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                                                                                                                                                OPP 1211 

Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia poisteného (k VPP PRE KAPTÁLOVO-INVESTIČNÉ 

ŽIVOTNÉ POISTENIE) 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
(1) Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia poisteného k poisteniu PROFI INVEST (ďalej len „OPP 1211“) 

upravujú právne vzťahy súvisiace s pripoisteniami, vznikajúcimi na základe poistnej zmluvy, uzavretej medzi 

poisťovňou, poistníkom a poisteným, v rámci ktorej bolo dohodnuté pripoistenie trvalé následky úrazu 

poisteného, smrť úrazom poisteného, zlomeniny následkom úrazu, závažné ochorenia poisteného, denná 

dávka za čas nevyhnutnéhé liečenia úrazu, invalidita alebo invalidita kompet. 

(2) OPP 1211 tvoria popri Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie PROFI INVEST (ďalej len „VPP“) 

súčasť poistnej zmluvy, a to v častiach, ktoré upravujú právne vzťahy medzi poisťovňou a poistníkom, 

súvisiace s dohodnutými pripoisteniami poisteného. 

(3) V rozsahu, v akom sa ustanovenia poistnej zmluvy, v častiach, ktoré upravujú právne vzťahy súvisiace s 

dohodnutým pripoisteniami poisteného, líšia od ustanovení týchto OPP, sú rozhodujúce ustanovenia poistnej 

zmluvy. 

(4) Ak ustanovenia OPP 1211 upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, poistníkom a poisteným odlišne od 

VPP, majú ustanovenia OPP 1211 v tejto časti prednosť pred ustnaoveniami VPP za podmienky, ak by sa 

použitie oboch ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia OPP 1211 a VPP, ktoré si neodporujú platia 

popri sebe. 

(5) Právne vzťahy súvisiace s pripoistením poisteného, ktoré nie sú upravené ani v poistnej zmluve, ani v týchto 

OPP 1211, sa spravovujú príslušnými ustanoveniami VPP, pokiaľ ani VPP neupravujú tieto právne vzťahy, 

upravujú ich príslušné  ustanoveniami OZ a ostatné  súvisiace právne predpisy platné na území Slovenskej 

republiky. 

 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Základné pojmy 

(1) Trvalými následkami úrazu poisteného (ďalej len „TN“) sa na účely OPP 1211 rozumie anatomická strata, 

poškodenie alebo úplná a neobnoviteľná funkčná strata alebo poškodenie končatín, telesných alebo 

zmyslových orgánov spôsobená úrazom podľa OPP 1211. 

(2) Súhrnným percentom TN sa na účely OPP 1211 rozumie súčet percent plnení za trvalé následky úrazu 

podľa článku 4 OPP 1211. 

(3) Za zlomeninu následkom úrazu (ďalej len „zlomenina“) sa považuje strata súvislosti kosti alebo narušenie 

pôvodného tvaru kosti. Zlomenina vzniká následkom pôsobenia priamej úrazovej sily na kostnú štruktúru 

alebo nepriameho úrazového deja namiereného voči blízkej oblasti cestou preťaženia alebo nadmerného 

ohybu. 

(4) Úraz – neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, vlastnej telesnej sily, alebo neočakávané a 

neprerušované pôsobenie vysokých alebo  nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického prúdu 

a jedov (okrem mikrobiologických jedov a imunotoxických látok), ktoré poistenému, nezávisle od jeho vôle, 

spôsobilo telesné poškodenie, zlomeninu alebo smrť. 

a) Za úraz sa pokladajú aj ujmy na zdraví, ktoré boli spôsobené: 

1. zhoršením liečby  úrazu chorobou, ktorou poistený trpel pred úrazom, 

2. chorobou vzniknutou výlučne následkom úrazu, s výnimkou chorôb uvedených v ods. 5 tohto článku 

3. miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom a 

nákazou tetanom pri úraze, 

4. diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu,  

5. zlomením, vykĺbením a natrhnutím, nie však vnútorných orgánov a ciev v dôsledku náhlej, neprimeranej 

telesnej námahy, nie však pri preťažení organizmu spôsobenom nadmernou záťažou, 

6. elektrickým prúdom a úderom blesk. 

b) Za úraz sa nepovažuje udalosť spôsobená priamo alebo nepriamo ktoroukoľvek 

z nasledujúcich 

(5) Závažné ochorenie poisteného - pojmom závažné ochorenie sa označuje: 

a) rakovina (zhubný nádor), 

b) infarkt myokardu (IM), 

c) náhla cievna mozgová príhoda (ďalej len „NCMP“). 

Pripoistenie závažné ochorenie poisteného sa vzťahuje len na plnoletého poisteného. 

(6) Čakacia doba – je časový úsek: 

a) dvoch rokov od začiatku pripoistenia závažných ochorení, ak pri jeho vzniku nebol vyhotovený dotazník, 
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b) šiestich mesiacov od začiatku pripoistenia závažných ochorení, ak pri jeho vzniku bol vyhotovený 

dotazník. 

Pripoistenie Závažné ochorenie poisteného podľa ods. 5, ktoré bolo diagnostikované v čakacej dobe, nie je 

poistnou udalosťou. 

(7) Recidíva - je stav, kedy sa znovu objaví príznak choroby, ktorá bola liečebne zvládnutá, väčšinou 

dlhodobo.  

 

Článok 2 
Poistná udalosť 

(1) Poistnou udalosťou sa rozumie: 

a) TN v rozsahu podľa článku 4 OPP 1211, ak TN nastali do jedného roka odo dňa úrazu. V prípade, ak je 

preukázaný vznik TN, ale nie je ešte možné lekársky jednoznačne stanoviť TN pre potreby určenia výšky 

poistného plnenia, predlžuje sa doba pre potreby stanovenia TN na nevyhnutnú dobu, najdlhšie však tri 

roky odo dňa úrazu, 

b) smrť úrazom poisteného, ktorá nastala ako priamy následok úrazu, 

c) zlomenina poisteného podľa článku 5, ktorá nastala ako priamy následok úrazu poisteného, 

d) závažné ochorenie plnoletého poisteného, ktoré bolo diagnostikované počas poistnej doby pripoistenia. 

(2) Poistnou udalosťou nie sú TN, ktoré nastali po uplynutí jedného roka po vzniku úrazu poisteného a do jedného 

roka po úraze sa TN ani neprejavili. 

(3) Poistnou udalosťou nie sú TN, smrť úrazom, zlomenina alebo závažné ochorenie, ktoré nastali (resp. boli 

diagnostikované): 

a) pred začiatkom poistenia, ak boli pripoistenia poisteného dohodnuté pri uzavretí poistnej zmluvy, 

b) ak pripoistenie vzniklo po uzavretí poistnej zmluvy, pred prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci doručenia žiadosti poistníka poisťovni za podmienky, že poisťovňa 

s doručenou žiadosťou vyjadrila svoj súhlas v zmysle VPP, 

c) počas čakacej doby, 

d) po konci poistenia, 

e) po poslednom dni  kalendárneho  mesiaca, v ktorom bola poisťovni doručená žiadosť poistníka o zánik 

pripoistení poisteného za podmienky, že poisťovňa s doručenou žiadosťou vyjadrila svoj súhlas podľa 

VPP. 

(4) Poistnou udalosťou nie je recidíva závažného ochorenia, ktoré už bolo poistnou udalosťou a poistná suma 

pre prípad závažných ochorení poisteného bola v súvislosti s touto poistnou udalosťou vyplatená v plnej 

výške. Poistnou udalosťou nie je recidíva rakoviny, ktorá bola diagnostikovaná pred vznikom pripoistenia 

závažné ochorenie. 

(5) Poisťovňa a poistník majú právo vypovedať pripoistenie Zlomeniny následkom úrazu poisteného po každej 

poistnej udalosti do 3 mesiacov po jej oznámení, inak toto právo zaniká. Pripoistenie zanikne výpoveďou 

posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

(6) Trvalé následky úrazu a závažné ochorenia poisteného, ktorý je v čase vzniku poistnej udalosti maloletý, sa 

posudzujú podľa Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia poistených detí (OPP 1215). 

 
Článok 3 

Poistné plnenie 
(1) Pri poistnej udalosti je poisťovňa povinná poskytnúť: 

a) V prípade smrti úrazom poisteného: poistné plnenie vo výške určenej v poistnej zmluve pre toto 

pripoistenie. 

b) V prípade trvalých následkov úrazu: pri splnení podmienok podľa tohto článku a článku 4 OPP 1211 

poistné plnenie vo výške súhrnného percenta TN z poistnej sumy pre pripoistenie TN nasledovne 

1. súhrnné percento TN do 19 % vrátane: nevzniká nárok na poistné plnenie 
2. súhrnné percento TN 20 % až 49 % vrátane: poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške 

súhrnného percenta z poistnej sumy pre pripoistenie TN, 
3. súhrnné percento TN 50 % a viac: poisťovňa vyplatí 100 % z poistnej sumy pre pripoistenie 

TN. 
4. Poistné plnenie vyplývajúce z trvalých následkov jedného špecifického úrazu poisteného bude 

vyplatené maximálne do výšky 100 % poistnej sumy pre toto pripoistenie. 
c) V prípade zlomeniny: poistné plnenie určené podľa článku 5 OPP 1211. 

d) V prípade závažných ochorení: poistné plnenie vo výške určenej v poistnej zmluve pre toto pripoistenie, 

ak poistený prežije najmenej 30 kalendárnych dní od dátumu potvrdenia lekárskej diagnózy a žije v čase 

oznámenia poistnej udalosti. 

(2) Poistený je na požiadanie poisťovne povinný podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára a v termíne, 

ktorý určí poisťovňa. 
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(3) Poistné plnenie, ak naň v zmysle OPP 1211 a VPP vznikne poistenému nárok, je poisťovňa povinná vyplatiť 

nezávisle na prípadnom ďalšom poistnom plnení podľa zvyšných poistných rizík, na ktoré sa poistenie PROFI 

INVEST vzťahuje. 

Poisťovňa vypláca poistné plnenie v súlade s príslušnými právnymi predpismi účinnými v čase výplaty poistného 

plnenia. 

 

Článok 4 
Percento plnenia z trvalých následkov úrazu poisteného 

 
  Súhrnné percento TN je vyjadrené súčtom nasledovných TN: 

Trvalý následok percento 

1. HLAVA 

1.1. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu od 2 cm3; za každé 2 cm3 sa vyplatí 1% 

1.2.  Poúrazová epilepsia Jacksonovho typu 4% 

1.3. Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu po ukončení liečby 1% 

1.4.  Poranenie hlavy s trvalým poškodením centrálneho nervového systému, s vážnymi 

mentálnymi poruchami (najmä kóma vigile, depresie ťažkého stupňa, strata osobnosti), 

neschopnosti samostatného uplatnenia 

 
70% 

1.5.   Závažné príznaky postkomočného syndrómu 50% 

1.6.   Poškodenie tváre po ukončení liečby 

         a. zúženie úst nad 50 % 1% 

         b. defekty pier 1% 

         c. pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm 3% 

1.7.   Skalpácia po ukončení liečby 

         a. od 8 cm2 do 12 cm2 1% 

         b. od 12 cm2 do 16 cm2 2% 

         c. nad 16 cm2 3% 

1.8.   Strata celého nosa 20% 

1.9.   Obmedzenie hybnosti sánky (s pootvorením do 3 cm) po ukončení liečby 2% 

1.10.  Úplná nehybnosť sánky po ukončení liečby 50% 

1.11.  Strata sánky 50% 

1.12.  Strata jednej celej ušnice 15% 

1.13.  Strata oboch celých ušníc 30% 

1.14.  Porucha labyrintu s úplnou stratou schopnosti udržiavať rovnováhu – po ukončení 

liečby 

40% 

1.15.  Úplná strata zraku oboch očí 100% 

1.16.  Úplná strata zraku jedného oka 35% 

1.17.  Ak v čase uzatvorenia zmluvy bola známa slepota jedného oka a počas poistenia dôjde 

k úplnej slepote druhého oka 

65% 

1.18.  Poúrazové trvalé zníženie zrakovej ostrosti oboch očí o viac ako 25 % u každého oka 

po ukončení liečby ako dôsledok poruchy zrakového nervu 

10% 

1.19.  Koncentrické a ostatné zúženia zorného poľa oboch očí o viac ako 25 % po ukončení 

liečby 

10% 

1.20.  Porucha akomodácie oboch očí po ukončení liečby na základe poškodenia zrenice 12% 

1.21.  Strata šošovky po ukončení liečby, ktorá nespôsobila slepotu 

          a. na jednom oku 8% 

          b. na oboch očiach 15% 

1.22.  Úplná hluchota oboch uší 100% 

Trvalý následok percento 

1.23.  Úplná hluchota jedného ucha 15% 
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1.24.  Ak v čase uzatvorenia zmluvy bola známa hluchota jedného ucha a počas poistenia 

dôjde k úplnej hluchote druhého ucha 

85% 

1.25.  Úplná strata čuchu 10% 

1.26.  Úplná strata chuti 10% 

1.27.  Deformácie tvárových kostí po zlomeninách 15% 

1.28.  Poúrazový nystagmus jedného oka 5% 

2. KRK 

2.1.   Poúrazové zúženie hrtanu alebo priedušnice nad 50% 50% 

2.2.   Strata hlasu (afónia) po ukončení liečby 40% 

2.3.   Stav po úraze priedušnice alebo hrtana s trvale zavedenou kanylou 50% 

2.4.   Strata viac ako polovice jazyka 40% 

2.5.   Strata celého jazyka 70% 

3. HRUDNÍK, PANVA, CHRBTICA A MIECHA 

3.1.   Strata oboch prsníkov (u žien) 20% 

3.2.   Poúrazové obmedzenie hybnosti krčnej alebo driekovej chrbtice 

        a. nad 50 % 8% 

        b. s koreňovým dráždením 15% 

3.3.  Poúrazové obmedzenie hybnosti hrudnej chrbtice nad 50 % 4% 

3.4. 3.4.  Porušenie súvislosti panvového pletenca s ťažkou poruchou statiky chrbtice a funkcie 

dolných končatín po ukončení liečby 

20% 

3.5.  Poúrazové obmedzenie funkcie pľúc 

       a. jednostranné nad 50 % 10% 

         b. obojstranné nad 50 % 60% 

  3.6. Poúrazové trvalé poškodenie miechy, miechových blán a koreňov s trvalými objektívnymi 

príznakmi porušenej funkcie miechy bez vplyvu na motoriku – po ukončení liečby (najmä 

myelopatia, radikulárne dráždenie ťažkého stupňa – neovplyvniteľné liekmi) 

 
30% 

4. BRUCHO, ZAŽÍVACIE ORGÁNY, MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY 

4.1.   Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu 20% 

4.2.   Strata oboch vaječníkov do 45 rokov 5% 

4.3.   Strata maternice do 45 rokov 3% 

4.4. 4.4.   Poúrazové závažné deformácie ženských vonkajších pohlavných orgánov (najmä strata 

pyskov) 

7% 

4.5.   Strata oboch semenníkov 

         a. do 45 rokov 20% 

         b. od 45 do 60 rokov 15% 

         c. nad 60 rokov 10% 

4.6.   Úplná strata alebo ťažká deformácia penisu 

         a. do 45 rokov 60% 

         b. od 45 do 60 rokov 30% 

         c. nad 60 rokov 10% 

4.7.   Strata sleziny 15% 

4.8. 4.8.   Poúrazové následky poškodenia orgánov tráviacej sústavy podľa stupňa poruchy výživy 

po ukončení liečby 

20% 

4.9.   Porucha močenia následkom poranenia viacerých močových orgánov 10% 

4.10. Strata jednej obličky 10% 

Trvalý následok percento 

4.11. Strata oboch obličiek 100% 
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4.12. Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho otvoru 

         a. od 25 % do 50 % 5% 

         b. nad 50 % 10% 

5. HORNÉ KONČATINY 

5.1.   Strata ruky alebo celej hornej končatiny 70% 

5.2.   Strata palca na jednej ruke 30% 

5.3.   Strata ukazováka na jednej ruke 10% 

5.4.   Strata prsta na ruke ( okrem palca alebo ukazováka ) 5% 

5.5.   Stuhnutosť kĺbov alebo prstov ruky po ukončení liečby 

         a. v nepriaznivom postavení 1% 

         b. v medzičlánkovom kĺbe palca v nepriaznivom postavení 1% 

         c. v záprstnočlánkovom kĺbe (MCP) 3% 

5.6.   Porucha úchopovej funkcie palca nad 50 % po ukončení liečby 20% 

5.7.   Obmedzenie hybnosti II.- IV. prsta ruky nad 3 cm do zovretia 20% 

5.8.   Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

         a. do 50 % 5% 

         b. nad 50 % 10% 

5.9.   Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po ukončení 

liečby 

         V priaznivom postavení  

         a. do 40 % 2% 

         b. od 40 % do 60 % 4% 

         c. nad 60 % 7% 

        V nepriaznivom postavení 

        a. do 40 % 10% 

        b. od 40 % do 60 % 15% 

        c. nad 60 % 20% 

5.10. Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách nad 

50 % po ukončení liečby 

4% 

5.11. Pakĺb kosti hornej končatiny (okrem článkov prstov) po ukončení liečby 

         a. ramenná kosť 5% 

         b. vretenná kosť 2% 

         c. lakťová kosť 1% 

        d. oboch kostí predlaktia 5% 

        e. pakĺb člnkovej kosti 5% 

5.12. Chronický zápal kostnej drene kosti hornej končatiny iba po otvorených poraneniach 

alebo po operačných zákrokoch potrebných pri liečbe následkom úrazu 

7% 

5.13. Paréza hornej končatiny 

         a. paréza ramenného nervu 50% 

         b. paréza vretenného nervu so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo ruky 45% 

         c. periférna paréza stredového alebo lakťového nervu so stratou motoriky a citlivosti 

            predlaktia alebo ruky 

40% 

6. DOLNÉ KONČATINY 

6.1.   Strata chodidla alebo celej dolnej končatiny 70% 

Trvalý následok percento 
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6.2.   Strata palca na nohe 5% 

6.3.   Strata ostatných prstov na nohe 2% 

6.4.   Úplná nehybnosť bedrového kĺbu 15% 

6.5.   Úplná nehybnosť kolenného kĺbu 10% 

  6.6.   Úplná nehybnosť členkového kĺbu 7% 

  6.7.   Poškodenie stereotypu chôdze po zlomenine pätovej kosti  15 % 

6.8.   Skrátenie jednej dolnej končatiny 

         a. od 3 do 7 cm 5% 

         b. nad 7 cm 7% 

6.9.   Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

         a. od 25 % do 50 % 2% 

         b. od 50 % 5% 

6.10.  Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

          a. do 50 % 2% 

          b. od 50 % 5% 

6.11. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

         a. od 50 % 1% 

         b. nad 75 % 3% 

6.12. Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov) po ukončení liečby  

         a. stehenná kosť 5% 

         b. píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 7% 

6.13. Chronický zápal kostnej drene kostí dolnej končatiny iba po otvorených poraneniach 

alebo po operačných zákrokoch potrebných pri liečbe následkov úrazu 

7% 

6.14. Paréza dolnej končatiny 

        a. poškodenie sedacieho nervu 50% 

        b. poškodenie holenného nervu 25% 

        c. poškodenie ihlicového nervu 10% 

6.15. Poúrazové plochonožie po zlomenine piet 10% 

7. INÉ 

7.1.   Poúrazová paraparéza, hemiparéza 40% 

7.2.   Poúrazová kvadruparéza 60% 

7.3.   Poúrazová paraplégia, hemiplégia po ukončení liečby 80% 

7.4.   Poúrazová tetraplégia po ukončení liečby 100% 

7.5.   Plošné jazvy po popáleninách, opareninách a iných úrazoch 

         a. 30 cm2 - 250 cm2 povrchu tela 5% 

         b. 251 cm2 a viac cm2 povrchu tela 15% 

7.6.   Sudeck syndróm 5% 
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Článok 5 

Poistné plnenie v prípade zlomeniny následkom úrazu poisteného 
(1) Nárok na poistné plnenie vyplývajúce zo všetkých zlomenín jedného úrazu poisteného je obmedzený hornou 

hranicou poistného plnenia vo  výške 1 000 EUR. 

(2) Poistnou udalosťou je maximálne jedna zlomenina na jednej kosti poisteného z jedného úrazu poisteného. 

(3) Poistné sumy podľa jednotlivých zlomenín: 

 

Zlomenina Poistná suma 

krk, chrbtica - krčná, hrudná, drieková (nezávisle od počtu zlomených stavcov) 1 000 € 

bedrový kĺb, panvová kosť, sedacia kosť, lonová kosť, krížová kosť 800 € 

Lebka 600 € 

lopatka, kľúčna kosť, ramenná kosť, lakťový kĺb, stehenná kosť, jabĺčko v kolene 500 € 

zápästie, záprstná kosť, vretenná kosť, lakťová kosť, píšťala, ihlica, členkový kĺb, pätová kosť, 

predpriehlavkové kosti, čeľusť, lícna kosť, nosová kosť, hrudná kosť, rebro (za každé zlomené 

rebro), kostrč 

 
 

200 € 

prst na ruke, prst na nohe (za každý zlomený prst a palec) 150 € 

 
Článok 6 

Závažné ochorenia poisteného 
 

Časť 1 
Rakovina (zhubné nádory) 

(1) Rakovinou sa podľa OPP 1211 rozumie ochorenie, pri ktorom dochádza k malígnej transformácii buniek a 

následnému nekontrolovanému množeniu sa, rastu a šíreniu zhubných buniek a ich prenikaniu do zdravého 

tkaniva a iných orgánov. 

(2) Termín zhubný nádor zahrňuje: 

a) solídne zhubné nádory (pochádzajúce z väziva, tukového tkaniva, chrupavky, svalstva, kostného 

tkaniva, synovie, nervového tkaniva, kože, epitelu, mezotelu, cievneho a lymfatického systému), 

b) leukémie (akútne, chronické). 

(3) Za rakovinu (zhubný nádor) sa nepovažujú benígne nádory. 

(4) V prípade diagnostikovania nižšie uvedených typov onkologického ochorenia Poistiteľ vyplatí Poistné plnenie 

vo výške 15 % z poistnej sumy:  

a) neinvazívne karcinómy in situ,  

b) prekancerózy,  

c) hyperkeratózy,  

d) squamózne a bazocelulárne formy rakoviny kože vrátane malígneho melanómu klasifikácie nižšej ako IIA 

(hĺbky menšej ako 2mm bez zvredovatenia, stupeň nižší ako T2b podľa TNM klasifikácie). 

(5) Poistnou udalosťou nie je rakovina (zhubný nádor), ak v čase uzatvorenia pripoistenia závažných ochorení, 

boli známe nasledujúce ochorenia: 

a) akékoľvek predchádzajúce malígne alebo premalígne nádorové ochorenie, 

b) papilóm močového mechúra (v prípade zhubného nádorového ochorenia dolných močových ciest), 

c) polypóza hrubého čreva, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída (v prípade zhubného nádorového 

ochorenia črevného traktu), 

d) chronická atrofická gastritída (v prípade zhubného nádorového ochorenia žalúdka), 

e) dedičné ochorenia, ktoré sú predispozíciou vzniku malígnych ochorení (neurofibromatoza, kongenitálna 

f) hyperplasia nadobličiek, galaktosémia, Fanconiho anaemia). 

Uvedené platí, ak pri vzniku pripoistenia závažných ochorení poisteného bol vyhotovený dotazník. 

(6) Poistený je povinný poisťovni predložiť pri oznámení poistnej udalosti dokumenty preukazujúce vznik poistnej 

udalosti (napr. prepúšťaciu správu správy z nemocnice alebo potvrdenú kópiu správy odborného pracoviska, 

ktoré stanovilo alebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená; 

fotokópiu histologického nálezu s číslom preparátu; fotokópiu presného histologického nálezu stanoveného 

odborným lekárom s dátumom vyšetrenia a číslom preparátu, s odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho 

lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne. 

(7) V prípade vzniku viacerých poistných udalostí v priebehu dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov je 

poistnou udalosťou len prvá z nich. 
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Časť 2 
Infarkt myokardu 

(1) Infarkt myokardu je podľa OPP 1211 definovaný ako odumretie časti srdcového svalu spôsobená prerušením 

krvného zásobovania v príslušnej oblasti. 

(2) Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom  kardiológom alebo internistom a súčasne musia byť 

splnené nasledujúce kritériá: 

a) typický priebeh bolesti na hrudníku; 

b) nové zmeny na EKG, ktoré preukazujú infarkt; 

c) charakteristické zvýšenie špecifických enzýmov alebo pozitivita príslušných biochemických testov. 

(3) Poistnou udalosťou nie je infarkt myokardu, ak  v čase vzniku pripoistenia závažných ochorení, boli známe 

nasledujúce ochorenia: 

a) akékoľvek vrodené ochorenia a malformácie srdca, 

b) chlopňové chyby,  

c) skraty na úrovni srdca,  

d) aneuryzma srdca,  

e) hypokinéza a dyskinéza srdcového svalu,  

f) endokardiálna fibroelastóza, 

g) kardiomyopatie, 

h) zápalové ochorenia srdca, 

i) dysrytmie (tachykardia, bradykardia, AV blokáda, fibrilácia predsiení, komôr), 

j) hypertenzia (artériová, pulmonálna), 

k) ischemická choroba srdca (angina pectoris, infarkt myokardu), 

l) arterioskleróza, 

m) hypertyreóza,  

n) anémia,  

o) feochromocytóm,  

p) diabetes mellitus,  

q) obezita, 

r) toxické poškodenie myokardu rôznymi chemickými látkami (vrátane farmák). 

Uvedené platí, ak pri vzniku pripoistenia závažných ochorení poisteného bol vyhotovený dotazník. 

(4) Poistený je povinný poisťovni predložiť pri oznámení poistnej udalosti fotokópie odborných kardiologických 

nálezov s odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne 

(napr. prepúšťaciu správu z nemocnice alebo potvrdenú kópiu správy odborného pracoviska, ktoré stanovilo 

alebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením dátumu ku ktorému bola diagnóza stanovená; potvrdenú fotokópiu 

EKG, hodnoty špecifických enzýmov, príslušné biochemické testy). 

(5) V prípade vzniku viacerých poistných udalostí v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov je poistnou 

udalosťou len prvá z nich. 

 

Časť 3 

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) 
(1) NCMP je podľa OPP 1211 definovaná ako akákoľvek náhla mozgovo-cievna príhoda spôsobená krvácaním do 

mozgového tkaniva alebo nedokrvenie mozgu zanechávajúce trvalý, objektívne zistiteľný neurologický nález. 

(2) Diagnóza musí byť potvrdená po uplynutí 3 mesiacov po prekonaní mozgovej príhody odborným lekárom – 

neurológom, a podložená zodpovedajúcimi zmenami pri vyšetrení CT (počítačová tomografia) alebo NMR 

(nukleárna magnetická rezonancia). 

(3) Za Poistnú udalosť sa nepovažuje: 

a) krvácanie do mozgu v dôsledku úrazu, 

b) drobné cievne mozgové príhody z krátkodobého nedokrvenia určitých oblastí mozgu, ktoré sa prejavujú 

prechodnými mozgovými poruchami a ktoré rýchlo ustupujú (TIA – tranzitórne ischemické ataky). 

(4) Poistnou udalosťou nie je NCMP, ak v čase vzniku pripoistenia závažných ochorení, boli známe nasledujúce 

ochorenia: 

- arteriálna hypertenzia, 

- diabetes mellitus, 

- ateroskleróza, 

- fibrilácia predsiení srdca, 

- nadmerná konzumácia alkoholu, 

- prekonaná  NCMP  ischemická  alebo  tranzitórny ischemický atak. 

Uvedené platí, ak pri vzniku pripoistenia závažných ochorení  poisteného bol vyhotovený dotazník. 

(5) Poistený je povinný poisťovni predložiť pri oznámení poistnej udalosti fotokópie odborných neurologických 

nálezov  s odtlačkom pečiatky a podpisom lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne (napr. 
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prepúšťaciu správu z nemocnice alebo potvrdenú kópiu správy odborného pracoviska, ktoré stanovilo alebo 

potvrdilo diagnózu vždy s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená; Výsledky neurologického 

vyšetrenia (CT, angiografie alebo NMR). 

(6) V prípade vzniku viacerých poistných udalostí v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov je poistnou 

udalosťou len prvá z nich. 

 

Článok 7 

Obmedzenie poistného plnenia 
(1) Za poistnú udalosť z pripoistení podľa OPP 1211 sa nepovažuje udalosť spôsobená infekčným ochorením, 

bez ohľadu na spôsob prenosu nákazy, s výnimkou tetanu, pyogénnych infekcií vyplývajúcich z reznej rany 

alebo poranenia v dôsledku úrazu alebo besnoty prenesenej pri úraze. 

(2) Za poistnú udalosť z pripoistení podľa OPP 1211 sa nepovažuje udalosť spôsobená priamo alebo nepriamo 

ktoroukoľvek z nasledujúcich okolností: 

a) chorobou alebo chorobou z povolania, pokiaľ nebol jej výlučnou príčinou úraz, 

b) patologickou alebo únavovou zlomeninou, zlomeninou v dôsledku ochorenia ako napr. osteoporóza, 

c) duševnými poruchami, zmenami psychického stavu (podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb evidované 

pod kód F00 – F99) bez ohľadu na ich príčinu, 

d) poruchami alebo stratami vedomia, náhlymi cievnymi príhodami, epileptickým záchvatom alebo iným 

kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahol celé telo, pokiaľ úraz nebol ich výlučnou príčinou (nepoužije sa pri 

pripoistení ávažné ochorenia), 

e) nádorovými ochoreniami akéhokoľvek druhu a pôvodu (nepoužije sa pri pripoistení závažné ochorenia), 

f) infarktom myokardu (nepoužije sa pri pripoistení závažné ochorenia), 

g) hernie všetkých druhov, náhle platničkové chrbticové syndrómy, prerušenie degeneratívne zmenených 

orgánov malým nepriamym násilím alebo v dôsledku zdvíhania alebo presúvania bremien, 

h) profesionálnou športovou činnosťou poisteného. 

 
Článok 8 

Oznamovanie poistných udalostí 
(1) Poistený je v prípade úrazu povinný bez zbytočného odkladu podrobiť sa lekárskemu ošetreniu, riadiť sa 

pokynmi lekára a primerane prispievať ku zmierneniu následkov úrazu. Ak poistený túto povinnosť poruší, má 

poisťovňa právo poistné plnenie primerane znížiť. 

(2) Po vzniku poistnej udalosti je osoba, ktorá má právo na uplatnenie si nároku na poistné plnenie povinná  

poisťovni bez zbytočného odkladu nahlásiť vznik poistnej udalosti, oznámiť všetky údaje týkajúce sa poistnej 

udalosti, vyplniť a zaslať poisťovni formulár s oznámením poistnej udalosti a doložiť aj ďalšie doklady 

požadované poisťovňou podľa OPP 1211 a VPP. 

(3) Trvalé následky úrazu poisteného je poistený povinný preukázať do jedného roka od úrazu na základe 

lekárskej správy. V prípade, ak je preukázaný vznik trvalých následkov, ale nie je ešte možné lekársky 

jednoznačne stanoviť trvalé následky pre potreby určenia výšky poistného plnenia, predlžuje sa doba pre 

potreby stanovenia trvalých následkov na dva roky odo dňa úrazu. 

(4) Náklady spojené s oznamovaním poistnej udalosti znáša osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie. 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
(1) OPP 1211 nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.2.2022. 



10 PPZ IV 
01/20/18 

 
 

 

 

 

                                                                                 

          OPP 1215 

Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia poistených detí 

(k VPP PRE KAPTÁLOVO-INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE) 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
(1) Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia poistených detí k poisteniu PROFI INVEST (ďalej len „OPP 

1215“) upravujú právne vzťahy súvisiace s pripoisteniami, vznikajúcimi na základe poistnej zmluvy, uzavretej 

medzi poisťovňou  a poistníkom, v rámci ktorej bolo dohodnuté pripoistenie poistených detí. 

(2) OPP 1215 sú tvorené dvoma kapitolami: 

- I. Kapitola: pripoistenie trvalých následkov úrazu poisteného dieťaťa, 

- II. Kapitola: pripoistenie závažných ochorení poisteného dieťaťa. 

(3) OPP 1215 tvoria popri Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie PROFI INVEST Spoločnosti 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „VPP“) a OPP 1215 súčasť poistnej 

zmluvy, a to v častiach, ktoré upravujú právne vzťahy medzi poisťovňou a poistníkom, súvisiace s 

dohodnutými pripoisteniami poistených detí. 

(4) V rozsahu, v akom sa ustanovenia poistnej zmluvy v častiach, ktoré upravujú právne vzťahy súvisiace s 

dohodnutými pripoisteniami poistených detí, líšia od ustanovení OPP 1215, sú rozhodujúce ustanovenia 

poistnej zmluvy. 

(5) Ak ustanovenia OPP 1215 upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, poistníkom a poisteným odlišne od 

VPP, majú ustanovenia OPP 1215 v tejto časti prednosť pred ustnaoveniami VPP za podmienky, ak by sa 

použitie oboch ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia OPP 1215 a VPP, ktoré si neodporujú platia 

popri sebe. 

(6) Právne vzťahy súvisiace s pripoistením poistených detí, ktoré nie sú upravené ani v poistnej zmluve, ani 

v OPP 1215, sa spravujú príslušnými ustanoveniami VPP, pokiaľ ani VPP nebudú tieto právne vzťahy 

upravovať, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov 

platných na území Slovenskej republiky. 

 

I. Kapitola - pripoistenie trvalých následkov úrazu 

 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Základné pojmy 

(1) Trvalými následkami úrazu poisteného dieťaťa (ďalej len „TN“) sa na účely OPP 1215 rozumie anatomická 

strata, poškodenie alebo úplná a neobnoviteľná funkčná strata alebo poškodenie končatín, telesných alebo 

zmyslových orgánov. 

(2) Súhrnným percentom TN sa na účely OPP 1215 rozumie súčet percent plnení za trvalé následky úrazu podľa 

článku 4 OPP 1215. 

 

Článok 2 
Poistná udalosť 

(1) Poistnou udalosťou sa rozumie TN v rozsahu podľa článku 4 OPP 1215, ak TN nastali do jedného roka odo 

dňa úrazu.  

(2) V prípade, ak je preukázaný vznik TN, ale nie je ešte možné lekársky jednoznačne stanoviť TN pre potreby 

určenia výšky poistného plnenia, predlžuje sa doba pre potreby stanovenia TN na nevyhnutnú dobu, najdlhšie 

však tri roky odo dňa úrazu. 

(3) Poistnou udalosťou nie sú TN, ktoré nastali po uplynutí jedného roka po vzniku úrazu poisteného dieťaťa. 

Teda neprejavili sa do jedného roka od úrazu. 

(4) Poistnou udalosťou nie sú trvalé následky úrazu poisteného dieťaťa, ktoré nastali: 

a) pred začiatkom poistenia, ak bolo pripoistenie TN poisteného dieťaťa dohodnuté pri uzavretí poistnej    

      zmluvy, 

b) v prípade vzniku pripoistenia TN poisteného dieťaťa na základe žiadosti poistníka po uzavretí poistnej 

zmluvy, pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia žiadosti poistníka 

poisťovni. 

(5) Poistnou udalosťou nie sú trvalé následky úrazu poisteného dieťaťa, ktoré nastali: 

a) po konci poistenia, 

b) po poslednom dni kalendárneho mesiaca, v ktorom bola poisťovni doručená žiadosť poistníka o zrušenie 

pripoistenia TN poisteného dieťaťa. 
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Článok 3 
Poistné plnenie 

(1) Pri poistnej udalosti je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie vo výške súhrnného percenta TN z 

poistnej sumy pre pripoistenie trvalých následkov úrazu poisteného dieťaťa, v prípade poistnej udalosti trvalých 

následkov úrazu poisteného dieťaťa, pri splnení podmienok podľa odseku 3 a článku 4 OPP 1215. 

(2) Poistené dieťa je na požiadanie poisťovne povinné podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára a v 

termíne, ktorý určí poisťovňa. 

(3) Poisťovňa vyplatí poistné plnenie po určení TN do jedného roka odo dňa úrazu poisteného dieťaťa na základe 

výšky súhrnného percenta TN, určeného podľa článku 4 OPP 1215 nasledovne: 

a) súhrnné percento TN do 19 % vrátane, nevzniká nárok na poistné plnenie, 

b) súhrnné percento TN 20 % až 49 % vrátane, poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške súhrnného 

percenta z poistnej sumy pre pripoistenie TN , 

c) súhrnné percento TN 50 % a viac, poisťovňa vyplatí 100 % z poistnej sumy pre pripoistenie TN. 

(4) Poistné plnenie z TN, ak naň v podľa OPP 1215 a VPP vznikne poistenému dieťaťu nárok, je  poisťovňa povinná 

vyplatiť nezávisle na prípadnom ďaľšom poistnom plnení podľa zvyšných poistných rizík, na ktoré sa 

kapitálovo-investičné životné poistenie vzťahuje. 

(5) Nárok na poistné plnenie vyplývajúce z TN jedného špecifického úrazu poisteného dieťaťa je obmedzený 

hornou hranicou poistného plnenia vo výške 100 % poistnej sumy pre pripoistenie TN. 

(6) Poisťovňa vypláca poistné plnenie v súlade s príslušnými právnymi predpismi, účinnými v čase výplaty 

poistného plnenia. 

 
Článok 4 

Percento plnenia z trvalých následkov úrazu poisteného dieťaťa 
  Súhrnné percento TN je vyjadrené súčtom nasledovných TN: 

Trvalý následok percento 

1. HLAVA 

1.1.   Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu od 2 cm3; za každé 2 cm3 sa vyplatí 3 % 

1.2.   Poúrazová epilepsia Jacksonovho typu 10 % 

1.3.   Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu po ukončení liečby 10 % 

1.4. Poranenie hlavy s trvalým poškodením centrálneho nervového systému s vážnymi mentálnymi 

poruchami (najmä kóma vigile, depresie ťažkého stupňa, strata osobnosti) a neschopnosti 

samostatného uplatnenia 

 
70 % 

1.4.   Závažné príznaky postkomočného syndrómu 52  

1.5.    Poškodenie tváre po ukončení liečby 

         a. zúženie úst nad 50 % 10 % 

         b. defekty pier 1 % 

         c. pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm 10 % 

1.6.   Skalpácia po ukončení liečby 

        a. od 8 cm2 do 12 cm2 2 % 

        b. od 12 cm2 do 16 cm2 5 % 

        c. nad 16 cm2 7 % 

1.7.   Strata celého nosa 30 % 

1.8.   Obmedzenie hybnosti sánky (s pootvorením do 3 cm) po ukončení liečby 3 % 

1.9. Úplná nehybnosť sánky po ukončení liečby 70 % 

1.10. Strata sánky 80 % 

1.11. Strata jednej celej ušnice 10 % 

1.12. Strata oboch celých ušníc 20 % 

1.13. Porucha labyrintu s úplnou stratou schopnosti udržiavať rovnováhu – po ukončení liečby 70 % 

1.14. Úplná strata zraku oboch očí 100 % 

1.15. Úplná strata zraku jedného oka 35 % 

1.16. Ak v čase uzatvorenia zmluvy bola známa slepota jedného oka a počas poistenia dôjde 

k úplnej slepote druhého oka 

65 % 
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1.17. Poúrazové trvalé zníženie zrakovej ostrosti oboch očí o viac ako 25 % u každého oka po 

ukončení liečby ako dôsledok poruchy zrakového nervu 

20 % 

Trvalý následok percento 

1.18. Koncentrické a ostatné zúženia zorného poľa oboch očí o viac ako 25 % po ukončení 

liečby 

20 % 

1.19. Porucha akomodácie oboch očí po ukončení liečby na základe poškodenia zrenice 20 % 

1.20. Strata šošovky po ukončení liečby, ktorá nespôsobila slepotu 

         a. na jednom oku 10 % 

         b. na oboch očiach 20 % 

1.21. Úplná hluchota oboch uší 100 % 

1.22. Úplná hluchota jedného ucha 15 % 

1.23. Ak v čase uzatvorenia zmluvy bola známa hluchota jedného ucha a počas poistenia 

dôjde k úplnej hluchote druhého ucha 

85 % 

1.24. Úplná strata čuchu 10 % 

1.25. Úplná strata chuti 10 % 

1.26. Deformácie tvárových kostí po zlomeninách 18 % 

1.27. Poúrazový nystagmus jedného oka 8 % 

2. KRK 

2.1.   Poúrazové zúženie hrtanu alebo priedušnice nad 50% 60 % 

2.2.   Strata hlasu (afónia) po ukončení liečby 30 % 

2.3.   Stav po úraze priedušnice alebo hrtana s trvale zavedenou kanylou 60 % 

2.4.   Strata viac ako polovice jazyka 40 % 

2.5.   Strata celého jazyka 70 % 

3. HRUDNÍK, PANVA, CHRBTICA A MIECHA 

3.1.    Poúrazové obmedzenie hybnosti krčnej alebo driekovej chrbtice 

          a. nad 50 % 20 % 

          b. s koreňovým dráždením 30 % 

3.2.   Poúrazové obmedzenie hybnosti hrudnej chrbtice nad 50 % 30 % 

3.3.   Porušenie súvislosti panvového pletenca s ťažkou poruchou statiky chrbtice a funkcie 

dolných končatín po ukončení liečby 

60 % 

3.4.   Poúrazové obmedzenie funkcie pľúc 

         a. jednostranné nad 50 % 20 % 

         b. obojstranné nad 50 % 80 % 

3.5.   Poúrazové trvalé poškodenie miechy, miechových blán a koreňov s trvalými objektívnymi 

príznakmi porušenej funkcie miechy bez vplyvu na motoriku – po ukončení liečby (najmä 

myelopatia, radikulárne dráždenie ťažkého stupňa – neovplyvniteľné liekmi) 

 
75 % 

4. BRUCHO, ZAŽÍVACIE ORGÁNY, MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY 

4.1.   Strata oboch vaječníkov 40 % 

4.2.   Strata maternice 40 % 

4.3.   Poúrazové závažné deformácie ženských vonkajších pohlavných orgánov (najmä strata 

pyskov) 

30 % 

4.4.   Strata oboch semenníkov 40 % 

4.5.   Úplná strata alebo ťažká deformácia penisu 60 % 

4.6.   Strata sleziny 20 % 

4.7. Poúrazové následky poškodenia orgánov tráviacej sústavy podľa stupňa poruchy výživy po 

ukončení liečby 

40 % 

4.8.   Porucha močenia následkom poranenia viacerých močových orgánov 30 % 

4.9.   Strata jednej obličky 30 % 

4.10. Strata oboch obličiek 100 % 

4.11. Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho otvoru  
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         a. od 25 % do 50 % 15 % 

         b. nad 50 % 30 % 

Trvalý následok percento 

5. HORNÉ KONČATINY 

5.1.   Strata ruky alebo celej hornej končatiny 70 % 

5.2.   Strata palca na jednej ruke 30 % 

5.3.   Strata ukazováka na jednej ruke 10 % 

5.4.   Strata prsta na ruke (okrem palca alebo ukazováka) 5 % 

Poúrazová úplná strata funkcie horných končatín 

         a. jednej 70 % 

         b. oboch 100 % 

5.5.   Stuhnutosť kĺbov alebo prstov ruky po ukončení liečby 

         a. v nepriaznivom postavení 15 % 

         b. v medzičlánkovom kĺbe palca v nepriaznivom postavení 10 % 

         c. v záprstnočlánkovom kĺbe (MCP) 10 % 

5.6.   Porucha úchopovej funkcie palca nad 50 % po ukončení liečby 20 % 

5.7.   Obmedzenie hybnosti II.- IV. prsta ruky nad 3 cm do zovretia 20 % 

5.8.   Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

         a. do 50 % 10 % 

         b. nad 50 % 20 % 

5.9.   Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po ukončení 

liečby 

          V priaznivom postavení 

          a. do 40 % 5 % 

          b. od 40 % do 60 % 10 % 

          c. nad 60 % 15 % 

         V nepriaznivom postavení 

         a. do 40 % 10 % 

         b. od 40 % do 60 % 20 % 

         c. nad 60 % 30 % 

5.10. Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách nad 

50 % po ukončení liečby 

10 % 

5.11. Pakĺb kosti hornej končatiny (okrem článkov prstov) po ukončení liečby 

         a. ramenná kosť 5 % 

         b. vretenná kosť 2 % 

         c. lakťová kosť 1 % 

         d. oboch kostí predlaktia 5 % 

         e. pakĺb člnkovej kosti 5 % 

5.12. Chronický zápal kostnej drene kosti hornej končatiny iba po otvorených poraneniach 

alebo po operačných zákrokoch potrebných pri liečbe následkom úrazu 

15 % 

5.13. Paréza hornej končatiny 

         a. paréza ramenného nervu 50 % 

         b. paréza vretenného nervu so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo ruky 45 % 

          c. periférna paréza stredového alebo lakťového nervu so stratou motoriky a citlivosti 

             predlaktia alebo ruky 

40 % 

6. DOLNÉ KONČATINY 

6.1.   Strata chodidla alebo celej dolnej končatiny 70 % 



14 PPZ IV 
01/20/18 

 
 

 

 

 

6.2.   Strata palca na nohe 5 % 

6.3.   Strata ostatných prstov na nohe 2 % 

Trvalý následok percento 

6.4.   Úplná nehybnosť bedrového kĺbu 30 % 

6.5.   Úplná nehybnosť kolenného kĺbu 30 % 

6.6.   Úplná nehybnosť členkového kĺbu 10 % 

6.7.   Poškodenie stereotypu chôdze po zlomenine pätovej kosti 15 % 

6.8.   Skrátenie jednej dolnej končatiny 

         a. od 3 do 7 cm 7 % 

         b. nad 7 cm 10 % 

6.9.   Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po ukončení 

         liečby 

         a. od 25 % do 50 % 10 % 

         b. od 50 % 30 % 

6.10. Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po ukončení 

         liečby 

         a. do 50 % 10 % 

         b. od 50 % 30 % 

6.11. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po ukončení 

         liečby 

         a. od 50 % do 75 % 5 % 

         b. nad 75 % 10 % 

6.12. Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov) po ukončení liečby 

        a. stehenná kosť 5 % 

        b. píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 7 % 

6.13. Chronický zápal kostnej drene kostí dolnej končatiny iba po otvorených poraneniach alebo 

         po operačných zákrokoch potrebných pri liečbe následkov úrazu 

20 % 

6.14. Paréza dolnej končatiny 

         a. poškodenie sedacieho nervu 60 % 

         b. poškodenie holenného nervu 25 % 

         c. poškodenie ihlicového nervu 20 % 

6.15. Poúrazové plochonožie po zlomenine piet 13 % 

7. INÉ 

7.1.   Poúrazová paraparéza, hemiparéza 50 % 

7.2.   Poúrazová kvadruparéza 70 % 

7.3.   Poúrazová paraplégia po ukončení liečby 90 % 

7.4.   Poúrazová tetraplégia po ukončení liečby 100 % 

7.5.   Plošné jazvy po popáleninách, opareninách 

         a. 30 cm2 - 250 cm2 povrchu tela 10 % 

         b. 251 cm2 a viac povrchu tela 20 % 

7.6.   Sudeck syndróm 7 % 
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Článok 5 
Obmedzenie poistného plnenia 

(1) Za poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť spôsobená infekčným ochorením, bez ohľadu na spôsob 

prenosu nákazy, s výnimkou tetanu, pyogénnych infekcií vyplývajúcich z reznej rany alebo poranenia v 

dôsledku úrazu alebo besnoty prenesenej pri úraze. 

 

Článok 6 
Hlásenie poistných udalostí 

(1) Trvalé následky úrazu poisteného dieťaťa je povinný jeho zákonný zástupca preukázať do jedného roka 

od úrazu, na základe lekárskej správy. V prípade, ak je preukázaný vznik TN, ale nie je ešte možné 

lekársky jednoznačne stanoviť TN pre potreby určenia výšky poistného plnenia, predlžuje sa doba pre 

potreby stanovenia trvalých následkov na nevyhnutnú dobu, najdlhšie však dva roky odo dňa úrazu. 

 

II. Kapitola - pripoistenie závažných ochorení poisteného dieťaťa 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
Článok 1 

Základné pojmy 
(1) Na účely OPP 1215 sa pojmom závažné ochorenie rozumie jedno z nasledujúcich ochorení, bližšie 

definovaných v príslušných ustanoveniach OPP 1215: 

a) rakovina (zhubný nádor), 

b) chronická kardiálna insuficiencia (chronická srdcová nedostatočnosť), 

c) chronická respiračná insuficiencia (chronická dychová nedostatočnosť), 

d) chronická renálna insuficiencia (chronická obličková nedostatočnosť), 

e) transplantácia životne dôležitých orgánov, 

f) paraplégia, tetraplégia, 

g) ochorenie HIV po transfúzii krvi, 

h) slepota oboch očí, 

i) hluchota oboch uší. 

 

Článok 2 
Poistná udalosť, čakacia doba 

(1) Poistnou udalosťou sa rozumie závažné ochorenie poisteného dieťaťa, ktoré nastalo počas poistnej 

doby, ako je definované v článku 1 odsek 1 II. kapitoly OPP 1215, ktoré vedie k záväzku poisťovne 

poskytnúť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy, s výlukami stanovenými v odseku 2 OPP 1215 

a výlukami stanovenými vo VPP. 

(2) Poistnou udalosťou nie je závažné ochorenie poisteného dieťaťa, ktoré: 

a) nastalo pred začiatkom poistenia, ak bolo pripoistenie závažných ochorení poisteného dieťaťa 

dohodnuté pri uzavretí poistnej zmluvy, 

b) nastalo po konci poistenia, 

c) nie je uvedené v článku 1 odsek 1 II. kapitoly. 

(3) Čakacou dobou sa na účely OPP 1215 považuje doba troch mesiacov od začiatku poistenia.  V prípade 

poisteného dieťaťa narodeného počas poistnej doby, sa táto doba počíta odo dňa narodenia. Ak bolo 

počas tejto čakacej doby závažné ochorenie lekársky potvrdené, alebo ak bol počas tejto doby vykonaný 

operačný zákrok, nepovažuje sa to za poistnú udalosť. Za poistnú udalosť sa taktiež nepovažuje, ak 

závažné ochorenie bolo diagnostikované alebo liečené pred uzavretím poistnej zmluvy, alebo ak závažné 

ochorenie súvisí s vrodenými symptómami. 

 
Článok 3 

Začiatok poistenia, zánik pripoistenia závažných ochorení 
(1) Začiatok poistenia pre pripoistenie závažných ochorení je neskorší z dátumov: 

a) prvý deň mesiaca nasledujúceho po uzatvorení poistnej zmluvy, alebo 

b) prvý deň mesiaca nasledujúceho po narodení poisteného dieťaťa. 

(2) Pripoistenie závažných ochorení poisteného dieťaťa zaniká vyplatením poistného plnenia z tohto 

pripoistenia poisťovňou voči poistenému dieťaťu. 
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Článok 4 
Poistné plnenie 

(1) Pri poistnej udalosti je poisťovňa povinná poskytnúť poistenému dieťaťu poistné plnenie z poistnej sumy 

pre prípad závažných ochorení, platnej pri vzniku závažného ochorenia. Na výplatu poistného plnenia 

sa primerane použijú ustanovenia OPP 1215 a VPP. 

(2) Poistné plnenie vyplatí poisťovňa iba ak poistené dieťa prežije najmenej 30 kalendárnych dní od dátumu 

potvrdenia lekárskej diagnózy alebo od dátumu vykonania lekárskeho zákroku. 

(3) Poistené dieťa je na požiadanie poisťovne  povinné podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára, a 

v termíne, ktorý určí poisťovňa. 

(4) Ak v čase trvania pripoistenia závažných ochorení poistené dieťa ochorie viacerými závažnými 

ochoreniami, nárok na poistné plnenie vzniká len z jedného z nich. 

(5) Ak v čase trvania pripoistenia závažných ochorení bude jednému poistenému dieťaťu potvrdených 

súčasne viacero závažných ochorení podľa OPP 1215, vyplatí poisťovňa z týchto poistných udalostí 

poistné plnenie len raz, a to maximálne vo výške poistnej sumy pre prípad závažných ochorení. 

(6) Poisťovňa vypláca poistné plnenie v súlade s príslušnými právnymi predpismi, účinnými pri výplate 

poistného plnenia. 

(7) Poistné plnenie z pripoistenia Zvažných ochorení poisteného dieťaťa, ak naň v zmysle OPP 1215 a VPP 

vznikne poistenému dieťaťu nárok, je poisťovňa povinná vyplatiť nezávisle na prípadnom ďalšom poistnom 

plnení podľa zvyšných poistných rizík, na ktoré sa kapitálovo-investičné životné poistenie vzťahuje. 

 
Článok 5 

Obmedzenie poistného plnenia 
(1) Pri jednotlivých typoch závažných ochorení sú prípady, keď je poisťovňa oprávnená neposkytnúť poistné 

plnenie v plnom rozsahu, uvedené priamo v príslušných článkoch OPP 1215. 

 
Článok 6 

Hlásenie poistných udalostí 
(1) Zákonný zástupca poisteného dieťaťa je v prípade závažného ochorenia povinný poisťovni toto závažné 

ochorenie bez zbytočného odkladu nahlásiť, najneskôr však do jedného mesiaca od dátumu potvrdenia 

lekárskej diagnózy tohto závažného ochorenia. 

(2) Poistené dieťa pri závažnom ochorení, na ktoré sa vzťahuje toto pripoistenie, je povinné podrobiť sa 

lekárom naordinovanej liečbe, riadiť sa pokynmi lekára a primerane prispievať ku zmierneniu následkov 

závažného ochorenia. Ak poistené dieťa túto povinnosť poruší, má poisťovňa právo poistné plnenie 

primerane znížiť. 

(3) Po vzniku poistnej udalosti a pri uplatňovaní nároku na poistné plnenie je osoba, ktorá si uplatňuje nárok 

na poistné plnenie povinná poisťovni oznámiť všetky údaje, týkajúce sa poistnej udalosti, vyplniť a zaslať 

poisťovni formulár s hlásením poistnej udalosti a ďalšie doklady požadované poisťovňou. 

 

Článok 7 
Rakovina (zhubný nádor) 

(1) Rakovinou sa podľa OPP 1215 rozumie ochorenie, pri ktorom dochádza k malígnej transformácii buniek 

a následnému nekontrolovanému množeniu sa, rastu a šíreniu zhubných buniek a ich prenikaniu do 

zdravého tkaniva a iných orgánov. 

(2) Termín zhubný nádor zahŕňa: 

a) solídne zhubné nádory (pochádzajúce z väziva, tukového tkaniva, chrupavky, svalstva, kostného 

tkaniva, synovie, nervového tkaniva, kože, epitelu, mezotelu, cievneho a lymfatického systému), 

b) leukémie (akútne, chronické). 

(3) Vylúčené z krytia, a za poistné udalosti sa nepovažujú: 

a) benígne nádory,  
b) neinvazívne karcinómy in situ,  
c) prekancerózy, 
d) hyperkeratózy,  
e) squamózne a bazocelulárne formy rakoviny kože vrátane malígneho melanómu klasifikácie nižšej  
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ako IIA (hĺbky menšej ako 2mm bez zvredovatenia, stupeň nižší ako T2b podľa TNM klasifikácie), 

f) Wilmsov tumor, Liov – Fraumeniov syndróm, 
g) všetky typy nádorov za súčasného preukázania prítomnosti HIV. 

(4) Za Poistnú udalosť sa nepovažuje, ak v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, ktorej predmetom je pripoistenie 

závažných ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia: 

a) akékoľvek predchádzajúce malígne alebo premalígne nádorové ochorenie, 

b) papilóm močového mechúra (v prípade zhubného nádorového ochorenia dolných močových ciest), 

c) polypóza hrubého čreva,  

d) Crohnova choroba,  

e) ulcerózna kolitída (v prípade zhubného nádorového ochorenia črevného traktu), 

f) chronická atrofická gastritída (v prípade zhubného nádorového ochorenia žalúdka), 

g) dedičné ochorenia, ktoré sú predispozíciou vzniku malígnych ochorení (neurofibromatóza, 

kongenitálna hyperplázia nadobličiek, galaktozémia, Fanconiho anémia), 

h) chromozómové anomálie (Downov syndróm, Turnerov syndróm, Klinefelterov syndróm, Edwardsov 

syndróm, Trizómia 18). 

(5) Poistené dieťa a v čase, keď poistené dieťa ešte nie je plnoleté jeho zákonný zástupca, sú povinní 

poisťovni predložiť fotokópiu presného histologického nálezu stanoveného odborným lekárom (s 

dátumom vyšetrenia a číslom preparátu), opatrenú odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho lekára 

a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne. 

 

Článok 8 

Chronická kardiálna insuficiencia (chronická srdcová nedostatočnosť) 
(1) Chronická kardiálna insuficiencia je podľa OPP 1215 definovaná ako stav, kedy funkcia srdca pri 

dostatočnom žilovom návrate a plniacom tlaku nezaistí potrebnú dodávku kyslíka obvodovým tkanivám 

podľa metabolických potrieb. 

(2) Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom kardiológom a súčasne musí byť splnené nasledujúce 

kritérium: 

- ejekčná frakcia je trvale nižšia ako 40 % alebo podľa NYHA klasifikácie je ochorenie hodnotené 

stupňom III. a vyšším. 

(3) Za poistnú udalosť sa nepovažuje , ak v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, ktorej predmetom je pripoistenie 

závažných ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia: 

a) akékoľvek vrodené ochorenia a malformácie srdca, 

b) chlopňové chyby,  

c) skraty na úrovni srdca,  

d) aneuryzma srdca,  

e) hypokinéza a dyskinéza srdcového svalu,  

f) endokardiálna fibroelastóza, 

g) kardiomyopatie, 

h) zápalové ochorenia srdca, 

i) dysrytmie (tachykardia, bradykardia, AV blokáda, fibrilácia predsiení, komôr), 

j) hypertenzia (artériová, pulmonálna), 

k) ischemická choroba srdca (angina pectoris, infarkt myokardu), 

l) artérioskleróza, hypertyreóza, anémia, feochromocytóm, diabetes mellitus, obezita, 

m) toxické poškodenie myokardu rôznymi chemickými látkami (vrátane farmák). 

(4) Poistené dieťa a v čase, keď poistené dieťa ešte nie je plnoleté jeho zákonný zástupca, sú povinní 

poisťovni predložiť fotokópie odborných kardiologických nálezov, opatrené  odtlačkom pečiatky a 

podpisom ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne. 

 

Článok 9 

Chronická respiračná insuficiencia (chronická dychová nedostatočnosť) 
(1) Chronická respiračná insuficiencia je podľa OPP 1215 definovaná ako porušenie funkcie dýchacieho 

systému, ktoré vedie k nedostatočnej výmene plynov vzhľadom k aktuálnym požiadavkám tkanív, čo  
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vedie k poklesu PaO2 pod 8 kPa pri súčasnej normo alebo hypokapnii alebo k zníženiu PaO2 a 

súčasnému zvýšeniu PaCO2 nad 6,5 kPa. 

(2) Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom – pneumológom a súčasne musia byť splnené všetky 
nasledujúce kritériá: 
a) je prítomná obštrukčná ventilačná porucha ťažkého stupňa (FEV 1 < 45 %), 

b) alebo reštrikčná ventilačná porucha ťažkého stupňa (VC < 45 %), 

c) parciálny tlak kyslíka (PaO2) pri analýze krvných plynov je nižší ako 8 kPa, 

d) je nutná trvalá kyslíková terapia, 

e) je pociťovaná kľudová dušnosť. 

(3) Za poistnú udalosť sa nepovažuje, ak v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, ktorej predmetom je pripoistenie 
závažných ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia: 
a) vrodené a geneticky podmienené ochorenia orgánov dýchacej sústavy, 

b)   nádorové ochorenia orgánov dýchacej sústavy, 

c)   asthma bronchiale,  

d)   chronická bronchitída, 

e) cystická fibróza,  

f) haemosiderosa,  

g) pľúcna alveolová proteinosa,  

h) sarkoidóza,  

i) pľúcna fibróza,  

j) pľúcny emfyzém,  

k) tuberkulóza pľúc, 

l)   chronické ochorenia pohrudnice, 

m)  myopatie (napr. myasthenia gravis, muskulárna dystrofia), 

n)   systémové ochorenia,  

o)   endokrinné poruchy (myxedém),  

p)   poškodenie PNS (poliomyelitída),  

q)   obezita. 

(4) Poistené dieťa a v čase, keď poistené dieťa ešte nie je plnoleté jeho zákonný zástupca, sú povinní 

poisťovni predložiť fotokópie odborných pneumologických nálezov (spirometrické vyšetrenie, potvrdenie 

trvalej kyslíkovej terapie, analýza krvných plynov), opatrené odtlačkom pečiatky a podpisom 

ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne. 

 

Článok 10 

Chronická renálna insuficiencia (chronická obličková nedostatočnosť) 
(1) Chronická renálna insuficiencia je podľa OPP 1215 definovaná ako ťažké porušenie vylučovacej, 

čistiacej a homeostatickej funkcie obličiek, v dôsledku čoho dochádza k urémii (zadržiavaniu dusíkatých 

splodín metabolizmu). 

(2) Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom nefrológom a súčasne musí byť splnené nasledujúce 

kritérium: 

- hodnota Clearance creatininu je trvale nižšia ako 0,7 ml/s. 

(3) Za poistnú udalosť sa nepovažuje , ak v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, ktorej predmetom je pripoistenie 

závažných ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia: 

a) akékoľvek vrodené, geneticky podmienené (napr. Alportov syndróm) alebo chronické ochorenia 

obličiek, 

b) glomerulopatie, glomerulonefritídy, glomerulosklerózy, 

c) chronické nefritídy (pyelonefritída, tubulonefritída), 

d) polycystické obličky, 

e) Goodpastureov syndróm,  

f)  systémové ochorenia (napr. lupus erythematosus systematicus),  

g) diabetes mellitus,  

h) hypertenzia,  
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i) hepatitída B alebo C,  

j) bakteriálna endokarditída,  

k) HIV, 

l) toxické poškodenie obličiek chemickými látkami (vrátane farmák). 

 

(4) Poistené dieťa a v čase, keď poistené dieťa ešte nie je plnoleté jeho Zákonný zástupca, sú povinní 

poisťovni predložiť fotokópie odborných nefrologických nálezov (napr. biopsia, USG, vyšetrenia moču, 

krvné testy), opatrené odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa 

požiadaviek poisťovne. 

 

Článok 11 

Transplantácia životne dôležitých orgánov 
(1) Transplantácia životne dôležitých orgánov je podľa OPP 1215 definovaná ako životne nevyhnutná a 

lekárskym nálezom indikovaná transplantácia srdca, srdca a pľúc, pečene, obličky, pankreasu, pankreasu 

a obličky, kostnej drene, v prípade, že príjemcom je oistené dieťa. 

(2) Nevyhnutnosť transplantácie a zlyhanie príslušného orgánu musí byť potvrdené odbornými lekármi. 

(3) Za poistnú udalosť sa nepovažuje, ak nastalo zlyhanie príslušného orgánu v dôsledku ochorenia 

známeho už v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, ktorej predmetom je pripoistenie závažných ochorení, 

ako napr.: 

a) vrodené, geneticky podmienené alebo chronické ochorenia srdca, pľúc, pečene, obličiek, pankreasu, 

b) diabetes mellitus,  

c) cystická fibróza,  

d) systémové ochorenia (napr. lupus erythematosus systematicus),  

e) reumatická horúčka a iné. 

(4) Nárok na poistné plnenie  vzniká dňom vykonania operácie.  

(5) Operácia sa musí vykonať na území členských štátov Európskej únie lekárskym pracoviskom, ktoré je 

oprávnené tieto operácie vykonávať. V prípade operácie vykonanej na inom mieste v zahraničí musí byť 

táto skutočnosť vopred konzultovaná s poisťovňou. 

 

Článok 12 

Paraplégia, tetraplégia (úplné ochrnutie) 
(1) Úplné ochrnutie je podľa OPP 1215 definované ako úplné a trvalé ochrnutie oboch horných, oboch 

dolných alebo všetkých končatín. 

(2) Definitívna diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom neurológom. 

(3) Za poistnú udalosť sa nepovažuje, ak v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, ktorej predmetom je  

pripoistenie závažných ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia: 

a) vrodené alebo geneticky podmienené ochorenia CNS, miechy, svalovej sústavy alebo chrbtice, 

b) cievne, zápalové alebo nádorové ochorenia CNS, miechy, svalovej sústavy alebo chrbtice, 

c) neurodegeneratívne ochorenia, 

d) demyelinizačné ochorenia (napr. skleróza multiplex, amyotrofická laterálna skleróza), 

e) detská mozgová obrna, 

f) polyneuropatie, 

g) myasthenia gravis, myopatia, svalová dystrofia alebo atrofia, 

h) systémové ochorenia (napr. lupus erythematosus systematicus, sklerodermia), 

i) ochorenia chrbtice (napr. deformácie, diskopatie), 

j) psychické ochorenia (pseudoparalýzy), 

k) toxické poškodenie nervovej alebo svalovej sústavy rôznymi chemickými látkami (vrátane farmák). 

(4) Poistené dieťa a v čase, keď poistené dieťa ešte nie je plnoleté jeho zákonný zástupca, sú povinní 

poisťovni predložiť fotokópie odborných neurologických nálezov (vyšetrenie EMG, CT, MR a pod.), 

opatrené odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek 

poisťovne. 
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Článok 13 

Ochorenie HIV po transfúzii krvi 
(1) Ochorenie HIV po transfúzii krvi je podľa OPP 1215 definované ako potvrdená infekcia HIV vírusom 

alebo ochorenie AIDS v dôsledku podania krvnej transfúzie alebo iného krvného preparátu, pričom 

prítomnosť HIV vírusu musí byť preukázaná do 6 mesiacov po podaní preparátu. 

(2) Transfúzia musí byť podaná v čase trvania poistenia, a to oficiálne registrovaným pracoviskom na území 

členských štátov Európskej únie. 

(3) Vylúčené z krytia a za poistnú udalosť sa nepovažujú: 

a) infekcia HIV alebo ochorenie AIDS po transfúzii u osôb s hemofíliou. 
(4) Poistené dieťa a v čase, keď poistené dieťa ešte nie je plnoleté jeho zákonný zástupca, sú povinní 

poisťovni predložiť stanovisko oficiálne registrovaného pracoviska na území členských štátov EÚ, ktoré 

poskytlo transfúziu alebo krvný preparát, pozitívny výsledok protilátok HIV do 6 mesiacov po podaní 

preparátu a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne. 

 

Článok 14 
Slepota oboch očí 

(1) Slepota oboch očí je na účely OPP 1215 definovaná ako úplná, trvalá a nenávratná strata zraku oboch 

očí v dôsledku choroby. 

(2) Obojstranná slepota musí byť potvrdená odborným lekárom – oftalmológom. 

(3) Za poistnú udalosť sa nepovažuje, ak v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, ktorej predmetom je  

pripoistenie závažných ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia: 

a) vrodené ochorenia očí, 

b) retinopatia akéhokoľvek typu (diabetická, hypertonická a pod.), 

c) chronické zápalové ochorenia očí,  

d) nádorové ochorenia oka alebo mozgu, 

e) poruchy krvného obehu v oku,  

f) degeneratívne zmeny oka, 

g) glaukóm, trachóm, katarakta,  

h) hemoblastózy, opakované krvácania u nedonosencov,  

i) retrolentárna fibroplázia, 

j) stavy po intoxikácii metylalkoholom, chinínom. 

(4) Poistené dieťa a v čase, keď poistené dieťa ešte nie je plnoleté jeho zákonný zástupca, sú povinní 

poisťovni predložiť fotokópie odborných očných nálezov, opatrené odtlačkom pečiatky a podpisom 

ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne. 

(5) Minimálny vek poisteného dieťaťa pri vzniku nároku na poistné plnenie je jeden rok. Za poistnú udalosť 

sa teda považuje diagnóza stanovená po dosiahnutí jedného roku veku poisteného dieťaťa. 

 

Článok 15 
Hluchota oboch uší 

(1) Hluchota oboch uší je na účely OPP 1215 definovaná ako úplná, trvalá a nenávratná strata sluchu oboch 

uší v dôsledku choroby. 

(2) Obojstranná hluchota musí byť potvrdená odborným lekárom ušno-nosno-krčným (otolaryngológom). 

(3) Za poistnú udalosť sa nepovažuje, ak v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, ktorej predmetom je  

pripoistenie závažných ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia: 

a) vrodené ochorenia uší, 

b) chronické zápaly alebo infekcie stredného a/alebo vnútorného ucha, 

c) nádorové ochorenia mozgu,  

d) zápalové ochorenia mozgu a hlavových nervov. 

(4) Poistené dieťa a v čase, keď poistené dieťa ešte nie je plnoleté jeho zákonný zástupca, sú povinní 

poisťovni predložiť fotokópie výsledkov audiometrických a zvukoprahových testov, doplnkových 

sluchových vyšetrení, opatrené odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho lekára a ďalšie dokumenty  
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podľa požiadaviek poisťovne. 

(5) Minimálny vek poisteného dieťaťa pri vzniku nároku na poistné plnenie je jeden rok. Za poistnú udalosť 

sa považuje diagnóza stanovená po dosiahnutí jedného roku veku poisteného dieťaťa. 

 
Článok 16 

Záverečné ustanovenia 
(1) OPP 1215 nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.2.2022.                                              
 

 

OPP 1212 

Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie hospitalizácie 

(k VPP PRE KAPTÁLOVO-INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE) 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
(1) Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie hospitalizácie poisteného (ďalej len „OPP 1212“) upravujú 

právne vzťahy vznikajúce medzi poisťovňou a poisteným na základe pripoistenia hospitalizácie 

uzavretého k poisteniu PROFI INVEST. 

(2) OPP 1212 tvoria súčasť poistnej zmluvy uzavretej medzi poisťovňou a poistníkom. OPP 1212 tvoria popri 

Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie PROFI INVEST (ďalej len „VPP“) súčasť poistnej 

zmluvy, a to v častiach, ktoré upravujú právne vzťahy medzi poisťovňou a poistníkom, súvisiace s 

dohodnutými pripoisteniami poistených detí 

(3) V rozsahu, v akom sa ustanovenia poistnej zmluvy líšia od ustanovení OPP 1212, sú rozhodujúce 

ustanovenia poistnej zmluvy. 

(4) Ak ustanovenia OPP 1212 upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, poistníkom a poisteným odlišne 

od VPP, majú ustanovenia OPP 1212  v tejto časti prednosť pred ustanoveniami VPP za podmienky, ak 

by sa použitie oboch ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia OPP 1212 a VPP, ktoré si 

neodporujú platia popri sebe. 

(5) Právne vzťahy súvisiace s pripoistením poisteného, ktoré nie sú upravené ani v poistnej zmluve, ani v 

OPP 1212, sa spravujú príslušnými ustanoveniami VPP, pokiaľ ani VPP nebudú tieto právne vzťahy 

upravovať, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych 

predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Základné pojmy 
(1) Hospitalizácia  –  ústavné  liečenie  poisteného  v lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia, ktorá je pod 

stálym dozorom, je vybavená dostatočným technickým zariadením a vykonáva svoju činnosť v súlade s 

dostupnými poznatkami lekárskej vedy a v súlade s právnymi predpismi. 

(2) Denné odškodné – suma určená v poistnej zmluve poskytovaná poisťovňou za každý deň hospitalizácie 

za podmienok určených v OPP 1212. 

(3) Úraz – neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, vlastnej telesnej sily, alebo neočakávané a 

neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického 

prúdu a jedov (okrem mikrobiologických jedov a imunotoxických látok), ktoré poistenému, nezávisle od 

jeho vôle spôsobilo telesné poškodenie. 

(4) Čakacia doba – časové obdobie poistnej doby, kedy hospitalizácia následkom choroby nie je poistnou 

udalosťou. Čakacou dobou sú dva mesiace od začiatku poistenia hospitalizácie chorobou. V prípade 

hospitalizácie z dôvodu tehotenstva poisteného je čakacou dobou 9 mesiacov od začiatku poistenia 

hospitalizácie (to neplatí, ak je lekárom stanovený termín pôrodu minimálne deväť mesiacov od začiatku  

poistenia). 

(5) Ústavná zdravotná starostlivosť - jedna z foriem zdravotnej starostlivosti, poskytovaná osobe, ktorej 

zdravotný stav si vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín na 

základe odporúčania ošetrujúceho lekára. 
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Článok 2 
Predmet pripoistenia hospitalizácie 

(1) Predmetom pripoistenia hospitalizácie je záväzok poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ak nastane 

poistná udalosť a záväzok poistníka platiť poistné. 

(2) Pripoistenie hospitalizácie môže  vzniknúť  spolu s poistnou zmluvou alebo kedykoľvek počas jej trvania 

na základe žiadosti poistníka. Začiatok poistenia pre pripoistenie hospitalizácie je: 

a) zhodný so začiatkom poistenia PROFI INVEST, ak pripoistenie hospitalizácie vzniká spolu s poistnou 

zmluvou alebo 

b) prvý deň nasledujúceho poistného obdobia po doručení žiadosti poistníka o vznik pripoistenia 

hospitalizácie. 

(3) Pripoistenie hospitalizácie môže  byť  dohodnuté s poistníkom ako: 

a) pripoistenie hospitalizácie úrazom alebo 

b) pripoistenie hospitalizácie chorobou. 

 
Článok 3 

Osoby s právom na poistné  plnenie 
(1) Osobou s právom na poistné plnenie je poistený. 

(2) V prípade oznámenia poistnej udalosti podľa článku 5 ods. 6 OPP 1212, keď nemôže vykonať oznámenie 

poistnej udalosti sám poistený, môže tak urobiť ním určená oprávnená osoba. Ak jej niet, môže tak urobiť 

manžel, ak ho niet dieťa, ak ho niet rodič, ak ani jeho niet spolužijúca osoba. 

 

Článok 4 
Poistná udalosť 

(1) Poistnou udalosťou je lekársky nevyhnutná hospitalizácia následkom úrazu alebo choroby poisteného, 

ktorá začala v čase trvania pripoistenia.  

(2) Poistnou udalosťou je, len hospitalizácia, ktorá už bola ukončená a poistený žije v čase oznámenia 

poistnej udalosti. Podmienka ukončenia hospitalizácie nemusí byť splnená v prípade  podľa článku 5 

odsek   6. 

(3) Maximálna dĺžka hospitalizácie z jedného úrazu alebo choroby, z ktorej poistenému vzniká nárok na 

poskytnutie poistného plnenia je 366 kalendárnych dní. 

(4) Poistnou udalosťou nie je hospitalizácia, ktorá nastala: 

a) pred začiatkom poistenia hospitalizácie, 

b) po konci poistenia hospitalizácie, 

c) následkom úrazu, ktorý sa stal pred začiatkom poistenia hospitalizácie, 

d) po uplynutí jedného roka po vzniku úrazu, ak je poistená iba hospitalizácia  z úrazu 

e) následkom choroby, ktorá bola diagnostikovaná pred začiatkom poistenia hospitalizácie, 

f) následkom choroby, ktorej príznaky sa prejavili v rámci šiestich mesiacov pred začiatkom poistenia 

hospitalizácie, 

g) počas čakacej doby. 

(5) Poistnou udalosťou nie je hospitalizácia: 

a) v psychiatrických liečebniach a v iných zdravotníckych zariadeniach v dôsledku psychiatrickej alebo 

psychologickej diagnózy, 

b) súvisiaca iba s potrebou ošetrovateľskej alebo opatrovateľskej starostlivosti, 

c) pri použití diagnostických a liečebných metód, ktoré nie sú všeobecne vedecky uznávané, 

d) v zariadeniach pre liečbu alkoholizmu, toxikománie, hráčskej, sexuálnej alebo inej závislosti, 

e) z dôvodu kozmetických, resp. skrášľovacích úkonov, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné, 

f) v kúpeľných zariadeniach, liečebniach, centrách a sanatóriách, zotavovniach, dietetických  

zariadeniach, rehabilitačných zariadeniach a zvláštnych detských zariadeniach hospicoch a vo 

väzenských h či ošetrovniach. 

(6) Maximálnym počtom dní je obmedzené poistné plnenie z poistenia hospitalizácie, ktorá nastala: 

a) z dôvodu pôrodu, a to na 10 dní, 

b) v dôsledku ochorení súvisiacich s tehotenstvom, a to na 30 dní. 

(7) Za úraz sa nepovažuje udalosť spôsobená priamo alebo nepriamo ktoroukoľvek z nasledujúcich 

okolností: 

a) chorobou alebo chorobou z povolania, pokiaľ nebol jej výlučnou príčinou úraz, diagnostickými,  
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terapeutickými alebo preventívnymi a estetickými lekárskymi zásahmi, ktoré si poistený vykoná alebo 

nechá vykonať na svojom tele, alebo neodbornými zákrokmi, ktoré si poistený vykoná alebo nechá 

vykonať na svojom tele, 

b) úmyselným sebapoškodením poisteného, 

c) požitím alkoholu alebo omamných a návykových látok, alebo liekov v dávkach nezodpovedajúcich 

lekárskemu predpisu vystaveného poistenému, 

d) pri účasti na pretekoch alebo tréningoch v pozemných, vzdušných alebo vodných dopravných 

prostriedkoch, 

e) profesionálnou športovou činnosťou poisteného vrátane tréningu, 

f) duševnými poruchami, zmenami psychického stavu (podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 

evidované pod kód F00 – F99)  bez ohľadu na ich príčinu, 

g) poruchami alebo stratami vedomia, náhlymi cievnymi príhodami, epileptickým záchvatom alebo iným 

kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahol celé telo, pokiaľ úraz nebol ich výlučnou príčinou, 

h) nádorovými ochoreniami  akéhokoľvek  druhu  a pôvodu, 

i) infarktom myokardu, 

j) hernie všetkých druhov, náhle platničkové chrbticové syndrómy, prerušenie degeneratívne 

zmenených orgánov malým nepriamym násilím, alebo v dôsledku zdvíhania alebo presúvania 

bremien, 

k) konaním poisteného, pre ktoré bol poistený súdom uznaný vinným z trestného činu. 

(8) Poistnou udalosťou je aj hospitalizácia poisteného ako doprovodu dieťaťa poisteného, ktoré bolo 

hospitalizované. V danom prípade musia byť splnené všetky podmienky poistenia hospitalizácie pri 

dieťati poisteného, dieťa poisteného musí mať v čase začiatku hospitalizácie viac ako jeden rok. 

(9) Poistník má právo vypovedať pripoistenie hospitalizácie. Poisťovňa má právo vypovedať pripoistenie 

hospitalizácie úrazom. 

(10) Pripoistenie zanikne výpoveďou podľa ods. 9 posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 

Článok 5 
Poistné plnenie 

(1) Poisťovňa  je  povinná  poskytnúť  poistné  plnenie  v súlade s podmienkami dohodnutými v poistnej 

zmluve, a to vo forme jednorazového plnenia ako denného odškodného za počet dní hospitalizácie. 

(2) Za denné odškodné sa považuje suma určená v poistnej zmluve poskytovaná poisťovňou za každý deň 

hospitalizácie. 

(3) Za deň hospitalizácie sa považuje deň, ktorý vrátane polnoci strávil poistený v ústavnej zdravotnej 

starostlivosti. Celkový počet dní hospitalizácie sa počíta podľa počtu polnocí strávených v ústavnom 

liečení. Za deň hospitalizácie sa nepovažuje deň, počas ktorého došlo aj k prijatiu aj prepusteniu 

poisteného z ústavného liečenia. 

(4) Výška poistného plnenia sa určí ako súčin denného odškodného a počtu dní hospitalizácie podľa odseku 

3 tohto článku. 

(5) Poistné plnenie sa vypláca až po ukončení hospitalizácie za predpokladu, že poistený sa dožil oznámenia 

poistnej udalosti hospitalizácie. 

(6) V prípade, ak hospitalizácia poisteného trvá nepretržite aspoň 100 dní, poistený má právo požiadať o 

vyplatenie preddavku poistného plnenia za ukončených 100 dní hospitalizácie napriek skutočnosti, že 

ešte nedošlo k jej ukončeniu. Toto právo zaniká ukončením hospitalizácie. 

(7) Poistený, ktorému vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni  

predložiť originály alebo overené kópie dokladov potrebných pre výplatu poistného plnenia, a to najmä: 

a) vyplnené tlačivo - oznámenie poistnej udalosti, 

b) potvrdenie o hospitalizácii vydané príslušným zdravotníckym zariadením, 

c) prepúšťaciu správu (neplatí pre nahlásenie poistnej udalosti v zmysle odseku 6, 

d) zdravotnú dokumentáciu obsahujúcu skutočnosti potrebné na preukázanie vzniku poistnej udalosti, 

e) iné doklady - podľa toho, aké doklady poisťovňa v konkrétnom prípade požaduje. 

(8) Ak poistený poisťovni nepredloží doklady, ktoré sú nevyhnutné pre stanovenie rozsahu a povinnosti 

poisťovne plniť, poisťovňa nevyplatí poistné plnenie. Po doložení požadovaných podkladov sa poisťovňa 

bude posúdením nároku opätovne zaoberať. 
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Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

OPP 1212 nadobúdajú  platnosť  dňa  15.2.2022 a účinnosť dňom uzatvorenia konkrétnej poistnej zmluvy, 

ktorej sú súčasťou. 

 

 

                                                                                                                                                       OPP 1213 
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu  

(k VPP PRE KAPTÁLOVO-INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE) 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
(1) Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu 

poisteného (ďalej len „OPP 1213“) upravujú právne vzťahy vznikajúce medzi poisťovňou a poisteným na 

základe pripoistenia dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu poisteného uzavretého k 

poisteniu PROFI INVEST. 

(2) V rozsahu, v akom sa ustanovenia poistnej zmluvy líšia od ustanovení OPP 1213, sú rozhodujúce 

ustanovenia poistnej zmluvy. 

(3) Ak ustanovenia OPP 1213 upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, poistníkom a poisteným odlišne 

od VPP, majú ustanovenia OPP 1213  v tejto časti prednosť pred ustnaoveniami VPP za podmienky, ak 

by sa použitie oboch ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia OPP 1213 a VPP, ktoré si 

neodporujú platia popri sebe. 

(4) Právne vzťahy súvisiace s pripoistením poisteného, ktoré nie sú upravené ani v poistnej zmluve, ani 

v OPP 1213, sa spravujú príslušnými ustanoveniami VPP, pokiaľ ani VPP nebudú tieto právne vzťahy 

upravovať, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych 

predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

 
Článok 1 

Základné  pojmy 
(1) Čakacia doba - súvislá doba 14 dní trvania času nevyhnutného liečenia úrazu poisteného, ktorá musí 

uplynúť, aby vznikol nárok na poistné plnenie. Za liečenie počas čakacej doby poisťovňa neposkytuje 

poistné plnenie (na toto obdobie sa poistenie nevzťahuje). Nárok na poistné plnenie vzniká až po uplynutí 

čakacej doby, teda od 15 dňa nevyhnutného dňa liečenia úrazu, a to spätne od 1. dňa  nevyhnutného 

liečenia úrazu. 

(2) Oceňovacie tabuľky – prehľad zásad, uvedených v článku 7, s maximálnym počtom dní plnenia pre 

jednotlivé druhy poranenia vzniknuté úrazom pre pripoistenie dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia 

úrazu podľa OPP 1213. Tieto maximálne hodnoty, uvedené pod označením „MAX“ v Oceňovacích 

tabuľkách v článku 7, určujú  maximálny počet dní dennej dávky pre jednotlivé druhy poranenia vzniknuté 

úrazom. Na základe týchto zásad poisťovňa vypočíta výšku poistného plnenia dennej dávky za čas 

nevyhnutného liečenia úrazu ako súčin dní reálnej doby úrazu, maximálne však do počtu dní 

stanovených pre jednotlivé poranenia v Oceňovacích tabuľkách. Poisťovňa  môže doplňovať a meniť 

Oceňovacie tabuľky: 

a) ak nastane taká zmena používaných diagnostických a liečebných metód, ktorá bude mať podstatný 

vplyv na dĺžku doby nevyhnutnej liečby úrazu v porovnaní s dĺžkou liečby, ktorá platila v čase 

uzatvorenia pripoistenia dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu alebo 

b) ak nastane dlhodobý negatívny trend vývoja kmeňových rizík. 

(3) Úraz - neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, vlastnej telesnej sily, alebo neočakávané a 

neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického 

prúdu a jedov (okrem mikrobiologických jedov a imunotoxických látok), ktoré poistenému, nezávisle od 

jeho vôle, neúmyselne spôsobilo telesné poškodenie. 

(4) Čas nevyhnutného liečenia v dôsledku úrazu – pripoistenie dennej dávky za čas nevyhnutného 

liečenia úrazu 

 

Článok 2 
Predmet pripoistenia 

(1) Predmetom pripoistenia dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu je záväzok poisťovne  
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poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a záväzok poistníka platiť poistné. 

(2) Pripoistenie denná dávka za čas nevyhnutného liečenia úrazu môže  byť dojednané spolu s poistnou 

zmluvou alebo kedykoľvek počas jej trvania na základe žiadosti poistníka. Začiatok poistenia pre 

pripoistenie denná dávka za čas nevyhnutného liečenia úrazu je: 

a) zhodný so začiatkom poistenia PROFI INVEST, ak pripoistenie denná dávka za čas nevyhnutného 

liečenia úrazu bola dojednaná pri uzatvorení  poistnej zmluvy, 

b) prvý deň nasledujúceho poistného obdobia po doručení žiadosti poistníka o dodatočné pripoistenie 

pripoistenia dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu. 

(3) Ak bolo poistenému jedným úrazom spôsobených niekoľko telesných poškodení rôznych druhov, plní 

poisťovňa dennú dávku za čas nevyhnutného liečenia úrazu toho poškodenia, ktoré si vyžiada najdlhšiu 

dobu liečenia. 

(4) Ak dôjde v čase nevyhnutného liečenia úrazu k ďalšiemu úrazu poisteného, ktorý si vyžiada čas 

nevyhnutného liečenia, ktoré trvá viac ako 14 dní, poisťovňa plní dennú dávku za čas nevyhnutného 

liečenia úrazu aj z nasledujúceho úrazu samostatne, nezávisle od predchádzajúceho. 

(5) V prípade vzniku viacerých úrazov, ktoré zakladajú nárok na výplatu dennej dávky za čas nevyhnutného 

liečenia úrazu podľa OPP 1213 v priebehu 12 mesiacov má poistený nárok na plnenie maximálne za dva 

úrazy s priznaním výplaty poistného plenia za dennú dávku za čas nevyhnutného liečenia úrazu. 

(6) V prípade vzniku tretieho a ďalších úrazov, ktoré zakladajú nárok na výplatu dennej dávky za čas 

nevyhnutného liečenia úrazu podľa OPP 1213 v priebehu 12 mesiacov, poistenému nevzniká nárok na 

poistné plnenie. Nárok na ďalšie poistné plnenie vznikne až za taký úraz, ktorý zakladá nárok na výplatu 

dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu podľa OPP 1213, ktorý vznikne až po uplynutí 12 

mesiacov od vzniku prvého úrazu počas obdobia 12 mesiacov.   

(7) Počas 12 mesiacov má poistený nárok na plnenie maximálne za dva úrazy s priznaním výplaty poistného 

plenia za dennú dávku za čas nevyhnutného liečenia úrazu. 

 

Článok 3 
Poistná udalosť a definícia úrazu 

(1) Poistnou udalosťou je lekárom potvrdená nevyhnutná liečba úrazu poisteného, ktorá nastala v dôsledku 

úrazu, ktorý poistený utrpel v čase trvania pripoistenia.  

(2) Za nevyhnutnú dobu liečby úrazu sa pokladá liečba úrazu, ktorá je naordinovaná lekárom ako priamy, 

bezprostredný a nevyhnutný úkon po utrpenom úraze.   

(3) Za úraz sa pokladajú aj ujmy na zdraví, ktoré boli spôsobené: 

a) zhoršením liečby  úrazu chorobou, ktorou poistený trpel pred úrazom, 

b) chorobou vzniknutou výlučne následkom úrazu, s výnimkou chorôb uvedených v ods. 5 tohto článku 

c) miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom a 

nákazou tetanom pri úraze, 

d) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov 

úrazu,  

e) zlomením, vykĺbením a natrhnutím, nie však vnútorných orgánov a ciev v dôsledku náhlej, 

neprimeranej telesnej námahy, nie však pri preťažení organizmu spôsobenom nadmernou záťažou, 

f) elektrickým prúdom a úderom blesk. 

(4) Poistnou udalosťou nie je liečba:  

a) z dôvodu kozmetických, skrášľovacích úkonov, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné, 

b) do času nevyhnutného liečenia úrazu sa nezapočítava doba, počas ktorej sa poistený podroboval 

zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii zameranej na zmiernenie bolesti a subjektívnych ťažkostí 

bez následnej úpravy funkčného stavu. 

(5) Za úraz sa nepovažuje udalosť spôsobená priamo alebo nepriamo ktoroukoľvek z nasledujúcich 

okolností: 

a) vznik a zhoršenie prietrží, hernie každého druhu a pôvodu vrátane hernie a protrúzie disku, nádory 

každého druhu a pôvodu, bercové vredy, diabetické gangrény, vznik a zhoršenie aseptických zápalov 

šľachových pošiev (tendovaginitídy), svalových úponov (epikondylitídy), kĺbových vačkov (burzitídy), 

povrchové odreniny kože (exkoriácie), cervikokraniálny, cervikobrachiálny, vertebroalgický a 

lumboischiadický syndróm, impingement syndróm, náhle platničkové syndrómy a iné  poškodenie 

medzistavcových platničiek, bolestivé syndrómy chrbtice (dorzalgie), 

b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením, 
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c) pracovné úrazy, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa týchto podmienok, 

d) choroby z povolania, 

e) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom 

liečenia následkov úrazu, alebo neodborných zákrokov, ktoré si poistený vykoná, alebo si nechá 

vykonať na svojom tele, 

f) zhoršenie existujúcej choroby v dôsledku utrpeného úrazu, 

g) náhle cievne príhody a infarkt myokardu, odlúpenie sietnice,  

h) telesné poškodenie jadrovým žiarením, vyvolaným výbuchom alebo poškodením  jadrového 

zariadenia a prístrojov, konaním alebo nedbalosťou zodpovedných osôb, inštitúcie alebo úradu pri 

doprave, skladovaní alebo manipulácii s rádioaktívnymi materiálmi, 

i) telesné poškodenie následkom samovraždy, pokuse o ňu a úmyselného sebapoškodenia, 

j) úraz, ku ktorým došlo v dôsledku mentálnych alebo duševných porúch, pri epileptických alebo iných 

záchvatoch a kŕčoch, ktoré zachvátia telo poisteného. Nárok na poistné plnenie však ostáva 

zachovaný, ak tieto stavy boli vyvolané úrazom, na ktorý sa poistenie vzťahuje a ktorý sa stal počas 

trvania poistenia, 

k) patologické zlomeniny, únavové zlomeniny, 

l) porušenie degeneratívne zmenených orgánov (napr. Achillova šľacha, meniskus a pod.) malým 

nepriamym násilným pôsobením, 

m) vnútorné telesné poškodenie v dôsledku zdvíhania a presúvania predmetov, vzniknuté preťažením 

organizmu spôsobené nadmernou záťažou, 

n) telesné poškodenia, ktoré boli spôsobené poúrazovými komplikáciami, alebo ak úraz obnovil 

neustálené (nedoliečené) telesné poškodenie z predchádzajúceho úrazu, 

o)  vznik telesných poškodení alebo zhoršenie ich následkov, ktoré vznikli pri bežných, každodenných 

činnostiach (napr. chôdza, pokľak, podrep, bežné ohýbanie končatín, otočenie krku a pod.), 

p)  poškodenie zubov, ktoré boli pred úrazom nevitálne (strata vitality zuba), prípadne boli inak 

poškodené, 

q) profesionálnou športovou činnosťou poisteného. 

(6) Poisťovňa a poistník majú právo vypovedať pripoistenie dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia 

úrazu. Pripoistenie zanikne posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená 

druhej zmluvnej strane. 

 

Článok 4 
Poistné plnenie 

(1) Ak dôjde k úrazu poisteného v dobe trvania poistenia a reálny čas liečenia úrazu, je dlhší ako dva týždne 

(minimálne 15 dní), je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie vo výške dennej dávky  stanovenej v  

 

poistnej zmluve vynásobenej počtom reálnych dní liečenia úrazu, maximálne však do počtu dní v zmysle 

Oceňovacej tabuľky uvedenej v článku 6. 

 

(2) Ak telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je uvedené v Oceňovacej tabuľke, určí sa výška poistného 

plnenia podľa reálneho počtu dní nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a rozsahu tohto 

telesného poškodenia. Aj v tomto prípade je poisťovňa povinná plniť iba vtedy, ak je reálna doba  

nevyhnutného liečenia úrazu dlhšia ako dva týždne. Podľa svojho uváženia má poisťovňa právo 

konzultovať primeranosť dĺžky liečby s odborným lekárom, špecialistom pre liečbu utrpeného poranenia, 

ktorý sa vyjadrí k primeranej dĺžke liečby, pričom určí počet dní času nevyhnutného liečenia úrazu 

s ohľadom na obmedzenie podľa odsku 4. V prípade podľa predchádzajúcej vety poisťovňa pri výpočte 

poistného plnenia vychádza z obsahu vyjadrenia lekára, špecialistu pre liečbu utrpeného poranenia, 

s ktorým konzultovala primeranosť dĺžky liečby. 

(3) Ak je skutočný počet dní liečenia úrazu kratší ako maximálny počet dní nevyhnutnej doby liečenia úrazu 

stanovený v Oceňovacích tabuľkách, poisťovňa vyplatí poistnú sumu za skutočný počet dní liečenia 

úrazu. 

(4) Ak je skutočná doba liečenia úrazu dlhšia ako maximálny počet dní nevyhnutnej doby liečenia úrazu 

stanovený v Oceňovacích tabuľkách, poisťovňa vyplatí poistnú sumu za maximálny počet dní doby 

nevyhnutného liečenia úrazu podľa Oceňovacej tabuľky (údaj uvedený v stĺpci „MAX“ v Oceňovacej 

tabuľke).  
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(5) Do času nevyhnutného liečenia úrazu sa nezapočítava doba, počas ktorej sa poistený podroboval 

zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii zameranej na zmiernenie bolesti a subjektívnych ťažkostí bez 

následnej úpravy funkčného stavu. 

(6) Poisťovňa si vyhradzuje právo neuznať ako podklad pre uplatnenie nároku na plnenie tlačivo vystavené 

a potvrdené lekárom, ktorý je zároveň aj poisteným. Poistený, ak je zároveň lekár, je povinný pre 

preukázanie vzniku poistnej udalosti absolvovať ošetrenie úrazu u iného lekára, ktorý zároveň vyplní 

tlačivo pre poisťovňu. 

(7) Poistený, ktorému vzniklo právo na plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni predložiť  

doklady potrebné pre výplatu poistného plnenia, a to najmä: 

a) vyplnené tlačivo - oznámenie poistnej udalosti, 

b) zdravotnú dokumentáciu obsahujúcu skutočnosti potrebné na preukázanie vzniku nároku na poistné 

plnenie. 

c) prípadne ďalšie podklady potrebné pre preukázanie poistnej udalosti. 

(8) Ak poistený poisťovni nepredloží doklady špecifikované v ods. 7 tohto článku a bez nich nevie poisťovňa 

o nároku na poistné plnenie rozhodnúť, poisťovňa nevyplatí poistné plnenie. Po doložení požadovaných 

podkladov sa poisťovňa bude posúdením nároku opätovne zaoberať. 

(9) Výšku poistného plnenia určuje poisťovňa na základe správy lekára, ktorý poisteného ošetroval. Opiera  

sa pritom v prípade sporných údajov o stanovisko lekára, ktorý pre ňu vykonáva odbornú poradenskú 

činnosť. Správu ošetrujúceho lekára si môže poisťovňa doplňovať výpisom zo zdravotných záznamov o 

poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia alebo kontrolnou zdravotnou 

prehliadkou u posudkového lekára poisťovne.   

(10) Ak niektoré telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je uvedené v Oceňovacej tabuľke  uvedenej 

v článku 6opiera sa poisťovňa o stanovisko svojho posudkového lekára, ktorý stanoví hodnotenie podľa 

porovnateľného telesného poškodenia. 

(11) Ak je pre telesné poškodenie v oceňovacích tabuľkách uvedená podmienka (napr. verifikované rtg, 

hospitalizácia podmienkou a pod.), je jej splnenie podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia. 

(12) Ak bolo poistenému spôsobených jediným úrazom niekoľko poškodení, poisťovňa plní len za to 

poškodenie, ktoré je hodnotené najvyšším počtom dní v stĺpci MAX v oceňovacích tabuľkách. Maximálny 

počet dní za poistné plnenie za dennú dávku času nevyhnutného liečenia jedného a viacerých úrazov je 

366 dní. 

(13) Poisťovňa plní za dennú dávku času nevyhnutného liečenia úrazu vytknutia kĺbov končatín len vtedy, ak 

bolo vytknutie lekárom liečené repozíciou (napravením) a verifikované RTG vyšetrením pred repozíciou 

kĺbu lekárom v diagnózach určených v oceňovacích tabuľkách. Ak nie sú splnené obe vyššie uvedené 

podmienky, poisťovňa poskytne plnenie len za maximálny počet dní stanovených za podvrtnutie kĺbu. Za 

štvrtú a ďalšiu luxáciu a tiež habituálne luxácie toho istého kĺbu nevzniká nárok na poistné plnenie. Do 

počtu luxácii v zmysle predchádzajúcej vety sa započítavajú aj luxacie vzniknuté pred aj po uzatvorení 

poistnej zmluvy. 

(14)  Pod amputáciou sa rozumie strata časti alebo celého orgánu, končatiny (aj jej časti) za splnenia 

 podmienky porušenia cievneho a nervového zásobenia periférie poranej časti alebo celého orgánu, 

 končatiny (aj jej časti). U končatín je tiež podmienkou poškodenie skeletu. Ak sa amputácia týka u  

 končatín len mäkkých tkanív, platí pre ňu polovičný počet dní uvedený v Oceňovacej tabuľke v stĺpci  

 značenom „MAX“. Pod replantáciou sa rozumie sutura vrátane chirurgického obnovenia cievneho a  

 nervového zásobenia.  

(15) Ak klient počas poistenia utrpí viac ako štyri poistné udalosti pre úrazovú diagnózu pomliaždenie tej istej 

časti tela, za piatu a každú ďalšiu nevzniká nárok na poistné plnenie.  

(16) Pri poranení typu pomliaždenie sa priznáva nárok aj v prípade, ak nebol počas diagnostiky poistený 

vyšetrovaný RTG. Za pomliaždenie sa priznáva nárok na poistné plnenie, len v prípadoch, keď bol v 

lekárskych správach uvedený opuch, alebo hematóm, pokiaľ tento absentuje pri prvom ošetrení, musí 

byť uvedený aspoň na následných kontrolách. V prípade, ak nie je pri pomliaždení opísaný počas celej 

liečby vôbec hematóm, či opuch nepriznáva sa nárok na poistné plnenie. Vyšetrenie a liečba musí byť 

potvrdená odborným lekárom (nie praktickým lekárom).  

(17) Ak klient počas poistenia utrpí viac ako štyri poistné udalosti pre úrazovú diagnózu podvrtnutie tej istej 

časti tela, za piatu a každú ďalšiu nevzniká nárok na poistné plnenie. 
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Článok 5 

Obmedzenie plnenia 
(1) Ak poistený po úraze alebo pri chorobe nevyhľadá bez zbytočného odkladu lekárske ošetrenie alebo sa 

nelieči podľa pokynov lekára, má poisťovňa právo primerane znížiť poistné plnenie v súlade s §799 ods. 

3 Občianskeho zákonníka. 

 

Článok 6 
Oceňovacie tabuľky 

  

Zásady a maximálny počet dní pre hodnotenie dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu 

   Max 

A HLAVA   

  skalpácia hlavy   

A01 s kožným defektom, čiastočná, zasahujúca oblasť čela 49 

A03 vlasatej časti s kožným defektom, čiastočná, nezasahujúca oblasť čela 35 

A05 s kožným defektom, úplná, zasahujúca oblasť čela 84 

A06 s kožným defektom, úplná, nezasahujúca oblasť čela 70 

A10 pomliaždenie vlasatej časti hlavy a tváre s krvným výronom alebo opuchom 21 

A12 vytknutie sánky- jednostranne, repozícia podmienkou 21 

A13 vytknutie sánky- obojstranne, repozícia podmienkou 28 

A14 
zlomenina lebečnej spodiny, vrátane fissury - verifikovaná rtg alebo CT vyšetrením, hospitalizácia 
podmienkou 

182 

A16 zlomenina lebečnej klenby (aj fissury) bez vtlačenia úlomkov, liečená konzervatívne 42 

A18 zlomenina lebečnej klenby (aj fissury) s vtlačením úlomkov, alebo liečená operačne 70 

A20 zlomenina očnice laterálneho okraja 28 

A22 zlomenina spodiny očnice bez posunu alebo liečená konzervatívne 28 

A24 spodiny očnice s posunom, alebo liečená operačne 70 

A25 uviaznuté cudzie teleso v horných dýchacích cestách (po priedušnicu vrátane) 70 

  zlomenina  nosových kostí (vrátane mäkkej časti)   

A26 bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov liečená bez elevácie 28 

A27 s vtlačením úlomkov, liečená eleváciou 42 

  zlomenina  jarmovej kosti   

A29 bez posunu alebo s posunom, liečená konzervatívne 28 

A30 s posunom, liečená operačne  70 

  zlomenina  zygomatikomaxilárneho komplexu (ZMK)   

A31 bez posunu, liečená konzervatívne 49 

A32 s posunom, liečená operačne 77 

  zlomenina sánky, processus condylaris (ako jednostranná)   

A33 jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne 42 

A34 jednostranná s posunutím úlomkov, liečená operačne 70 

A36 
pri obojstranných zlomeninách uvedených v bodoch A20 až A24 a A29 až A34 sa poistné plnenie 
zvyšuje o 50 % 

  

A37 zlomenie steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom (vzduch), alebo so zakrvácaním do dutín 21 

A38 zlomenina čeľuste jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne 42 

A39 zlomenina čeľuste jednostranná s posunutím úlomkov, liečená operačne 70 

A40 zlomenina čeľuste obojstranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne 77 
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A42 zlomenina čeľuste obojstranná s posunutím úlomkov, liečená operačne 88 

  zlomenina ložiskového výbežku čeľuste a sánky   

A43 jednostranná bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne 42 

A45 jednostranná s posunutím úlomkov, alebo liečená operačne 70 

  združené zlomeniny    

  Le Fort I   

A48 liečená konzervatívne 70 

A49 dislokovaná, liečená operačne 84 

  Le Fort II   

A51 liečená konzervatívne 77 

A52 dislokovaná, liečená operačne 98 

  Le Fort III   

A54 liečená konzervatívne 84 

A55 dislokovaná, liečená operačne 112 

B OKO   

B02 rana očného viečka prerušujúca slzné cesty 35 

  poleptanie (popálenie) spojovky, rohovky   

B03 I. stupňa 0 

B04 II. stupňa alebo III. stupňa liečená konzervatívne, pre každé oko zvlášť 77 

B05 III. stupňa liečená operačne, pre každé oko zvlášť 210 

B06 poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka) 21 

  hlboká rana rohovky bez prederavenia 21 

B07 bez komplikácií 42 

B09 s komplikáciami 70 

B10 cudzie teliesko v rohovke, chirurgicky odstránené  21 

B11 cudzie teliesko v rohovke, chirurgicky odstránené, komplikované zápalom rohovky 42 

  rana rohovky alebo bielka s prederavením, liečená   

B12 konzervatívne, bez komplikácií 35 

B13 konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom alebo sivým zákalom 77 

B14 chirurgicky, bez komplikácií 42 

B15 chirurgicky, komplik. poškodením dúhovky, sivým zákalom alebo vnútrooč. zápalom 98 

B17 chirurgicky, komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom 105 

B18 dvojité prederavenie oka s cudzím telesom, alebo bez neho 123 

  rana prenikajúca do očnice   

B19 bez komplikácií 28 

B21 komplikovaná cudzím telieskom 56 

  pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory   

B23 bez komplikácií 21 

B25 komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce operačné ošetrenie  70 

B28 s natrhnutím dúhovky 70 

B30 luxácia šošovky vyžadujúca chirurgické ošetrenie  77 

B32 subluxácia šošovky 35 

  krvácanie do sklovca a sietnice úrazového pôvodu   
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B34 bez komplikácií 56 

B36 komplikovaná, vyžadujúca chirurgické ošetrenie 140 

B39 otras sietnice 21 

B43 povrchová odrenina rohovky 0 

B46 odlúpenie sietnice vzniknuté ako priamy následok poranenia oka 140 

B49 úrazové postihnutie zrakového nervu a jeho skríženia 112 

B54 poranenie oka (očí) vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka (očí) 70 

C UCHO   

C01 pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom (othematóm) 21 

C03 prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí 28 

C04 zlomenina pyramídy (priečna, pozdĺžna) verifikovaná CT vyšetrením 182 

C05 otras labyrintu  21 

C06 stratové poranenie ušnice, a aj jej časti 70 

C07 poúrazová porucha sluchu jednostranná, verifikovaná audiometriou  35 

C08 poúrazová porucha sluchu obojstranná, verifikované audiometriou 56 

D ZUBY   

  
Hodnotenie sa vzťahuje iba na zuby I.-IV. vpravo a vľavo. Ako strata zuba sa hodnotí aj 
odlomenie korunky, alebo jej časti i uvoľnenie zuba.   

  

D01 strata jedného alebo viacerých zubov 28 

  
Úrazové uvoľnenie závesného aparátu jedného i viac zubov (subluxácia, luxácia, 
reimplantácia) s nutnosťou fixačnej dlahy 

  

D04 subluxácia, luxácia s fixáciou, jeden zub 21 

D05 za každý ďalší 7 

D06 replantácia (reimplantácia) s fixáciou 140 

D07 vyrazenie alebo poškodenie mliečnych zubov 21 

D08 vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov 0 

D09 zlomenina alveolu 28 

E KRK   

E01 popálenie alebo poleptanie pažeráka úrazového pôvodu 84 

E02 pomliaždenie ťažkého stupňa krku, hrdla s hematómom 21 

E03 pomliaždenie hrdla so zakrvácaním do hlasiviek s čiastočnou stratou hlasu 42 

E04 prederavenie pažeráka úrazového pôvodu  140 

E06 perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 140 

E07 zlomenina jazylky  42 

E08 zlomenina štítnej chrupky bez, alebo s  poškodením hlasiviek   140 

E10 uviaznutie cudzieho telesa v hltacích cestách (napr. sklo, zuby) 35 

E11 poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých pár  21 

F HRUDNÍK    

F01 pomliaždenie pľúc, hospitalizácia podmienkou 105 

  roztrhnutie pľúc pôsobením vonkajšej sily, liečené    

F03 konzervatívne (s aj bez drenáže) 56 

F05 operačne (chirurgicky - torakotómiou) 105 

F08 poškodenie srdca preukázateľne úrazom, podľa stupňa primárnych príznakov, objektívne verifikované 210 
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F11 roztrhnutie bránice pôsobením vonkajšej sily 70 

F12 
uviaznutie cudzieho telesa v dolných dýchacích cestách (od priedušnice nižšie), bronchoskopia 
podmienkou 

105 

F13 
pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňa, za podmienky splnenia aspoň  dvoch z 
daných podmienok opuch, krvný výron, exkoriácie, rtg 

21 

F14  úrazové poškodenie prsných žliaz u žien 70 

  poúrazové krvácanie do hrudníka (hemothorax) a  poúrazový fluidothorax,    

F17 liečené konzervatívne (s aj bez drenáže, CT podmienkou) 56 

F18 liečené operačne (torakotómia) 105 

  pneumothorax (vzduch v pohrudnicovej dutine)  – úrazového pôvodu   

F19 liečený konzervatívne (s aj bez drenáže, CT podmienkou) 56 

F20 liečený operačne (torakotómia) 105 

  zlomeniny hrudnej kosti, rtg preukázané   

F21 bez posunu úlomkov, liečené konzervatívne 35 

F22 s posunutím úlomkov alebo liečené operačne 70 

  zlomeniny rebier, rtg. preukázané (aj neúplné zlomeniny)   

F24 jedného rebra 28 

F25 dvoch až štyroch rebier 56 

F26 piatich a viac rebier 70 

  vyrazená (bloková) zlomenina   

F28 dvoch až štyroch rebier 77 

F30 viac ako štyroch rebier a hrudnej kosti 105 

G BRUCHO   

G01 pomliaždenie brušnej steny  ťažkého stupňa (hematóm, opuch, exkoriácie) 21 

G04 
rana prenikajúca do dutiny brušnej (bez poranenia vnútrobrušných orgánov),            s chirurgickou 
revíziou 

70 

G08 natrhnutie, roztrhnutie, rozdrvenie pečene, poranenie žlčových ciest 175 

G11  roztrhnutie alebo strata sleziny (aj jej časti) 140 

G12 
krvácanie pod obal pečene, sleziny (subcapsulárny hematóm), úrazového pôvodu, verifikované sono 
alebo CT vyšetrením 

42 

G14 pomliaždenie, rozdrvenie pankreasu s chirurgickou revíziou 182 

G16 úrazové prederavenie žalúdka 77 

G19 úrazové prederavenie dvanástnika 91 

G22 roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou alebo bez resekcie 84 

G24 roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou alebo bez resekcie 119 

  roztrhnutie okružia   

G26 bez resekcie čreva s oper. revíziou 70 

G29 s resekciou čreva 84 

G31 poranenie konečníka a zvieračov 70 

H MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE   

H01 pomliaždenie obličky s hematúriou 42 

H02 pomliaždenie vonkajších ženských genitálií, podmienkou je opuch alebo hematóm 56 

  
Pomliaždenie mužského pohlavného údu (aj zlomenina), semenníka alebo mieška, podmienkou 
opuch alebo hematóm 

  

H03 liečené konzervatívne 56 
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H04        liečené operačne 77 

H07 amputačné poranenie mužského údu, semenníka alebo mieška 88 

H09 poranenie vonkajšieho alebo vnútorného ženského genitálu 84 

H13 roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky liečené konzervatívne 88 

H16 roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky liečené operačne 105 

H18 chirurgické odstránenie obličky, úrazového pôvodu,  123 

H19 
krvácanie pod obal obličky (subcapsulárny hematóm), úrazového pôvodu, verifikované sono alebo CT 
vyšetrením 

42 

H22 prerušenie močových ciest močového mechúra, močovodu, močovej rúry 77 

I CHRBÁT,CHRBTICA   

I01 pomliaždenie ľahkého stupňa 0 

I02 
pomliaždenie chrbtice ťažšieho stupňa, s odborne verifikovaným obmedzením hybnosti, alebo 
pomliaždenie chrbta za podmienky poranenia vonkajšej krajiny (hematóm, opuch, exkoriácie) 

21 

I04 

Podvrtnutie (aj subluxácia) chrbtice neurologicky alebo chirurgicky verifikované, aspoň rtg vyšetrenie 
podmienkou,  pri podvrtnutí krčnej chrbtice – je podmienkou blok a fixácia   

28 

(pri nesplnení uvedených podmienok v bode I04 hodnotíme podľa bodu I02 pričom sa už splnenie tam 
uvedených podmienok nepožaduje) 

  

  
vytknutie (luxácia) bez poškodenia miechy alebo jej koreňov, verifikované neurologicky alebo 
chirurgicky, rtg alebo CT vyšetrením preukázané 

  

I06 atlantookcipitálne, fixácia podmienkou                                     105 

I09 krčnej chrbtice, fixácia podmienkou                                          105 

I11 driekovej chrbtice                                                                        105 

I14 kostrče 49 

  zlomenina, alebo abrupcia   

I18 tŕňového výbežku, resp. viacerých tŕňových výbežkov 42 

I20 jedného bočného, rebrového alebo mamilárneho výbežku 49 

I22 viacerých bočných, rebrových alebo mamilárnych výbežkov 56 

I25 kĺbových výbežkov 70 

I26 kruhu C1, stabilná zlomenina oblúka iného stavca 84 

I28 zuba čapovca ošetrené konzervatívne, alebo Halo fixáciou  77 

I29 zuba čapovca ošetrené osteosyntézou 112 

  
kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením 
prednej časti tela 

  

I33 najviac o 1/3 (vrátane prelomenia terminálnych lamín) 84 

I36 o viac než 1/3 119 

I37 roztrieštená zlomenina tela stavca , zlomeniny stavcov spojené s luxáciou 140 

I38 zlomenina krčných stavcov liečená vonkajším fixátorom  (Halo fixácia) 77 

I41 zlomenina viacerých stavcov pri poraneniach podľa bodu I33-I38 sa zvyšuje poistné plnenie o 20%   

I43 
za zlomeninu stavca pri poraneniach podľa bodu I33-I38 liečených operačne s fixáciou sa zvyšuje 
poistné plnenie o 50% 

  

J PANVA   

  Pomliaždenie    

J01 pomliaždenie ľahkého stupňa 0 

J02 
pomliaždenie ťažšieho stupňa – za podmienky vonkajšieho poranenia krajiny (krvný výron, opuch, 
resp. exkoriácie) alebo poruchy funkcie 

21 

J04 subluxácia v krížovobedrovom kĺbe, verifikovaná rtg. 49 

  odtrhnutie   
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J06 predného horného alebo dolného bedrového tŕňa 35 

J08 hrboľa sedacej kosti 49 

J11 jednostranná zlomenina lonovej kosti  42 

J13 jednostranná zlomenina sedacej kosti  56 

J16 zlomenina krídla bedrovej kosti (aj abrupcia) bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne 35 

J18 zlomenina krídla bedrovej kosti (aj abrupcia) s posunutím úlomkov, liečená operačne 70 

J20 zlomenina krížovej kosti, liečená konzervatívne 70 

J21 zlomenina krížovej kosti, liečená operačne 105 

J22 zlomenina kostrče 49 

J24 zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula), liečená konzervatívne 77 

J25 zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula), liečená operačne 105 

J27 obojstranná zlomenina lonových, alebo sedacích kostí 182 

J28 jednostranná  zlomenina lonovej a bedrovej kosti s roztrhnutím lonovej spony 182 

J32 zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou (al.so zlomeninou krížovej kosti) 182 

J34 zlomenina jamky bedrového kĺbu (acetabula) s centrálnou luxáciou stehnovej kosti 182 

J35 zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula) so zadnou luxáciou hlavice stehnovej kosti 182 

J36 
komplexná nestabilná zlomenina panvového kruhu (Malgaigne) napr. s obojstranným postihnutím 
lonových kostí a bedrovej kosti a pod.  

245 

  rozostup lonovej spony   

J38 liečené konzervatívne 70 

J39 liečené operačne (chirurgicky) 105 

K HORNÁ KONČATINA - zranenia okrem zlomenín a amputácií   

K01 pomliaždenie ľahkého stupňa 0 

  
pomliaždenie ťažšieho stupňa - krvný výron alebo opuch podmienkou, fixácia,  

  
ďalej v zmysle zásad tabuľky A   

K02 ramena 21 

K03 predlaktia 21 

K05 ruky 21 

K07 jedného a viac prstov ruky  21 

K09 kĺbu hornej končatiny 21 

  
prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov prstov (aj úplné aj neúplné), chirurgicky 
revidované  

  

K17 šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, 1 prst 77 

K19 šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, niekoľko prstov 119 

K21 šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, jeden prst 70 

K23 šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, niekoľko prstov 91 

K26 odtrhnutie  dorzálnej aponeurózy prsta (aj čiastočné poškodenie) 42 

K28 
odtrhnutie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí, chirurgicky 
revidované (aj carpi ulnaris, radialis) 

70 

K30 
odtrhnutie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí, (aj carpi ulnaris, 
radialis) 

84 

K33 preťatie, alebo natrhnutie kĺbového puzdra  42 

  
pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (parciálna ruptura 
neexistuje) 

  

K36 liečené konzervatívne 28 

K38 liečené operačne 70 
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K40 Natiahnutie svalu – podmienkou je krvný výron alebo opuch a liečba fixáciou alebo kľudovou liečbou                                                                      21 

K41 natrhnutie iného svalu, rotátorovej manžety,  liečené konzervatívne 42 

K43 natrhnutie iného svalu, rotátorovej manžety,  liečené operačne 56 

  pretrhnutie alebo preťatie   

K46 iného svalu, rotátorovej manžety, liečené bez operácie 56 

K48 iného svalu, rotátorovej manžety, liečené operáciou 77 

  podvrtnutie - krvný výron alebo opuch a fixácia podmienkou, ďalej v zmysle zásad tabuľky A   

K51 skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 21 

K53 skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou 21 

K55 ramenného kĺbu 21 

K57 lakťového kĺbu 21 

K59 zápästia 21 

K61 základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky  21 

  

vytknutie (luxácia) -pôsobením vonkajšieho násilia, RTG verifikované.  

  Za vytknutie bez odbornej repozície, za štvrtú a ďalšie luxácie a habituálne luxácie sa neposkytuje 
plnenie (okrem bodu K67 a K69, kde nie je repozícia podmienkou).   

  medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou    

K63  liečené konzervatívne 28 

K65 liečené operačne 56 

  medzi kľúčnou kosťou a lopatkou   

K67 liečené konzervatívne 35 

K69 liečené operačne 70 

  ramennej kosti (ramena), odborná  repozícia podmienkou (vrátane SLAP lézie)   

K72 liečené konzervatívne 35 

K74 liečené operačne 70 

  predlaktia (lakťa), odborná repozícia podmienkou (väz radiálny, ulnárny)   

K77 liečené konzervatívne 35 

K79 liečené operačne 70 

  zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna), odborná repozícia podmienkou   

K82 liečené konzervatívne 70 

K84 liečené operačne 84 

  záprstnej kosti, odborná  repozícia podmienkou   

K87 jednej 28 

K89 viacerých, alebo liečené operačne 56 

  základných alebo medzičlánkových kĺbov, odborná repozícia podmienkou   

K92 ak ide o jeden prst 28 

K94 ak ide o niekoľko prstov, alebo liečené operačne 56 

L HORNÁ KONČATINA - zlomeniny a amputácie   

  zlomenina lopatky    

L01 tela, jamky (glenoidu) alebo krčka 49 

L02 nadplecka 42 

L03 zobáka 35 

L05 tela,  jamky (glenoidu) alebo krčka liečená operačne 74 

L06 nadplecka liečená operačne 70 
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L07 zobáka liečená operačne 63 

  zlomenina kľúčnej kosti  (úplná, neúplná, dislokovaná)   

L08 úplná, liečená konzervatívne 35 

L09 úplná, liečená operatívne 49 

  zlomenina horného konca ramennej kosti   

L10 väčšieho hrbčeka, resp. jeho odlomenie (konzervatívna liečba) 42 

L11 väčšieho hrbčeka, resp. jeho odlomenie  (operačná liečba) 56 

L12 roztrieštená zlomenina hlavy 105 

L13 epifyzeolýza (zlom. rastovej štrbiny v detskom veku) 42 

L14 krčka neúplná 42 

L15 krčka bez posunutia úlomkov 56 

L16 s posunutím úlomkov 70 

L17 luxačná alebo operovaná 105 

  zlomenina tela ramennej kosti   

L19 neúplná 42 

L20 bez posunutia úlomkov 56 

L21 s posunutím úlomkov 77 

L22 otvorená alebo operovaná 105 

  zlomenina ramennej kosti nad kondylmi   

L24 neúplná 42 

L25 úplná bez posunu úlomkov 56 

L26 úplná s posunom úlomkov 77 

L27 otvorená alebo operovaná 105 

L29 dolného konca ramennej kosti (epifyzeolýza) 42 

  
vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a 
interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) aj abrupcia 

  

L31 bez posunu úlomkov 70 

L32 s posunutím úlomkov alebo liečená operačne 123 

  zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti aj abrupcia   

L34 bez posunu úlomkov 42 

L35 s posunom úlomkov alebo liečená operačne 70 

  zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti aj abrupcia   

L37 bez posunu úlomkov 42 

L38 s posunom úlomkov alebo operovaná 70 

  zlomenina lakťovej kosti (horný koniec)   

L39 háka, liečená konzervatívne  42 

L40 háka, liečená operačne 70 

L41 zobáčika (aj abrupcia) 56 

L42 tela neúplná 42 

L43 tela úplná, bez posunu úlomkov 56 

L44 tela úplná, s posunom úlomkov 70 

L45 tela otvorená alebo operovaná 77 

  zlomenina dolného konca lakťovej kosti   

L46 úplná, bez posunu úlomkov 56 
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L47 úplná, s posunom úlomkov 70 

L48 otvorená alebo operovaná 84 

  zlomenina horného konca vretennej kosti    

L49 hlavičky alebo krčku, liečená konzervatívne (aj abrupcia) 56 

L50 hlavičky alebo krčku, liečená operačne (aj abrupcia) 70 

L51 tela neúplná 42 

L52 tela úplná, bez posunu úlomkov 56 

L53 tela úplná, s posunom úlomkov 70 

L54 tela otvorená alebo operovaná 77 

  zlomenina oboch kostí predlaktia   

L55 neúplná 56 

L56 úplná, bez posunu úlomkov 77 

L57 úplná, s posunom úlomkov 84 

L58 otvorená alebo operovaná 105 

L59 Monteggiova, Galleazziho luxačná  123 

  zlomenina dolného konca vretennej kosti (Loco-Typico, Collesova, Smithova)    

L60 neúplná 42 

L61 úplná, bez posunu úlomkov 56 

L62 úplná, s posunom úlomkov 70 

L63 otvorená alebo operovaná 105 

L64 epifyzeolýza (napr.Salter-Harris), bez posunu úlomkov 42 

L65 epifyzeolýza (napr.Salter-Harris), s posunom úlomkov alebo operovaná 70 

  zlomenina násadcovitého výbežku (aj neúplné zlomeniny)   

L66 lakťovej kosti (aj avulzia) 28 

L67 vretennej kosti, bez posunu úlomkov 42 

L68 vretennej kosti, s posunom úlomkov 56 

L69 vretennej kosti, otvorená alebo operovaná 84 

  zlomenina člnkovitej kosti (aj abrupcia)   

L70 liečená konzervatívne 77 

L71 liečená operačne 140 

  zlomenina zápästnej kosti   

L72 inej zápästnej kosti 42 

L73 niekoľkých zápästných kostí 77 

  zlomenina luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Benettova)   

L74 liečená konzervatívne 56 

L75 liečená operačne 70 

  zlomenina jednej záprstnej kosti aj neúplná    

L76 úplná, bez posunu úlomkov 35 

L77 úplná, s posunom úlomkov 42 

L78 otvorená alebo operovaná 56 

  zlomenina viacerých záprstných kostí aj neúplná    

L79 bez posunu úlomkov 42 

L80 s posunom úlomkov 49 
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L81 otvorená alebo operovaná 70 

  zlomenina jedného článku jedného prsta    

L82 nechtovej drsnatiny, alebo neúplná zlomenina bez pevnej fixácie 21 

L83 jedného článku jedného prsta, alebo neúplná zlomenina s pevnou fixáciou 35 

L84 s posunom úlomkov, otvorená alebo operovaná 70 

  
zlomenina viacerých článkov jedného prsta, aj neúplnej zlomeniny, ak je splnená podmienka 
pevná fixácia  

  

L85 bez posunu úlomkov 35 

L86 s posunom úlomkov 42 

L87 otvorená alebo operovaná 70 

  
zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov, aj neúplnej zlomeniny, ak je splnená 
podmienka pevná fixácia 

  

L88 bez posunu úlomkov 42 

L89 s posunom úlomkov 56 

L90 otvorené alebo operované 70 

  amputácia vrátane psychickej traumy    

L91 odňatie (exartikulácia) končatiny v ramennom kĺbe 175 

L92 ramena 158 

L93 predlaktia 140 

L94 ruky 140 

L95 palca alebo jeho časti 105 

L96 jedného prsta alebo jeho časti 70 

L97 za každý ďalší prst sa zvýši hodnota v stĺpci MAX o 7 dní   

L98 replantácia – zvýšenie poistného plnenia o 100 % (pri bodoch L91 až L97)   

L99 pri amputáciach párových orgánov sa zvýši poistné plnenie o 50 %   

M DOLNÁ KONČATINA - zranenia okrem zlomenín a amputácií   

M01 pomliaždenie ľahkého stupňa 0 

  
pomliaždenie ťažšieho stupňa - krvný výron alebo opuch podmienkou, fixácia, ďalej v zmysle 
zásad tabuľky A 

  

M02 bedrového kĺbu – podmienkou je vonkajšie poranenie krajiny (krvný výron, opuch, alebo odrenie) 21 

M03 kolenného kĺbu 21 

M04 členkového kĺbu 21 

M05 stehna 21 

M07 predkolenia  21 

M08 nohy  21 

M09 jedného alebo viac prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou  21 

M10 
natiahnutie svalu - podmienkou je splnenie aspoň jednej z uvedených podmienok: pevná fixácia, 
bandáž, kľudová liečba,  sono vyšetrenie, krvný výron 

21 

M11 natiahnutie šliach, alebo kĺbových väzov, fixácia podmienkou 28 

  natrhnutie šľachy alebo svalu, verifikované sono vyšetrením, krvný výron a fixácia podmienkou   

M12 liečené konzervatívne 35 

M13 liečené operačne 56 

M15 preťatie, al. pretrhnutie  svalu či šľachy, podmienkou je operačné riešenie poraneného svalu, šľachy 70 

M16 natiahnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu, fixácia podmienkou 28 

M17 natrhnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu, verif. sono vyš. 42 
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M18 preťatie alebo pretrhnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu  77 

  
Za natrhnutie a pretrhnutie Achillovej šľachy bez úrazového mechanizmu a za degenerované šľachy 
poisťovňa neposkytne plnenie. 

  

  podvrtnutie - krvný výron alebo opuch,  fixácia podmienkou, ďalej v zmysle zásad tabuľky A   

M20 bedrového kĺbu 28 

M21 kolenného kĺbu  28 

M22 členkového kĺbu 28 

M23 Chopartovho kĺbu 28 

M24 Lisfrancovho kĺbu 28 

M25 
základného alebo medzičlánkového kĺbu palca  nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo kľudovou 
liečbou 

21 

M26 jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou 21 

M27 porušenie (preťatie, natrhnutie, alebo pretrhnutie) kĺbového púzdra 56 

  poranenie kĺbových väzov    

  
natrhnutie, verif. MR, alebo artroskopickým vyšetrením, fixácia podmienkou, ak je dg. natrhnutie 
a liečbou je plastika treba hodnotiť ako úplné roztrhnutie 

  

M29 vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu 42 

M30 skríženého kolenného väzu 42 

M31 
vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo 
kalkaneofibulárneho)  

42 

  pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie, verif. MR, alebo artroskopickým vyšetrením, fixácia podmienkou   

M34 pobočného kolenného väzu 91 

M35 skríženého kolenného väzu 91 

M37 vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu 91 

  poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku   

M39 liečené operačne (artroskopicky,  alebo otvoreným spôsobom) 35 

M41 poranenie menisku diagnostik. MR, ale bez artroskopie 28 

M42 poranenie mäkkého kolena alebo členka (chondrofraktúra) 70 

  

Vytknutie (luxácia) s odbornou repozíciou kĺbu, preukázané RTG vyšetrením 

  Za vytknutie bez odbornej  s arepozície, utorepozíciou,  za štvrtú a ďalšie luxácie a habituálne luxácie 
sa neposkytuje plnenie. 

  vytknutie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe)   

M44 liečené konzervatívne 70 

M45 liečené operačne 84 

  vytknutie kolenného jabĺčka (aj bez repozície , ak je prítomný krvný výron a bola aspoň 2 týž. fixácia)   

M46 liečené konzervatívne 42 

M47 liečené operačne 70 

  vytknutie kolena   

M48 liečené konzervatívne 70 

M49 liečené operačne 105 

  vytknutie členka   

M53 liečené konzervatívne 70 

M54 liečené operačne 84 

  vytknutie pod členkovou kosťou, kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých   

M57 liečené konzervatívne 70 

M58 liečené operačne 84 
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  vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)   

M65 liečené konzervatívne 70 

M66 liečené operačne 84 

  vytknutie články prstov na nohe   

M68 základného kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy 28 

M69 základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca 21 

M70 vytknutie medzičlánkového kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy 28 

M71 vytknutie medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca 21 

N DOLNÁ KONČATINA - zlomeniny a amputácie   

  zlomenina krčka stehnovej kosti   

N01 zaklinená (fixná) 112 

N02 nezaklinená, liečená konzervatívne 161 

N03 nezaklinená, alebo zlomenina hlavy stehnovej kosti (Pipkin) liečená operačne 161 

  zlomenina chochola (abrupcia sa hodnotí ako úplná zlomenina)   

N05 veľkého, alebo  malého chochola 77 

  zlomenina pertrochanterická   

N07 liečená konzervatívne 105 

N08 liečená operačne 140 

  zlomenina subtrochanterická   

N09 liečená konzervatívne 126 

N10 liečená operačne 161 

  zlomenina tela stehnovej kosti   

N12 liečená konzervatívne 140 

N13 liečená operačne 161 

  zlomenina tela stehnovej kosti nad kondylmi   

N14 liečená konzervatívne 147 

N15 liečená operačne 161 

  odlomenie epikondylu stehnovej kosti   

N16 liečená konzervatívne 77 

N17 liečená operačne 98 

  vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická)   

N19 liečená konzervatívne 105 

N20 liečená operačne 175 

  zlomenina jabĺčka   

N21 liečená konzervatívne 56 

N22 liečená operačne alebo extirpácia jabĺčka 84 

  zlomenina medzihlavovej vyvýšeniny píšťaly   

N23 liečené konzervatívne 84 

N24 liečené operačne 140 

  vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly   

N26 jedného kondylu, liečené konzervatívne 91 

N27 jedného kondylu, liečené operačne 119 

N28 obidvoch kondylov, liečené konzervatívne 105 
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N29 obidvoch kondylov, liečené operačne 175 

  odlomenie drsnatiny píšťaly   

N30 liečené konzervatívne 42 

N31 liečené operačne 56 

N32 zlomenina ihlice (hlavičky, tela aj supramaleolárna ) 42 

  zlomenina píšťaly (aj supramaleolárna) alebo obidvoch kostí predkolenia    

N34 liečená konzervatívne 140 

N35 liečená operačne 161 

  zlomenina vonkajšieho členka    

N36 liečená konzervatívne alebo odlomenie hrotu (apexu) 56 

N37 liečená operačne 84 

N38 so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne 112 

N39 so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne 123 

  zlomenina vnútorného členka    

N40 liečená konzervatívne alebo odlomenie hrotu (apexu)  56 

N41 liečená operačne 84 

N42 so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne 112 

N43 so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne 123 

  zlomenina obidvoch členkov (bimaleolárna)    

N44 liečená konzervatívne 112 

N45 liečená operačne 140 

N46 so subluxáciou, liečená konzervatívne 112 

N47 so subluxáciou, liečená operačne 140 

  zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly    

N49 liečená konzervatívne 112 

N50 liečená operačne 140 

  zlomenina trimaleolárna so subluxáciou členkovej kosti   

N52 liečená konzervatívne 112 

N53 liečená operačne 140 

  odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly (aj neúplné zlomeniny)   

N54 liečená konzervatívne 56 

N55 liečená operačne 84 

  roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly (pyloni)   

N56 liečená konzervatívne 175 

N57 liečená operačne 175 

  zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti   

N58 liečená konzervatívne 70 

N59 liečená operačne  84 

  zlomenina tela pätovej kosti (aj abrupcia)   

N61 bez porušenia statiky (Bohlerovho uhla) 112 

N62 s porušením statiky (Bohlerovho uhla) 182 

  zlomenina členkovej kosti   

N63 liečená konzervatívne 126 
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N64 liečená operačne 161 

N65 zlomenina zadného výbežku členkovej kosti  (aj abrupcia) 35 

  zlomenina kockovitej kosti   

N67 liečená konzervatívne 70 

N68 liečená operačne 84 

  zlomenina člnkovitej kosti   

N69 liečená konzervatívne 70 

N70 liečená operačne 84 

  zlomenina jednej klinovitej kosti   

N71 liečená konzervatívne 70 

N72 liečená operačne 84 

N74 zlomenina viacerých klinovitých kostí liečená konzervatívne 84 

N75 zlomenina viacerých klinovitých kostí liečená operačne 91 

  zlomenina predpriehlavkovej kosti   

N76 odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti 77 

N78 jedného prsta, liečená konzervatívne 56 

N79 jedného prsta, liečená operačne 77 

N80 viacerých prstov, liečená konzervatívne 77 

N81 viacerých prstov, liečená operačne 91 

  zlomenina jedného alebo oboch článkov palca  (aj nechtová drsnatina)   

N83 liečená konzervatívne 35 

N84 liečená operačne 56 

  zlomenina jedného článku iného prsta než palca alebo sézamskej kosti   

N85 liečená konzervatívne alebo neúplná zlomenina 21 

N86 liečená operačne 28 

  zlomenina článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta   

N88 liečené konzervatívne alebo neúplná zlomenina 28 

N89 liečené operačne  42 

  amputácie vrátane psychickej traumy    

N90 odňatie (exartikulácia) bedrového kĺbu 245 

N91 stehna 193 

N92 predkolenia 158 

N93 na úrovni členka 140 

N94 so zachovaním päty 105 

N95 palca nohy alebo jeho časti 70 

N96 jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí za každý prst 16 

N97 replantácia – zvýšenie poistného plnenia o 100% (pri bodoch N90 až N96)   

N98 pri amputáciách párových orgánov sa zvyšuje poistné plnenie o 50%   

O NERVOVÁ SÚSTAVA, CIEVY   

O01 
otras mozgu (ľahký stupeň), priebeh je  nekomplikovaný, nevyžaduje spravidla hospitalizáciu, 
diagnóza musí byť verifikovaná neurologicky, alebo chirurgicky. 

28 

O02 otras mozgu  s nutnosťou hospitalizácie -hospitalizácia je podmienkou (stredný a ťažký stupeň) 56 

O03 pomliaždenie mozgu, neurologicky verifikované, potvrd. CT, alebo MR vyšetrením 366 
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O04 opuch mozgu, neurologicky verifikované, potvrd. CT, alebo MR vyšetrením 210 

  krvácanie, objektivizované CT, MR vyšetrením   

O05 do mozgu 366 

O06 subarachnoidálne (SAH) 210 

O07 subdurálne 366 

O08 nekomplikované epidurálne – nevyžadujúce operačné liečenie a ďalšiu liečbu 91 

O09  komplikované epidurálne – vyžadujúce operačné liečenie 366 

O10 difúzne axonálne poranenie (DAI) 366 

O16 vnútrolebečné a do chrbticového kanála 366 

  miecha   

  pri diagnózach (body O18 až O21) je neurologické vyšetrenie a hospitalizácia podmienkou.   

O18 otras miechy – bez lokálneho poškodenia miechy 56 

O19 pomliaždenie miechy 366 

O20 krvácanie do miechy 366 

O21 rozdrvenie miechy 366 

  periférne nervy   

O23 pomliaždenie senzitívneho nervu s poruchou citlivosti       35 

O24 prerušenie senzitívneho nervu  88 

O25 pomliaždenie motorického nervu s poruchou motorickej funkcie, verifik. neurológom  49 

O26 
poranenie periférneho nervu – úplné aj čiastočné prerušenie verifikované neurológom a EMG 
vyšetrením  

280 

  poranenie cievneho systému   

O28 poranenie magistrálnej artérie vyžadujúce chirurgický (rekonštrukčný) výkon 133 

O29 poranenie magistrálnej žily 133 

P POPÁLENINY, POLEPTANIA A OMRZLINY   

  popáleniny, poleptania alebo omrzliny (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu)   

P01 prvého stupňa 0 

  druhého stupňa (povrchového) v rozsahu, chirurgicky liečené   

P06 do 10 cm2 povrchu tela 21 

P07 od 11 cm2 do 3 % povrchu tela 56 

P08 do 15 % povrchu tela 84 

P09 do 20 % povrchu tela 112 

P10 do 30 % povrchu tela 161 

P11 do 40 % povrchu tela 217 

P12 do 50 % povrchu tela 280 

P13 väčšieho rozsahu než 50% povrchu tela 366 

  tretieho stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu   

P15 od 1 do 5 cm2 povrchu tela 28 

P16 od 6 do 10 cm2 povrchu tela 70 

P17 do 5 % povrchu tela 98 

P18 do 10 % povrchu tela 126 

P19 do 15 % povrchu tela 175 

P20 do 20 % povrchu tela 231 

P21 do 30 % povrchu tela 273 
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P22 väčšieho rozsahu než 30 % povrchu tela 366 

  
Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu (implantáciu, reimplantáciu) sa zvyšuje plnenie v bodoch P15 
až P22 o 7 dní.  

  

R OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ   

R01 rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie 0 

R02 
rana chirurgicky ošetrená (Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a sutura. 
Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené. Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany 
alebo čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie.)  

42 

R04 plošná abrázia mäkkých častí alebo úrazové strhnutie nechta, vyžadujúce chirurgické ošetrenie 21 

  cudzie teliesko   

R06 chirurgicky odstránené 21 

R07 chirurgicky neodstránené (napr. broky) 28 

R10 otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov, hospitalizácia podmienkou 91 

R20 uštipnutie hmyzom 0 

R21 uštipnutie hadom 21 

R25 poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, hospitalizácia podmienkou 105 

R27 
u ostatných diagnóz, neuvedených v tejto Oceňovacej tabuľke, sa použije hodnotenie podľa bodu, s 
ktorým možno uvedenú diagnózu porovnať z hľadiska povahy a rozsahu poranenia. 
Traumatický potrat, ktorý je preukázaný odborným lekárom, sa hodnotí podľa reálnej doby liečenia 

 366 

 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

OPP 1213  nadobúdajú  platnosť  dňa  15.2.2022 a účinnosť dňom uzatvorenia konkrétnej Poistnej zmluvy, 
ktorej sú súčasťou. 
 

                                                                                                                                             OPP 1214 
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie invalidity alebo invalidity komplet 

(k VPP PRE KAPTÁLOVO-INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE) 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

(1) Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie invalidity a invalidity komplet pre poisteného (ďalej len „OPP 

1214“) upravujú právne vzťahy vznikajúce medzi poisťovňou a poisteným na základe pripoistenia 

invalidity alebo invalidity komplet poisteného uzavretého k poisteniu PROFI INVEST. 

(2) V rozsahu, v akom sa ustanovenia poistnej zmluvy líšia od ustanovení OPP 1214, sú rozhodujúce 

ustanovenia poistnej zmluvy. 

(3) Ak ustanovenia OPP 1214 upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, poistníkom a poisteným 

odlišne od VPP, majú ustanovenia OPP 1214 v tejto časti prednosť pred ustnaoveniami VPP za  

 

 

podmienky, ak by sa použitie oboch ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia OPP 1214 

a VPP, ktoré si neodporujú platia popri sebe. 

(4)  Právne vzťahy súvisiace s pripoistením poisteného, ktoré nie sú upravené ani v poistnej zmluve, ani 

v OPP 1214, sa spravujú príslušnými ustanoveniami VPP, Občianskeho zákonníka a ostatných 

súvisiacich právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

 

Článok 1 
Základné  pojmy 

(1) Čiastočná invalidita - taký zdravotný stav poisteného, ktorý nastane pred dôchodkovým vekom, a ktorý 

je podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky hodnotený Sociálnou poisťovňou ako pokles 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a maximálne do 70% vrátane v porovnaní so  

zdravou fyzickou osobou. V prípade, že poistený nemá nárok na priznanie invalidity Sociálnou 

poisťovňou z iných než zdravotných dôvodov, je táto podmienka nahradená lekárskym posudkom o  
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zdravotnom stave, pre ktorý by poistený inak mal na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

v rozmedzí 40%-70% zo Sociálnej poisťovne nárok. 

(2) Plná invalidita – taký zdravotný stav poisteného, ktorý nastane pred dôchodkovým vekom, a ktorý je 

podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky hodnotený Sociálnou poisťovňou ako pokles 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V 

prípade, že poistený nemá nárok na priznanie invalidity Sociálnou poisťovňou z iných než zdravotných 

dôvodov, je táto podmienka nahradená lekárskym posudkom o zdravotnom stave, pre ktorý by poistený 

inak mal na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% zo Sociálnej poisťovne 

nárok. 

(3) Choroba alebo ochorenie – je stav organizmu vznikajúci pôsobením vonkajších alebo vnútorných 

faktorov narúšajúcich jeho správne fungovanie a rovnováhu. 

(4) Čakacia doba – časovo vymedzené obdobie 2 rokov od začiatku tohto pripoistenia, počas ktorého v prípade 

vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom poistenia, nevznikne nárok na poistné plnenie. 

 
Článok 2 

Predmet pripoistenia invalidity 

(1) Predmetom pripoistenia invalidity je záväzok poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná 

udalosť a záväzok poistníka platiť poistné. 

(2) Pripoistenie invalidity môže  vzniknúť  spolu s poistnou zmluvou alebo kedykoľvek počas jej trvania na 

základe žiadosti poistníka. Začiatok poistenia pre pripoistenie invalidity je: 

a) zhodný so začiatkom poistenia, ak pripoistenie invalidity vzniká spolu s poistnou zmluvou alebo 

b) prvý deň nasledujúceho poistného obdobia po doručení žiadosti poistníka o vznik pripoistenia 

invalidity. 

(3) Pripoistenie invalidity môže vzniknúť v dvoch rôznych samostatných a na sebe nezávislých 

pripoisteniach, pričom je možné dojednať iba jedno z nich: 

a) Pripoistenie invalidity poskytujúce krytie pre plnú invaliditu podľa OPP 1214 alebo 

b) Pripoistenie invalidity komplet poskytujúce krytie pre čiastočnú a plnú invaliditu podľa OPP 1214 

 
Článok 3 

Osoby s právom na poistné plnenie 
(1) Osobou s právom na výplatu poistného plnenia je poistený. 

(2) V prípade oznámenia poistnej udalosti podľa  článku 4 ods. 8 OPP 1214, keď nemôže vykonať oznámenie 

poistnej udalosti sám poistený, môže tak urobiť určená oprávnená osoba. Ak jej niet, môže tak urobiť 

manžel, ak ho niet dieťa, ak ho niet rodič, ak ani jeho niet spolužijúca osoba podľa ustanovení 

Občianskeho zákonníka. 

 

Článok 4 
Poistná udalosť a poistné plnenie 

(1) Ak sa poistený stal invalidným pre plnú alebo pre čiastočnú invaliditu v zmysle OPP 1214, je poisťovňa 

povinná vyplatiť poistné plnenie za dojednané pripoistenie podľa odseku 2 a 3. Nárok na poistné plnenie 

za plnú alebo čiastočnú invaliditu vzniká iba vtedy, ak sa poistený stal plne alebo čiastočne invalidným 

podľa OPP a to najneskôr do konca mesiaca, v ktorom sa poistený dožije veku 65 rokov a pre zdravotný  

problém, ktorý vznikol po uzatvorení pripoistenia viažúceho sa na čiastočnú a plnú invaliditu v zmysle 

OPP 1214. 

(2) Ak sa poistený stal invalidným pre plnú invaliditu v zmysle OPP 1214 poisťovňa vyplatí poistenému: 

a) jednorazovo dojednanú poistnú sumu z pripoistenia invalidita a toto pripoistenie zaniká, 

b) jednorazovo dojednanú poistnú sumu z pripoistenia invalidita komplet a toto pripoistenie zaniká. 

(3) Ak sa poistený stal invalidným pre čiastočnú invaliditu v zmysle OPP 1214: 

a) Z pripoistenia invalidita nevzniká nárok na poistné plnenie a toto pripoistenie ostáva v platnosti bez  

zmeny, 

b) Z pripoistenia invalidita komplet poisťovňa vyplatí v prípade, ak prvou poistnou udalosťou z tohto 

pripoistenia je čiastočná invalidita vyplatí poisťovňa také % z dojednanej poistnej sumy pre 

pripoistenie invalidita komplet aké stanovila Sociálna poisťovňa pre pokles schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť a toto pripoistenie ostáva v platnosti pre prípadné ďalšie poistné plnenie alebo 

plnenia: 
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1. z dôvodu čiastočnej invalidity v zmysle OPP 1214 vo vyššom % poklesu schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť ako bolo už doteraz priznané a to až do vyplatenia 70% dojednanej poistnej 

sumy pre pripoistenie invalidita komplet. V prípade vyplatenia 70% z dojednanej poistnej sumy, 

z jednej alebo z viacerých poistných udalostí pripoistenia komplet toto pripoistenie  nezaniká, ale 

ďalšou poistnou udalosťou, ktorá zakladá nárok na výplatu poistného plnenia môže byť iba 

plnenie za plnú invaliditu podľa písm. b) bod 2.  

2.  z dôvodu plnej invalidity v zmysle OPP 1214, kedy poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu 

pre pripoistenie invalidita komplet, ak ďalej nie je určené inak, v plnej výške bez ohľadu na výšku 

predchádzajúcich poistných plnení vyplatených podľa písm. b) bod 1.. V prípade vyplatenia celej 

výšky dojednanej poistnej sumy za pripoistenie invalidita komplet z dôvodu plnej invalidity toto 

pripoistenia zaniká. 

3. Poistné plnenie za pripoistenie invalidita komplet má stanovenú maximálnu výšku poistného 

plnenia za všetky poistné udalosti na 170% z dojednanej poistnej sumy pre toto riziko. 

(4) Deň vzniku poistnej udalosti z pripoistenia invalidita alebo invalidita komplet je deň, odkedy bola 

poistenému priznaná Sociálnou poisťovňou čiastočná alebo plná invalitita v zmysle OPP 1214. V 

prípade, ak poistený nemá nárok na  invalidný dôchodok v zmysle pravidiel podľa, ktorých posudzuje 

pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť Sociálna poisťovňa, z iných než zdravotných dôvodov, 

je dňom vzniku poistnej udalosti z pripoistenia invalidita alebo invalidita komplet deň, ktorý vyplýva z 

lekárskeho posudku ako deň, keď zdravotný stav poisteného spĺňa podmienky, pre ktoré by bol inak 

uznaný Sociálnou poisťovňou za invalidného. Tento deň je možné stanoviť lekárom v lekárskom posudku 

najskôr na deň, keď došlo k ustáleniu zdravotného stavu. 

(5) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané pripoistenie invalidita alebo invalidita komplet a poistený sa stal 

plne alebo čiastočne invalidným počas trvania pripoistenia, najneskôr však do posledného dňa mesiaca, 

v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov, a od začiatku pripoistenia alebo od dátumu účinnosti zvýšenia 

poistného krytia na žiadosť poistníka (nie pri dynamizácii), uplynula dvojročná čakacia doba pre 

pripoistenie invalidity alebo invalidity komplet, je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie v zmysle 

odseku 2 a 3. 

(6) Uplynutie dvojročnej čakacej doby pre pripoistenie invalidity alebo invalidity komplet podľa OPP 1214  

      podľa ods. 5 tohto článku sa nevyžaduje, ak nastala plná alebo čiastočná  invalidita podľa OPP 1214    

      výlučne v dôsledku úrazu, ktorý sa stal počas trvania poistenia. Úrazom pre účely OPP 1214 je   

      poškodenie definované v čl. 1 ods.4 OPP 1211. 

(7) Ak sa stane poistený čiastočne alebo plne invalidný v zmysle OPP 1214 z dôvodu ochorenia v čase 

trvania dvojročnej čakacej doby pre pripoistenie invalidity alebo invalidity komplet, nevzniká  nárok na 

poistné plnenie. Dojednané pripoistenie invalidity alebo invalidity komplet v takom prípade ostáva 

v platnosti bez zmeny. 

(8) Poistený, ktorému vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni 

predložiť doklady potrebné pre výplatu poistného plnenia, a to najmä: 

a) vyplnené tlačivo - oznámenie poistnej udalosti, 

b) potvrdenie o priznaní invalidného dôchodku Sociálnou poisťovňou  

c) zdravotnú dokumentáciu obsahujúcu skutočnosti potrebné na preukázanie vzniku poistnej udalosti, 

d) iné doklady - podľa toho, aké doklady poisťovňa v konkrétnom prípade požaduje. 

(9) Ak poistený poisťovni nepredloží doklady špecifikované v bode 8 tohto článku a poisťovňa nevie bez 

týchto podkladov o nároku na poisné plnenie rozhodnúť, nevyplatí poistné plnenie. Po doložení 

požadovaných podkladov sa poisťovňa bude posúdením nároku opätovne zaoberať. 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
OPP 1214 nadobúdajú  platnosť  dňa  15.2.2022 a účinnosť dňom uzatvorenia konkrétnej poistnej zmluvy, 

ktorej sú súčasťou. 


