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Všeobecné poistné podmienky
pre poistenie osôb – 2019

VPP

(Ž/317/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Pre životné poistenie, ktoré so záujemcom o poistenie uzaviera UNIQA pojišťovna, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu (ďalej len „poistiteľ“) platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb – 2019 (ďalej aj „VPP“), príslušné poistné podmienky
(ďalej aj „PP“), zmluvné dojednania a podmienky dojednané v poistnej zmluve a poistno-technické zásady
poistiteľa. Ustanovenia poistnej zmluvy, vrátane zmluvných dojednaní a poistných podmienok, ktoré sú
upravené odchylne od ustanovení týchto VPP, majú prednosť pred ustanoveniami týchto VPP.
Tieto VPP nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
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Článok 2 Miesto poistenia
Článok 3 Nepoistiteľné osoby
Článok 4 Uzavretie poistnej zmluvy
Článok 5 Zmena poistenia
Článok 6	Začiatok poistenia, dátum účinnosti zmeny poistenia
Článok 7 Vymedzenie poistných rizík
Článok 8 Poistné, platenie a splatnosť poistného
Článok 9 Zľavy z poistného
Článok 10 Dynamika poistného
Článok 11	Zisťovanie a skúmanie zdravotného stavu, finančnej situácie, zamestnania a záujmovej činnosti
poisteného
Článok 12 Predbežné poistenie
Článok 13 Zánik poistenia
Článok 14	Práva a povinnosti poistiteľa, poistníka, poisteného a osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie

ODDIEL II.
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE

Článok 15 Poistné plnenie
Článok 16	Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia

ODDIEL III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17 Daňové povinnosti
Článok 18	Automatická výmena informácií o finančných účtoch pre účely správy daní
Článok 19 Doručovanie písomností
Článok 20 Právo platné pre poistnú zmluvu
Článok 21 Spôsob vybavovania sťažností

ODDIEL I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície pojmov
Pre potreby poistenia platia nasledovné definície:
1.	CRS Common Reporting Standard je medzinárodná dohoda OECD o automatickej výmene informácií
o finančných účtoch. Na jej základe sú finančné inštitúcie, aj v Slovenskej republike, povinné oznámiť
miestnym daňovým úradom finančné účty, ktorých priamy alebo nepriamy držiteľ je daňový rezident zahraničnej krajiny. Podľa CRS sa vyžaduje tiež výmena informácií medzi daňovými úradmi zúčastňujúcich
sa krajín. Vzťahuje sa na produkty s možnosťou výplaty odkupnej hodnoty.
2.	Bežné poistné je poistné platené pravidelne za príslušné poistné obdobia počas celej doby platenia poistného.
3.	Čakacia doba je doba, ktorá začína pre poisteného plynúť dňom začiatku poistenia, alebo dňom zmeny
jeho poistenia, počas ktorej nevzniká nárok na poistné plnenie. Ak sa uplatňuje pre konkrétne poistenie, sú
jej dĺžka a rozsah uplatňovania uvedené v príslušných PP, prípadne v poistnej zmluve. Udalosť, ktorá nastala počas plynutia čakacej doby, nie je považovaná za poistnú udalosť, aj keď túto čakaciu dobu presahuje
a nevzniká právo na poistné plnenie, ak nie v príslušných PP alebo v poistnej zmluve dojednané inak.
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4.	Dátum uzavretia poistnej zmluvy je dátum prijatia návrhu poistnej zmluvy poistiteľom, uvedený v poistke.
5. Dávka je poistná suma, ktorá slúži na stanovenie výšky záväzku poistiteľa v prípade poistnej udalosti
a vzniku nároku na poistné plnenie vyplácaného za stanovený časový úsek (napr. deň alebo mesiac).
6.	Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
7.	Doba platenia poistného je dojednaná doba, počas ktorej má poistník povinnosť platiť poistné v dojednanej výške za príslušné poistné obdobia. Ak nie je uvedené inak, je doba platenia poistného zhodná
s poistnou dobou.
8.	Drogy sú pre účely týchto VPP omamné a návykové látky, alkohol a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo
ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie a rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.
9.	FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, je zákon Spojených štátov amerických (ďalej aj „USA“) prijatý v roku 2010 s cieľom zabrániť daňovým únikom amerických občanov a rezidentov prostredníctvom
zahraničných finančných účtov. Na jeho základe sú finančné inštitúcie z celého sveta povinné spolupracovať s daňovou správou USA (The Internal Revenue Service, ďalej aj „IRS“) pri poskytovaní údajov týkajúcich sa subjektov, spĺňajúcich podmienky zadefinované vo FATCA. Tieto povinnosti spočívajú
predovšetkým v identifikácii daňových rezidentov USA a niektorých nimi ovládaných právnických osôb
a v odovzdaní základných údajov o týchto osobách IRS. Vzťahuje sa na produkty životného poistenia
s možnosťou výplaty odkupnej hodnoty.
10.	Hlavné poistenie, pripoistenie Hlavné poistenie je v poistnej zmluve povinné a v prípade jeho zániku zaniká zároveň celá poistná zmluva. Pripoistenie je poistenie dojednané k hlavnému poisteniu (doplnkové
poistenie). Pre pripoistenie platia príslušné poistné podmienky, zmluvné dojednania a ustanovenia týchto
VPP, ktoré sa naň odvolávajú alebo sa ho bezprostredne týkajú, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
11.	Hlavný výročný deň je deň, ktorý má v dátume číselnú hodnotu dňa a mesiaca zhodnú s číselnou hodnotu
dňa a mesiaca v dátume začiatku poistenia, ak nie je dojednané inak. Ak taký deň v danom mesiaci nie je, je to
posledný deň daného mesiaca.
12.	Choroba je podľa všeobecne uznávaného stavu lekárskych vied abnormálny telesný alebo duševný stav.
13.	Invalidita (čiastočná alebo úplná) je stav poisteného uznaného poistiteľom za invalidného. Základnou
podmienkou uznania za invalidného je potvrdenie Správneho orgánu v Slovenskej republike, že poistený
má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu:
a)	o viac ako 40 % a najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou – tzv. čiastočná invalidita,
alebo
b) o
 viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a nevykonáva zárobkovú činnosť – tzv. úplná
invalidita.
14.	Invalidný dôchodok (čiastočný alebo úplný) je dôchodok priznaný poistenému Správnym orgánom
v Slovenskej republike, na základe poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu:
a) o
 viac ako 40 % a najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou – tzv. čiastočný invalidný
dôchodok, alebo
b) o
 viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, a nevykonáva zárobkovú činnosť – tzv. úplný
invalidný dôchodok.
15.	Koncový vek je súčet vstupného veku poisteného a poistnej doby.
16.	Koniec poistenia je dátum posledného dňa poistnej doby, plynúcej od dátumu začiatku poistenia. Poistenie končí o 24. hodine dátumu konca poistenia, ak nie je dojednané inak. Ak taký deň
v danom mesiaci nie je, je to posledný deň daného mesiaca.
17.	Legalizované ľahké drogy sú lieky obsahujúce substanciu drogy za predpokladu, že boli lekárom predpísané a poistený bol povinný na odporúčanie lekára ich užívať, káva, tabak, a alkohol (tým nie je dotknuté právo poistiteľa podľa čl. 16 ods. 2 písm. c) týchto VPP).
18.	Mesačný dôchodok je poistná suma, ktorá slúži na stanovenie výšky záväzku poistiteľa v prípade poistnej udalosti a vzniku nároku na poistné plnenie vyplácaného opakovane mesačne.
19.	MKCH je Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotníckych problémov (v znení
10. revízie, MKCH — 10 – SK — 2013 a ich aktualizovaných verzií).
20.	Náhodná udalosť je skutočnosť, ktorá je možná a u ktorej nie je isté kedy a či vôbec počas trvania poistenia nastane.
21.	Návrh poistnej zmluvy je návrh, ktorý predkladá záujemca o poistenie ako navrhovateľ poistiteľovi
s úmyslom uzavrieť s ním poistnú zmluvu, ak nie je dojednané inak. Poistiteľ buď návrh prijme, zamietne
alebo predloží protinávrh. Je to prejav vôle záujemcu o poistenie smerujúci k uzavretiu poistnej zmluvy,
musí byť dostatočne určitý a vyplývať z neho vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia.
Návrh poistnej zmluvy sa okamihom uzavretia poistnej zmluvy stáva poistnou zmluvou, vrátane všetkých
dodatkov, týchto VPP, PP a s úpravou rozsahu poistenia a výšky poistného potvrdeného poistiteľom v
poistke. Údaje, ktoré sú v návrhu poistnej zmluvy uvedené odchýlne od údajov potvrdených poistiteľom
v poistke, okamihom uzavretia poistnej zmluvy strácajú platnosť.
22.	Navrhovateľ je osoba (fyzická alebo právnická) záujemcu o poistenie, ktorá predkladá druhej osobe
(fyzickej alebo právnickej) návrh na uzavretie poistnej zmluvy.
23.	Neistá oblasť je oblasť, v ktorej Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
vydalo cestovné upozornenie 2. stupňa alebo 3. stupňa.
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24.	Nepoistiteľná osoba je osoba, ktorá jednoznačne nemôže mať dojednané dané poistenie na základe
podmienok stanovených poistiteľom pre prijateľnosť do poistenia.
25.	Oceňovanie rizík je preskúmanie a posúdenie zdravotného, finančného rizika a rizika vykonávaného zamestnania alebo záujmovej činnosti poisťovanej osoby poistiteľom. Poistiteľ môže na základe výsledku ocenenia
rizík pre poistenie fyzickej osoby stanoviť výluku z poistného krytia alebo prirážku k poistnému, môže rozhodnúť
o neprijateľnosti fyzickej osoby do hlavného poistenia/pripoistenia, resp. o neprijateľnosti pripoistenia
v požadovanom rozsahu.
26.	Oprávnená osoba je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá má právo na poistné plnenie v prípade
úmrtia poisteného.
27.	PEP politicky exponovaná osoba, sa podľa § 6 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo
bola zverená významná verejná funkcia.
a) Významnou verejnou funkciou je:
		 aa)	hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy,
štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
		 ab) poslanec zákonodarného zboru,
		 ac)	sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti
rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
		 ad)	člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
		 ae)	veľvyslanec, chargé d‘affaires,
		 af)	vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných
zborov,
		 ag)	člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
		 ah)	osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných
organizáciách,
		 ai)	člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
b)	Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je:
		 ba)	manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby PEP
		 bb)	dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby PEP
		 bc)	rodič osoby PEP
c)	Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je
konečným užívateľom výhod
		 ca)	rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba PEP alebo podniká spolu s osobou
PEP alebo
		 cb)	klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby PEP.
28. Poistenie je právny vzťah, ktorého obsahom je prevzatie záväzku poistiteľa, že poistenému, resp. osobe
oprávnenej na poistné plnenie poskytne poistné plnenie za náhodnú udalosť, ktorá vedie k ujme na
zdraví alebo živote poisteného, v rozsahu vymedzenom týmito VPP a príslušnými poistnými podmienkami platnými pre dané poistenie. Tento záväzok poistiteľa je realizovaný za odplatu, t.j. poistné.
29.	Poistený je osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Poisťovaná osoba / poistený musí
mať v čase podpisu návrhu poistnej zmluvy trvalý alebo obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, ak
sa s poistiteľom nedohodol inak. V prípade obvyklého pobytu akceptuje, že pre poistenie sa uplatňuje
právo Slovenskej republiky, komunikačný jazyk je slovenčina a korešpondencia od poistiteľa sa realizuje
výlučne na kontaktnú adresu v Slovenskej republike.
30.	Poistiteľ je UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika,
IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka
č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna,
a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Po, vložka č. 8726/B, ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
31.	Poistka je písomné potvrdenie poistiteľa záujemcovi o poistenie o prijatí návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. Ak dôjde ku strate alebo zničeniu poistky, poistiteľ
vydá poistníkovi na jeho žiadosť a náklady druhopis poistky. Vydaním druhopisu originál stráca platnosť.
32.	Poistná doba je doba, na ktorú sa poistenie dojednáva. Je to časový interval medzi začiatkom a koncom
poistenia, vrátane oboch uvedených dní. Poistná doba pripoistenia môže byť kratšia ako poistná doba
hlavného poistenia.
33.	Poistná suma je suma, ktorá slúži na stanovenie výšky záväzku poistiteľa v prípade poistnej udalosti
a vzniku nároku na poistné plnenie. Poistnou sumou môže byť jednorazovo vyplácaná suma, dôchodok
alebo dávka vyplácaná za stanovené obdobie.
34. Poistná udalosť je náhodná udalosť, stanovená v poistnej zmluve, s ktorou je spojený vznik povinnosti
poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.
35.	Poistná zmluva je zmluva, na základe ktorej sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu
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poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť dojednaná v zmluve a druhá zmluvná strana (poistník) sa
zaväzuje platiť poistné.
36.	Poistné je suma, ktorú platí poistník dohodnutým spôsobom, ako protihodnotu za poskytovanú poistnú
ochranu.
37.	Poistné obdobie je v poistnej zmluve dohodnutý časový interval (podľa periodicity platenia poistného), za
ktorý sa platí bežné poistné. Poistné obdobie môže byť ročné alebo področné (polročné, štvrťročné, mesačné).
38. Poistné plnenie je suma alebo služba, ktorú poskytne poistiteľ v dojednanom rozsahu v prípade poistnej
udalosti a splnenia podmienok nutných pre vznik nároku na poistné plnenie.
39.	Poistné podmienky je dokument poistiteľa obsahujúci, pre poistenie v ňom uvedené, vymedzenie najmä rozsahu poistenia, povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa a osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie, poistnú udalosť, poistné plnenie, dôvody zániku poistenia, výluky z poistného plnenia
a prípadné odchýlky od týchto VPP v nich uvedené, ako aj ďalšie v ňom uvedené informácie. Po uzavretí
poistnej zmluvy sa PP stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
40.	Poistník je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poistiteľom poistnú zmluvu. Poistník, ako záujemca poistenie, musí mať v čase podpisu návrhu poistnej zmluvy trvalý alebo obvyklý pobyt na území
Slovenskej republiky, ak sa s poistiteľom nedohodol inak. Poistník akceptuje, že pre poistenie sa uplatňuje
právo Slovenskej republiky, komunikačný jazyk je slovenčina a korešpondencia od poistiteľa sa realizuje výlučne na kontaktnú adresu v Slovenskej republike. Ak je poistníkom právnická osoba, musí mať táto v čase
podpisu návrhu poistnej zmluvy sídlo na území Slovenskej republiky a komunikačný jazyk je slovenčina.
41.	Poistno-technické zásady poistiteľa sú poistno-matematické metódy v zmysle zákona o poisťovníctve,
zahŕňajúce význam a rozsah technických parametrov poistenia, vzorce pre výpočet poistného, rezervy,
odkupnej hodnoty a tiež popis nárokov z poistenia. Sú uvedené v obchodných plánoch a interných materiáloch poistiteľa. Záujemca o poistenie a poisťovaná osoba pri dojednaní poistenia túto skutočnosť berie
na vedomie a súhlasí s použitím poistno-technických zásad poistiteľa pre dojednávané poistenie. Na jeho
požiadanie je poistiteľ povinný predložiť mu tieto zásady na nahliadnutie. Pre dojednané poistenie v zmysle týchto VPP platia poistno-technické zásady poistiteľa a spôsob výpočtu parametrov poistenia aktuálny
v čase dojednávania resp. zmeny poistenia.
42. Poistný rok je časové obdobie začínajúce v hlavný výročný deň a končiace v deň, ktorého dátum bezprostredne predchádza dátumu nasledujúceho hlavného výročného dňa poistenia. Prvý poistný rok začína v deň začiatku poistenia, ak nie je dojednané inak. Posledný poistný rok na konci poistnej doby končí
v deň konca poistenia.
43.	Poisťovaná osoba je fyzická osoba uvedená v návrhu poistnej zmluvy ako poistená osoba. Od okamihu
uzavretia poistnej zmluvy je poistenou osobou.
44.	Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa stanovuje v percentách, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky pre posudzovanie invalidity. V prípade, ak počas trvania poistenia dôjde
v právnych predpisoch Slovenskej republiky k úprave výšky uvedenej percentuálnej hodnoty miery poklesu zárobkovej činnosti na inú hodnotu a tieto budú mať vážny vplyv na spôsob určovania miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti aktuálnym pravidlám v čase nadobudnutia účinnosti
týchto VPP, má poistiteľ právo posudzovať mieru poklesu výlučne na základe lekárskeho vyšetrenia, ktoré
vykoná odborný lekár poistiteľa, v súlade s týmito VPP a príslušnými PP.
45.	Ponuka je nezáväzná informácia poistiteľa záujemcovi o poistenie o možnosti dojednania poistenia
v záujemcom požadovanom rozsahu pred podaním návrhu poistnej zmluvy poistiteľovi. Poistiteľ ju záujemcovi o poistenie poskytne v prípade jeho prejaveného záujmu. Z ponuky nevznikajú pre záujemcu o
poistenie ani poistiteľa žiadne záväzky.
46.	Predbežné poistenie je poistná ochrana poskytovaná poistiteľom počas posudzovania návrhu poistnej
zmluvy pre osoby stanovené poistiteľom a v rozsahu určenom poistiteľom.
47.	Produkt je súbor hlavného poistenia a pripoistení, ktoré je možné dojednať v rozsahu stanovenom poistiteľom.
48.	Protinávrh je poistka zaslaná poistiteľom záujemcovi o poistenie, s rozsahom poistenia alebo výškou poistného odchýlnymi od údajov požadovaných záujemcom v návrhu poistnej zmluvy, ak sa záujemca o poistenie s poistiteľom nedohodol pri podaní návrhu inak. Odchýlny rozsah poistenia, v akom poistiteľ súhlasí s
poistením poisťovaných osôb, je stanovený na základe ocenenia rizík poisťovaných osôb a posúdenia údajov
v návrhu poistnej zmluvy.
49.	Rozsah poistenia stanovuje výšku poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti a podmienky, kedy
vzniká nárok na poistné plnenie. V rámci rozsahu poistenia môžu byť stanovené výluky.
50.	Spôsob platenia poistného je v poistnej zmluve dojednaný spôsob úhrady bežného poistného poistiteľovi.
51.	Správny orgán je inštitúcia, určená príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky pre vydanie
rozhodnutia o miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre invaliditu fyzickej osoby a o
priznaní alebo nepriznaní invalidného dôchodku. Správnym orgánom je Sociálna poisťovňa, alebo iný
orgán určený pre vydanie rozhodnutia o invalidite.
52.	Škodová udalosť je náhodná udalosť, ktorá sa stane aj poistnou udalosťou v okamihu, kedy bol preukázaný vznik nároku na poistné plnenie.
53.	Teroristický čin je také konanie, ktoré napĺňa skutkovú podstatu niektorého z nasledovných trestných
činov: teroru, záškodníctva, sabotáže podľa príslušných ustanovení Trestného zákona Slovenskej republiky,
ako aj činy vymenované v čl. 1 Európskeho dohovoru o potlačovaní terorizmu zo dňa 27. 1. 1977. Za teroristic5

ký čin sa považuje tiež každý čin osoby alebo skupiny osôb, ktorý bol vykonaný za účelom dosiahnutia politických, náboženských, etnických, ideologických alebo podobných cieľov, ktoré sú zamerané na šírenie strachu
a ohrozenia medzi obyvateľstvom alebo časťami obyvateľstva, a tým na získanie vplyvu na vládu alebo štátne
zriadenie alebo poškodenie ústavného zriadenia alebo poškodenie hospodárskeho života v krajine.
54.	UIAA je Medzinárodná horolezecká asociácia, podľa ktorej sú klasifikované stupne obtiažnosti I. až IV.
55.	Úraz je, ak nie je dojednané inak, udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym
a neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo neočakávaným a neprerušeným pôsobením vonkajších vysokých alebo nízkych teplôt, plynov, pár, kvapalín, žiarenia a jedov (s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych
jedov, imunotoxických látok, ionizačného žiarenia a jadrovej energie) spôsobila poistenému nezávisle na jeho
vôli objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví, alebo smrť. Za úraz sa považuje aj udalosť, kedy v
dôsledku vyvinutia zvýšenej sily vlastného tela dôjde k zraneniu kĺbov, svalov, šliach alebo k inému telesnému poškodeniu za podmienky, že na vznik telesného poškodenia nemala podstatný vplyv znížená funkcia
dotknutých častí tela po predchádzajúcom úraze alebo chorobe. Za úraz sa v zmysle týchto VPP nepovažuje:
a) samovražda alebo pokus o ňu,
b) úmyselné sebapoškodenie,
c) infarkt myokardu,
d) choroba,
e) zhoršenie choroby v dôsledku úrazu,
f) vrodené vady, vývojové vady a úchylky,
g) vznik nádoru každého druhu a pôvodu,
h) v znik a zhoršenie prietrží (hernií), okrem devastačných poranení steny brušnej a prietrží v jazve po
operáciách v dôsledku úrazu,
i) vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, epicondylitíd a kĺbových
vačkov (okrem priamych otvorených poranení kĺbových vačkov),
j) infekčné choroby akéhokoľvek druhu a pôvodu (okrem tetanu, besnoty a anaeróbnych infekcií, ktoré
vznikli v dôsledku úrazu),
k) infekcia a smrť spôsobená vírusom HIV,
l) strata častí končatín alebo strata celých končatín u diabetikov a pacientov s obliteráciami ciev končatín
(okrem okamžitých stratových poranení častí končatín alebo straty celých končatín spôsobených úrazom),
m) patologické zlomeniny,
n) ú
 raz, ktorý nastane v dôsledku poruchy alebo straty vedomia, porážky, epileptického záchvatu alebo
iných kŕčových záchvatov, ktoré postihnú celé telo,
o) n
 ásledok diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ak neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu, následok estetických a plastických operácií,
p) ú
 raz, ku ktorého vzniku dôjde v dôsledku nedodržania pokynov ošetrujúceho lekára.
56.	Vstupný vek je vek poisteného, ktorý sa stanoví ako rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia
a kalendárnym rokom narodenia poisteného.
57.	Všeobecné poistné podmienky je tento dokument poistiteľa, vzťahujúci sa na hlavné poistenie a pripoistenia
dojednávané v rámci produktu. Po uzavretí poistnej zmluvy sa tieto VPP stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
58.	Výluka je buď všeobecná výluka na poistné plnenie uvedená v týchto VPP alebo príslušných poistných
podmienkach, vzťahujúca sa na každého poisteného, alebo individuálna výluka stanovená pre poisteného poistiteľom na základe ocenenia rizík a za účelom obmedzenia rozsahu poistenia. Individuálne
stanovená výluka určuje, na ktoré prípady, ktoré by boli ináč poistené, sa nevzťahuje poistenie (napr.
výluka choroby, výluka úrazov konkrétnej časti tela, výluka činnosti).
59.	Výročný deň je deň, ktorého poradové číslo v mesiaci sa zhoduje s poradovým číslom dňa v dátume začiatku poistenia. Ak taký deň v danom mesiaci nie je, je to posledný deň daného mesiaca.
60.	Začiatok poistenia je dátum potvrdený poistiteľom v poistke, od ktorého poistiteľ poskytuje dohodnutú
poistnú ochranu za dojednané poistenie a poistník je povinný platiť poistné v dojednanej výške a včas.
Poistenie začína o 0.00 hodine dňa dojednaného ako začiatok poistenia.
61. Záujemca o poistenie je osoba, fyzická alebo právnická, ktorá prejaví záujem o uzavretie poistnej zmluvy. Svoj
záujem prejaví ako navrhovateľ predložením návrhu poistnej zmluvy poistiteľovi. Záujemca o poistenie musí
mať v čase podpisu návrhu poistnej zmluvy trvalý alebo obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, ak sa
s poistiteľom nedohodol inak. Záujemca o poistenie akceptuje, že pre poistenie sa uplatňuje právo Slovenskej
republiky, komunikačný jazyk je slovenčina a korešpondencia od poistiteľa sa realizuje výlučne na kontaktnú
adresu v Slovenskej republike. Ak je záujemcom o poistenie právnická osoba, musí mať táto v čase podpisu
návrhu poistnej zmluvy sídlo na území Slovenskej republiky a komunikačný jazyk je slovenčina.
62.	Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
63.	Zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti sa pre účely týchto VPP rozumie nemocnica (všeobecná,
špecializovaná).
64.	Zmluvné dojednania sú ustanovenia uvedené v návrhu poistnej zmluvy, resp. v poistnej zmluve, ktoré konkretizujú a ďalej dopĺňajú tieto VPP a poistné podmienky dojednávaného hlavného poistenia a pripoistení.
65.	Korešpondenčná adresa - UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského
3986/15, 851 01 Bratislava
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Článok 2
Miesto poistenia
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na celom svete, ak nie je v poistnej zmluve, resp.
príslušných PP dohodnuté inak.
Článok 3
Nepoistiteľné osoby
1.	Ak nie je v týchto VPP a príslušných PP uvedené inak, do poistenia nie je prijateľná osoba a poistenie sa
nevzťahuje na osobu, ktorá k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy:
a)	je práceneschopná, ak sa účastníci zmluvného vzťahu nedohodnú inak,
b)	užíva drogy, s výnimkou legalizovaných ľahkých drog,
c)	absolvovala odvykaciu liečbu od alkoholu alebo drog v priebehu posledných dvoch rokov pred
dojednávaním poistenia.
2.	Ak je poistenie pre prípad úmrtia dojednávané bez skúmania zdravotného stavu poisteného, tak okrem
ustanovení uvedených v ods. 1 tohto článku do poistenia pre prípad úmrtia nie je prijateľná osoba a
poistenie sa nevzťahuje na osobu, u ktorej sa k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy vyskytuje aspoň
jedna z nasledovných skutočností: je infikovaná vírusom HIV; trpí epilepsiou, úplnou slepotou alebo
hluchotou; je hospitalizovaná; bola jej doporučená domáca starostlivosť, domáca liečba, operácia alebo
hospitalizácia z dôvodu ochorenia alebo úrazu; má neobjasnené zdravotné ťažkosti alebo podstúpila
diagnostické vyšetrenie alebo operácie, ktorých výsledok nie je k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy známy alebo jej takéto vyšetrenie/operácia boli odporučené; má priznanú invaliditu alebo má podanú
žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok v Správnom orgáne.
Článok 4
Uzavretie poistnej zmluvy
1.	Ak návrh na uzavretie poistnej zmluvy predkladá záujemca o poistenie poistiteľovi:
a)	Poistiteľ rozhodne o prijatí návrhu do dvoch mesiacov odo dňa prevzatia návrhu poistiteľom.
b)	Poistná zmluva je uzavretá v deň, keď poistiteľ prijme návrh poistnej zmluvy. Poistiteľ zašle záujemcovi o poistenie poistku ako potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
c)	V prípade, ak v návrhu poistnej zmluvy vyjadril záujemca o poistenie súhlas so zvýšením poistného
bez zmeny výšky poistnej sumy v dôsledku ocenenia rizík bez toho, aby s ním poistiteľ túto úpravu
prejednal, môže dôjsť k prijatiu návrhu poistnej zmluvy poistiteľom, t.j. k uzavretiu poistnej zmluvy,
s upravenou výškou poistného voči hodnote uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bez požadovania
dodatočného súhlasu záujemcu o poistenie.
d)	V prípade, ak v návrhu poistnej zmluvy záujemca o poistenie nevyjadril súhlas so zvýšením poistného
v dôsledku ocenenia rizík bez toho, aby s ním poistiteľ túto úpravu prejednal, alebo ak je súčasťou
výsledku ocenenia rizík uplatnenie výluky či iná zmena rozsahu poistenia, bude poistenie v zmenenom rozsahu uzatvorené iba za predpokladu, že záujemca o poistenie prijme protinávrh poistiteľa.
Súhlas s vykonanými úpravami a prijatie protinávrhu vyjadrí záujemca o poistenie písomne, resp.
zaplatením poistného po prevzatí protinávrhu. Protinávrh poistiteľa je potrebné prijať do 1 mesiaca
od prevzatia protinávrhu poistníkom.
e)	Po uzavretí poistnej zmluvy poskytuje poistiteľ dojednaný rozsah poistenia od dátumu začiatku poistenia uvedeného v poistke.
2.	Ak návrh na uzavretie poistnej zmluvy predkladá poistiteľ fyzickej alebo právnickej osobe, tak sú podmienky uzavretia poistnej zmluvy uvedené priamo v návrhu poistnej zmluvy.
Článok 5
Zmena poistenia
1.	Zmeny poistnej zmluvy možno uskutočniť len písomnou dohodou zmluvných strán, ak nie je v týchto
VPP a príslušných PP uvedené inak. V prípade zmien vyplývajúcich zo zmeny právnych predpisov, ktoré
je poistiteľ zo zákona povinný aplikovať aj na platné poistné zmluvy, má poistiteľ právo oznámiť zmenu
poistnej zmluvy (vrátane zmien VPP) poistníkovi. V prípade nesúhlasu poistníka so zmenou poistnej
zmluvy je poistník oprávnený vypovedať poistnú zmluvu v zmysle čl. 13, ods.1, písm. d) týchto VPP.
2.	Ak sa účastníci dohodnú na zmene už dojednaného poistenia, je poistiteľ povinný plniť zo zmeneného
poistenia, alebo v zmenenom rozsahu až z poistných udalostí, ktoré nastanú po dátume účinnosti zmeny.
Článok 6
Začiatok poistenia,
dátum účinnosti zmeny poistenia
1.	Začiatok poistenia a dátum účinnosti zmeny poistenia je dátum potvrdený poistiteľom v poistke, stanovený na základe návrhu poistníka a v súlade s poistno-technickými zásadami poistiteľa.
2.	Ak nie je v návrhu poistnej zmluvy alebo v žiadosti o zmenu poistnej zmluvy uvedený dátum začiatku
poistenia (účinnosti zmeny poistenia), alebo ak je zhodný alebo predchádza dátumu prevzatia návrhu
poistnej zmluvy resp. žiadosti, dátum začiatku poistenia (účinnosti zmeny poistenia) je najskôr deň bez7

prostredne nasledujúci po dátume prevzatia návrhu resp. žiadosti.
Článok 7
Rozsah poistenia
Tieto všeobecné poistné podmienky sa vzťahujú na nasledovné poistenia, ktoré možno dojednať poistnou
zmluvou:
a) hlavné poistenie - životné poistenie,
b)	pripoistenie – poistenie dojednané ako pripoistenie (doplnkové poistenie) k životnému poisteniu

Článok 8
Poistné, platenie a splatnosť poistného
1.	Výška poistného sa určuje podľa sadzieb pre jednotlivé druhy poistenia stanovených poistiteľom v zmysle poistno-technických zásad poistiteľa, so zohľadnením najmä vstupného veku, dojednanej poistnej
doby, doby platenia poistného, zdravotného stavu, vykonávaného zamestnania, záujmovej činnosti, periodicity a spôsobu platby poistného.
2.	Ak sa v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu narodenia alebo iného údaju o poistenom, podstatnom
pre stanovenie poistného, nesprávne stanovili technické parametre poistenia a na základe toho sa stanovilo nižšie poistné, poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť v pomere plateného poistného
k poistnému, ktoré by bolo stanovené pri uvedení správnych údajov. To platí aj v prípade neoznámenia
zmeny údajov poisteného, ktorá má vplyv na výšku poistného.
3.	Poistiteľ je pri uzavieraní poistenia alebo zmene poistenia oprávnený upraviť výšku poistného, poistnú
sumu alebo rozsah poistenia vzhľadom na zvýšené riziko smrti alebo iné poistné riziko osoby, na ktorej
život alebo zdravie sa má poistenie vzťahovať.
4.	Prvé poistné je splatné k dátumu začiatku poistenia a poistné za ďalšie poistné obdobia je splatné vždy
prvý deň daného poistného obdobia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
5.	V prípade, ak je bežné poistné platené področne, pripočíta sa k nemu prirážka za področnosť, ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.
6.	V prípade, že poistné nebolo zaplatené načas, má poistiteľ právo započítať si k dlžnému poistnému náklady vzniknuté v súvislosti s upomínacím procesom a úrok z omeškania.
7.	Bežné poistné je riadne uhradené, ak je pripísané na účet poistiteľa, platba poistného je poistiteľom
jednoznačne identifikovateľná a poistné je uhradené v plnej výške.
Článok 9
Zľavy z poistného
1.	V prípade, ak bola pre poistenie poskytnutá zľava z poistného, je v poistnej zmluve poistné uvedené už
so zľavou, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
2.	Ak skončia dôvody, pre ktoré bola pri uzatvorení alebo zmene poistnej zmluvy poskytnutá zľava na poistnom, poistiteľ je oprávnený zrušiť zľavu od začiatku poistného obdobia, v ktorom už dôvody poskytnutia
zľavy na poistnom netrvajú.
Článok 10
Dynamika poistného
1.	Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na poistné zmluvy, v rámci ktorých je dynamika dojednaná.
2.	V poistnej zmluve dojednávanej so skúmaním zdravotného stavu poisteného, v záujme zachovania reálnej hodnoty poistenia s ohľadom na mieru inflácie, sa pre poistiteľom stanovené poistenia vykonáva
automatická dynamika poistného a poistných súm k hlavnému výročnému dňu poistenia podľa nasledovných zásad:
a)	O novej výške poistného a poistných súm bude poistník písomne informovaný pred dátumom hlavného výročného dňa poistenia, ku ktorému sa má dynamika vykonať. Dynamika sa môže vykonať najskôr
od prvého hlavného výročného dňa po začiatku poistenia.
b)	Poistník má právo úpravu oznámenú poistiteľom podľa ods. a) odmietnuť písomnou formou pred
daným hlavným výročným dňom. Odmietnutím dynamiky zaniká nárok na dynamiku k danému hlavnému výročnému dňu s platnosťou do nasledujúceho hlavného výročného dňa, kedy poistiteľ dynamiku vykoná. Ak poistník odmietne tri úpravy poistného z dôvodu dynamiky, jeho nárok na automatickú
dynamiku zaniká do konca poistnej doby (alebo do obnovenia dynamiky, o ktorú môže písomne požiadať, nie však so spätnou platnosťou).
c)	Poistiteľ má právo stanoviť aktuálne percento nárastu poistného (dynamiky). Poistiteľ má právo určiť
či v danom poistnom roku vykoná dynamiku poistného.
d)	Úprava poistného a poistných súm sa vykoná bez nového preskúmania zdravotného stavu poisteného a poistné sumy sa upravujú podľa poistno-technických zásad poistiteľa.
e)	Nároky z príslušnej úpravy poistného a poistných súm sú účinné od hlavného výročného dňa, ku
ktorému dochádza k úprave poistného a poistných súm.
f)	Posledná úprava poistného a poistných súm sa môže vykonať najneskôr päť rokov pred uplynutím poistnej doby a súčasne najneskôr jeden rok pred uplynutím doby platenia poistného.
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3.	Úprava poistného a poistných súm sa nevykonáva v prípade, ak:
a)	poistná zmluva bola dojednaná bez skúmania zdravotného stavu poisteného,
b) poistná zmluva bola vypovedaná,
c) došlo k oslobodeniu od platenia poistného.

Článok 11
Zisťovanie a skúmanie zdravotného stavu,
finančnej situácie, zamestnania
a záujmovej činnosti poisteného
1.	Poistiteľ je, v súlade s platnými právnymi predpismi, oprávnený na účely uzavretia poistnej zmluvy, jej
pokračovania, zmeny ako aj na určenie nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať údaje o zdravotnom stave poisteného, finančnej
situácii poisteného, zamestnaní a záujmovej činnosti a tiež ďalšie skutočnosti týkajúce sa určenia nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a v rozsahu nevyhnutnom pre uzavretie, zmenu alebo pokračovanie
poistnej zmluvy ako aj na zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie, a to:
a)	pre skúmanie zdravotného stavu najmä z údajov, ktoré poistený uviedol v návrhu poistnej zmluvy, v dotazníkoch, zo správ vyžiadaných od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa liečil, od ošetrujúceho lekára,
zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne, z lekárskej prehliadky.
b)	pre skúmanie finančnej situácie najmä z údajov, ktoré poistený uviedol vo finančnom dotazníku, z dokladov o príjme poisteného vydaných zamestnávateľom alebo daňovým úradom,
c)	pre skúmanie zamestnania a záujmovej činnosti najmä z údajov, ktoré poistený uviedol v návrhu poistnej
zmluvy, v dotazníkoch, z dokladov vydaných zamestnávateľom, v prípade vykonávania športu vydaných
subjektom v ktorom je poistený pre športovú činnosť registrovaný.
2.	Poistený v rámci vyhlásení, ktoré sú súčasťou návrhu poistnej zmluvy a príslušných dotazníkov v prípade
potreby, ak je to právne možné, zbavuje príslušné inštitúcie (lekári, nemocnice, iné zdravotnícke zariadenia, zamestnávateľ, Sociálna poisťovňa a pod.) povinnosti pre tento účel zachovávať mlčanlivosť.
3.	Údaje, ktoré poistiteľ získa pri zisťovaní zdravotného stavu, finančnej situácie, zamestnania a záujmovej činnosti poisteného a ostatné podklady potrebné na uzavretie, zmenu alebo pokračovanie poistnej
zmluvy a skutočnosti týkajúce sa určenia nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy, môžu byť použité len
pre potreby súvisiace s poistnou zmluvou.
4.	Poistiteľ má právo obmedziť výšku poistnej sumy, mesačného dôchodku a dávky vzhľadom na vykonávané zamestnanie a záujmovú činnosť poisteného.
Článok 12
Predbežné poistenie
1.	V prípade, ak je to v návrhu poistnej zmluvy uvedené, poskytuje poistiteľ na stanovené obdobie predbežné poistenie. Podmienky pre poskytnutie predbežného poistenia a jeho rozsah určuje poistiteľ.
2.	Predbežné poistenie je poskytované od dátumu začiatku poistenia uvedeného v návrhu poistnej zmluvy
a končí dňom uzavretia poistnej zmluvy, alebo dňom uvedeným v písomnom vyjadrení poistiteľa poistníkovi, najneskôr však uplynutím 2 mesiacov od dátumu prevzatia návrhu poistnej zmluvy poistiteľom.
3.	Poistiteľ predbežné poistenie neposkytuje a nárok na plnenie z predbežného poistenia nevzniká v prípade nepravdivej odpovede na otázky týkajúce sa zdravotného stavu poisteného pri dojednávaní poistenia,
v prípade, ak poistiteľ neprijal poisteného do poistenia na základe ocenenia rizík v rámci iného návrhu
poistnej zmluvy v posledných 12 mesiacoch pred dojednávaním poistenia, v prípade vykonávania u poistiteľa nepoistiteľných zamestnaní a záujmových činností, ako ani pre osoby u ktorých BMI (body mass
index) prekračuje hodnotu 40. BMI sa počíta podľa vzorca: BMI = hmotnosť v kilogramoch: (telesná
výška v metroch so zaokrúhlením na dve desatinné miesta).
4.	Za predpokladu, že poistený bol v čase podania návrhu PZ práceschopný (t.j. nie je PN) a nevzťahujú sa naňho ustanovenia ods.3 tohto článku, poskytuje poistiteľ poistenému predbežné poistenie v prípade úmrtia
následkom úrazu, ktorý nastal po začiatku predbežného poistenia a následkom akútneho infekčného ochorenia, ktoré bolo diagnostikované po začiatku predbežného poistenia: šigelóza, infekcie vyvolané enteropatogénnymi E.coli, vírusové brušné infekcie, brušný týfus a paratýfus, kampylobakterióza, yersinióza, klostrídiové
infekcie, listerióza, brucelóza, botulizmus, vírusové hepatitídy, amébová dyzentéria, ovčie kiahne, rubeola,
čierny kašeľ, Lymská borelióza, infekčná mononukleóza, mumps, šarlach, chlamýdiové infekcie, pásový opar.
Predbežné poistenie v rozsahu tohto odseku sa vzťahuje na hlavné poistenie pre prípad úmrtia, pripoistenie
pre prípad úmrtia a na pripoistenie pre prípad smrti úrazom, ak sú tieto riziká dojednávané.
5.	Ak sa poistenie dojednáva so skúmaním zdravotného stavu, poistený bol v čase podpisu návrhu poistnej
zmluvy práceschopný (t.j. nie PN) a nevzťahujú sa naňho ustanovenia ods. 3 tohto článku, poskytuje
poistiteľ poistenému predbežné poistenie pre prípad úmrtia aj z dôvodu choroby, pre prípad trvalých
následkov úrazu a úrazovej hospitalizácie, ak úmrtie alebo úraz nastali po začiatku predbežného poistenia. Predbežné poistenie pre prípad úmrtia z dôvodu choroby a v úrazových pripoisteniach pre prípad
trvalých následkov úrazu a úrazovej hospitalizácie sa neposkytne poistenému, ktorý na niektorú z otázok
v zdravotnom dotazníku uviedol odpoveď “áno”, s výnimkou ďalekozrakosti do +10 dioptrií a krátkozrakosti do -10 dioptrií. Predbežné poistenie v rozsahu tohto odseku sa vzťahuje na hlavné poistenie
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pre prípad úmrtia, pripoistenie pre prípad úmrtia, na pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu
a úrazovej hospitalizácie, ak sú tieto riziká dojednávané.
6.	V prípade poistenia dojednávaného bez skúmania zdravotného stavu poisteného sa pre uvedeného
poisteného okrem ustanovení tohto článku na predbežné poistenie v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia platné pre poistenie dojednávané bez skúmania zdravotného stavu uvedené v čl. 3, ods. 2 týchto VPP
a v zmluvných dojednaniach uvedených v návrhu poistnej zmluvy.
7.	Plnenie z predbežného poistenia sa stanoví z poistných súm uvedených pre dané poistenia v návrhu
poistnej zmluvy, pričom celkové plnenie z predbežného poistenia nemôže presiahnuť maximálne sumy
stanovené poistiteľom.
8.	Hodnota maximálneho celkového poistného plnenia z predbežného poistenia pre jeden návrh poistnej
zmluvy je uvedená v návrhu poistnej zmluvy. Hodnota maximálneho celkového poistného plnenia z
predbežného poistenia pri súbehu poistenia z viacerých návrhov poistných zmlúv pre jedného poisteného je uvedená v návrhu poistnej zmluvy.

Článok 13
Zánik poistenia
1.	Zánik poistenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, týmito VPP, príslušnými PP
a poistnou zmluvou. Poistenie zaniká najmä z nasledovných dôvodov:
a)	uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie alebo pripoistenie dojednané,
b)	výpoveďou poistníka ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím,
c)	výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná
lehota je osem dní, začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a jej
uplynutím poistenie zanikne,
d)	výpoveďou poistníka v prípade zmeny poistenia podľa čl. 5 ods. 1 týchto VPP v lehote troch mesiacov
od doručenia oznámenia o zmenách zo strany poistiteľa; poistenie zanikne posledným dňom mesiaca,
v ktorom bola výpoveď doručená poistiteľovi,
e)	smrťou poisteného. Ak sa nejedná o úmrtie poisteného v hlavnom poistení, tak smrťou poisteného
nezanikajú poistenia ostatných osôb poistených v poistnej zmluve.
f)	na základe dohody oboch zmluvných strán,
g)	písomným odstúpením poistníka od poistnej zmluvy najneskôr do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy,
h)	písomným odstúpením od zmluvy v dôsledku vedomého porušenia povinnosti poistníka/ poisteného odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednania poistenia,
ak pri pravdivom a úplnom odpovedaní na otázky týkajúce sa dojednania poistenia, prípadne jeho
zmeny, by poistiteľ zmluvu neuzavrel alebo zmenu nedojednal, písomným odstúpením od zmluvy
v prípade, ak sa poistiteľ počas trvania poistenia dozvie, že poistník poistený je sankcionovanou osobou v zmysle Zákona č.289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií. Ak poistiteľ od zmluvy
odstúpil, poistenie sa ruší od počiatku. V prípade, ak poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka, vráti poistiteľ tomu, kto s ním poistnú zmluvu
uzavrel, zaplatené poistné, znížené o náklady, ktoré vznikli v súvislosti s uzavretím poistnej zmluvy
a znížené o sumu už poskytnutého poistného plnenia z poistnej zmluvy. Ak poskytnuté poistné plnenia z poistnej zmluvy boli vyššie ako zaplatené poistné, je poistený povinný tento rozdiel vrátiť,
i)	uplynutím doby 3 mesiacov od začiatku poistenia, ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov od jeho splatnosti,
j)	ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy
poistiteľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poistiteľa
musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poistiteľ je povinný doručiť výzvu podľa prvej vety do jedného mesiaca odo
dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak
poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
k)	odmietnutím plnenia, ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť,
ktorú pre vedomé nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia
a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná. Poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy
odmietnuť. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
l)	odmietnutím plnenia, ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že poistený pri dojednávaní
poistenia poistiteľovi neuviedol skutočne vykonávané zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť
alebo záujmovú činnosť, a to v prípade, ak by bol poistený pre skutočne vykonávané zamestnanie,
samostatnú zárobkovú činnosť alebo záujmovú činnosť pre dané poistenie nepoistiteľný. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
m)	vznikom poistnej udalosti, ak je to pre dané poistenie dojednané v príslušných PP.
2.	Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveď, výzva poistiteľa na zaplatenie poistného, odstúpenie od poistnej
zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa považuje za doručenú dňom, kedy ju adresát prijal, odmietol prijať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.
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3.	Pripoistenie zaniká, okrem ustanovení v ods. 1 tohto článku najmä z nasledovných dôvodov:
a)	zánikom hlavného poistenia. Poistiteľ môže poskytnúť ostatným osobám poisteným v poistnej zmluve možnosť pokračovania ich poistenia v rámci inej poistnej zmluvy v dohodnutom rozsahu,
b)	z dôvodov uvádzaných v príslušných PP alebo v poistnej zmluve.
Zánikom pripoistenia nezaniká hlavné poistenie.

Článok 14
Práva a povinnosti poistiteľa, poistníka,
poisteného a osoby uplatňujúcej si nárok
na poistné plnenie
1.	Poistiteľ je oprávnený preskúmať a posúdiť zdravotný stav poisteného a tiež ďalšie skutočnosti potrebné
pre uzavretie, zmenu alebo pokračovanie poistnej zmluvy, ako aj skutočnosti týkajúce sa určenia nárokov
vyplývajúcich z poistnej zmluvy, v zmysle čl. 11 týchto VPP.
2.	Poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poistiteľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.
3.	Poistiteľ má právo účtovať poistníkovi poplatky v súvislosti so spôsobom platby poistného.
4.	Poistiteľ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že
poistné nebolo riadne a včas zaplatené; oprávnenie poistiteľa započítať si dlžné poistné s poistným plnením zostáva nedotknuté.
5.	Ak poistiteľ odmietol plniť čo i len z časti, je povinný uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia.
6.	Poistiteľ je povinný umožniť osobe uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie nahliadnuť do všetkých dokladov, ktoré boli sústredené v priebehu šetrenia poistnej udalosti.
7.	Poistník a poistený je povinný odpovedať úplne a pravdivo na všetky otázky poistiteľa, ktoré sa týkajú
dojednávaného poistenia. Nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať za následok odstúpenie poistiteľa od poistnej zmluvy, zníženie alebo odmietnutie poistného plnenia.
8.	Poistník a poistený je povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto
VPP, ďalších prípadných PP, platných pre dané pri/poistenie, zmluvných dojednaní a ďalších povinností
uložených poistnou zmluvou.
9.	Poistník a poistený je povinný v prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena mena, priezviska, trvalého bydliska, kontaktnej adresy, emailovej adresy a pod.) túto zmenu poistiteľovi oznámiť písomne a bez
zbytočného odkladu.
10.	Poistník je povinný platiť poistné včas a vo výške dohodnutej v poistnej zmluve na príslušný účet poistiteľa, ktorý mu bol oznámený.
11.	Poistník má právo zmeniť určenie oprávnenej osoby až do vzniku poistnej udalosti, avšak len so súhlasom
poisteného. Zmena je účinná dňom doručenia oznámenia poistiteľovi. Písomná žiadosť musí obsahovať
úradne overený podpis poistníka. V prípade, ak si zmena oprávnenej osoby vyžaduje súhlas poistenej
osoby (resp. zákonného zástupcu poistenej osoby), musí písomná žiadosť obsahovať úradne overené
podpisy všetkých dotknutých osôb. V prípade osobného overenia totožnosti poistníka a poistenej osoby
na obchodnom mieste poistiteľa, resp. osobným overením totožnosti poistníka a poistenej osoby vykonanom sprostredkovateľom poistenia, ktorý je poistiteľom oprávnený na tento úkon, sa úradne overené
podpisy nevyžadujú.
12.	Poistník uplatňujúci si nárok na výplatu odkupnej hodnoty je povinný predložiť písomnú žiadosť s úradne overeným podpisom. V prípade osobného overenia totožnosti poistníka na obchodnom mieste poistiteľa, resp. osobným overením totožnosti poistníka vykonanom sprostredkovateľom poistenia, ktorý je
poistiteľom oprávnený na tento úkon, sa úradné overenie podpisu nevyžaduje.
13.	Poistník je povinný v prípade, ak sa stane počas trvania poistenia politicky exponovanou osobou
(t.j. „PEP“), neodkladne to oznámiť poistiteľovi.
14.	Poistník a poistený je povinný v prípade, ak sa stane počas trvania poistenia sankcionovanou osobou
v zmysle Zákona č.289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií, neodkladne to oznámiť poistiteľovi.
15.	Poistený je povinný poistiteľovi oznámiť počas trvania poistenia zmenu zamestnania a záujmovej činnosti.
Ak si túto povinnosť nesplní, poistiteľ má právo uplatniť postup v zmysle čl. 8, ods. 2 týchto VPP a v zmysle
príslušných PP.
16.	Poistený je povinný splnomocniť poistiteľa k jednaniu s ošetrujúcimi lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a inými inštitúciami pri zisťovaní skutočností potrebných pre určenie podmienok pre uzavretie, zmenu
alebo pokračovanie poistnej zmluvy, ako aj na určenie nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a ak je to
právne možné, zbaviť ich povinnosti mlčanlivosti.
17.	Osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie je povinná na písomné požiadanie poistiteľa predložiť všetky
požadované dokumenty potrebné v súvislosti so šetrením (likvidáciou) predmetnej poistnej udalosti, umožniť poistiteľovi vyhotoviť kópie dokladov, ktoré predložil k zisteniu okolností rozhodujúcich pre posúdenie
nároku na poistné plnenie a jeho výšku. V prípade ak je osobou uplatňujúcou si nárok na poistné plnenie poistený, je povinný umožniť a podrobiť sa na výzvu poistiteľa zdravotným vyšetreniam, ktoré sú na to potrebné.
18. Poistiteľ:
a)	je oprávnený upraviť (zvýšiť alebo znížiť) výšku poistného najskôr ku dňu začiatku najbližšieho poistného roka, v prípade zmien podmienok rozhodujúcich pre určenie výšky poistného, najmä z dôvodu:
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		 zavedenia a/alebo zmeny odvodu z poistného alebo dane z poistného alebo inej obdobnej povinnosti,
ktorá bude uložená poistiteľovi všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím orgánu,
		 zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na podnikateľskú činnosť poistiteľa,
		 ak z pohľadu poistnej matematiky dôjde z iných dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistiteľa
alebo
		 ak podľa Harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) dôjde za sledované obdobie
k rastu cien v Slovenskej republike o viac ako 5 %.
		Poistné je poistiteľ oprávnený upraviť počas trvania poistnej zmluvy z dôvodov podľa ods.18, písm. a)
aj opakovane.
b)	je povinný v prípade, ak upraví poistné podľa písm a), oznámiť poistníkovi najneskôr desať týždňov
pred uplynutím poistného roka:
		 novú výšku poistného podľa písm. a) tohto odseku na nasledujúci poistný rok,
		 dátum skončenia poistného roka,
		 termín, do ktorého môže poistník podať výpoveď poistnej zmluvy podľa § 800 ods. 1 Občianskeho
zákonníka, ak nesúhlasí s novou výškou poistného.

ODDIEL II.
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 15
Poistné plnenie
1.	Nárok na poistné plnenie vzniká v prípade poistnej udalosti, ktorá nastala počas trvania poistenia a ak sú
splnené všetky dohodnuté podmienky uvedené v týchto VPP, v príslušných PP a v poistnej zmluve.
2.	Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike v mene, ktorá je zákonným platidlom v SR, ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3.	Ak v prípade poistnej udalosti, s ktorou je spojený zánik poistnej zmluvy, poistiteľ eviduje dlžné bežné
poistné, má právo si ho započítať vrátane príslušného úroku z omeškania voči sume poistného plnenia.
4.	Nároky na poistné plnenie nie je možné bez súhlasu poistiteľa založiť ani postúpiť.
5.	Premlčacia doba je tri roky a pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť za rok po vzniku poistnej udalosti.
6.	Doklady, vyžiadané poistiteľom pri šetrení udalosti, musia byť v originálnej podobe, alebo v podobe
úradne overených kópií. Ak je dokumentácia k poistnej udalosti v cudzom jazyku, je osoba uplatňujúca
si nárok na poistné plnenie povinná v prípade požiadavky poistiteľa zabezpečiť na vlastné náklady ich
úradne overený preklad.
Článok 16
Výluky z poistného plnenia
a obmedzenia poistného plnenia
1.	Pokiaľ v poistnej zmluve nie je dojednané inak, nárok na poistné plnenie nevzniká a poistenie sa nevzťahuje
na prípady, ak poistná udalosť nastala:
a)	následkom samovraždy v poistení úmrtia pred uplynutím dvoch rokov od začiatku poistenia a od
akéhokoľvek zvýšenia poistnej sumy pre prípad úmrtia. Ak dôjde k úmrtiu poisteného následkom
samovraždy pred uplynutím dvoch rokov od akéhokoľvek zvýšenia poistnej sumy, vyplatí poistiteľ
poistné plnenie pre prípad úmrtia v rozsahu platnom pred týmto zvýšením.
b)	následkom priamej či nepriamej súvislosti s vojnovými udalosťami akéhokoľvek druhu v súvislosti
s aktívnou účasťou na nich, napadnutia alebo činu vonkajšieho nepriateľa (bez ohľadu na to, či už
bola vojna vyhlásená alebo nie), pričom táto výluka sa nevzťahuje na prípady, ak poistná udalosť nastala počas vykonávania vojenskej služby alebo služby u polície na území Slovenskej republiky.
c)	v dôsledku vnútroštátnych, resp. medzinárodných nepokojov akéhokoľvek druhu mimo územia
Slovenskej republiky v súvislosti s aktívnou účasťou na nich.
d)	v súvislosti s teroristickými činmi alebo inými ozbrojenými konfliktami. Táto výluka sa uplatní iba
v nasledovných prípadoch:
		 v prípade aktívnej účasti na nich, alebo
		 pre udalosti mimo územia Slovenskej republiky a v prípade ak k uvedenej udalosti dôjde na území štátu
alebo oblasti, kam nie je na základe vyhlásenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky odporučené cestovať. Aktuálny zoznam je dostupný na stránke ministerstva.
2.	Poistiteľ je podľa okolností prípadu oprávnený znížiť poistné plnenie, najviac však o jednu polovicu,
ak nie je v týchto VPP alebo v príslušných PP uvedené inak, ak došlo k poistnej udalosti:
a)	v súvislosti s konaním poisteného, za ktoré bol uznaný súdom za vinného z trestného činu alebo bolo
voči poistenému zastavené trestné stíhanie z dôvodu jeho úmrtia,
b)	v súvislosti s konaním poisteného, ktorým spôsobil druhej osobe ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
c)	následkom požitia alkoholu alebo návykových látok poisteným.
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3.	Osoba, ktorej má úmrtím poisteného vzniknúť právo na poistné plnenie, toto právo nenadobudne, ak spôsobila smrť poistenému svojím úmyselným trestným činom, za ktorý bola právoplatne odsúdená a pri výplate
poistného plnenia sa postupuje v zmysle platného Občianskeho zákonníka.
4.	V prípade, ak je pre poistenú osobu dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej
poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ
toto poistenie zároveň zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej
PZ pre dojednávané poistenie výluka v zmysle ods.1 písm.a) tohto článku uplatňuje iba počas plynutia
doby dvoch rokov od začiatku poistenia v predchádzajúcej PZ, resp. od akéhokoľvek zvýšenia poistnej
sumy pre prípad úmrtia v predchádzajúcej PZ, ak táto doba ešte k dátumu zmeny neuplynula.

ODDIEL III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 17
Daňové povinnosti

1.	Platené poistné je v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien
a predpisov oslobodené od dane z pridanej hodnoty a v sume poistného nie je zahrnutá daň z pridanej
hodnoty.
2.	Výplata pri dožití sa konca poistenia, výplata odkupnej hodnoty pri predčasnom ukončení poistenia,
výplata čiastočného odkupu počas trvania poistenia sú príjmom z kapitálového majetku v zmysle zákona
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov. Daňová povinnosť nevzniká, ak je
výplata pri dožití, odkupná hodnota, resp. hodnota čiastočného odkupu menšia ako zaplatené poistné.
Daňová povinnosť vzniká, ak je výplata pri dožití, odkupná hodnota, resp. hodnota čiastočného odkupu
väčšia ako zaplatené poistné a základom dane je suma, o ktorú výplata pri dožití, odkupná hodnota,
resp. hodnota čiastočného odkupu prevyšuje zaplatené poistné. Tento základ dane sa zdaňuje daňou
podľa platného Zákona o dani z príjmov vyberanou zrážkou. Za zaplatené poistné sa považuje poistné
zaplatené od začiatku poistenia, resp. od poslednej výplaty hodnoty čiastočného odkupu. Celková daňová povinnosť nemôže v úhrne prekročiť výšku dane vypočítanú zo sumy rozdielu celkovej výplaty po
ukončení poistenia (čiastočná odkupná hodnota, odkupná hodnota, výplata pri dožití sa konca poistenia) a celkového zaplateného poistného pri ukončení poistenia. Zrážkovú daň vykonáva poistiteľ pred
výplatou pri dožití, čiastočného odkupu alebo odkupnej hodnoty, čím je splnená daňová povinnosť poistníka, resp. poisteného.
3.	Plnenia z poistenia osôb, okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia sa určitého veku sú oslobodené od
dane z príjmov.
4.	Základ dane, sadzba dane daňovníka, vyberanie a platenie dane, ako aj ostatné práva a povinnosti sú podrobnejšie upravené v zák. č. 595/2003 Z. z..
5.	Poistiteľ bude v prípade zmien daňových predpisov v priebehu platnosti poistnej zmluvy postupovať
vždy podľa ich aktuálneho znenia.
6.	Daňové predpisy uvedené v tomto článku sú predpisy platné k dátumu účinnosti týchto VPP. V prípade
zmeny daňových predpisov poistiteľ nie je povinný informovať o tejto zmene a o zmene postupov pri
platení daní poistníka a poisteného.

Článok 18
Automatická výmena informácií o finančných účtoch pre účely správy daní
1.	V nadväznosti na zákon č.359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, medzivládnu dohodu medzi SR a USA, ustanovenia Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA),
Medzinárodnú dohodu OECD o automatickej výmene informácií o finančných účtoch (Common Reporting
Standard) je poistiteľ oprávnený v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností v zmysle vyššie
uvedených medzivládnych dohôd a/alebo súvisiacich vnútroštátnych predpisov SR spracúvať osobné údaje
poistníka za účelom a v rozsahu stanovenom vyššie uvedenými predpismi a v prípade zistenia relevantných
údajov o štátnej alebo daňovej príslušnosti poistníka oznamovať príslušným domácim aj zahraničným daňovým úradom všetky relevantné údaje týkajúce sa osoby poistníka a poistnej zmluvy uvedené v poistnej
zmluve a iných dokumentoch poskytnutých pri uzatváraní poistnej zmluvy.
2.	Poistník je povinný v prípade, ak nastane zmena okolností, ktorá bude mať vplyv na zmenu jeho uvedených identifikačných údajov, údajov o štátnej alebo daňovej príslušnosti alebo zapríčiní, že jeho
poskytnuté informácie sa stanú nesprávnymi či neúplnými bezodkladne informovať poistiteľa
a súčasne mu poskytnúť aktuálne a správne údaje v lehote 90 dní odo dňa, kedy táto zmena nastala.
3.	Právne predpisy uvedené v tomto článku sú predpisy platné k dátumu účinnosti týchto VPP.
V prípade zmeny právnych predpisov poistiteľ nie je povinný informovať o tejto zmene poistníka a poisteného, okrem prípadov, ak mu z uvedených právnych predpisov táto povinnosť priamo vyplýva.
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Článok 19
Doručovanie písomností
1.	Poistiteľ doručuje poistníkovi písomnosti na poslednú oznámenú kontaktnú adresu v Slovenskej republike.
Poistiteľ nezodpovedá za nedoručenie písomností poistníkovi v prípade poistníkom neoznámenej zmene
svojej korešpondenčnej adresy.
2.	Písomná forma je zachovaná odovzdaním dokumentov platných pre dojednávané poistenie na CD alebo
inom trvalom dátovom nosiči.
Článok 20
Právo platné pre poistnú zmluvu
Na poistnoprávne vzťahy založené zmluvou o životnom poistení uzatvorenou s UNIQA pojišťovna, a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, sa vzťahujú príslušné právne predpisy slovenského právneho
poriadku. V prípade, ak niektoré ustanovenie VPP alebo jeho časť je, alebo sa stane neplatné, neúčinné alebo
nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení VPP. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia bude platiť ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu dotknutého ustanovenia a je právne účinné.
Článok 21
Spôsob vybavovania sťažností
Sťažnosť je možné podať písomne na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského
štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, resp. na ktoromkoľvek obchodnom mieste UNIQA. Manažér
sťažností zabezpečuje vybavenie každej sťažnosti v súlade s ustanoveniami §26 ods. 5 Zákona č. 186/ 2009
Z.z. a internými predpismi poistiteľa, t.j. do 30, resp.v odôvodnených prípadoch do 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, písomným upovedomením klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.
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úmrtie,
investičné zložky
hlavné poistenie

Poistné podmienky
pre investičné životné poistenie – 2019
(Ž/318/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Investičné životné poistenie UNIQÁT Invest, ktoré sa dojednáva ako hlavné poistenie, sa riadi príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb – 2019
(ďalej aj „VPP“), týmito Poistnými podmienkami pre investičné životné poistenie – 2019 (ďalej aj „PP“),
Sadzobníkom poplatkov a prehľadom zásad pre investičné životné poistenie UNIQÁT Invest, uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky dopĺňajú príslušné VPP.
Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred
ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A USTANOVENIA SÚVISIACE
S INVESTIČNOU ZLOŽKOU POISTENIA
Článok 1
Článok 2
Článok 3
Článok 4
Článok 5
Článok 6
Článok 7
Článok 8
Článok 9
Článok 10
Článok 11
Článok 12
Článok 13

Definície pojmov
Investičné životné poistenie
Nepoistiteľné osoby
Investičné riziko
Investičná stratégia
Podielový účet, umiestnenie prostriedkov investičného poistného a mimoriadneho vkladu
Poplatky
Mimoriadny vklad v rámci investičnej zložky poistenia
Mimoriadny výber v rámci investičnej zložky poistenia
Zmeny investičnej zložky poistenia
Zmena investičnej stratégie investičnej zložky poistenia
Zánik poistenia
Práva a povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa a osoby uplatňujúcej si právo na poistné plnenie

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE, ODKUPNÁ HODNOTA A VÝPLATA
Z INVESTIČNEJ ZLOŽKY POISTENIA
Článok 14 Poistná udalosť
Článok 15	Poistné plnenie v prípade úmrtia poisteného
Článok 16	Výplata v prípade dožitia sa poisteného konca poistnej doby
Článok 17 Odkupná hodnota a podmienky výplaty odkupnej hodnoty

ODDIEL III
INVESTPLÁN V RÁMCI INVESTIČNEJ ZLOŽKY POISTENIA
Článok 18
Článok 19
Článok 20
Článok 21
Článok 22

Definícia a účel InvestPlánu
Podmienky dojednania InvestPlánu
Spôsob prevádzania podielových jednotiek v rámci InvestPlánu
Ukončenie InvestPlánu
Poplatky v súvislosti s InvestPlánom

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A USTANOVENIA
SÚVISIACE S INVESTIČNOU ZLOŽKOU POISTENIA
Článok 1
Definície pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto poistné podmienky, ak nie je v týchto poistných podmienkach uvedené inak. Pre tieto PP platia aj nasledovné definície:
1. Hodnota podielovej jednotky v zúčtovacom období je hodnota stanovená kurzom podielovej jednotky,
platným k rozhodnému dňu vzťahujúcemu sa na zúčtovacie obdobie, pre samostatne dojednaný podielový fond ako aj fond zahrnutý v rámci investičného programu v peňažnej forme. Hodnota podielovej
jednotky je rovnaká pre celé zúčtovacie obdobie. Pre účely výpočtu výšky výplaty poistného plnenia
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v prípade úmrtia, resp. výplaty odkupnej hodnoty sa používa hodnota podielovej jednotky, ktorá je platná pre zúčtovacie obdobie majúce začiatok v kalendárnom mesiaci výplaty z investičnej zložky poistenia.
2. Investičná stratégia vyjadruje pomer, v akom sa prostriedky rozdeľujú a následne spravujú v jednotlivých podielových fondoch a investičných programoch. Investičnú stratégiu investičnej zložky poistenia
stanovuje poistník pri dojednávaní poistenia a v priebehu trvania poistenia ju môže meniť, v zmysle
podmienok uvedených v týchto PP.
3. Investičná zložka poistenia je neoddeliteľná časť hlavného poistenia, v ktorej je zahrnuté iba investovanie,
v rozsahu týchto PP.
4. Investičné poistné je časť z poistného za hlavné poistenie prislúchajúca investičnej zložke poistenia.
5. Investičný program je súbor rôznych typov investícií spravovaný poistiteľom alebo správcom investičného programu, určeným poistiteľom v rámci profesionálnej správy majetku skúsenými manažérmi. Tvorí
ho súbor jednotlivých investícií do fondov cenných papierov a iných majetkových hodnôt s dodržaním
zmluvne dojednaného maximálneho podielu akciových, indexových, komoditných a realitných titulov.
Zloženie investičného programu je pravidelne prispôsobované aktuálnej situácii na trhoch cenných
papierov, tzn. že počas doby trvania sa mení percentuálne zloženie investícií do jednotlivých fondov,
prípadne môžu byť existujúce fondy odobraté. Ustanovenia vzťahujúce sa na podielové fondy sa v súlade s touto definíciou vzťahujú primerane aj na investičné programy.
6. Mimoriadny vklad je suma poistného zaplatená poistníkom jednorazovo nad rámec investičného poistného investičnej zložky poistenia, určená na pripísanie podielových jednotiek na podielový účet k tomuto
účelu určený a v súlade s pravidlami stanovenými poistiteľom.
7. Odkupná hodnota je hodnota podielových jednotiek znížená o odkupný poplatok, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o poisťovníctve. Odkupná hodnota nezodpovedá sume zaplateného poistného.
8. Odkupný poplatok je tarifný poplatok stanovený pre investičnú zložku poistenia a je uvedený v Sadzobníku poplatkov a prehľade zásad pre investičné životné poistenie UNIQÁT Invest.
9. Osobitné poplatky sú poplatky stanovené poistiteľom a uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
Sú spojené najmä s realizáciou zmien poistnej zmluvy a úkonov na žiadosť poistníka.
10. Podielová jednotka je podiel samostatne dojednaného podielového fondu alebo fondu zahrnutého v rámci investičného programu, vzťahujúci sa na časť hodnoty majetku podielového fondu, ale nezabezpečuje
poistníkovi žiadne práva týkajúce sa aktív, z ktorých fond pozostáva. Slúži na výpočet peňažných nárokov
plynúcich z poistenia.
11. Podielový fond je fond cenných papierov a iných majetkových hodnôt spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorá investuje a spravuje investované peňažné prostriedky v súlade s investičným zámerom podielového fondu. Podielové fondy v investičnom životnom poistení sú buď samostatné podielové fondy
alebo fondy zahrnuté v rámci investičných programov.
12. Podielový účet je virtuálny účet pre danú poistnú zmluvu na evidovanie počtu a hodnoty podielových
jednotiek investičnej zložky poistenia v informačnom systéme poistiteľa. Počas obdobia, kedy je hodnota
podielového účtu vzťahujúca sa na investičnú zložku poistenia záporná, nemá zmena kurzu podielovej
jednotky vplyv na výšku tejto hodnoty.
13. Rozhodný deň v každom kalendárnom mesiaci je deň, ktorý je rozhodujúci pre prevzatie hodnoty aktuálneho kurzu podielovej jednotky od správcovskej spoločnosti pre pripisovania a odpisovania podielových jednotiek v príslušnom zúčtovacom období. Rozhodný deň v každom kalendárnom mesiaci stanoví
poistiteľ vždy najneskôr piaty pracovný deň kalendárneho mesiaca. Ku každému zúčtovaciemu obdobiu
jednoznačne prislúcha vždy iba jediný rozhodný deň a to ten, ktorý bol stanovený pre kalendárny mesiac, v ktorom má dané zúčtovacie obdobie začiatok. Rozhodný deň platný pre dané zúčtovacie obdobie
môže začiatok zúčtovacieho obdobia aj predchádzať. Rozhodný deň stanovený v kalendárnom mesiaci
začiatku poistenia môže začiatok poistenia predchádzať.
14. Sadzobník poplatkov je Sadzobník poplatkov a prehľad zásad pre investičné životné poistenie
UNIQÁT Invest a obsahuje popis tarifných poplatkov, stanovuje výšku osobitných poplatkov pre investičné životné poistenie, ako aj ďalšie údaje, na ktoré sa odvolávajú tieto PP a poistná zmluva. Jeho aktuálne
znenie je k nahliadnutiu u poistiteľa na jeho obchodných miestach a na webovej stránke www.uniqa.sk.
Poistiteľ je oprávnený v priebehu trvania poistenia meniť obsah Sadzobníka poplatkov, pričom aktuálny
Sadzobník poplatkov po každej jeho zmene poistiteľ uverejní na webovej stránke www.uniqa.sk. Zmena
je účinná od dátumu účinnosti nového Sadzobníka poplatkov. Aktuálny Sadzobník poplatkov je verzia
Sadzobníka poplatkov platná k dátumu uplatnenia poplatkov alebo zásad v ňom uvedených.
15. Tarifné poplatky sú poplatky stanovené poistiteľom v zmysle poistno-matematických zásad a uvedené
v aktuálnom Sadzobníku poplatkov. Slúžia na krytie nákladov spojených s investičnou zložkou poistenia.
16. Zúčtovacie obdobie je časové obdobie stanovené nasledovne: Začiatok zúčtovacieho obdobia je vždy vo
výročný deň poistenia a koniec v deň, ktorý predchádza začiatku nasledujúceho zúčtovacieho obdobia.
Pre posledné zúčtovacie obdobie na konci poistnej doby je koniec zúčtovacieho obdobia zhodný s koncom poistenia.
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Článok 2
Investičné životné poistenie
Investičné životné poistenie sa dojednáva ako hlavné poistenie v nasledovných zložkách:
1. poistenie pre prípad úmrtia,
2. investičná zložka poistenia.
Článok 3
Nepoistiteľné osoby
Do poistenia nie je prijateľná a poistenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá je neprijateľná do poistenia v zmysle VPP.
Článok 4
Investičné riziko
1.	Investičné riziko plynúce z investovania do podielových fondov (samostatne dojednaných ako aj fondov zahrnutých v investičných programoch) znáša v plnej miere poistník, poistený a osoba oprávnená na poistné
plnenie, ak nie je dojednané inak.
2.	V prípade, ak sú súčasťou zvolenej investičnej stratégie podielové fondy s aktívami v inej mene ako euro,
prípadné menové riziko, t.j. riziko zmien hodnoty aktív v cudzej mene po prepočítaní na euro, nesie
v plnom rozsahu poistník, poistený a oprávnená osoba.
3.	Výnosnosť jednotlivých podielových fondov nie je možné vopred určiť a preto nie je možné hodnotu
výplaty z investičnej zložky poistenia v hlavnom poistení garantovať. Pri raste kurzu podielových jednotiek jednotlivých podielových fondov môže dôjsť k zvýšeniu hodnoty vyplácanej sumy, naopak pri ich
poklese nesie poistník a poistený tiež riziko zníženia hodnoty vyplácanej sumy.
4.	V prípade výplaty z investičnej zložky nesie príjemca výplaty v plnom rozsahu riziko poklesu hodnoty podielovej jednotky v období od úmrtia poisteného do dátumu výplaty poistného plnenia.
Článok 5
Investičná stratégia
1.	Cieľom podielových fondov a investičných programov je dlhodobé zhodnocovanie hodnoty podielových jednotiek. Jednotlivé podielové fondy a investičné programy sa skladajú z rôznych typov aktív, ktoré
sa odlišujú rôznou mierou predpokladaného rizika a výnosu.
2.	Poistník pri dojednávaní poistenia stanoví investičnú stratégiu investičnej zložky poistenia výberom
z ponúkaných podielových fondov a investičných programov. V priebehu trvania poistenia môže poistník túto investičnú stratégiu meniť, v zmysle podmienok uvedených v čl. 11 týchto PP.
3.	Poistník udeľuje poistiteľovi oprávnenie v prípade, ak má byť zrušený podielový fond alebo investičný program,
v ktorom sú umiestnené podielové jednotky, aby poistiteľ nahradil tento fond alebo investičný program iným
fondom alebo investičným programom, ktorého investičný profil je podobný pôvodnému fondu alebo investičnému programu, alebo ktorý bol správcom investičného fondu označený oficiálne ako nástupnícky fond,
do ktorého je prevádzaný majetok pôvodného fondu. Všetky podielové jednotky vzťahujúce sa k podielovému
fondu alebo investičnému programu, ktorý sa ruší, sa zamenia za podielové jednotky nového podielového
fondu alebo investičného programu v rozsahu so zohľadnením hodnoty pôvodných podielových jednotiek
a podielových jednotiek nového podielového fondu alebo podielových fondov v rámci investičného programu. Poistiteľ je povinný poistníkovi písomne túto zmenu oznámiť.
4.	Pripisovanie, ako aj spätné odpisovanie podielových jednotiek jednotlivých podielových fondov a investičných programov na podielový účet slúži len na stanovenie výšky poistného plnenia a iných záväzkov
z poistenia a investičnej zložky.
Článok 6
Podielový účet, umiestnenie prostriedkov investičného poistného a mimoriadneho vkladu
1.	Pre každú poistnú zmluvu je evidovaný práve jeden podielový účet vzťahujúci sa na investičnú zložku poistenia. Investičné poistné a mimoriadny vklad sú poistiteľom umiestňované na podielový účet v zmysle
ods. 6 tohto článku.
2.	Poistiteľ raz ročne bezplatne zasiela poistníkovi pravidelný výpis z podielového účtu k poistnej zmluve.
3.	Okrem pravidelného výpisu môže poistník požiadať poistiteľa o mimoriadny výpis, ktorý mu bude vystavený za
osobitný poplatok. Výška tohto poplatku je uvedená v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
4.	Investičné poistné a mimoriadny vklad poistného (ďalej aj „prostriedky na investovanie“) sú riadne uhradené, ak sú pripísané na účet poistiteľa, platba je poistiteľom jednoznačne identifikovaná a je uhradená
v plnej výške. V opačnom prípade je táto platba uložená na účte poistiteľa až do jej identifikácie bez
nároku na zhodnocovanie.
5.	Pripisovanie podielových jednotiek sa uskutočňuje až po uzavretí poistnej zmluvy, ak sú zároveň splnené
aj ostatné podmienky uvedené v tomto článku.
6.	Po riadnom uhradení prostriedkov na investovanie v zmysle ods. 4 sú tieto prostriedky pripísané v súlade s
investičnou stratégiou investičnej zložky poistenia, pričom poistiteľ odpočítava z podielového účtu tarifné
poplatky v súlade s aktuálne platným Sadzobníkom poplatkov. Prostriedky na investovanie sú pripísané na
podielový účet poistnej zmluvy:
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a)	najneskôr v zúčtovacom období bezprostredne nasledujúcom po dátume splatnosti poistného,
ak bolo poistné riadne uhradené najneskôr 5 pracovných dní pred dňom splatnosti poistného, alebo
b)	najneskôr v druhom zúčtovacom období bezprostredne nasledujúcom po dátume riadneho uhradenia
poistného, ak bolo poistné uhradené neskôr ako je lehota uvedená v písm. a) tohto odseku.
c)	počet pripísaných podielových jednotiek závisí od kurzu podielových jednotiek k danému rozhodnému dňu.

Článok 7
Poplatky
1.	Poistiteľ si účtuje tarifné poplatky a osobitné poplatky, ktorých výška a pravidlá ich uplatňovania sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
2.	Pravidelné tarifné poplatky zúčtuje poistiteľ z podielového účtu poistnej zmluvy. Zúčtovanie je vykonávané
mesačne, v zmysle ustanovení týchto PP, Sadzobníka poplatkov a poistno-technických zásad poistiteľa.
3.	Odkupný poplatok poistiteľ odpočíta z hodnoty podielových jednotiek pred výplatou odkupnej hodnoty.
4.	Osobitné poplatky sú spojené najmä s realizáciou zmien poistnej zmluvy a úkonov na žiadosť poistníka.
Poistiteľ má nárok na osobitné poplatky, ktorých výška je stanovená v aktuálnom Sadzobníku poplatkov
platnom k dátumu žiadosti poistníka.
Článok 8
Mimoriadny vklad v rámci investičnej zložky poistenia
1.	Poistník môže počas trvania poistenia realizovať mimoriadny vklad poistného v rámci investičnej zložky
poistenia, ak sú splnené podmienky stanovené poistiteľom v poistnej zmluve a v aktuálnom Sadzobníku
poplatkov.
2.	Poistiteľ je oprávnený stanoviť minimálnu výšku mimoriadneho vkladu, ktorá je uvedená v aktuálnom
Sadzobníku poplatkov.
3.	Zaplatenie mimoriadneho vkladu nemá žiadny vplyv na povinnosť poistníka platiť dohodnutú sumu
investičného poistného.
Článok 9
Mimoriadny výber v rámci investičnej zložky poistenia
1.	Poistník je počas trvania poistenia oprávnený požiadať poistiteľa o vyplatenie časti hodnoty podielových
jednotiek investičnej zložky poistenia vo forme mimoriadneho výberu. V prípade, ak sú pre požadovanú
výšku a termín mimoriadneho výberu splnené všetky podmienky uvedené v týchto PP, v poistnej zmluve
a v aktuálnom Sadzobníku poplatkov, je poistiteľ povinný tento mimoriadny výber zrealizovať.
2.	Poistiteľ je oprávnený v aktuálnom Sadzobníku poplatkov stanoviť minimálnu výšku mimoriadneho
výberu, odkupný poplatok za mimoriadny výber, možnú frekvenciu výberov a požadovaný minimálny
zostatok hodnoty podielových jednotiek investičnej zložky poistenia po realizácii mimoriadneho výberu.
3.	Mimoriadny výber sa zrealizuje k najbližšiemu výročnému dňu, pre ktorý sú splnené všetky podmienky
pre mimoriadny výber, stanovené v týchto PP, v poistnej zmluve a v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
4.	Mimoriadny výber je splatný v Slovenskej republike a v mene, ktorá je zákonným platidlom v SR a je
poukázaný poistníkovi.
Článok 10
Zmeny investičnej zložky poistenia
1.	Poistník má možnosť požiadať poistiteľa o zmenu investičnej zložky poistenia v prípade, ak riadne uhradil
poistné za poistnú zmluvu splatné pred stanoveným dátumom zmeny.
2.	Na zmenu investičnej zložky poistenia sa vzťahujú zásady a osobitné poplatky, ktoré sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov. Zmeny je možné vykonať len po dohode s poistiteľom. Poistiteľ poistníkovi
potvrdí platnosť zmeny písomne.
Článok 11
Zmeny investičnej stratégie investičnej zložky poistenia
1.	Poistník je oprávnený požiadať o úpravu zvolenej investičnej stratégie investičnej zložky poistenia, a to
nasledovne:
a)	formou presunu (tzv. SHIFT) – kedykoľvek počas doby trvania poistnej zmluvy môže poistník písomne
požiadať, aby sa podielové jednotky aktuálnej investičnej stratégie investičnej zložky poistenia zmenili
na podielové jednotky novej investičnej stratégie, bez zmeny celkovej hodnoty podielových jednotiek
investičnej zložky poistenia z dôvodu tejto úpravy. Nová investičná stratégia investičnej zložky poistenia
je platná aj pre investovanie budúceho investičného poistného alebo mimoriadnych vkladov.
b)	formou zmeny (tzv. SWITCH) – ak je ešte vo vzťahu k poistnej zmluve splatné poistné za investičnú
zložku, môže poistník písomne požiadať, aby sa budúce poistné investovalo na základe novodefinovanej investičnej stratégie. Už existujúce podielové jednotky podielového účtu ostávajú touto zmenou
stratégie nedotknuté.
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2.	Poistiteľ vykoná úpravu investičnej stratégie investičnej zložky poistenia k najbližšiemu výročnému dňu
v zmysle ods. 1 tohto článku, pokiaľ poistník splní všetky podmienky uvedené v týchto PP, v poistnej
zmluve a v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
3.	Pre investičnú zložku poistenia je možné dojednať aj InvestPlán v rozsahu oddielu III týchto PP.

Článok 12
Zánik poistenia
Okrem zániku poistenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, VPP a ostatných ustanovení týchto PP investičné životné poistenie a tým aj celá poistná zmluva zaniká aj písomným
odstúpením poistníka od poistnej zmluvy v lehote 30 dní od zverejnenia zmeny Sadzobníka poplatkov poistiteľom. Poistenie v takom prípade zaniká ku dňu doručenia odstúpenia od PZ poistiteľovi.
Článok 13
Práva a povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa a osoby uplatňujúcej si právo na poistné plnenie
1.	Poistník, poistený a poistiteľ sú povinní dodržiavať ustanovenia uvedené vo VPP, týchto PP a v poistnej zmluve.
2.	Poistník je oprávnený v lehote 30 dní od zverejnenia zmeny Sadzobníka poplatkov písomne odstúpiť od
poistnej zmluvy v zmysle čl. 12 týchto PP. Ak poistník od poistnej zmluvy neodstúpi v uvedenej lehote,
platí, že s príslušnou zmenou Sadzobníka poplatkov súhlasí.
3.	Osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie z poistenia úmrtia poisteného je povinná:
a)	strpieť identifikačné úkony poistiteľa v súlade s právnymi predpismi a predložiť poistiteľovi nasledovné doklady:
	doklad totožnosti k overeniu identifikácie oprávnenej osoby (t.j. osoby, ktorej vznikne právo na poistné
plnenie),
	vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel,
	úradný doklad o úmrtí (úmrtný list, resp. výpis z knihy úmrtí),
	lekársku správu o úmrtí poisteného (list o prehliadke mŕtveho),
	prepúšťaciu správu z hospitalizácie (v prípade, ak došlo k úmrtiu počas hospitalizácie),
 reláciu z polície (ak prebehlo vyšetrovanie),
	právoplatný rozsudok, ktorým bol poistený vyhlásený za mŕtveho (originál alebo overenú kópiu),
b)	na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia udalosti.
4.	Poistiteľ je oprávnený v priebehu trvania poistenia meniť obsah Sadzobníka poplatkov, pričom aktuálny Sadzobník poplatkov po každej jeho zmene je poistiteľ povinný uverejniť na webovej stránke www.
uniqa.sk. Zmena je účinná od dátumu účinnosti nového Sadzobníka poplatkov. Poistiteľ je oprávnený
vykonať zmenu poplatkov uvedených v Sadzobníku poplatkov najmä z nasledovných dôvodov:
a)	nárast priemerného indexu spotrebiteľských cien určeného na základe oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky oproti hodnote indexu k 1. 9. 2019; poplatky môžu byť zvýšené o percentuálny nárast indexu spotrebiteľských cien;
b)	zvýšená úmrtnosť obyvateľstva Slovenskej republiky oproti stavu k 1. 9. 2019;
c)	pokles hodnoty hlavného akciového indexu (aspoň) dvoch búrz cenných papierov minimálne o 50 %
oproti hodnote k 1. 9. 2019,
d)	konkurz na majetok niektorej správcovskej spoločnosti spravujúcej cenné papiere zahrnuté do rezerv
poistiteľa.
5.	Poistiteľ je povinný umožniť osobe uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie nahliadnuť do všetkých
dokladov, ktoré boli sústredené v priebehu šetrenia poistnej udalosti.

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE, ODKUPNÁ HODNOTA A VÝPLATA
Z INVESTIČNEJ ZLOŽKY POISTENIA
Článok 14
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou v investičnom životnom poistení je úmrtie poisteného počas trvania poistenia, ak z neho
vzniklo právo na poistné plnenie.
Článok 15
Poistné plnenie v prípade úmrtia poisteného
1.	V prípade vzniku poistnej udalosti z poistenia pre prípad úmrtia poistiteľ:
a)	poskytne poistné plnenie zo zložky poistenia pre prípad úmrtia vo výške poistnej sumy pre prípad
úmrtia,
b)	poskytne poistné plnenie z investičnej zložky poistenia vo výške v zmysle ods.2 tohto článku.
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2.	Výška poistného plnenia v zmysle ods. 1 písm. b) tohto článku sa určí ako súčet príslušných hodnôt podielových jednotiek za všetky jednotlivé podielové fondy (resp. investičné programy) evidované na podielovom účte poistníka pre investičnú zložku poistenia ku dňu úmrtia poistenej osoby. Príslušná hodnota
podielových jednotiek za každý jeden predmetný podielový fond (resp. investičný program) sa stanoví ako
súčin počtu podielových jednotiek daného podielového fondu (resp. investičného programu) evidovaných
na podielovom účte poistníka ku dňu úmrtia poistenej osoby a hodnoty jednej podielovej jednotky daného
podielového fondu (resp. investičného programu), pričom zmienené hodnoty jednej podielovej jednotky
sú stanovené podľa rozhodného dňa v kalendárnom mesiaci výplaty poistného plnenia.

Článok 16
Výplata v prípade dožitia sa poisteného konca poistnej doby
1.	V prípade dožitia sa poisteného konca poistnej doby poistiteľ vyplatí hodnotu podielových jednotiek
investičnej zložky poistenia, ak je táto kladná.
2.	Hodnota podielových jednotiek v zmysle ods. 1 tohto článku sa určí ako súčet príslušných hodnôt podielových jednotiek za všetky jednotlivé podielové fondy (resp. investičné programy) evidované na podielovom účte poistníka pre investičnú zložku poistenia ku dňu konca poistnej doby. Príslušná hodnota
podielových jednotiek za každý jeden predmetný podielový fond (resp. investičný program) sa stanoví
ako súčin počtu podielových jednotiek daného podielového fondu (resp. investičného programu) evidovaných na podielovom účte poistníka ku dňu konca poistnej doby a hodnoty jednej podielovej jednotky
daného podielového fondu (resp. investičného programu), pričom zmienené hodnoty jednej podielovej
jednotky sú stanovené podľa rozhodného dňa v kalendárnom mesiaci konca poistnej doby.
Článok 17
Odkupná hodnota a podmienky výplaty odkupnej hodnoty
1.	Nárok na výplatu odkupnej hodnoty investičnej zložky poistenia môže vzniknúť po začiatku poistenia, ak
sú splnené všetky podmienky výplaty odkupnej hodnoty uvedené v týchto PP.
2.	V prípade zániku poistenia podľa VPP, čl. 13, ods. 1, písm. b), c), d), f), j) a čl. 12 týchto PP má poistník
právo na výplatu odkupnej hodnoty investičnej zložky poistenia.
3.	V prípade zániku poistenia podľa VPP, čl. 13, ods. 1, písm. k), alebo ak zániku došlo po úmrtiu poisteného v zmysle VPP, čl. 16, ods. 1 a ak sú splnené podmienky výplaty odkupnej hodnoty podľa tohto článku,
poistiteľ vyplatí odkupnú hodnotu oprávnenej osobe, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4.	Ak v prípade výplaty odkupnej hodnoty (so súčasným zánikom poistnej zmluvy) poistiteľ eviduje neuhradené poplatky a dlžné poistné za poistenie dojednané poistnou zmluvou (vrátane pripoistení), má
právo si túto dlžnú sumu započítať voči odkupnej hodnote.
5.	Výška výplaty odkupnej hodnoty sa určí ako súčet príslušných hodnôt podielových jednotiek za všetky
jednotlivé podielové fondy (resp. investičné programy) evidované na podielovom účte poistníka pre
investičnú zložku poistenia ku dňu predchádzajúcemu dňu vzniku nároku na výplatu odkupnej hodnoty
a výsledný súčet sa ešte zníži o odkupný poplatok investičnej zložky poistenia (uplatňuje sa odkupný
poplatok v zmysle aktuálneho Sadzobníka poplatkov, pričom pre jeho určenie sa používa technický vek
poistenej osoby ku dňu predchádzajúcemu dňu vzniku nároku na výplatu odkupnej hodnoty). Príslušná
hodnota podielových jednotiek za každý jeden predmetný podielový fond (resp. investičný program) sa
stanoví ako súčin počtu podielových jednotiek daného podielového fondu (resp. investičného programu) evidovaných na podielovom účte poistníka ku dňu predchádzajúcemu dňu vzniku nároku na výplatu odkupnej hodnoty a hodnoty jednej podielovej jednotky daného podielového fondu (resp. investičného programu), pričom zmienené hodnoty jednej podielovej jednotky sú stanovené podľa rozhodného
dňa v kalendárnom mesiaci výplaty odkupnej hodnoty.

ODDIEL III
INVESTPLÁN V RÁMCI INVESTIČNEJ ZLOŽKY POISTENIA
Článok 18
Definícia a účel InvestPlánu
1.	InvestPlán je vopred dojednaná viackroková zmena aktuálnej investičnej stratégie vykonávaná po dni
začiatku InvestPlánu.
2.	Účelom InvestPlánu je postupná zmena aktuálnej investičnej stratégie postupným navyšovaním podielu
poistníkom vybraného následného investičného programu alebo podielového fondu.
3.	Následný investičný program alebo podielový fond je investičný program alebo podielový fond dohodnutý v
poistnej zmluve, ktorého podiel v aktuálnej investičnej stratégií bude InvestPlánom postupne navyšovaný.
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Článok 19
Podmienky dojednania InvestPlánu
1.	Záujemca o poistenie/poistník môže zvoliť dĺžku trvania InvestPlánu v celých rokoch v rozsahu od 1 do 9
rokov. Táto dĺžka trvania je platná pre všetky investičné programy a podielové fondy pre ktoré bol InvestPlán dojednaný. Dĺžka trvania InvestPlánu znamená požadovaný počet rokov trvania InvestPlánu pred
koncom poistenia.
2.	Začiatok InvestPlánu je v hlavnom výročnom dni, ktorý nastane požadovaný počet rokov pred koncom
poistenia, v zmysle ods. 1 tohto článku. InvestPlán je možné dojednať so začiatkom najskôr 5 rokov od
začiatku poistenia, t.j. rozdiel poistnej doby a dĺžky trvania InvestPlánu je minimálne 5 rokov. O InvestPlán nie je možné požiadať so spätnou platnosťou.
3.	InvestPlán je možné dojednať pre poistiteľom stanovené investičné programy a podielové fondy, ktoré zvolil
záujemca o poistenie/poistník pri dojednaní alebo zmene poistnej zmluvy v rámci investičnej zložky poistenia
v zmysle čl. 5 týchto PP.
4.	InvestPlán je možné dojednať pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo kedykoľvek počas trvania poistnej
zmluvy s obmedzením podľa ods. 1 a 2 tohto článku.
5.	Záujemca o poistenie/poistník má možnosť sám vybrať jediný následný investičný program alebo podielový fond, do ktorého budú postupne prevádzané podielové jednotky pripísané v rámci investičnej
zložky poistenia v prospech podielového účtu jeho poistnej zmluvy, ktoré boli do tej doby evidované
v investičných programoch a podielových fondoch, pre ktoré bol InvestPlán dojednaný.
6.	Ak nie je dojednané v zmysle ods. 5 inak, následným investičným programom je „STABILNÝ investičný
program“. Informácie o investičnom programe sú dostupné na www.uniqa.sk.
7.	Realizácia InvestPlánu sa vykonáva podľa pravidiel aktuálne platných k dátumu začiatku InvestPlánu.
Pred spustením InvestPlánu môže poistiteľ opätovne vyzvať poistníka na odsúhlasenie InvestPlánu.
Článok 20
Spôsob prevádzania podielových jednotiek v rámci Investplánu
1.	K postupnému prevodu podielových jednotiek dochádza v období medzi začiatkom InvestPlánu a dojednaným koncom poistenia, a to vždy k hlavnému výročnému dňu.
2.	Frekvencia prevodu je vždy ročná, nezávisle na frekvencii/periodicite platenia poistného. Dátumom
prvého kroku InvestPlánu je dátum začiatku InvestPlánu a ďalšie kroky nasledujú vždy s ročným odstupom, posledný krok prebehne rok pred dojednaným koncom poistenia.
3.	K hlavnému výročnému dňu v príslušnom kroku InvestPlánu je urobený prevod 1/x podielových jednotiek prislúchajúcich investičných programov a podielových fondov, pre ktoré bol InvestPlán dojednaný,
do následného investičného programu. Hodnota x určuje počet rokov zostávajúcich od dátumu príslušného kroku InvestPlánu do dojednaného konca poistenia. Tá časť aktuálnej investičnej stratégie, na ktorú
sa InvestPlán nevzťahuje, ostáva nezmenená.
4.	Pre nákup podielových jednotiek na základe investičného poistného splatného od dátumu začiatku InvestPlánu (vrátane) platí nová investičná stratégia, kde pôvodne dojednané percentuálne podiely investičných programov a podielových fondov pre ktoré bol súčasne dojednaný InvestPlán, budú všetky
nahradené následným investičným programom.
Článok 21
Ukončenie InvestPlánu
1.	InvestPlán je možné kedykoľvek predčasne zrušiť a to i po dátume začiatku jeho platnosti, prípadne je
možné dojednať nový InvestPlán.
2.	V prípade zrušenia InvestPlánu po začiatku jeho účinnosti, investičná stratégia po zrušení InvestPlánu
zostane (ak nie je dojednané inak) v aktuálnych percentuálnych podieloch.
3.	Pokiaľ poistník požiada o zmenu investičnej stratégie v investičných programoch a podielových fondoch,
pre ktoré bol dojednaný InvestPlán, s účinnosťou od dátumu realizácie požadovanej zmeny investičnej
stratégie, je voľba InvestPlánu automaticky zrušená. Po zrealizovaní požadovanej zmeny investičnej stratégie je možné InvestPlán znovu dojednať.
Článok 22
Poplatky v súvislosti s InvestPlánom
Za úkony na základe žiadosti o zriadenie InvestPlánu v priebehu poistenia, zmenu alebo ukončenie InvestPlánu si účtuje poistiteľ osobitný poplatok v zmysle aktuálne platného Sadzobníka poplatkov.
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úmrtie
pripoistenie

Poistné podmienky
pre poistenie pre prípad úmrtia – 2019
(Ž/320/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Poistenie pre prípad úmrtia, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie, sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb – 2019 (ďalej aj „VPP“),
týmito Poistnými podmienkami pre poistenie pre prípad úmrtia – 2019 (ďalej aj „PP“), uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky dopĺňajú príslušné VPP.
Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred
ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Článok 2
Článok 3
Článok 4

Definície pojmov
Poistenie pre prípad úmrtia
Nepoistiteľné osoby
Zánik poistenia

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE

Článok 5 Poistná udalosť
Článok 6 Poistné plnenie
Článok 7	Práva a povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa a osoby uplatňujúcej si nárok
na poistné plnenie pri poistnej udalosti
Článok 8	Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia
Článok 9 Terminálne štádium života

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto poistné podmienky, ak nie je v týchto poistných podmienkach uvedené inak. Pre tieto PP platia aj nasledovné definície:
1. Aktuálna poistná suma je hodnota poistnej sumy platná k dátumu vzniku poistnej udalosti. V prípade
poistenia s klesajúcou poistnou sumou klesá poistná suma pravidelne raz ročne o jednu n-tinu, kde n je
dojednaná poistná doba tohto poistenia. Platí pre celý nasledujúci rok, ak nie je dojednané inak. Poistná
suma klesá prvý raz začiatkom druhého poistného roka.
2. Terminálne štádium života je fáza života spojená s chorobou, ktorá sa rozvinula alebo sa veľmi rýchlo rozvíja do štádia postupného a nezvratného zlyhávania životne dôležitých funkcií orgánov, ktoré
s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou spôsobí smrť poisteného najneskôr do 12 mesiacov odo dňa potvrdenia choroby v terminálnom štádiu.
Článok 2
Poistenie pre prípad úmrtia
1.	Poistenie pre prípad úmrtia sa dojednáva ako pripoistenie v nasledovnej forme:
a)	poistenie pre prípad úmrtia s konštantnou poistnou sumou
b)	poistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
2.	Poistiteľ poskytuje v rámci poistení uvedených v ods. 1 tohto článku bezplatne poistenie pre prípad
terminálneho štádia života poisteného v rozsahu uvedenom v čl. 9 týchto PP.
3.	V poistnej zmluve je uvedené, ktoré z poistení uvedených v ods. 1 tohto článku/t.j. písm.a) alebo písm. b)/
sa pre poisteného dojednali.
4.	Tieto poistné podmienky sa vzťahujú iba na poistenie úmrtia dojednané ako samostatné pripoistenie.
Nevzťahujú sa na poistenie úmrtia, dojednané ako súčasť pripoistenia KOMBI ochrana, v kombinácii
s poistením invalidity alebo kritických chorôb.
Článok 3
Nepoistiteľné osoby
Do poistenia nie je prijateľná a poistenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá je neprijateľná do poistenia v zmysle VPP.
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Článok 4
Zánik poistenia
1.	Na poistenie sa vzťahujú zániky poistenia v rozsahu príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,
poistnej zmluvy a VPP. Úmrtím poisteného poistenie zaniká.
2.	Vznikom nároku na poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života táto zložka poistenia zaniká.
3. Zánikom pripoistenia nezaniká hlavné poistenie.

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 5
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je:
a)	úmrtie poisteného počas poistnej doby, ak z neho vzniklo právo na poistné plnenie,
b)	rozhodnutie poistiteľa o vzniku nároku na plnenie v prípade terminálneho štádia života poisteného.
Článok 6
Poistné plnenie
1.	V prípade úmrtia poisteného počas trvania poistenia a vzniku nároku na poistné plnenie, je poistiteľ
povinný vyplatiť poistné plnenie oprávneným osobám vo výške:
a)	aktuálnej poistnej sumy platnej k dátumu úmrtia poisteného, ak nevznikol nárok na poistné plnenie
z poistenia terminálneho štádia života poisteného, alebo
b)	kladného rozdielu medzi aktuálnou poistnou sumou a poistným plnením z poistenia terminálneho
štádia života poisteného, ak vznikol nárok na poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života
poisteného. Prípadný záporný rozdiel poistiteľ nepožaduje vrátiť.
2.	V prípade rozhodnutia poistiteľa o vzniku nároku na plnenie v prípade terminálneho štádia života počas
trvania poistenia v zmysle čl. 2, ods. 2 týchto PP a vzniku nároku na poistné plnenie:
a)	poistený má právo, aby mu poistiteľ vyplatil poistné plnenie až do výšky 30 % aktuálnej poistnej
sumy platnej k dátumu rozhodnutia poistiteľa o vzniku nároku na poistné plnenie, maximálne však
15 000 eur a poistenie terminálneho štádia života týmto v rámci poistenia pre prípad úmrtia zaniká.
b)	maximálna výška poistného plnenia vyplatená poistenému poistiteľom nemôže presiahnuť sumu
15 000 eur súhrnne za všetky poistenia pre prípad úmrtia vo všetkých poistných zmluvách dojednaných s poistiteľom.
Článok 7
Práva a povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa a osoby uplatňujúcej si nárok
na poistné plnenie pri poistnej udalosti
1.	Osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie z poistenia úmrtia poisteného je povinná:
a)	strpieť identifikačné úkony poistiteľa v súlade s právnymi predpismi a predložiť poistiteľovi nasledovné doklady:
		 doklad totožnosti k overeniu identifikácie oprávnenej osoby (t.j. osoby, ktorej vznikne právo na
poistné plnenie),
		 vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel,
		 úradný doklad o úmrtí (úmrtný list, resp. výpis z knihy úmrtí),
		 lekársku správu o úmrtí poisteného (list o prehliadke mŕtveho),
		 prepúšťaciu správu z hospitalizácie (v prípade, ak došlo k úmrtiu počas hospitalizácie),
		 reláciu z polície (ak prebehlo vyšetrovanie),
		 právoplatný rozsudok, ak bol poistený vyhlásený za mŕtveho (originál alebo overenú kópiu),
b)	na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia udalosti.
2.	Poistený v prípade uplatňovania si nároku na poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života je
povinný preukázať vznik choroby resp. úrazu a terminálneho štádia života a:
a)	predložiť poistiteľovi podrobné lekárske správy lekárov, ktorí poisteného ošetrujú, ošetrovali alebo
vyšetrovali, o príčinách, začiatku, druhu, priebehu a prognóze choroby, zdravotného postihnutia,
v prípade úrazu i o dátume vzniku úrazu;
b)	na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za
účelom ukončenia šetrenia škodovej udalosti,
c)	podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na základe žiadosti poistiteľa, ktoré vykoná zmluvný lekár poistiteľa na náklady poistiteľa,
3.	Poistiteľ má na základe zdravotnej dokumentácie poisteného a posudku odborného lekára stanoveného
poistiteľom právo preveriť a rozhodnúť, či nastala poistná udalosť z poistenia terminálneho štádia života.
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4.	Ak sa poruší povinnosť, ktorú má poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života voči poistiteľovi splniť, nedodá potrebné informácie a požadované doklady ktoré sú
podstatné pre určenie právneho základu poistného plnenia a nepreukáže vznik poistnej udalosti, nevzniká
právo na poistné plnenie a poistiteľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.
5.	Poistiteľ je povinný umožniť osobe uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie nahliadnuť do všetkých dokladov, ktoré boli sústredené v priebehu šetrenia poistnej udalosti.

Článok 8
Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia
Na poistenie sa vzťahujú výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia uvedené v príslušných
ustanoveniach VPP.
Článok 9
Terminálne štádium života
1.	Poistený má právo počas trvania poistenia uvedeného v čl. 2 ods.1 týchto PP a počas svojho života požiadať poistiteľa o poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života, najneskôr však 12 mesiacov pred
koncom poistnej doby daného poistenia.
2.	Poistiteľ poskytne poistné plnenie po predložení všetkých požadovaných dokladov a po rozhodnutí
o vzniku nároku na poistné plnenie. Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady spojené s vystavením
požadovaných dokladov hradí poistený. Na doklady vydané manželom, manželkou, súrodencom alebo
príbuznými poisteného v priamom rade sa neprihliada, ak sa poistený s poistiteľom nedohodne inak.
3.	Vznik ochorenia v terminálnom štádiu preukazuje poistený. Poistiteľ má na základe zdravotnej dokumentácie
poisteného a posudku odborného lekára stanoveného poistiteľom právo preveriť a rozhodnúť, či nastala
poistná udalosť.
4.	V prípade ak po vzniku nároku na poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života dôjde k zániku
poistenia bez nastatia poistnej udalosti z poistenia úmrtia poisteného, nevzniká povinnosť poisteného
plnenie z poistenia terminálneho štádia života poistiteľovi vrátiť.
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úmrtie, invalidita,
kritické choroby
pripoistenie

Poistné podmienky
pre poistenie KOMBI ochrana – 2019
(Ž/392/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Poistenie KOMBI ochrana, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie, sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb – 2019 (ďalej aj „VPP“), týmito
Poistnými podmienkami pre poistenie KOMBI ochrana – 2019 (ďalej aj „PP“), uzavretou poistnou zmluvou
a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky dopĺňajú príslušné VPP. Ustanovenia
poistnej zmluvy, ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Definície pojmov
Článok 2 Poistenie KOMBI ochrana
Článok 3 Nepoistiteľné osoby
Článok 4	Zánik zložky poistenia KOMBI ochrana, zánik poistenia KOMBI ochrana

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE

Článok 5 Čakacia doba
Článok 6	Škodová a poistná udalosť poistenia KOMBI ochrana
Článok 7	Škodová a poistná udalosť v zložke invalidity
Článok 8	Škodová a poistná udalosť v zložke kritických chorôb
Článok 9	Poistné plnenie
Článok 10	Práva a povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa a osoby
			 uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie pri poistnej udalosti
Článok 11	Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto PP, ak nie je v týchto poistných podmienkach uvedené
inak. Pre tieto PP platia aj nasledovné definície:
1.	Koeficient zložky je parameter v percentách, platný samostatne pre každú zložku poistenia KOMBI ochrana.
V návrhu poistnej zmluvy sú uvedené všetky počiatočné koeficienty zložiek poistenia KOMBI ochrana platné pri dojednávaní poistenia. Počiatočná hodnota koeficientu zložky poistenia KOMBI ochrana sa rovná
pomeru počiatočnej poistnej sumy zložky poistenia KOMBI ochrana a počiatočnej poistnej sumy poistenia KOMBI ochrana. Aktuálny koeficient zložky: v prípade poistnej udalosti v rámci niektorej zo zložiek
poistenia KOMBI ochrana sa vždy aktualizujú všetky koeficienty zvyšných platných zložiek, v zmysle
týchto PP.
PRÍKLAD 1:
počiatočná poistná suma poistenia KOMBI ochrana = 100 000 €;
počiatočná poistná suma zložky invalidity = 50 000 €.
	počiatočný koeficient zložky invalidity =
(50 000 €) : (100 000 €) = 0,50,
vyjadrené v percentách 50 %.
	(hodnoty v príklade sú iba ilustračné, v poistnej zmluve môžu byť dojednané odlišné hodnoty)
2. M
 aximálne poistné plnenie z poistenia KOMBI ochrana je vyjadrené v súčte percent koeficientov zložiek, z ktorých vznikol nárok na poistné plnenie, a je vo výške 100 %, iba v prípade invalidity z dôvodu
kvadruplégie môže dosiahnuť až 150 % (ak je poistná suma zložky Invalidita rovná poistnej sume poistenia KOMBI ochrana). V prípade dosiahnutia maximálneho poistného plnenia poistenie KOMBI ochrana
zaniká.
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PRÍKLAD 2:
	
počiatočný koeficient zložky Kritické choroby 20 %, počiatočný koeficient zložky Invalidita 100 %,
	
počiatočný koeficient zložky Úmrtie 100 %.
	
(hodnoty v príklade sú iba ilustračné, v poistnej zmluve môžu byť dojednané odlišné hodnoty)
Vznik nároku na poistné plnenie zo zložky Kritické choroby a výplata poistného plnenia vo výške 20 % x (aktuálna
poistná suma poistenia KOMBI ochrana), aktualizovanie koeficientu zložky Invalidita na 80 % (= 100 % - 20 %),
aktualizovanie koeficientu zložky Úmrtie na 80 % (= 100 % - 20 %).
Vznik nároku na poistné plnenie zo zložky Invalidita a výplata poistného plnenia vo výške 80 % x (aktuálna poistná suma poistenia KOMBI ochrana).
Celkové poistné plnenie z poistenia KOMBI ochrana bolo vo výške 20 % + 80 %, t.j. 100 %, bolo dosiahnuté
maximálne poistné plnenie z poistenia KOMBI ochrana. Zánik poistenia KOMBI ochrana.
PRÍKLAD 3:
	
počiatočný koeficient zložky Kritické choroby 100 %, počiatočný koeficient zložky Invalidita 100 %,
počiatočný koeficient zložky Úmrtie 100 %.
	
(hodnoty v príklade sú iba ilustračné, v poistnej zmluve môžu byť dojednané odlišné hodnoty)
Vznik nároku na poistné plnenie zo zložky Invalidita (dôvod kvadruplégia) a výplata poistného plnenia vo výške
1,5 x 100 % x (aktuálna poistná suma poistenia KOMBI ochrana) = 150 % x (aktuálna poistná suma poistenia
KOMBI ochrana. Celkové poistné plnenie z poistenia KOMBI ochrana bolo vo výške 150 %, bolo dosiahnuté
maximálne poistné plnenie z poistenia KOMBI ochrana. Zánik poistenia KOMBI ochrana.
3.	Poistné sumy v rámci poistenia KOMBI ochrana:
a) Počiatočná poistná suma poistenia KOMBI ochrana je suma stanovená v zmysle čl. 2, ods. 5 a 6 týchto PP.
b) Aktuálna poistná suma poistenia KOMBI ochrana je hodnota klesajúcej poistnej sumy poistenia KOMBI ochrana platná k dátumu vzniku poistnej udalosti. Aktuálna poistná suma poistenia KOMBI ochrana
klesá pravidelne raz ročne o jednu n-tinu, kde n je dojednaná poistná doba poistenia KOMBI ochrana.
Platí pre celý nasledujúci rok poistenia. Poistná suma poistenia KOMBI ochrana klesá prvý raz na začiatku druhého poistného roka. Aktuálna poistná suma poistenia KOMBI ochrana je základom pre výpočet
aktuálnej poistnej sumy jednotlivých zložiek poistenia KOMBI ochrana, v zmysle písm. d) tohto odseku.
c)	Počiatočná poistná suma zložky poistenia KOMBI ochrana je poistná suma uvedená v návrhu poistnej zmluvy pre danú zložku poistenia KOMBI ochrana.
d) Aktuálna poistná suma zložky poistenia KOMBI ochrana je rovná súčinu aktuálnej poistnej sumy
poistenia KOMBI ochrana a aktuálneho koeficientu danej platnej zložky, v zmysle týchto PP.
4.	Zložka je poistenie, ktoré je dojednané ako zložka poistenia KOMBI ochrana. V poistnej zmluve je uvedené, ktoré zložky poistenia KOMBI ochrana sú pre poisteného dojednané. Na všetky zložky poistenia
KOMBI ochrana sa vzťahujú tieto PP. Platná zložka je zložka, v rámci ktorej ešte nedošlo k poistnej udalosti a ktorá má aktuálny koeficient zložky vyšší ako nula. Poistenie KOMBI ochrana je v platnosti, pokiaľ
obsahuje aspoň jednu platnú zložku.
5.	Odôvodnené prípady, kedy môže o vzniku invalidity rozhodnúť lekár poistiteľa sú napríklad:
a)	v prípade poisteného, ktorému bol priznaný výsluhový invalidný dôchodok na základe zákona 328/2002
Z.z. v znení aktuálnych predpisov,
b)	v prípade poisteného, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo spĺňa podmienky
nároku na starobný dôchodok,
c)	z dôvodu preskúmania, či miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa rozhodnutia
Správneho orgánu pri posudzovaní invalidity zodpovedá zdravotnému stavu poisteného.

Článok 2
Poistenie KOMBI ochrana
1.	Poistenie KOMBI ochrana sa dojednáva ako pripoistenie s klesajúcou poistnou sumou jedným
z nasledovných typov:
a)	poistenie KOMBI ochrana, typ 1, obsahuje zložky: úmrtie + kombinovaná invalidita (nad 40 %) +
kritické choroby
b)	poistenie KOMBI ochrana, typ 2, obsahuje zložky: úmrtie + úplná invalidita (nad 70 %) + kritické choroby
c)	poistenie KOMBI ochrana, typ 3, obsahuje zložky: úmrtie + kombinovaná invalidita (nad 40 %)
d)	poistenie KOMBI ochrana, typ 4, obsahuje zložky: úmrtie + úplná invalidita (nad 70 %)
e)	poistenie KOMBI ochrana, typ 5, obsahuje zložky: kombinovaná invalidita (nad 40 %) + kritické choroby
f)	poistenie KOMBI ochrana, typ 6, obsahuje zložky: úplná invalidita (nad 70 %) + kritické choroby
	Označenie typu dojednaného poistenia KOMBI ochrana (1 až 6) slúži len pre potreby týchto poistných
podmienok.
2.	Zložka Úmrtie je poistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou dojednané ako zložka poistenia KOMBI ochrana. Na zložku Úmrtie sa vzťahuje koeficient úmrtia.
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3. Z
 ložka Invalidita môže byť v poistení KOMBI ochrana dojednaná podľa jednej z nasledovných možností:
a)	Zložka Kombinovaná invalidita (nad 40 %) je poistenie kombinovanej invalidity (nad 40 %) s klesajúcou poistnou sumou dojednané ako zložka poistenia KOMBI ochrana. Na zložku sa vzťahuje koeficient invalidity. Je to poistenie pre prípad čiastočnej a úplnej invalidity.
alebo
b) Zložka Úplná invalidita (nad 70 %) je poistenie úplnej invalidity (nad 70 %) s klesajúcou poistnou
sumou dojednané ako zložka poistenia KOMBI ochrana. Na zložku sa vzťahuje koeficient invalidity.
4.	Zložka Kritické choroby je poistenie kritických chorôb s klesajúcou poistnou sumou dojednané ako zložka
poistenia KOMBI ochrana. Poistenie sa vzťahuje na kritické choroby uvedené v týchto PP. Na zložku sa vzťahuje
koeficient kritických chorôb.
5.	Poistenie KOMBI ochrana, typ 1, 2, 3 a 4 sa dojednáva s počiatočnou poistnou sumou poistenia KOMBI
ochrana vo výške počiatočnej poistnej sumy zložky Úmrtie a počiatočná hodnota koeficientu zložky Úmrtie
je 100 %. Ostatné zložky môžu mať dojednanú rovnakú alebo nižšiu počiatočnú poistnú sumu, pričom
zložka Kritické choroby môže mať dojednanú rovnakú alebo nižšiu počiatočnú poistnú sumu ako zložka
Invalidita.
6. Poistenie KOMBI ochrana, typ 5 a 6 sa dojednáva s počiatočnou poistnou sumou poistenia KOMBI ochrana vo výške počiatočnej poistnej sumy zložky invalidity a počiatočná hodnota koeficientu zložky Invalidita je 100 %. Zložka Kritické choroby môže mať dojednanú rovnakú alebo nižšiu počiatočnú poistnú sumu
ako zložka Invalidita.

Článok 3
Nepoistiteľné osoby
Ak nie je v týchto PP uvedené inak, do poistenia nie je prijateľná osoba a poistenie sa nevzťahuje na osobu,
ktorá k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy:
a)	je neprijateľná do poistenia v zmysle VPP,
b)	trpí duševnými poruchami podľa MKCH - V. kapitola Duševné poruchy a poruchy správania (kódy
F00 – F99),
c) je infikovaná vírusom HIV,
d)	poberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, resp. má priznanú invaliditu,
e)	má podanú žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok v Správnom orgáne,
f)	vykonáva športy uvedené v skupine 99, t.j. profesionálne vykonáva niektorý zo športov: aikido, americký futbal, ázijské bojové umenia, boby – skeleton (ľadové koryto), canyoning, cyklistika (cyklokros,
horská, downhill), flyboarding, historický šerm, horolezectvo do 5 000 m n.m., jazda na vodných/
snežných skútroch, jazdectvo (westernové, ródeo, voltíž, dostihy) – aj registrovane, jiu-jitsu, judo, karate, kenjutsu, krav maga, lietanie, rafting, ragby, skialpinizmus, taekwondo, vodné lyžovanie, wakeboarding, zápasenie – aj registrovane, resp. na akejkoľvek úrovni (rekreačne, registrovane, profesionálne), vykonáva športy: adrenalínové športy, BASE Jumping, box, bungee jumping, horolezectvo nad
5 000 m n.m., jachting na mori, kick box, motošport/rallye, motošport – cestný motocykel, paragliding, parašutizmus/voľné pády, potápanie v morských hĺbkach (expedičné), skoky na lyžiach. Profesionálna úroveň vykonávania športu je úroveň, ktorá je podložená písomnou zmluvou so športovým
klubom a je jeho zdrojom príjmu.
g)	vykonáva niektoré z nasledovných činností (ako zamestnanec alebo ako samostatnú zárobkovú
činnosť): artista, baletný majster, kaskadér, letec – vojak, ochranca hraníc, pilot (malé alebo stredné
civilné dopravné lietadlo do 100 osôb), pilot (veľké civilné dopravné lietadlo nad 100 osôb), pilot
(vrtuľník), potápač, pretekársky vodič alebo jazdec, pyrotechnik, robotník pracujúci s výbušninami,
špecialista s horolezeckou technikou, vojak – inštruktor lietania, vojak - pilot, vojak – špeciálna jednotka, vojak z povolania – mierová misia, športovec profesionál (t.j. úroveň vykonávania športu, ktorá je
podložená písomnou zmluvou so športovým klubom, pričom ju poistený vykonáva ako svoje zamestnanie a je jeho hlavným zdrojom príjmu).
Článok 4
Zánik zložky poistenia KOMBI ochrana, zánik poistenia KOMBI ochrana
1.	Zložka poistenia KOMBI ochrana zaniká:
a)	v prípade vzniku poistnej udalosti v rámci tejto zložky, ak nie je týchto PP uvedené inak
b)	v prípade vzniku poistnej udalosti v rámci zložky s vyššou alebo rovnakou dojednanou poistnou
sumou a koeficientom
c)	v prípade, ak koeficient zložky po jeho aktualizácii v zmysle týchto PP nie je väčší ako nula.
2.	Okrem zániku poistenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, VPP
a ostatných ustanovení týchto PP poistenie zaniká zánikom zložky Úmrtie, najneskôr však v hlavný výročný
deň v kalendárnom roku, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov.
3.	Poistenie KOMBI ochrana môže poistník vypovedať len ako celok, t. j nie je možná výpoveď iba niektorej
zo zložiek, ak sa poistník s poistiteľom nedohodne inak.
4. Zánikom pripoistenia nezaniká hlavné poistenie.
27

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 5
Čakacia doba
1.	Čakacia doba pre zložku invalidity v rámci poistenia KOMBI ochrana je 1 rok od začiatku tohto poistenia. Ak
bol poistený uznaný invalidným počas plynutia čakacej doby, nejedná sa o poistnú udalosť a nevzniká právo
na poistné plnenie, aj ak by trvanie invalidity túto čakaciu dobu presahovalo. To sa nevzťahuje na uznanie
poisteného invalidným pre dojednaný stupeň invalidity výlučne v dôsledku úrazu, ktorý nastal po začiatku
tohto poistenia.
2.	Čakacia doba pre zložku kritických chorôb v rámci poistenia KOMBI ochrana je 3 mesiace od začiatku
tohto poistenia. Udalosť, ktorá nastala počas plynutia čakacej doby, nie je považovaná za poistnú udalosť
a nevzniká právo na poistné plnenie. Čakacia doba sa neuplatňuje v prípade poistnej udalosti vzniknutej
výlučne v dôsledku úrazu, ktorý nastal po začiatku tohto poistenia.
3.	Ak dôjde počas trvania poistenia KOMBI ochrana k zvýšeniu dojednaného poistného plnenia, vzniká nárok na vyššie plnenie až z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej čakacej doby podľa ods. 1
a 2 tohto článku, ktorá začne plynúť dňom účinnosti zmeny poistenia. Plnenia za poistné udalosti, ktoré
nastali počas plynutia tejto novej čakacej doby, sa riadia podľa pôvodných podmienok pred začiatkom
platnosti zmeny.
4.	V prípade, ak je dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ toto poistenie zároveň
zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej PZ pre dojednávané
poistenie neuplatňuje nová čakacia doba, iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny
neuplynula.
Článok 6
Škodová a poistná udalosť poistenia KOMBI ochrana
1.	Škodová udalosť v poistení KOMBI ochrana je niektorá z nižšie uvedených udalostí v rámci platnej zložky:
a)	Zložka Kritické choroby: nastatie kritickej choroby poistenému, v zmysle čl. 8 týchto PP, alebo
b)	Zložka Kombinovaná invalidita (nad 40 %): uznanie poisteného invalidným pre čiastočnú alebo úplnú invaliditu v zmysle čl. 7 týchto PP, alebo
c)	Zložka Úplná invalidita (nad 70 %): uznanie poisteného invalidným pre úplnú invaliditu v zmysle čl. 7
týchto PP, alebo
d)	Zložka Úmrtie: úmrtie poisteného.
2.	Poistná udalosť v poistení KOMBI ochrana:
a)	Škodová udalosť sa stáva poistnou udalosťou v okamihu, kedy bol preukázaný vznik nároku na poistné plnenie v rámci platnej zložky poistenia KOMBI ochrana.
b)	Dátumom vzniku poistnej udalosti je:
		 ba)	Zložka Kritické choroby: dátum uvedený v čl. 8 týchto PP pre danú kritickú chorobu ako okamih
vzniku poistnej udalosti
		 bb)	Zložka Kombinovaná invalidita (nad 40 %): dátum uznania poisteného invalidným v zmysle čl. 7,
ods. 1, písm. a) týchto PP
		 bc)	Zložka Úplná invalidita (nad 70 %): dátum uznania poisteného invalidným v zmysle čl. 7, ods. 1,
písm. b) týchto PP
		 bd)	Zložka Úmrtie: dátum úmrtia poisteného.
Článok 7
Škodová a poistná udalosť v zložke invalidity
1.	Škodová udalosť v zložke invalidita:
a) Zložka Kombinovaná invalidita (nad 40 %): je uznanie invalidným pre čiastočnú alebo úplnú invaliditu v zmysle definície uvedenej vo VPP, na základe potvrdenia Správneho orgánu, resp. v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia lekára poistiteľa.
b)	Zložka úplná invalidita (nad 70 %): je uznanie invalidným pre úplnú invaliditu v zmysle definície
uvedenej vo VPP, na základe potvrdenia Správneho orgánu, resp. v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia lekára poistiteľa.
2.	Poistná udalosť v zložke invalidita:
a)	Škodová udalosť sa stáva poistnou udalosťou v okamihu, kedy bol preukázaný vznik nároku na poistné plnenie.
b)	Dátumom vzniku poistnej udalosti je dátum uznania invalidným uvedený v rozhodnutí Správneho
orgánu ako deň vzniku invalidity, resp. v odôvodnených prípadoch dátum stanovený lekárom poistiteľa.
3.	Rozhodnutie či, v akom rozsahu a kedy sa poistený stal invalidným v zmysle týchto poistných podmienok
má v odôvodnených prípadoch právo vykonať lekár poistiteľa, na základe poskytnutia všetkých poistiteľom vyžiadaných podkladov.
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Článok 8
Škodová a poistná udalosť v zložke kritických chorôb
1.	Škodová udalosť v zložke kritické choroby je diagnostikovanie choroby alebo vykonanie lekárskeho zákroku v rozsahu definícií uvedených v ods. 2 tohto článku po uplynutí čakacej doby uvedenej v čl. 5 týchto
PP, ak bol preukázaný vznik nároku na poistné plnenie. Ustanovenia čl. 5 týchto PP ustanovením tohto
článku nie sú dotknuté. Škodová udalosť sa stáva poistnou udalosťou v okamihu, keď bol preukázaný
vznik nároku na poistné plnenie.
2.	Poistná udalosť v zložke kritické choroby, s definíciami platnými pre potreby poistenia:
2.1. R
 akovina. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému lekárom po prvýkrát stanovená diagnóza rakoviny v zmysle uvedenej definície na základe histologického alebo iného
nespochybniteľného vyšetrenia. Definícia: ochorenie je charakterizované nekontrolovateľným rastom
a šírením zhubných buniek a ich prenikaním do zdravého tkaniva. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na: nádory histologicky klasifikované ako prekancerózy, neinvazívne štádiá nádorových chorôb (tzv. carcinoma in situ, t.j. rakovina in situ); skoré štádiá rakoviny
prostaty TNM klasifikácie T1 vrátane T1a i T1b; hyperkeratózy, squamózne a basocelulárne formy rakoviny kože; papilárne mikro-karcinómy; malígne melanómy kože v štádiu 1A; Žalúdočný lymfóm MALT
podmienený liečbou Helicobacter Pylori; Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST) v štádium I a II;
kožné lymfómy, pokiaľ si ich stav nevyžaduje liečbu chemoterapiou alebo žiarením; nádorové ochorenia za prítomnosti HIV nákazy; Hodgkinov lymfóm v I.štádiu. Nárok na poistné plnenie vzniká iba
za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej
choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.2. S
 rdcový infarkt. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená diagnóza
akútneho infarktu myokardu odborným lekárom – kardiológom, v zmysle uvedenej definície. Definícia: Odumretie srdcového tkaniva v dôsledku dlhodobej obštrukcie (nepriechodnosti) prietoku krvi.
Poistná ochrana sa nevzťahuje na: akútny koronárny syndróm (stabilná alebo nestabilná angina pectoris); zvýšenie troponínu bez zjavných ischemických srdcových ochorení (napr. myokarditída, apikálny
balón, kontúzia srdca, pľúcna embólia, lieková toxicita); infarkt myokardu s normálnymi koronárnymi
tepnami alebo spôsobený koronárnym vazospazmom, aortokoronárnym – myokardiálnym premostením alebo užívaním drog; infarkt myokardu, ktorý vznikne v lehote 14 dní po koronárnej angioplastike
alebo bypasse. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej
1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.3. O
 perácia koronárny „by-pass“ na otvorenom srdci. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie v zmysle uvedenej definície, pri ktorej je poistenému cez otvorený hrudník voperovaný aspoň dvojnásobný koronárny by-pass. Definícia: Chirurgické riešenie zúženia alebo upchania
jednej alebo viacerých koronárnych tepien. Realizácia operácie musí byť doporučená kardiológom
ako nevyhnutná. Poistná ochrana sa nevzťahuje na koronárnu angioplastiku, laserovú a katetrizačnú
metódu, ani na mini-invazívne zákroky. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume vykonania operácie v zmysle tejto definície a ak sú
splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.4. O
 perácia aorty. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie poistenému v zmysle
uvedenej definície. Definícia: Operácia z dôvodu chronického ochorenia aorty, pri ktorej je potrebné chirurgicky vykonať excíziu (vyrezanie) a nahradiť postihnutú aortu štepom. Poistné krytie sa
vzťahuje na hrudnú a brušnú aortu, nie ich vetvy. Patria sem aj mini- invazívne – endovaskulárne
operácie. Operácia musí byť nevyhnutná a odporúčaná špecialistom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na operácie aorty v súvislosti s dedičným ochorením (napr. Marfanov syndróm, Ehlers-Danlos
syndróm). Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej
1 mesiac po dátume vykonania operácie a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP
a poistnou zmluvou.
2.5. O
 perácia srdcových chlopní. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň uskutočnenia operácie na
srdcovej chlopni v zmysle uvedenej definície. Definícia: Operácia, pri ktorej sa opraví alebo vymení jedna alebo viac chybných srdcových chlopní. Pod definíciu spadá výmena chlopne s plnou alebo čiastočnou sternotómiou, alebo torakotómiou, Rossová operácia, katetrizačná chlopňová plastika,
transkatétrová implantácia aortálnej chlopne. Operácia musí byť vykonaná na základe odporúčania
kardiológom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na transkatetrálné klipovanie mitrálnej chlopne. Nárok
na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume
uskutočnenia operácie v zmysle tejto definície a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito
PP a poistnou zmluvou.
2.6. Primárna pľúcna hypertenzia. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená táto diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Hypertrofia alebo dilatácia pravej komory
srdca (cor pulmonale) so zvýšením stredného tlaku v pľúcnici nad 25mmHg s následkom trvalého
zhoršenia fyzických schopností. Diagnóza musí byť potvrdená kardiológom, alebo pulmológom.
Poistná ochrana sa nevzťahuje na sekundárnu pľúcnu hypertenziu pre pľúcne, srdcové, alebo systémové ochorenie; chronickú tromboembolickú pľúcnu hypertenziu (CTEPH); ani na drogami, alebo
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toxínom vyvolanú pľúcnu hypertenziu. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že
poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú
splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.7. P
 rimárna kardiomyopatia. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená
táto diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Ochorenie srdcového svalu, ktoré spôsobuje
zníženie jeho funkcie, tým pádom aj obmedzenie fyzickej aktivity. Ochorenie vedie k aspoň jednej
z nasledujúcich porúch:
 ľavá komora ejekčnej frakcie (LVEF) o menej než 40 %, merané dvakrát v intervale najmenej
3 mesiacov,
 obmedzenie fyzickej aktivity po dobu najmenej 6 mesiacov,
 implantácia defibrilátora (ICD) pre prevenciu náhlej srdcovej smrti.
Diagnóza musí byť potvrdená kardiológom a nálezmi z echokardiogramu, MRI srdca alebo CT srdca.
Implantácia defibrilátora (ICD) musí byť indikovaná kardiológom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na
sekundárnu kardiomyopatiu (ischemická, chlopňová, metabolická, toxická alebo hypertenzná); prechodné zníženie funkcie ľavej komory v dôsledku myokarditídy; kardiomyopatiu v dôsledku systémových ochorení; implantáciu defibrilátora (ICD) v dôsledku primárnej arytmie. Nárok na poistné plnenie
vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.8. Z
 lyhanie obličiek. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň zaradenia poisteného do trvalého
dialyzačného programu špecializovaným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Tak pokročilé a nezvratné zlyhanie obidvoch obličiek, že si vyžaduje liečbu umelou obličkou a zaradenie do
trvalého dialyzačného programu. Príslušný odborný lekár musí potvrdiť, že liečba umelou obličkou
trvala najmenej 3 mesiace.
2.9. Transplantácia orgánov. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie poistenému
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Životne nevyhnutná transplantácia srdca, pľúc (vrátane od
živého darcu laloku na transplantáciu alebo transplantácia “single-pľúc”), pečene (vrátane rozdelenia pečene a transplantácia od žijúceho darcu), pankreasu, obličky, tenkého čreva, kedy príjemcom
orgánu je poistený. Pod túto definíciu spadajú taktiež čiastočné alebo úplné transplantácie tváre,
ruky, ramena a nohy (allograft). Stav vedúci k transplantácii musí byť považovaný za neliečiteľný
akýmikoľvek inými prostriedkami a potvrdený špecialistom. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za
predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume vykonania operácie v zmysle
tejto definície a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.10. Z
 ávažné popáleniny. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bol stanovený stupeň
a percentuálny rozsah popáleniny podľa aktuálne platných medicínskych kritérií, v zmysle uvedenej
definície. Definícia: Za závažné popáleniny sa považujú popáleniny od 3. stupňa o rozsahu od 20 %
povrchu tela poisteného vrátane. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom. Nárok na poistné plnenie
vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.11. Z
 ávažný úraz hlavy. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, v ktorý došlo k závažnému úrazu
hlavy v zmysle uvedenej definície. Definícia: Traumatické poranenia hlavy s následkom trvalej straty
fyzických schopností. Poškodenie mozgu sa prejavuje neschopnosťou vykonávať aspoň 3 zo 7 základných činností bežného života, uvedených v ods. 3 tohto článku, nepretržite po dobu najmenej
3 mesiacov. Diagnóza musí byť stanovená neurológom alebo neurochirurgom a potvrdená zobrazovacími metódami (CT alebo MRI). Poistná ochrana sa nevzťahuje na poranenie hlavy v dôsledku
sebapoškodzovania, požitia alkoholu alebo drog.
2.12. K
 onečné pľúcne zlyhanie. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola lekárom
stanovená diagnóza ako konečné a nezvratné zlyhanie funkcie pľúc v zmysle uvedenej definície.
Definícia: Ťažké a trvalé poškodenie dýchacích funkcii chorobou, potvrdené odborným lekárom,
a spĺňajúce kritéria, podľa ktorých je trvalé zníženie objemu úsilného výdychu za 1s (FEV1) na menej
ako 1 liter, trvalé zníženie parciálneho arteriálneho tlaku kyslíka pod 55 mmHg a je trvalá podpora
kyslíkom minimálne 1 mesiac. Poistenie sa nevzťahuje na stav, ak bola poistenému pred začiatkom
poistenia stanovená diagnóza Astma bronchiale. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby
a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.13. S
 ystémový lupus erythematodes. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému
špecialistom stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Autoimunné ochorenie, tkanivá
a bunky sú poškodené ukladaním patologických protilátok (autoprotilátok) a imunokomlexov. Prejavuje sa postihnutím kĺbov, šliach, kože, obličiek, pľúc, kardiovaskulárneho, nervového, hematopoetického systému a iných orgánov a systémov. Poistná ochrana sa nevzťahuje na diskoidný lupus
erythematosus alebo subakútny kožný lupus erythematosus, ani na lupus erythematosus vyvolaný
drogami. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej
1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky
stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
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2.14. V
 írusová hepatitída typu A alebo typu B. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému
bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Zápalové
ochorenie pečene zapríčinené vírusom hepatitídy typu A alebo typu B. Ochorenie sa diagnostikuje
na základe sérologických testov. Poistenie sa nevzťahuje na všetky ostatné nevírusové hepatitídy, ani
na fulminantnú vírusovú hepatitídu zapríčinenú sexuálnou aktivitou alebo spojenú s užívaním drog.
Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac
po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené
týmito PP a poistnou zmluvou.
2.15. V
 írusová hepatitída typu C alebo typu D. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému
bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia:
Zápalové ochorenie pečene zapríčinené vírusom hepatitídy typu C alebo typu D. Ochorenie sa diagnostikuje na základe sérologických testov. Diagnóza musí byť potvrdená správou odborného lekára
hepatológa alebo infektológa. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený
bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj
ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.16. N
 áhla cievna mozgová príhoda (NCMP). Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému
bola stanovená diagnóza náhlej cievnej mozgovej príhody špecialistom v zmysle uvedenej definície.
Definícia: NCMP je akákoľvek náhodná mozgovo - cievna príhoda spôsobená krvácaním do mozgového tkaniva alebo nedokrvenie mozgu zanechávajúce trvalý, objektívne zistiteľný neurologický nález.
Neurologický deficit musí pretrvávať po dobu dlhšiu ako 3 mesiace po dátume stanovenia diagnózy.
Poistná ochrana sa nevzťahuje na: trans-ischemický atak (TIA); traumatické poranenia mozgu alebo
krvných ciev.
2.17. O
 chrnutie (paraplegia a kvadruplegia). Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému
došlo k ochrnutiu v zmysle uvedenej definície. Definícia: Celková a nezvratná strata svalovej funkcie
najmenej 2 končatín v dôsledku poranenia alebo ochorenia miechy alebo mozgu. Ochrnutie musí
byť prítomné dlhšie ako 3 mesiace a potvrdené neurológom a klinickými a diagnostickými nálezmi.
Poistná ochrana sa nevzťahuje na: ochrnutie v dôsledku sebapoškodzovania alebo psychických porúch; Guillain-Barrého syndróm; ani na prechodné alebo dedičné ochrnutie.
2.18. Skleróza multiplex. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, kedy bola prvýkrát stanovená diagnóza Sclerosis multiplex v zmysle uvedenej definície. Diagnóza roztrúsenej sklerózy musí byť potvrdená neurológom a musí pretrvávať nepretržite po dobu najmenej 6 mesiacov a musí byť potvrdená
magnetickou rezonanciou. Definícia: Chronické ochorenie centrálneho nervového systému, vyvolané
poškodením obalov nervových vlákien úbytkom myelinu. Poistná ochrana sa nevzťahuje na neurologicky alebo rádiologicky izolovaný syndróm pripomínajúci roztrúsenú sklerózu, ani na izolovaný zápal
zrakového nervu.
2.19. P
 arkinsonova choroba. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému
odborným lekárom neurológom stanovená pred dosiahnutím veku 65 rokov diagnóza Parkinsonova
choroba v zmysle uvedenej definície. Definícia: Degeneratívny proces postihujúci mozgové podkôrové štruktúry, ktoré sa podieľajú na centrálnom riadení hybnosti. Musí sa prejavovať zníženou
pohyblivosťou, stuhlosťou, asymetrickým trasom. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom
neurológom a príznaky musia pretrvávať aspoň 6 mesiacov od ich prvého výskytu. Poistený s uvedenou diagnózou pred dosiahnutím veku 65 rokov musí mať neschopnosť sám vykonávať aspoň 3 zo 7
činností bežného života, uvedených v ods. 3 tohto článku. Implantácia neurostimulátora je nezávislá
od činností bežného života. Implantácia musí byť indikovaná neurológom ako nevyhnutnosť z lekárskeho hľadiska. Poistná ochrana sa nevzťahuje na: sekundárny parkinsonizmus (vrátane parkinsonizmu, vyvolaného užitím drog alebo toxínu), esenciálny tras, ani na parkinsonizmus vyvolaný inými
neurodegeneratívnymi ochoreniami.
2.20. A
 lzheimerova choroba. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému
odborným lekárom neurológom a psychiatrom, resp. psychológom stanovená pred dosiahnutím
veku 65 rokov diagnóza Alzheimerova choroba, v zmysle uvedenej definície, pri splnení podmienky
že príznaky pretrvávali aspoň 6 mesiacov. Definícia: Degeneratívne ochorenie mozgu spojené s rozpadom nervových vlákien, nervových buniek a zmenou látkovej činnosti mozgu, ktoré vedie k atrofii
mozgu a zániku neurónov. Prejavuje sa progredujúcou demenciou s poruchou prevažne pamäti,
orientácie, vyjadrovania sa, nutnosťou neustálej starostlivosti 24 hodín denne (pri veku poisteného
menej ako 65 rokov) a ďalšími príznakmi. Poistná ochrana sa nevzťahuje na iné formy demencie
mozgu alebo psychiatrické ochorenia.
2.21. N
 ezhubný nádor mozgu. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená
diagnóza neurológom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Nádor sa musí liečiť aspoň jednou z
nasledujúcich možností:
 úplné alebo čiastočné chirurgické odstránenie,
 stereotaktická operácia,
 vonkajšie ožarovanie.
Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP
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a poistnou zmluvou. Pokiaľ je nádor inoperabilný neurologické vyšetrenie musí preukázať trvalé neurologické následky pre klienta po dobu najmenej 3 mesiacov odo dňa stanovenia diagnózy. Poistná ochrana sa nevzťahuje na akékoľvek cysty, granulómy, hamartrómy, hematómy alebo malformácie
mozgových ciev, nádory podmozgovej žľazy a krčnej chrbtice.
2.22. K
 óma. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená diagnóza v zmysle
uvedenej definície. Definícia: Najťažší stupeň kvantitatívnej poruchy vedomia, stav hlbokého bezvedomia. Ide o stav trvalého hlbokého bezvedomia pacienta, ktorý nereaguje na vonkajšie stimuly
a vnútorné potreby. Diagnóza sa stanovuje podľa stavu závažnosti bezvedomia nasledovne:
 dosiahnuté skóre v Glasgowskej stupnici 8 alebo menej po dobu najmenej 96 hodín,
 stav si vyžaduje použitie prístrojov na udržanie životných funkcií, stav vedie k pretrvávajúcemu neurologickému deficitu, ktorý musí trvať najmenej 30 dní po nástupe kómy.
Diagnóza musí byť potvrdená neurológom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na kómu z medicínskych
príčin, kómu spôsobenú sebapoškodením, alebo užitím alkoholu alebo drog. Nárok na poistné plnenie
vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy
kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.23. O
 chorenie motorického neurónu. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň stanovenia diagnózy
v zmysle uvedenej definície, ktorá musí byť potvrdená špecialistom. Definícia: Postihnutie motorických
neurónov (iba), so stratou kontroly nad vôľou ovládateľnými svalmi, čo má za následok trvalú stratu fyzických schopností. Poistený musí mať neschopnosť vykonávať aspoň 3 zo 7 činností bežného
života, uvedených v ods. 3 tohto článku, nepretržite po dobu najmenej 3 mesiacov. Diagnóza musí
byť stanovená neurológom a potvrdená elektromyografickým (EMG) vyšetrením. Poistná ochrana
sa nevzťahuje na multifokálnu motorickú neuropatiu (MMN); post polio syndróm; spinálnu svalovú
atrofiu; polymyozitídy a dermatomyozitídu.
2.24. V
 írusová encefalitída. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému špecialistom stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Akútna vírusová encefalitída,
ktorá vedie k pretrvávajúcej neurologickej poruche po dobu najmenej 3 mesiacov od dátumu stanovenia diagnózy. Poistná ochrana sa nevzťahuje na encefalitídy v prítomnosti vírusu HIV, encefalitídy
spôsobené bakteriálnou infekciou alebo protozoálnou infekciou, myalgické alebo paraneoplastické
encefalomyelitídy.
2.25. B
 akteriálny zápal mozgových blán – meningitída. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku
ktorému bola poistenému stanovená diagnóza bakteriálneho zápalu mozgových blán s pretrvávajúcimi neurologickými príznakmi dokumentovanými po dobu najmenej 3 mesiacov v zmysle uvedenej
definície. Definícia: Zápal blán mozgu alebo miechy spôsobený bakteriálnou infekciou. Poistený musí
mať neschopnosť vykonávať aspoň 3 zo 7 činností bežného života, uvedených v ods. 3 tohto článku,
nepretržite po dobu najmenej 3 mesiacov. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom Poistná ochrana
sa nevzťahuje na sterilné, vírusové, parazitárne alebo neinfekčné zápaly mozgových blán.
2.26. Bakteriálny zápal mozgu – encefalitída. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému
bola poistenému stanovená diagnóza bakteriálneho zápalu mozgu s pretrvávajúcimi neurologickými
príznakmi dokumentovanými po dobu najmenej 3 mesiacov v zmysle uvedenej definície. Definícia:
Zápal mozgového parenchýmu spôsobený bakteriálnou infekciou. Poistený musí mať neschopnosť
vykonávať aspoň 3 zo 7 činností bežného života, uvedených v ods. 3 tohto článku, nepretržite po
dobu najmenej 3 mesiacov. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom. Vyššie uvedená definícia sa
nevzťahuje na sterilné, vírusové, parazitárne alebo neinfekčné zápaly mozgu.
2.27. Z
 ávažná Crohnova choroba. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému odborným lekárom gastroenterológom stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície, ktorá
potvrdzuje aj prítomnosť fistúl a črevných striktúr (zúženiny), zároveň boli vykonané aspoň dve resekčné operácie čreva na riešenie týchto komplikácií. Musí existovať dôkaz o zápale, napriek optimálnej terapii, vrátene diéty, užívania liekov. Definícia: Zápalové ochorenie ktorejkoľvek časti čreva,
ktoré je komplikované tvorbou črevných fistúl alebo striktúr. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za
predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej
choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.28. U
 lcerózna kolitída s totálnou kolektómiou. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
poistenému odborným lekárom gastroenterológom stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície a
bola indikovaná totálna kolektómia (odstránenie celého hrubého čreva). Definícia: Zápalové ochorenie
hrubého čreva alebo konečníka, ktoré sa vyznačuje tvorbou vredov na sliznici čreva. Podmienkou pre
poistné plnenie je odstránenie hrubého čreva. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu,
že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú
splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.29. O
 slepnutie. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému po prvýkrát stanovená diagnóza slepoty v zmysle uvedenej definície. Definícia: Úplná strata zraku oboch očí v dôsledku
choroby alebo úrazu, ktoré sú neoperovateľné refrakčnou korekciou, nevyliečiteľné liekmi alebo chirurgicky. Diagnóza musí byť potvrdená očným lekárom. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú
splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
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2.30. S
 trata dvoch a viacerých končatín. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie,
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Úplná a nezvratná strata dvoch alebo viacerých končatín nad zápästím alebo nad členkom následkom úrazu alebo v prípade lekársky nevyhnutnej amputácie. Diagnóza,
na základe ktorej bola vykonaná amputácia, musí byť potvrdená lekárom špecialistom. Nárok na poistné
plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia
diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.31. T
 ransplantácia kostnej drene. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň uskutočnenia operácie v zmysle uvedenej definície. Definícia: Životne nevyhnutná transplantácia kostnej drene, kedy je príjemcom
poistený. Stav vedúci k transplantácii musí byť považovaný za neliečiteľný akýmikoľvek inými prostriedkami a potvrdený špecialistom. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený
bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume uskutočnenia operácie v zmysle tejto definície a ak sú
splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.32. H
 luchota. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Trvalá a nezvratná strata sluchu v oboch ušiach v dôsledku choroby alebo náhodného poranenia. Diagnóza musí byť potvrdená otorinolaryngológom
a audiometrickým vyšetrením. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený
bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj
ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.33. Strata reči. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená diagnóza príslušným odborným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Celková a nezvratná strata schopnosti hovoriť. Dôvodom môže byť úraz alebo choroba. Podmienkou je prítomnosť ťažkostí nepretržite po dobu najmenej 6 mesiacov. Diagnóza musí byť potvrdená otorinolaryngológom. Poistná
ochrana sa nevzťahuje na stratu reči v dôsledku psychickej poruchy.
2.34. Aplastická anémia. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola hematológom stanovená táto diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Nedostatočná tvorba krvných buniek, červených krviniek (erytrocytov), bielych krviniek (leukocytov) i krvných doštičiek (trombocytov). Stanovenie
diagnózy aplastickej anémie je podmienená anémiou, neutropéniou a trombocytopéniou. Podmienka
je, že musí byť liečba krvnou transfúziou a aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov liečby: podávanie
látok stimulujúcich kostnú dreň, podávanie imunosupresív, transplantácia kostnej drene. Diagnóza musí
byť potvrdená hematológom a histologickým vyšetrením kostnej drene. Nárok na poistné plnenie vzniká
iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej
choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.35. Infekcia vírusom HIV pri krvnej transfúzii. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému
bola poistenému po prvýkrát diagnostikovaná HIV infekcia následkom transfúzie krvi, v zmysle uvedenej definície. Definícia: Infekcia vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) následkom transfúzie
krvi medicínsky indikovanou krvnou transfúziou infikovanou krvou alebo krvnými produktami podanými oficiálne registrovaným pracoviskom na území Slovenskej republiky v dobe trvania pripoistenia. Tvorba protilátok zodpovedajúcich HIV infekcií musí byť preukázaná do 12 mesiacov po transfúzií. Poistná ochrana sa nevzťahuje na infekciu HIV v dôsledku akýchkoľvek iných foriem prenosu,
vrátane sexuálnej aktivity alebo užívaním drog. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu,
že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú
splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.36. Infekcia vírusom HIV pri plnení pracovných povinností. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola diagnostikovaná HIV infekcia v zmysle uvedenej definície. Definícia: Rozvinuté ochorenie AIDS alebo preukázaná infekcia akýmkoľvek HIV vírusom počas bežných pracovných povinností
z nasledujúcich oprávnených povolaní: lekár alebo zubár; zdravotná sestra alebo pôrodná asistentka,
sanitár; lekár asistent alebo asistent zubného lekára; laboratórny pracovník; člen hasičského zboru; člen
záchrannej služby; nemocničná upratovačka alebo nemocničný údržbár; policajt; väzenský policajt. Musí
byť splnená podmienka, že k udalosti došlo pri pracovnej činnosti, udalosť musí byť hlásená, preskúmaná a zdokumentovaná v súlade s platnými smernicami príslušných orgánov (napr. zamestnávateľ,
inšpektorát práce, polícia), HIV – negatívny výsledok odberu krvi do 5 dní po udalosti, HIV vyšetrenie
krvi sa musí uskutočniť do 12 mesiacov od nehody. Poistná ochrana sa nevzťahuje na infekciu HIV v
dôsledku akýchkoľvek iných foriem prenosu, vrátane sexuálnej aktivity alebo užívaním drog. Nárok
na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP
a poistnou zmluvou.
2.37. Rakovina in situ s operačným zákrokom. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
poistenému histologicky potvrdená diagnóza rakoviny in situ v zmysle uvedenej definície, s operačným
vybratím časti orgánu s nádorovým postihnutím. Definícia: Rakovina in situ je včasná forma rakoviny,
kedy je ešte nádor obmedzený na epitel a neprekračuje bazálnu membránu, t.j. neexistuje prerastanie
nádorových buniek do okolitého tkaniva. Poistenie sa vzťahuje iba na: MKCH – II.kapitola, kód D06
Karcinóm in situ krčka maternice, v prípade ochorenia povrchovým zhubným nádorom typu carcinoma in situ v tkanivách krčka maternice alebo hrdla maternice zasahujúcim dve tretiny hrúbky tkaniva,
ktorý je klasifikovaný ako ťažké dysplastické zmeny CIN III alebo TisN0M0 podľa TNM klasifikácie.
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Diagnóza musí byť vždy potvrdená výsledkom histologického vyšetrenia vzorky z tkaniva odobraného
pri konizácii. Iba klinická diagnóza alebo výsledok povrchového steru buniek nepostačuje pre splnenie podmienok definície tohto ochorenia; MKCH – II.kapitola, kód D07, Karcinómy in situ iných a
nešpecifikovaných pohlavných orgánov, diagnóza je stanovená na základe histologického vyšetrenia
určením triedy nádoru podľa TNM klasifikácie ako TisN0M0, diagnóza nezahŕňa melanóm in situ. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP
a poistnou zmluvou. Poistné plnenie je vo výške 30 % aktuálnej poistnej sumy zložky kritických chorôb.
3.	Činnosti bežného života, pre potreby zložky kritických chorôb, sú:
3.1. k úpeľ (schopnosť kúpať sa alebo sprchovať, vrátane vchádzania a vychádzania z vane alebo sprchy),
3.2. o
 bliekanie a vyzliekanie (schopnosť obliecť, vyzliecť oblečenie),
3.3. p
 ríjem potravy a tekutín (schopnosť samostatne jest a piť),
3.4. o
 sobná hygiena (schopnosť samostatne použiť toaletu a udržovať osobnú čistotu),
3.5. m
 obilita (schopnosť pohybovať sa medzi miestnosťami, po rovnej ploche),
3.6. s chopnosť vstať z lôžka bez cudzej pomoci,
3.7. k ontinencia (schopnosť ovládať činnosť čriev a močového mechúra v zmysle udržať stolicu a moč)
4.	Pre posúdenie vzniku poistnej udalosti v zložke kritických chorôb sa vyžaduje, aby diagnóza uvedených
ochorení a lekárskych zákrokov bola stanovená a potvrdená príslušným odborným lekárom - špecialistom, prípadne príslušným odborným pracoviskom resp. odbornou posudkovou komisiou.

Článok 9
Poistné plnenie
1.	V prípade vzniku nároku na poistné plnenie poistiteľ poskytne poistné plnenie v nasledovnom rozsahu:
a)	ak poistnou udalosťou bola kritická choroba poisteného (zložka Kritické choroby, typ poistenia 1,
2, 5, 6) uvedená v čl. 8, ods. 2.1 až 2.36 týchto PP, poistiteľ poskytne poistné plnenie poistenému
vo výške aktuálnej poistnej sumy zložky Kritické choroby platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti
a zložka Kritické choroby zaniká.
b)	ak poistnou udalosťou bola úplná invalidita poisteného (nad 70 %) s výnimkou invalidity výlučne
z dôvodu kvadruplogie (zložka Invalidita, typ poistenia 1 až 6), poistiteľ poskytne poistné plnenie
poistenému vo výške aktuálnej poistnej sumy zložky Invalidita platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti a zložka Invalidita zaniká.
c)	ak poistnou udalosťou bola úplná invalidita poisteného (nad 70 %) výlučne z dôvodu kvadruplégie
(zložka Invalidita, typ poistenia 1 až 6), poistiteľ poskytne poistné plnenie poistenému vo výške
1,5 - násobku aktuálnej poistnej sumy zložky Invalidita platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti
a zložka Invalidita zaniká.
d) ak poistnou udalosťou bola čiastočná invalidita poisteného (nad 40 % a max. 70 %) (zložka Invalidita, typ poistenia 1, 3, 5), poistiteľ poskytne poistné plnenie poistenému vo výške aktuálnej poistnej
sumy zložky Invalidita platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti a zložka Invalidita zaniká.
e) ak poistnou udalosťou bolo úmrtie poisteného (zložka úmrtie, typ poistenia 1, 2, 3, 4), poistiteľ
poskytne poistné plnenie oprávnenej osobe vo výške aktuálnej poistnej sumy zložky Úmrtia platnej
k dátumu vzniku poistnej udalosti a poistenie KOMBI ochrana zaniká.
2.	Súčasne s nárokom na poistné plnenie v zmysle ods. 1 tohto článku sa aktualizujú koeficienty ostatných
platných zložiek poistenia KOMBI ochrana znížením o aktuálny koeficient zložky, z ktorej vznikol nárok
na poistné plnenie, v prípade nároku na poistné plnenie podľa ods. 1, písm. c) znížením o 1,5 - násobok
aktuálneho koeficientu zložky invalidity. V prípade, ak koeficient ďalšej zložky po jeho aktualizácii je nula
alebo nižší ako nula, uvedená zložka zaniká.
3.	Ak poistnou udalosťou bola kritická choroba poisteného (zložka Kritické choroby, typ poistenia 1, 2,
5, 6) uvedená v čl. 8, ods. 2.37 týchto PP, poistiteľ poskytne poistné plnenie poistenému vo výške 30 %
aktuálnej poistnej sumy zložky Kritické choroby platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti, zložka Kritické choroby nezaniká a nedochádza k aktualizácii koeficientov ostatných zložiek poistenia. Toto poistné
plnenie sa nezapočítava do súčtu poistných plnení v zmysle čl. 1, ods. 2 týchto PP. Nárok na poistné
plnenie pre uvedenú kritickú chorobu môže vzniknúť iba raz počas poistnej doby.
Článok 10
Práva a povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa a osoby uplatňujúcej si nárok
na poistné plnenie pri poistnej udalosti
1.	Poistený a osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie sú povinní umožniť poistiteľovi vyhotoviť kópie
dokladov, ktoré predložili k zisteniu okolností rozhodujúcich pre posúdenie nároku na poistné plnenie
a jeho výšku, ako aj umožniť vyšetrenia, ktoré sú na to potrebné,
2.	Ak je poistnou udalosťou kritická choroba, je poistený v súvislosti s uplatňovaním nároku na poistné
plnenie povinný:
a)	nahlásiť poistiteľovi udalosť s predložením nasledovných dokladov:
 bez zbytočného odkladu po lekársky potvrdenej diagnóze kritickej choroby predložiť poistiteľovi
vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel,
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 predložiť histologický nález (ak je k dispozícii), podrobnú lekársku správu o jeho zdravotnom stave,
prepúšťaciu správu z hospitalizácie (v prípade, ak došlo k hospitalizácii)
b)	na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia udalosti,
c)	splnomocniť ošetrujúceho lekára k poskytnutiu informácií o jeho zdravotnom stave poistiteľovi,
d)	podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na základe žiadosti poistiteľa, ktoré vykoná zmluvný lekár poistiteľa na náklady poistiteľa.
3.	Ak je poistnou udalosťou uznanie poisteného invalidným pre čiastočnú alebo pre úplnú invaliditu,
je poistený v súvislosti s uplatňovaním nároku na poistné plnenie povinný:
a)	nahlásiť poistiteľovi udalosť s predložením nasledovných dokladov:
 vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel, aj s popisom príčiny vzniku invalidity potvrdeným
lekárom,
 rozhodnutie Správneho orgánu o miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, uznaní
invalidným pre čiastočnú alebo úplnú invaliditu a priznaní alebo o nepriznaní invalidného dôchodku podľa platných právnych predpisov, vrátane lekárskej správy, na základe ktorej bolo vydané toto
rozhodnutie o priznaní invalidity,
 podrobné lekárske správy lekárov, ktorí poisteného ošetrujú, ošetrovali alebo vyšetrovali, o príčinách, začiatku, druhu, priebehu, predpokladanej dĺžke invalidity a o jej stupni; náklady s tým
spojené znáša poistený, ak nebolo dohodnuté inak,
b)	na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia udalosti,
c)	podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na základe žiadosti poistiteľa, ktoré vykoná zmluvný lekár poistiteľa na náklady poistiteľa.
4.	Ak je poistnou udalosťou úmrtie poisteného, je osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie povinná:
a)	strpieť identifikačné úkony poistiteľa v súlade s právnymi predpismi a predložiť poistiteľovi nasledovné doklady:
 doklad totožnosti k overeniu identifikácie oprávnenej osoby (t.j. osoby, ktorej vznikne právo na
poistné plnenie),
 vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel,
 úradný doklad o úmrtí (úmrtný list, resp. výpis z knihy úmrtí),
 lekársku správu o úmrtí poisteného (list o prehliadke mŕtveho),
 prepúšťaciu správu z hospitalizácie (v prípade, ak došlo k úmrtiu počas hospitalizácie),
 reláciu z polície (ak prebehlo vyšetrovanie),
 právoplatný rozsudok, ak bol poistený vyhlásený za mŕtveho (originál alebo overenú kópiu),
b)	na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia udalosti.
5.	Poistiteľ je oprávnený prešetriť zdravotný stav poisteného, dôvody a rozsah kritickej choroby alebo invalidity
svojim zmluvným lekárom a vyžadovať ďalšie informácie týkajúce sa zdravotného stavu a údaje nevyhnutné
pre posúdenie povinnosti plniť.
6.	Ak sa poruší povinnosť, ktorú má poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie z poistenia kritickej
choroby alebo invalidity voči poistiteľovi splniť, nedodá potrebné informácie a požadované doklady ktoré sú podstatné pre určenie právneho základu poistného plnenia a nepreukáže vznik poistnej udalosti,
nevzniká právo na poistné plnenie a poistiteľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.
7.	Poistiteľ je povinný umožniť poistenému a osobe uplatňujúcej so nárok na poistné plnenie nahliadnuť
do všetkých dokladov, ktoré boli sústredené v priebehu šetrenia poistnej udalosti.

Článok 11
Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia
Okrem výluk z poistného plnenia a obmedzení poistného plnenia uvedených v príslušných ustanoveniach
VPP nárok na poistné plnenie nevzniká a poistenie sa nevzťahuje tiež na nasledovné prípady:
1.	v zložke kritické choroby v prípade, ak choroba alebo lekársky zákrok nastali ako následok:
a)	chorôb alebo úrazov alebo ich následkov, ktoré vznikli pred začiatkom tohto poistenia a pre ktoré bol
poistený pred začiatkom tohto poistenia liečený alebo lekársky sledovaný alebo boli pred začiatkom
tohto poistenia prítomné či diagnostikované ich príznaky,
b)	úmyselného privodenia choroby alebo úbytku síl, úmyselného sebapoškodenia alebo pokusu o samovraždu, aj vtedy, ak čin bol uskutočnený v stave chorobnej duševnej poruchy, ktorý vylučoval
slobodný prejav vôle,
c)	priameho alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov jadrovej energie okrem
prípadov, ak je ionizujúcemu žiareniu alebo účinkom jadrovej energie vystavený poistený v rámci liečebného procesu pod lekárskym dohľadom,
d)	ochorenia AIDS alebo infekcie HIV, okrem prípadov uvedených v čl. 8, ods. 2.35 a 2.36 týchto PP.

35

2.	V zložke invalidita v prípade uznania invalidným, ak je invalidita v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutej/tého následkom:
a)	v dôsledku choroby (vrátane jej následkov), ktorá vznikla pred začiatkom tohto poistenia a pre ktorú
bol poistený pred začiatkom tohto poistenia liečený alebo lekársky sledovaný alebo boli pred začiatkom
tohto poistenia prítomné alebo diagnostikované jej príznaky, okrem prípadov, ak táto choroba bola
poistiteľovi poisteným preukázateľne oznámená pri dojednávaní poistenia (v tom prípade sa uplatní
rozsah poistenia, ktorý pre uvedenú chorobu stanovil poistiteľ pri dojednávaní poistenia),
b)	v priamej príčinnej súvislosti s úrazom, ktorý nastal pred začiatkom tohto poistenia,
c)	úmyselného privodenia choroby alebo úbytku síl, úmyselného sebapoškodenia alebo pokusu o samovraždu, aj vtedy, ak čin bol uskutočnený v stave chorobnej duševnej poruchy, ktorý vylučoval
slobodný prejav vôle,
d)	priameho alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov jadrovej energie okrem
prípadov, ak je ionizujúcemu žiareniu alebo účinkom jadrovej energie vystavený poistený v rámci
liečebného procesu pod lekárskym dohľadom,
e)	úmyselného vykonania alebo pokusu o trestný čin poisteným, aj v tom prípade, ak bol na trestný čin
navádzaný, alebo ho objednal alebo pri ňom pomáhal,
f)	duševných porúch podľa MKCH - V. kapitola:
		 fa)	duševné poruchy a poruchy správania, kódy F00 až F99 – v prípade úplnej invalidity, ak boli
v príčinnej súvislosti s užívaním alkoholu a/alebo návykových či psychoaktívnych látok alebo
prípravku takú látku obsahujúceho,
		 fb)	duševné poruchy a poruchy správania, kódy F00 až F99 – v prípade čiastočnej invalidity, ak boli
v príčinnej súvislosti s užívaním alkoholu a/alebo návykových či psychoaktívnych látok alebo prípravku takú látku obsahujúceho,
g)	priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovými udalosťami akéhokoľvek druhu, aktívnej účasti na
vnútroštátnych a medzinárodných nepokojoch,
h)	účasti na amatérskych alebo profesionálnych pretekoch v jazdách na pozemných, vzdušných a vodných dopravných prostriedkoch vrátane tréningových jázd,
i)	leteckej prepravy, pri ktorej bol poistený členom leteckého personálu dopravcu na palube havarovaného lietadla,
j)	vykonávania nebezpečného druhu športu na zemi (napr. horolezectvo od II.stupňa obtiažnosti UIAA,
bojový kontaktný šport, bungee jumping, parkour a pod.), vo vzduchu (napr. parašutizmus, amatérske
používanie motorových alebo aj bezmotorových lietajúcich strojov či prostriedkov a pod.) alebo na vode
(napr. hĺbkové potápanie, diaľkové plavby vykonávané jednotlivcom, plávanie alebo člnkovanie alebo
surfovanie v zakázaných vodách a pod.),
k)	vykonávania nasledovnej činnosti (ako zamestnanec alebo ako samostatná zárobková činnosť):
artista, baletný majster, kaskadér, potápač, pretekársky vodič alebo jazdec, pyrotechnik, robotník
pracujúci s výbušninami, špecialista s horolezeckou technikou, pilot, vojak z povolania zúčastňujúci
sa mierovej misie alebo pilot,
l)	choroby alebo úraz (následkov úrazu), ktoré vzniknú v súvislosti s užitím alkoholu alebo drog,
m)	v dôsledku profesionálne vykonávaného športu.
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čiastočná,
úplná invalidita
pripoistenie

Poistné podmienky
pre poistenie invalidity – 2019
(Ž/322/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Poistenie invalidity, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie (doplnkové poistenie), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb – 2019 (ďalej
aj „VPP“), týmito Poistnými podmienkami pre poistenie invalidity – 2019 (ďalej aj „PP“), uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky dopĺňajú príslušné VPP.
Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred
ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Článok 2
Článok 3
Článok 4

Definície pojmov
Poistenie invalidity
Nepoistiteľné osoby
Zánik poistenia

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE

Článok 5 Čakacia doba
Článok 6 Škodová a poistná udalosť
Článok 7 Poistné plnenie
Článok 8	Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistiteľa
Článok 9	Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia
Článok 10 Preddavok na poistné plnenie

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto poistné podmienky, ak nie je v týchto poistných podmienkach uvedené inak. Pre tieto PP platia aj nasledovné definície:
1.	Aktuálna poistná suma je hodnota poistnej sumy platná k dátumu vzniku poistnej udalosti. V prípade
poistenia s klesajúcou poistnou sumou táto klesá pravidelne raz ročne o jednu n-tinu, kde n je dojednaná poistná doba pripoistenia a platí pre celý príslušný poistný rok tohto poistenia. Prvý raz klesá v deň
začiatku druhého poistného roka tohto poistenia
2.	Odôvodnené prípady, kedy môže o vzniku alebo trvaní invalidity rozhodnúť lekár poistiteľa sú napríklad:
a)	v prípade poisteného, ktorému bol priznaný výsluhový invalidný dôchodok na základe zákona 328/2002
Z.z. v znení aktuálnych predpisov,
b)	v prípade poisteného, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo spĺňa podmienky
nároku na starobný dôchodok,
c)	z dôvodu preskúmania, či miera poklesu podľa rozhodnutia o priznaní invalidity Správnym orgánom
zodpovedá zdravotnému stavu poisteného.
3.	Preddavok na poistné plnenie – je suma vyplatená poistiteľom poistenému v stanovenej výške na základe predpokladu poistiteľa o budúcom priznaní invalidity poistenému, v rozsahu podľa čl. 10 týchto PP.
4.	Škodová udalosť s právom poisteného po 6 mesiacoch od jej zistenia požiadať o preddavok na
poistné plnenie je diagnostikovanie choroby, zdravotného postihnutia, alebo nastatie úrazu uvedeného
v dokumente poistiteľa „Zoznam diagnóz pre účely preddavku na poistné plnenie z poistenia invalidity“
počas trvania poistenia a po uplynutí čakacej doby, ak je uplatňovaná.
5.	Zoznam diagnóz pre účely preddavku na poistné plnenie z poistenia invalidity je dokument vydaný
poistiteľom, s ktorým boli záujemca o poistenie/poistník a poisťovaná osoba oboznámení pred podpisom návrhu poistnej zmluvy, a ktorý je k dispozícii na www.uniqa.sk.
Článok 2
Poistenie invalidity
1.	Poistenie invalidity je možné dojednať ako pripoistenie v nasledovnom rozsahu:
a)	poistenie úplného invalidného dôchodku – poistenie pre prípad úplnej invalidity s poistným plne37

ním vo forme mesačného dôchodku a oslobodenia od platenia poistného za toto poistenie,
b) p
 oistenie kombinovaného invalidného dôchodku – poistenie pre prípad čiastočnej a úplnej invalidity
s poistným plnením vo forme mesačného dôchodku a oslobodenia od platenia poistného za toto poistenie,
c)	poistenie kombinovanej invalidity s klesajúcou poistnou sumou – poistenie pre prípad čiastočnej
a úplnej invalidity s jednorazovým poistným plnením,
d)	poistenie úplnej invalidity s klesajúcou poistnou sumou – poistenie pre prípad úplnej invalidity
s jednorazovým poistným plnením,
e) poistenie úplnej invalidity s konštantnou poistnou sumou – poistenie pre prípad úplnej invalidity
s jednorazovým plnením,
f)	poistenie kombinovanej úrazovej invalidity s konštantnou poistnou sumou – poistenie pre prípad
čiastočnej a úplnej invalidity s jednorazovým poistným plnením, výhradne v dôsledku úrazu.
2.	Tieto poistné podmienky sa vzťahujú iba na poistenie invalidity dojednané ako samostatné pripoistenie. Nevzťahujú sa na poistenie invalidity, dojednané ako súčasť pripoistenia KOMBI ochrana, v kombinácii s poistením úmrtia alebo kritických chorôb.

Článok 3
Nepoistiteľné osoby
Ak nie je v týchto PP uvedené inak, do poistenia nie je prijateľná osoba a poistenie sa nevzťahuje na osobu,
ktorá k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy:
a) je nepoistiteľná v zmysle VPP,
b)	trpí duševnými poruchami podľa MKCH – V. kapitola Duševné poruchy a poruchy správania (kódy
F00 – F99),
c) je infikovaná vírusom HIV,
d)	poberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, resp. má priznanú invaliditu
e)	má podanú žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok v Správnom orgáne,
f)	vykonáva športy uvedené v skupine 99, t.j. profesionálne vykonáva niektorý zo športov: aikido, americký futbal, ázijské bojové umenia, boby – skeleton (ľadové koryto), canyoning, cyklistika (cyklokros,
horská, downhill), flyboarding, historický šerm, horolezectvo do 5 000 m n. m., jazda na vodných/
snežných skútroch, jazdectvo (westernové, ródeo, voltíž, dostihy) – aj registrovane, jiu-jitsu, judo,
karate, kenjutsu, krav maga, lietanie, rafting, ragby, skialpinizmus, taekwondo, vodné lyžovanie, wakeboarding, zápasenie – aj registrovane, resp. na akejkoľvek úrovni (rekreačne, registrovane, profesionálne), vykonáva športy: adrenalínové športy, BASE Jumping, box, bungee jumping, horolezectvo
nad 5 000 m n. m., jachting na mori, kick box, motošport/rallye, motošport – cestný motocykel, paragliding, parašutizmus/voľné pády, potápanie v morských hĺbkach (expedičné), skoky na lyžiach.
Profesionálna úroveň vykonávania športu je úroveň, ktorá je podložená písomnou zmluvou so športovým
klubom a je jeho zdrojom príjmu.
g)	vykonáva niektoré z nasledovných činností (ako zamestnanec alebo ako samostatnú zárobkovú
činnosť): artista, baletný majster, kaskadér, letec – vojak, ochranca hraníc, pilot (malé alebo stredné
civilné dopravné lietadlo do 100 osôb), pilot (veľké civilné dopravné lietadlo nad 100 osôb), pilot
(vrtuľník), potápač, pretekársky vodič alebo jazdec, pyrotechnik, robotník pracujúci s výbušninami,
špecialista s horolezeckou technikou, vojak – inštruktor lietania, vojak - pilot, vojak – špeciálna jednotka, vojak z povolania – mierová misia, športovec profesionál (t.j. úroveň vykonávania športu, ktorá je
podložená písomnou zmluvou so športovým klubom, pričom ju poistený vykonáva ako svoje zamestnanie a je jeho hlavným zdrojom príjmu).
Článok 4
Zánik poistenia
1.	Okrem zániku poistenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, VPP
a ostatných ustanovení týchto PP poistenie zaniká aj z nasledovných dôvodov:
a)	vyplatením poistného plnenia vo výške 100 % v prípade čiastočnej alebo úplnej invalidity, resp. 150 %
v prípade úplnej invalidity z dôvodu kvadruplégie, podľa skoršej z udalostí počas trvania poistnej
zmluvy v poistení v zmysle čl. 2, ods. 1, písm. c) až f).
b)	ak si poistený neoprávnene uplatnil nárok na poistné plnenie a bolo proti nemu vznesené obvinenie
z dôvodu spáchania trestného činu poisťovacieho podvodu. Poistenie zanikne dňom doručenia oznámenia o vznesení obvinenia poistiteľovi.
c)	najneskôr v hlavný výročný deň v kalendárnom roku, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov.
2. Zánikom pripoistenia nezaniká hlavné poistenie.
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ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 5
Čakacia doba
1.	Čakacia doba je 1 rok od začiatku tohto poistenia. V poistnej zmluve možno dohodnúť osobitnú čakaciu dobu.
2.	Ak bol poistený uznaný invalidným počas plynutia čakacej doby, nejedná sa o poistnú udalosť a nevzniká právo na poistné plnenie, aj ak by trvanie invalidity túto čakaciu dobu presahovalo. V tomto prípade
poistenie zanikne od začiatku a poistiteľ vyplatí poistenému zaplatené poistné za toto poistenie. To sa
nevzťahuje na uznanie invalidným výlučne v dôsledku úrazu, ktorý nastal po začiatku tohto poistenia.
3.	Čakacia doba sa neuplatňuje v prípade uznania invalidným výlučne v dôsledku úrazu, ktorý nastal po
začiatku tohto poistenia.
4.	Ak dôjde počas trvania poistenia invalidity k zvýšeniu dojednaného rozsahu poistného plnenia, vzniká
nárok na vyššie plnenie až z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej čakacej doby, ktorá
začne plynúť dňom účinnosti zmeny poistenia. Plnenia za poistné udalosti, ktoré nastali počas plynutia
tejto novej čakacej doby, sa riadia podľa pôvodných podmienok pred začiatkom platnosti zmeny.
5.	V prípade, ak je dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ toto poistenie zároveň zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej PZ pre dojednávané poistenie
neuplatňuje nová čakacia doba, iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny neuplynula.
Článok 6
Škodová a poistná udalosť
1. Škodová udalosť v poistení invalidity:
a) v poistení úplného invalidného dôchodku, v poistení úplnej invalidity s klesajúcou poistnou
sumou, v poistení úplnej invalidity s konštantnou poistnou sumou je uznanie invalidným pre úplnú invaliditu v zmysle definície uvedenej vo VPP, na základe rozhodnutia Správneho orgánu, resp.
v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia lekára poistiteľa,
b) v poistení kombinovaného invalidného dôchodku, v poistení kombinovanej invalidity s klesajúcou poistnou sumou je uznanie invalidným pre čiastočnú alebo úplnú invaliditu v zmysle definície
uvedenej vo VPP, na základe potvrdenia Správneho orgánu, resp. v odôvodnených prípadoch na
základe rozhodnutia lekára poistiteľa,
c) v poistení kombinovanej úrazovej invalidity je uznanie invalidným pre čiastočnú alebo úplnú invaliditu výhradne následkom úrazu v zmysle definície uvedenej vo VPP, na základe rozhodnutia Správneho orgánu, resp. v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia lekára poistiteľa,
d)	dátumom vzniku škodovej udalosti je dátum uznania invalidným uvedený v rozhodnutí Správneho
orgánu ako deň vzniku invalidity, resp. v odôvodnených prípadoch dátum stanovený lekárom poistiteľa.
2. Poistná udalosť v poistení invalidity:
a)	Škodová udalosť sa stáva poistnou udalosťou v okamihu, kedy bol preukázaný vznik nároku na poistné plnenie.
b)	Dátumom vzniku poistnej udalosti je dátum uznania invalidným uvedený v rozhodnutí Správneho
orgánu ako deň vzniku invalidity, resp. v odôvodnených prípadoch dátum stanovený lekárom poistiteľa.
3.	Rozhodnutie či, v akom rozsahu a kedy sa poistený stal invalidným v zmysle týchto poistných podmienok
má v odôvodnených prípadoch právo vykonať lekár poistiteľa, na základe poskytnutia všetkých poistiteľom vyžiadaných podkladov.
4.	V prípade, ak po vzniku nároku na preddavok na poistné plnenie v zmysle čl. 10 týchto PP dôjde k zániku
poistenia bez nastatia poistnej udalosti v zmysle ods. 2 tohto článku, tak je škodová udalosť s právom
poisteného po 6 mesiacoch od jej zistenia požiadať o preddavok na poistné plnenie preklasifikovaná
poistiteľom na poistnú udalosť s rozsahom poistného plnenia uvedeného v čl. 10 ods. 3 a preddavok sa
tým súčasne stáva aj poistným plnením z tejto udalosti.
Článok 7
Poistné plnenie
1. V prípade vzniku nároku na poistné plnenie poistiteľ poskytne poistné plnenie v nasledovnom rozsahu:
a) v poistení úplného invalidného dôchodku, v poistení kombinovaného invalidného dôchodku vo forme
mesačného dôchodku vyplácaného poistenému a oslobodenia poistníka od povinnosti platiť bežné
poistné za toto poistenie v rozsahu:
		 aa) vyplácanie 100 % mesačného dôchodku poistenému (s výnimkou úplnej invalidity z dôvodu kvadruplégie), resp. vyplácanie 150 % mesačného dôchodku poistenému v prípade priznania úplnej
invalidity z dôvodu kvadruplégie. Dôchodok sa vypláca od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
dátume vzniku poistnej udalosti, a spravidla na obdobie jedného roka počas trvania poistenia;
		 ab)oslobodenie poistníka od povinnosti platiť bežné poistné za toto poistenie odo dňa najbližšej
splatnosti poistného po dátume vzniku poistnej udalosti, a týka sa poistného spravidla za jeden
rok trvania poistenia;
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ac)	za predchádzajúce časové obdobia sa plnenie neposkytuje. Ak bol poskytnutý preddavok na poistné plnenie v zmysle čl. 10 týchto PP, stáva sa súčasťou poistného plnenia a toto sa oň navyšuje;
		 ad)	poistné plnenie sa spravidla priznáva na dobu jedného roka a predlžuje sa vždy na ďalšie obdobie, ak poistený pred uplynutím doby, na ktorú bolo priznané poistné plnenie na základe pretrvávajúcej čiastočnej alebo úplnej invalidity, podľa toho aké poistenie je dojednané, opätovne písomne preukáže poistiteľovi dokladom od Správneho orgánu, že nárok na poberanie invalidného
dôchodku v zmysle tohto článku trvá aj naďalej; bez doručenia tohto dokladu nevzniká nárok na
poistné plnenie za ďalšie obdobie a to až do preukázania trvania nároku, kedy môže byť poistné
plnenie poskytnuté aj spätne;
		 ae)	v prípade, ak bolo poistenému vyplácané poistné plnenie z dôvodu úplnej invalidity za súvislé
obdobie 5 po sebe nasledujúcich rokov a nárok na poistné plnenie z dôvodu úplnej invalidity trvá
aj po uplynutí tohto obdobia, poistiteľ prizná poistné plnenie na ďalšie súvislé obdobie 10 rokov
počas trvania poistenia, najviac však do konca poistnej doby tohto poistenia. Ďalšie uplatnenie
nároku na poistné plnenie je potrebné uplatniť písomne pred uplynutím doby 10 rokov, na ktorú
bolo priznané poistné plnenie. V prípade, ak nárok na poistné plnenie z dôvodu úplnej invalidity
trvá aj po uplynutí 10 rokov, t.j. úplná invalidita trvá neprerušene 15 rokov, poistiteľ prizná poistné
plnenie do zániku tohto poistenia. Do vyššie uvedených období v zmysle tohto bodu sa nezapočítava obdobie počas ktorého bol poskytnutý preddavok na poistné plnenie;
		 af)	povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo priznané
poistné plnenie (ak už nebolo preukázané pretrvávanie nároku), uplynutím poistnej doby tohto
poistenia, zánikom tohto poistenia, zánikom dôvodov pre ktoré sa poistený považuje za čiastočne
alebo úplne invalidného (to sa nevzťahuje na prípady plynulej zmeny invalidného dôchodku na
starobný dôchodok, ak je možné pokračovať v poistnom plnení v súlade s ods.3 tohto článku),
úmrtím poisteného, najneskôr však v hlavný výročný deň v kalendárnom roku, v ktorom poistený
dovŕši vek 65 rokov, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Ak zanikla povinnosť poistiteľa
poskytnúť poistné plnenie, poistiteľ nemá povinnosť vyplácať invalidný dôchodok za obdobia
nasledujúce po zániku tohto nároku;
		 ag)	ak zanikla povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie, poistník je povinný platiť poistné od
najbližšej splatnosti poistného, nasledujúcej po zániku nároku na poistné plnenie.
		 ah)	V prípade, ak bol v súlade s čl. 10 týchto PP poistenému vyplatený preddavok na poistné plnenie,
je odchýlne od ustanovení ods. aa) v prípade vzniku nároku na poistné plnenie vyplácaný mesačný dôchodok najskôr od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyplatený
posledný dôchodok z preddavku na poistné plnenie a odchýlne od ustanovení ods. ab) poskytnuté oslobodenie od platenia poistného za toto poistenie najskôr odo dňa najbližšej splatnosti
poistného nasledujúcej po poistnom období, za ktoré bolo poskytnuté posledné oslobodenie od
platenia poistného z preddavku na poistné plnenie.
b)	v poistení kombinovanej invalidity s klesajúcou poistnou sumou, v poistení úplnej invalidity s klesajúcou
poistnou sumou, v poistení úplnej invalidity s konštantnou poistnou sumou vo forme jednorazového
poistného plnenia vyplateného poistenému v nasledovnom rozsahu:
		 ba)	vyplatenie 100 % aktuálnej poistnej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti v prípade priznania čiastočnej alebo úplnej invalidity (s výnimkou úplnej invalidity z dôvodu kvadruplégie).
Vznikom nároku na poistné plnenie toto poistenie zaniká;
		 bb)	vyplatenie 150 % aktuálnej poistnej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti v prípade
priznania úplnej invalidity z dôvodu kvadruplégie. Vznikom nároku na poistné plnenie toto poistenie zaniká;
		 bc)	v prípade vzniku poistnej udalosti a ak už bol v súlade s čl. 10 týchto PP poistenému vyplatený
preddavok na poistné plnenie z poistenia čiastočnej alebo úplnej invalidity, je v prípade vzniku
nároku na poistné plnenie vyplatený prípadný kladný rozdiel medzi poistným plnením v zmysle
bodu ba) resp. bb) a už poskytnutým preddavkom na poistné plnenie. Prípadný záporný rozdiel
sa nevracia.
c)	v poistení kombinovanej úrazovej invalidity s konštantnou poistnou sumou vo forme jednorazového poistného plnenia vyplateného poistenému v jednej sume alebo v dvoch častiach v nasledovnom rozsahu:
		 ca)	vyplatenie prvej časti vo výške 50 % aktuálnej poistnej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti v prípade priznania čiastočnej invalidity. Vznikom nároku na 1. časť poistného plnenia toto
poistenie zaniká. Druhú časť vo výške 50 % dojednanej poistnej sumy vyplatí poistiteľ po 12 mesiacoch od vzniku poistnej udalosti za predpokladu, že priznanie čiastočnej invalidity následkom toho
istého úrazu pretrváva, alebo došlo k prehodnoteniu na úplnú invaliditu;
		 cb)	vyplatenie 100 % aktuálnej poistnej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti v prípade priznania úplnej invalidity v dôsledku úrazu (s výnimkou úplnej invalidity z dôvodu kvadruplégie). Vznikom
nároku na poistné plnenie toto poistenie zaniká;
		 cc)	vyplatenie 150 % aktuálnej poistnej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti v prípade
priznania úplnej invalidity z dôvodu kvadruplégie. Vznikom nároku na poistné plnenie toto poistenie zaniká;
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cd)	celkové maximálne poistné plnenie z tohto poistenia je vo výške aktuálnej poistnej sumy k dátumu vzniku poistnej udalosti, v prípade úplnej invalidity z dôvodu kvadruplégie vo výške 150 %
aktuálnej poistnej sumy k dátumu vzniku poistnej udalosti;
		 ce)	v prípade vzniku poistnej udalosti a ak už bol v súlade s čl. 10 týchto PP poistenému vyplatený
preddavok na poistné plnenie z poistenia čiastočnej alebo úplnej invalidity, je v prípade vzniku
nároku na poistné plnenie vyplatený prípadný kladný rozdiel medzi poistným plnením v zmysle
bodu ca), cb) resp. cc) a už poskytnutým preddavkom na poistné plnenie. Prípadný záporný
rozdiel sa nevracia.
2.	Poistiteľ poskytne poistné plnenie po predložení všetkých požadovaných dokladov a po rozhodnutí
o vzniku nároku na poistné plnenie. Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady spojené s vystavením
požadovaných dokladov hradí poistený. Na doklady vydané manželom, manželkou, súrodencom alebo
príbuznými poisteného v priamom rade sa neprihliada, ak sa poistený s poistiteľom nedohodne inak.
3.	Poistiteľ je oprávnený poskytnúť poistné plnenie odchylne od ustanovení ods.1 aj v prípade, ak bol poistenému priznaný predčasný starobný dôchodok alebo spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok
a lekár stanovený poistiteľom na základe posúdenia jeho zdravotného stavu rozhodne o percente poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Článok 8
Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistiteľa
1.	Poistený je povinný umožniť poistiteľovi vyhotoviť kópie dokladov, ktoré predložil k zisteniu okolností
rozhodujúcich pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť vyšetrenia, ktoré sú
na to potrebné.
2.	Poistený je v súvislosti s uplatňovaním nároku na poistné plnenie povinný:
a)	nahlásiť poistiteľovi udalosť s predložením nasledovných dokladov:
		 vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel, aj s popisom príčiny vzniku invalidity potvrdeným lekárom,
		 rozhodnutie Správneho orgánu o miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, uznaní
invalidným a priznaní alebo o nepriznaní invalidného dôchodku podľa platných právnych predpisov, vrátane lekárskej správy, na základe ktorej bolo vydané toto rozhodnutie o priznaní invalidity;
		 podrobné lekárske správy lekárov, ktorí poisteného ošetrujú, ošetrovali alebo vyšetrovali, o príčinách,
začiatku, druhu, priebehu, predpokladanej dĺžke invalidity a o jej stupni. Náklady s tým spojené znáša
osoba, ktorá nárok uplatnila, ak nebolo dohodnuté inak,
b)	na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia udalosti,
c)	dbať o zlepšenie svojho zdravotného stavu, dodržiavať liečebný režim stanovený lekárom, riadiť sa
pokynmi lekára s cieľom pokročenia liečby alebo zmiernenia invalidity,
d)	podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na základe žiadosti poistiteľa, ktoré vykoná zmluvný lekár poistiteľa na náklady poistiteľa,
e)	v prípade nároku na poistné plnenie na ďalšie obdobia v poistení invalidného dôchodku, v zmysle
čl.7, ods.1, písm. a) týchto PP, je potrebné tento nárok uplatniť písomne pred uplynutím doby, na ktorú bolo priznané poistné plnenie, v opačnom prípade môže poistiteľ pozastaviť výplatu mesačného
dôchodku až do preukázania trvania nároku.
3.	Poistený je v súvislosti s uplatňovaním nároku na preddavok na poistné plnenie povinný:
a)	predložiť so žiadosťou poistiteľovi podrobné lekárske správy lekárov, ktorí poisteného ošetrujú, ošetrovali alebo vyšetrovali, o príčinách, začiatku, druhu, priebehu choroby, zdravotného postihnutia,
v prípade úrazu i o dátume vzniku úrazu,
b)	na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia udalosti,
c)	podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na základe žiadosti poistiteľa, ktoré vykoná zmluvný lekár poistiteľa.
4.	Poistený je povinný bez zbytočného odkladu informovať poistiteľa o znížení hodnoty miery poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na základe rozhodnutia Správneho orgánu, o zlepšení svojho
zdravotného stavu alebo o opätovnom zaradení do pracovnej činnosti počas akéhokoľvek obdobia, na
ktoré je priznané poistné plnenie v zmysle čl. 7, ods.1, písm. a) týchto PP.
5.	Poistený je povinný bez zbytočného odkladu predložiť poistiteľovi, v prípade ak mu bol v zmysle čl. 10
týchto PP poskytnutý preddavok na poistné plnenie, rozhodnutie Správneho orgánu o miere poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, uznaní invalidným a priznaní alebo o nepriznaní invalidného
dôchodku, resp. o neuznaní invalidným.
6.	Poistiteľ je oprávnený v prípade, že informácie uvedené v ods. 4 a 5 by viedli k zániku nároku na poistné
plnenie resp. na preddavok na poistné plnenie v poistení invalidného dôchodku a poistený tieto informácie zatajil, aplikovať na poistné, od ktorého platenia bol poistník neoprávnene oslobodený, ustanovenie
§ 801 Občianskeho zákonníka, ak poistník na požiadanie poistiteľa nezaplatí toto poistné v poistiteľom
určenej lehote. Poistený je v tomto prípade povinný vrátiť poistiteľovi neoprávnene prijatú časť poistného plnenia resp. preddavku na poistné plnenie.
41

7.	Poistiteľ je oprávnený prešetriť zdravotný stav poisteného, dôvody a rozsah invalidity svojim zmluvným
lekárom a vyžadovať ďalšie informácie týkajúce sa zdravotného stavu a údaje nevyhnutné pre posúdenie
povinnosti plniť. Toto právo má aj pri každom opätovnom potvrdení trvania nároku na poistné plnenie
v poistení invalidného dôchodku, v zmysle ods. 2 písm. e) tohto článku. Za týmto účelom môže poistiteľ na
jeho náklady požadovať vykonanie lekárskej prehliadky poisteného lekárom určeným poistiteľom. Lekársku
prehliadku možno požadovať iba raz za poistný rok, alebo vždy pri uplatnení nároku na poistné plnenie.
8.	Ak sa poruší povinnosť, ktorú má poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie voči poistiteľovi splniť, nedodá potrebné informácie a požadované doklady ktoré sú podstatné pre určenie právneho základu poistného plnenia a nepreukáže vznik poistnej udalosti, nevzniká právo na poistné plnenie a poistiteľ
nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.
9.	Poistiteľ je povinný umožniť poistenému nahliadnuť do všetkých dokladov, ktoré boli sústredené v priebehu šetrenia poistnej udalosti.

Článok 9
Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia
Okrem výluk z poistného plnenia a obmedzení poistného plnenia uvedených v príslušných ustanoveniach
VPP nárok na poistné plnenie nevzniká a poistenie sa nevzťahuje tiež na nasledovné prípady:
1.	v prípade, ak invalidita vznikla v dôsledku choroby poisteného (vrátane jej následkov), ktorá vznikla pred
začiatkom poistenia a pre ktorú bol poistený pred začiatkom poistenia liečený alebo lekársky sledovaný
alebo boli pred začiatkom tohto poistenia prítomné alebo diagnostikované jej príznaky, okrem prípadov,
ak táto choroba bola poistiteľovi poisteným preukázateľne oznámená pri dojednávaní tohto poistenia
(v tom prípade sa uplatní rozsah poistenia, ktorý pre uvedenú chorobu stanovil poistiteľ pri dojednávaní
poistenia),
2.	v prípade, ak invalidita vznikla v priamej príčinnej súvislosti s úrazom, ktorý nastal pred začiatkom tohto
poistenia,
3.	v prípade, ak je invalidita v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutej/tého následkom:
a)	úmyselného privodenia choroby alebo úbytku síl, úmyselného sebapoškodenia alebo pokusu o samovraždu, aj vtedy, ak čin bol uskutočnený v stave chorobnej duševnej poruchy, ktorý vylučoval slobodný
prejav vôle, alebo spôsobenia úrazu inou osobou z podnetu poisteného,
b)	úmyselného vykonania alebo pokusu o trestný čin poisteným, aj v tom prípade, ak tento bol na trestný čin navádzaný alebo pri ňom pomáhal,
c)	duševných porúch podľa MKCH - V. kapitola:
		 ca)	duševné poruchy a poruchy správania, kódy F00 až F99 – v prípade úplnej invalidity, ak boli
v príčinnej súvislosti s užívaním alkoholu a/alebo návykových či psychoaktívnych látok alebo
prípravku takú látku obsahujúceho,
		 cb)	duševné poruchy a poruchy správania, kódy F00 až F99 – v prípade čiastočnej invalidity, ak boli
v príčinnej súvislosti s užívaním alkoholu a/alebo návykových či psychoaktívnych látok alebo
prípravku takú látku obsahujúceho,
d)	priameho alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov jadrovej energie okrem
prípadov, ak je ionizujúcemu žiareniu alebo účinkom jadrovej energie vystavený poistený v rámci
liečebného procesu pod lekárskym dohľadom,
e)	priamej alebo nepriamej súvistlosti s vojnovými udalosťami akéhokoľvek druhu, aktívnej účasti na
vnútroštátnych alebo medzinárodných nepokojoch,
f)	účasti na amatérskych alebo profesionálnych pretekoch v jazdách na pozemných, vzdušných a vodných dopravných prostriedkoch vrátane tréningových jázd,
g)	leteckej prepravy, pri ktorej bol poistený členom leteckého personálu dopravcu na palube havarovaného lietadla,
h)	vykonávania nebezpečného druhu športu na zemi (napr. horolezectvo od II.stupňa obtiažnosti UIAA,
bojový kontaktný šport, bungee jumping, parkour a pod.), vo vzduchu (napr. parašutizmus, amatérske používanie motorových alebo aj bezmotorových lietajúcich strojov či prostriedkov a pod.) alebo
na vode (napr. hĺbkové potápanie, diaľkové plavby vykonávané jednotlivcom, plávanie alebo člnkovanie alebo surfovanie v zakázaných vodách a pod.),
i)	vykonávania nasledovnej činnosti (ako zamestnanec alebo ako samostatná zárobková činnosť):
artista, baletný majster, kaskadér, potápač, pretekársky vodič alebo jazdec, pyrotechnik, robotník
pracujúci s výbušninami, špecialista s horolezeckou technikou, pilot, vojak z povolania zúčastňujúci
sa mierovej misie alebo pilot,
j)	choroby alebo úrazu (následkov úrazu), ktoré vzniknú v súvislosti s užitím alkoholu alebo drog,
k)	v dôsledku profesionálne vykonávaného športu.
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Článok 10
Preddavok na poistné plnenie
1.	Poistený má právo počas trvania poistenia invalidity uvedeného v čl. 2 týchto PP požiadať poistiteľa
o preddavok na poistné plnenie, ak sú splnené nasledovné podmienky:
a)	choroba, zdravotné postihnutie alebo následok úrazu sú pre poistený typ invalidity (čiastočná alebo
úplná) uvedené v dokumente „Zoznam diagnóz pre účely preddavku na poistné plnenie z poistenia
invalidity“ vydanom poistiteľom,
b)	poistenému počas trvania poistnej zmluvy v minulosti ešte nevznikol žiadny nárok na preddavok na poistné plnenie v zmysle týchto PP,
c)	už uplynulo 12 mesiacov od konca čakacej doby. Splnenie podmienky uplynutia doby 12 mesiacov sa
nepožaduje v prípade úrazu, ktorý nastal po začiatku tohto poistenia.
d)	stanovenie diagnózy choroby, zdravotného postihnutia, resp. vznik úrazu ktoré je v priamej príčinnej
súvislosti s diagnózou uvedenou v dokumente „Zoznam diagnóz pre účely preddavku na poistné
plnenie z poistenia invalidity“ bolo minimálne 6 mesiacov pred dátumom požiadania o preddavok
na poistné plnenie,
e)	pre uplatňovanie preddavku na poistné plnenie z úplnej invalidity je požadovaná aj súvislá pracovná
neschopnosť poisteného minimálne 6 mesiacov k dátumu požiadania o preddavok na poistné plnenie,
f)	o preddavok na poistné plnenie je možné požiadať najneskôr 12 mesiacov pred koncom poistnej
doby poistenia,
g)	o preddavok na poistné plnenie musí poistený požiadať počas svojho života.
2.	Posudzovanie nároku na výplatu preddavku na poistné plnenie:
a)	aktuálna poistná suma resp. mesačný dôchodok pre výpočet výšky preddavku na poistné plnenie je
hodnota platná k dátumu rozhodnutia poistiteľa o vzniku nároku na preddavok na poistné plnenie,
b)	preddavok na poistné plnenie sa poskytuje pri splnení všetkých podmienok stanovených poistiteľom.
Rozhodnutie o nároku na plnenie vykoná poistiteľ;
c)	pre poisteného môže byť počas trvania poistnej zmluvy priznaný nárok na preddavok na poistné plnenie iba raz, bez ohľadu na typ invalidity.
3. Výška preddavku na poistné plnenie:
a)	pre poistenie invalidity s poistným plnením formou mesačného dôchodku je preddavok na poistné plnenie vo výške aktuálneho mesačného dôchodku a oslobodenia od platenia poistného za toto
poistenie a poskytuje sa za obdobie so splatnosťou po dátume priznania nároku na preddavok a
najneskôr pred dátumom rozhodnutia Správneho orgánu, maximálne však za 12 mesiacov od vzniku
nároku na preddavok na poistné plnenie, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Nie je možný súbeh
výplaty mesačného dôchodku a oslobodenia od platenia poistného z preddavku na poistné plnenie
a z poistného plnenia;
b)	pre poistenie invalidity s poistným plnením vo forme jednorazového plnenia:
		 ba)	uplatňovanie nároku v poistení kombinovanej úrazovej invalidity s konštantnou poistnou sumou:
z poistenia čiastočnej invalidity až do výšky 15 % aktuálnej poistnej sumy k dátumu rozhodnutia
poistiteľa o nároku na preddavok na poistné plnenie, maximálne však 7 500 eur; z poistenia úplnej
invalidity až do výšky 30 % aktuálnej poistnej sumy k dátumu rozhodnutia poistiteľa o nároku na
preddavok na poistné plnenie, maximálne však 15 000 eur,
		 bb)	uplatňovanie nároku v poistení kombinovanej invalidity s klesajúcou poistnou sumou, úplnej
invalidity s klesajúcou alebo konštantnou poistnou sumou: z poistenia čiastočnej alebo úplnej
invalidity až do výšky 30 % aktuálnej poistnej sumy k dátumu rozhodnutia poistiteľa o nároku na
preddavok na poistné plnenie, maximálne však 15 000 eur,
c)	maximálna výška preddavku na poistné plnenie vyplatená poistenému poistiteľom nemôže presiahnuť sumy uvedené v písm. b) súhrnne za všetky poistenia invalidity s jednorazovým plnením vo všetkých poistných zmluvách dojednaných s poistiteľom.
4.	V prípade ak po výplate preddavku na poistné plnenie na základe rozhodnutia Správneho orgánu:
a)	poistený nebol uznaný invalidným, poistiteľ nepožaduje vrátenie vyplateného preddavku na poistné plnenie. Škodová udalosť s právom poisteného po 6 mesiacoch od jej zistenia požiadať o preddavok na poistné plnenie je preklasifikovaná poistiteľom na poistnú udalosť s rozsahom poistného plnenia uvedeného
v ods. 3 a preddavok sa tým súčasne stáva aj poistným plnením z tejto udalosti.
b)	poistený bol uznaný invalidným pre úplnú alebo čiastočnú invaliditu a vznikne nárok na poistné plnenie:
		 ba)	pre poistenie invalidity s poistným plnením formou mesačného dôchodku poistiteľ poskytne poistné plnenie v súlade s ustanoveniami čl. 7, ods. 1,
		 bb)	pre poistenie invalidity s poistným plnením vo forme jednorazového plnenia poistiteľ vyplatí
prípadný kladný rozdiel medzi poistným plnením a sumou už vyplateného preddavku na poistné
plnenie v zmysle čl. 7, ods. 1.
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úplná invalidita
pripoistenie

Poistné podmienky pre poistenie oslobodenia
od platenia poistného v prípade úplnej invalidity – 2019
(Ž/323/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Poistenie oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej invalidity, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie
(doplnkové poistenie), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými
podmienkami pre poistenie osôb – 2019, týmito Poistnými podmienkami pre poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade úplnej invalidity – 2019 (ďalej aj „PP“), uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky dopĺňajú príslušné VPP. Ustanovenia poistnej zmluvy,
ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Článok 2
Článok 3
Článok 4

Definície pojmov
Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade úplnej invalidity
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ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto PP, ak nie je v týchto poistných podmienkach
uvedené inak. Pre tieto PP platia aj nasledovné definície:
1.	Odôvodnené prípady, kedy môže o vzniku alebo trvaní invalidity rozhodnúť lekár poistiteľa sú napríklad:
a)	v prípade poisteného, ktorému bol priznaný výsluhový invalidný dôchodok na základe zákona
328/2002 Z.z. v znení aktuálnych predpisov,
b)	v prípade poisteného, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo spĺňa podmienky
nároku na starobný dôchodok,
c)	z dôvodu preskúmania, či miera poklesu podľa rozhodnutia o priznaní invalidity Správnym orgánom
zodpovedá zdravotnému stavu poisteného.
2. Preddavok na poistné plnenie je suma vyplatená poistiteľom poistenému v stanovenej výške na základe
predpokladu poistiteľa o budúcom priznaní invalidity poistenému, v rozsahu podľa čl. 10 týchto PP.
3.	Škodová udalosť s právom poisteného a poistníka po 6 mesiacoch od jej zistenia požiadať o preddavok
na poistné plnenie je diagnostikovanie choroby, zdravotného postihnutia, alebo nastatie úrazu uvedeného v dokumente poistiteľa „Zoznam diagnóz pre účely preddavku na poistné plnenie z poistenia
invalidity“ poistenému počas trvania poistenia a po uplynutí čakacej doby, ak je uplatňovaná.
4. Zoznam diagnóz pre účely preddavku na poistné plnenie z poistenia invalidity je dokument vydaný
poistiteľom, s ktorým boli záujemca o poistenie/poistník a poisťovaná osoba oboznámení pred podpisom návrhu poistnej zmluvy a ktorý je k dispozícii na www.uniqa.sk.
Článok 2
Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade úplnej invalidity
1.	Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade úplnej invalidity sa dojednáva ako pripoistenie
pre osobu, na ktorú sa vzťahuje hlavné poistenie.
2. Tieto poistné podmienky sa vzťahujú iba na poistenie invalidity dojednané ako samostatné pripoistenie.
Nevzťahujú sa na poistenie invalidity, dojednané ako súčasť pripoistenia KOMBI ochrana, v kombinácii
s poistením úmrtia alebo kritických chorôb.
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Článok 3
Nepoistiteľné osoby
Ak nie je v týchto PP uvedené inak, do poistenia nie je prijateľná osoba a poistenie sa nevzťahuje na osobu,
ktorá k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy:
a) je neprijateľná do poistenia v zmysle VPP,
b)	trpí duševnými poruchami podľa MKCH — V. kapitola Duševné poruchy a poruchy správania (kódy
F00 – F99)
c) je infikovaná vírusom HIV,
d)	poberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, resp. má priznanú invaliditu,
e)	má podanú žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok v Správnom orgáne,
f)	vykonáva športy uvedené v skupine 99, profesionálne vykonáva niektorý zo športov: aikido, americký futbal, ázijské bojové umenia, boby – skeleton (ľadové koryto), canyoning, cyklistika (cyklokros,
horská, downhill), flyboarding, historický šerm, horolezectvo do 5 000 m n.m., jazda na vodných/
snežných skútroch, jazdectvo (westernové, ródeo, voltíž, dostihy) – aj registrovane, jiu-jitsu, judo,
karate, kenjutsu, krav maga, lietanie, rafting, ragby, skialpinizmus, taekwondo, vodné lyžovanie, wakeboarding, zápasenie – aj registrovane, resp. na akejkoľvek úrovni (rekreačne, registrovane, profesionálne), vykonáva športy: adrenalínové športy, BASE Jumping, box, bungee jumping, horolezectvo
nad 5 000 m n.m., jachting na mori, kick box, motošport/rallye, motošport – cestný motocykel, paragliding, parašutizmus/voľné pády, potápanie v morských hĺbkach (expedičné), skoky na lyžiach.
Profesionálna úroveň vykonávania športu je úroveň, ktorá je podložená písomnou zmluvou so športovým klubom a je jeho zdrojom príjmu.
g) vykonáva niektoré z nasledovných činností (ako zamestnanec alebo ako samostatnú zárobkovú
činnosť): artista, baletný majster, kaskadér, letec – vojak, ochranca hraníc, pilot (malé alebo stredné
civilné dopravné lietadlo do 100 osôb), pilot (veľké civilné dopravné lietadlo nad 100 osôb), pilot
(vrtuľník), potápač, pretekársky vodič alebo jazdec, pyrotechnik, robotník pracujúci s výbušninami,
špecialista s horolezeckou technikou, vojak – inštruktor lietania, vojak - pilot, vojak – špeciálna jednotka, vojak z povolania – mierová misia, športovec profesionál (t.j. úroveň vykonávania športu, ktorá je
podložená písomnou zmluvou so športovým klubom, pričom ju poistený vykonáva ako svoje zamestnanie a je jeho hlavným zdrojom príjmu).an, novinár, veľvyslanec, vodič z povolania.
Článok 4
Zánik poistenia
1.	Okrem zániku poistenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, VPP
a ostatných ustanovení týchto PP poistenie zaniká:
a)	ak si poistený neoprávnene uplatnil nárok na poistné plnenie a bolo proti nemu vznesené obvinenie
z dôvodu spáchania trestného činu poisťovacieho podvodu. Poistenie zanikne dňom doručenia oznámenia o vznesení obvinenia poistiteľovi,
b)	najneskôr v hlavný výročný deň v kalendárnom roku, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov.
2. Zánikom pripoistenia nezaniká hlavné poistenie.

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 5
Čakacia doba
1.	Čakacia doba je 1 rok od začiatku tohto poistenia. V poistnej zmluve možno dohodnúť osobitnú čakaciu
dobu.
2.	Ak bol poistený uznaný invalidným pre úplnú invaliditu počas plynutia čakacej doby nejedná sa o poistnú
udalosť a nevzniká právo na poistné plnenie, aj ak by trvanie invalidity túto čakaciu dobu presahovalo. To
sa nevzťahuje na uznanie invalidným výlučne v dôsledku úrazu, ktorý nastal po začiatku tohto poistenia.
3.	Čakacia doba sa neuplatňuje v prípade uznania invalidným pre úplnú invaliditu výlučne v dôsledku úrazu,
ktorý nastal po začiatku tohto poistenia.
4.	Ak dôjde počas trvania poistenia k zvýšeniu rozsahu dojednaného poistného plnenia, vzniká nárok na vyššie plnenie až z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej čakacej doby, ktorá začne plynúť dňom
účinnosti zmeny poistenia. Plnenia za poistné udalosti, ktoré nastali počas plynutia tejto novej čakacej
doby, sa riadia podľa pôvodných podmienok pred začiatkom platnosti zmeny.
5.	V prípade, ak je dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ toto poistenie zároveň zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej PZ pre dojednávané poistenie
neuplatňuje nová čakacia doba, iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny neuplynula.
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Článok 6
Škodová a poistná udalosť
1.	Škodová udalosť je uznanie poisteného invalidným pre úplnú invaliditu v zmysle definície uvedenej vo
VPP, na základe rozhodnutia Správneho orgánu, resp. v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia lekára poistiteľa,
2. Poistná udalosť v poistení invalidity:
a)	škodová udalosť sa stáva poistnou udalosťou v okamihu, kedy bol preukázaný vznik nároku na poistné plnenie,
b)	dátumom vzniku poistnej udalosti je dátum uznania invalidným v rozsahu úplnej invalidity uvedený
v rozhodnutí Správneho orgánu ako deň vzniku invalidity, resp. v odôvodnených prípadoch dátum
stanovený lekárom poistiteľa.
3.	Rozhodnutie či a kedy sa poistený stal úplne invalidným v zmysle týchto poistných podmienok má
v odôvodnených prípadoch právo vykonať lekár poistiteľa, na základe poskytnutia všetkých poistiteľom
vyžiadaných podkladov.
4.	V prípade, ak po vzniku nároku na preddavok na poistné plnenie v zmysle čl. 10 týchto PP dôjde k zániku
poistenia bez nastatia poistnej udalosti v zmysle ods. 2 tohto článku, tak je škodová udalosť s právom
poisteného a poistníka po 6 mesiacoch od jej zistenia požiadať o preddavok na poistné plnenie preklasifikovaná poistiteľom na poistnú udalosť s rozsahom poistného plnenia uvedeného v čl. 10, ods. 3
a preddavok sa tým súčasne stáva aj poistným plnením z tejto udalosti.
Článok 7
Poistné plnenie
1.	Nárok na poistné plnenie má poistník. V prípade vzniku nároku na poistné plnenie poistiteľ poskytne z poistenia oslobodenia od platenia poistného v prípade úplnej invalidity poistné plnenie v nasledovnom rozsahu:
a)	oslobodenie poistníka od platenia bežného poistného. Povinnosť platiť poistné za tie poistenia, pre
ktoré je to v poistnej zmluve dojednané, zaniká odo dňa najbližšej splatnosti poistného po dátume
uznania poisteného za invalidného pre úplnú invaliditu Správnym orgánom a týka sa spravidla poistného za jeden rok trvania poistenia;
b)	poistné plnenie sa spravidla priznáva na dobu jedného roka a predlžuje sa vždy na ďalšie obdobie,
ak poistený pred uplynutím doby, na ktorú bolo priznané poistné plnenie, na základe pretrvávajúcej
úplnej invalidity opätovne preukáže poistiteľovi dokladom od Správneho orgánu, že nárok poistníka
na oslobodenie od platenia poistného v zmysle tohto článku trvá aj naďalej; bez doručenia tohto
dokladu nevzniká nárok na poistné plnenie za ďalšie obdobie a to až do preukázania trvania nároku,
kedy môže byť poistné plnenie poskytnuté aj spätne,
c)	v prípade, ak bolo poistníkovi priznané poistné plnenie za súvislé obdobie 5 po sebe nasledujúcich
rokov a nárok na poistné plnenie trvá aj po uplynutí tohto obdobia, poistiteľ prizná poistné plnenie
na ďalšie súvislé obdobie 10 rokov počas trvania poistenia, najviac však do konca poistnej doby.
Ďalšie uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné uplatniť písomne pred uplynutím doby 10
rokov, na ktorú bolo priznané poistné plnenie a v prípade, ak nárok na poistné plnenie trvá súvisle aj
po uplynutí 10 rokov, t.j. úplná invalidita trvá nepretržite 15 rokov, poistiteľ prizná poistné plnenie do
zániku tohto poistenia. Do vyššie uvedených období v zmysle tohto bodu sa nezapočítava obdobie,
počas ktorého bol poistníkovi poskytnutý preddavok na poistné plnenie,
d)	počas obdobia priznaného nároku na oslobodenie od platenia poistného, vrátane preddavku na poistné plnenie, nie je možné v poistnej zmluve realizovať zvýšenie rozsahu poistenia tých poistení, na
ktoré sa oslobodenie od platenia poistného vzťahuje,
e)	v prípade, ak bol v súlade s čl. 10 týchto PP poistníkovi poskytnutý preddavok na poistné plnenie, je
odchýlne od ustanovení ods. a) v prípade vzniku nároku na poistné plnenie poskytnuté oslobodenie od
platenia poistného najskôr odo dňa najbližšej splatnosti poistného nasledujúcej po poistnom období, za
ktoré bolo poskytnuté posledné oslobodenie od platenia poistného z preddavku na poistné plnenie,
f)	poistné plnenie z poistenia oslobodenia od platenia poistného končí najneskôr uplynutím doby, na
ktorú bolo priznané poistné plnenie (ak už nebolo preukázané pretrvávanie nároku), uplynutím doby
na ktorú bolo dojednané toto pripoistenie, úmrtím poisteného na ktorého sa vzťahuje poistenie oslobodenia od platenia poistného, alebo zánikom dôvodov, pre ktoré sa poistený považuje za úplne invalidného (to sa nevzťahuje na prípady plynulej zmeny invalidného dôchodku na starobný dôchodok, ak
je možné pokračovať v poistnom plnení v súlade s ods.4 tohto článku), najneskôr v hlavný výročný deň
v kalendárnom roku, v ktorom poistený dovŕšil vek 65 rokov, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
2.	V prípade vzniku nároku na poistné plnenie z tohto poistenia zanikajú od dátumu oslobodenia od platenia poistného pripoistenia všetkých poistených osôb, na ktoré sa v poistnej zmluve oslobodenie od platenia poistného nevzťahuje. Dátum zániku týchto pripoistení je 24. hodinou posledného dňa poistného
obdobia bezprostredne predchádzajúceho dátumu účinnosti oslobodenia od platenia poistného v zmysle
ods. 1, písm. a) tohto článku a čl. 10, ods 3 týchto PP.
3.	Poistiteľ poskytne poistné plnenie po predložení všetkých požadovaných dokladov a po rozhodnutí
o vzniku nároku na poistné plnenie. Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady spojené s vystavením
požadovaných dokladov hradí poistený. Na doklady vydané manželom, manželkou, súrodencom alebo
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príbuznými poisteného v priamom rade sa neprihliada, ak sa poistený s poistiteľom nedohodne inak.
4.	Poistiteľ je oprávnený poskytnúť poistníkovi poistné plnenie odchylne od ustanovení ods.1 aj v prípade,
ak bol poistenému priznaný predčasný starobný dôchodok alebo poistený spĺňa podmienky nároku na
starobný dôchodok a lekár stanovený poistiteľom na základe posúdenia jeho zdravotného stavu rozhodne o percente poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Článok 8
Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistiteľa
1.	Poistník a poistený sú povinní umožniť poistiteľovi vyhotoviť kópie dokladov, ktoré predložili
k zisteniu okolností rozhodujúcich pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť
vyšetrenia, ktoré sú na to potrebné,
2.	Poistený je v súvislosti s uplatňovaním nároku na poistné plnenie povinný:
a)	nahlásiť poistiteľovi udalosť s predložením nasledovných dokladov:
		 vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel, aj s popisom príčiny vzniku invalidity potvrdeným lekárom,
		 rozhodnutie Správneho orgánu o miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, uznaní
invalidným a priznaní alebo o nepriznaní invalidného dôchodku podľa platných právnych predpisov, vrátane lekárskej správy, na základe ktorej bolo vydané toto rozhodnutie o priznaní invalidity;
		 podrobné lekárske správy lekárov, ktorí poisteného ošetrujú, ošetrovali alebo vyšetrovali, o príčinách,
začiatku, druhu, priebehu, predpokladanej dĺžke invalidity a o jej stupni. Náklady s tým spojené znáša
osoba, ktorá nárok uplatnila, ak nebolo dohodnuté inak;
b)	na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia udalosti,
c)	dbať o zlepšenie svojho zdravotného stavu, dodržiavať liečebný režim stanovený lekárom, riadiť sa
pokynmi lekára s cieľom pokročenia liečby alebo zmiernenia invalidity,
d)	podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na základe žiadosti poistiteľa, ktoré vykoná zmluvný lekár poistiteľa na náklady poistiteľa,
e)	v prípade nároku na poistné plnenie na ďalšie obdobia, je potrebné tento nárok uplatniť písomne
pred uplynutím doby, na ktorú bolo priznané poistné plnenie, v opačnom prípade môže poistiteľ
pozastaviť poistné plnenie až do preukázania trvania nároku.
3.	Poistený je v súvislosti s uplatňovaním nároku na preddavok na poistné plnenie povinný:
a)	predložiť so žiadosťou poistiteľovi podrobné lekárske správy lekárov, ktorí poisteného ošetrujú, ošetrovali alebo vyšetrovali, o príčinách, začiatku, druhu, priebehu choroby, zdravotného postihnutia,
v prípade úrazu i o dátume vzniku úrazu,
b)	na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia škodovej udalosti,
c)	podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na základe žiadosti poistiteľa, ktoré vykoná zmluvný lekár poistiteľa.
4.	Poistený je povinný bez zbytočného odkladu informovať poistiteľa o znížení hodnoty miery poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na základe rozhodnutia Správneho orgánu, o zlepšení svojho
zdravotného stavu alebo o opätovnom zaradení do pracovnej činnosti počas akéhokoľvek obdobia, na
ktoré je priznané poistné plnenie v zmysle čl. 7 týchto PP.
5.	Poistený je povinný bez zbytočného odkladu predložiť poistiteľovi, v prípade ak mu bol v zmysle čl. 10
týchto PP poskytnutý preddavok na poistné plnenie, rozhodnutie Správneho orgánu o miere poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, uznaní invalidným a priznaní alebo o nepriznaní invalidného
dôchodku, resp. o neuznaní invalidným.
6.	Poistiteľ je oprávnený v prípade, že informácie uvedené v ods. 4 a 5 by viedli k zániku nároku na poistné
plnenie resp. na preddavok na poistné plnenie a poistený tieto informácie zatajil, na poistné, od ktorého
platenia bol poistník neoprávnene oslobodený, aplikovať ustanovenie § 801 Občianskeho zákonníka, ak
poistník na požiadanie poistiteľa nezaplatí toto poistné v poistiteľom určenej lehote.
7.	Poistiteľ je oprávnený prešetriť zdravotný stav poisteného, dôvody a rozsah invalidity svojim zmluvným
lekárom a vyžadovať ďalšie informácie týkajúce sa zdravotného stavu a údaje nevyhnutné pre posúdenie
povinnosti plniť. Toto právo má aj pri každom opätovnom potvrdení trvania nároku na poistné plnenie.
Za týmto účelom môže poistiteľ na jeho náklady požadovať vykonanie lekárskej prehliadky poisteného
lekárom určeným poistiteľom. Lekársku prehliadku možno požadovať iba raz za poistný rok, alebo vždy
pri uplatnení nároku na poistné plnenie.
8.	Ak sa poruší povinnosť, ktorú má poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie poistníka voči poistiteľovi splniť, nedodá potrebné informácie a požadované doklady ktoré sú podstatné pre určenie právneho základu poistného plnenia a nepreukáže vznik poistnej udalosti, nevzniká právo na poistné plnenie
a poistiteľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.
9.	Poistiteľ je povinný umožniť poistenému nahliadnuť do všetkých dokladov, ktoré boli sústredené v priebehu šetrenia poistnej udalosti.
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Článok 9
Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia
Okrem výluk z poistného plnenia a obmedzení poistného plnenia uvedených v príslušných ustanoveniach
VPP nárok na poistné plnenie nevzniká a poistenie sa nevzťahuje tiež na nasledovné prípady:
1.	v prípade, ak invalidita vznikla v dôsledku choroby poisteného (vrátane jej následkov), ktorá vznikla pred
začiatkom poistenia a pre ktorú bol poistený pred začiatkom poistenia liečený alebo lekársky sledovaný
alebo boli v tomto období prítomné alebo diagnostikované jej príznaky, okrem prípadov, ak táto choroba
bola poistiteľovi poisteným preukázateľne oznámená pred dojednávaním poistenia (v tom prípade sa
uplatní rozsah poistenia, ktorý pre uvedenú chorobu stanovil poistiteľ pri dojednávaní poistenia),
2.	v prípade, ak invalidita poisteného vznikla v priamej príčinnej súvislosti s úrazom, ktorý nastal pred
začiatkom tohto poistenia,
3.	v prípade, ak je invalidita poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutej/tého následkom:
a)	úmyselného privodenia choroby alebo úbytku síl, úmyselného sebapoškodenia alebo pokusu o samovraždu, aj vtedy, ak čin bol uskutočnený v stave chorobnej duševnej poruchy, ktorý vylučoval slobodný
prejav vôle, alebo spôsobenia úrazu inou osobou z podnetu poisteného,
b)	úmyselného vykonania alebo pokusu o trestný čin poisteného alebo poistníka, aj v tom prípade,
ak títo boli na trestný čin navádzaní alebo pri ňom pomáhali,
c)	duševných porúch podľa MKCH - V. kapitola Duševné poruchy a poruchy správania, kódy F00 – F99,
ak boli v príčinnej súvislosti s užívaním alkoholu a/alebo návykových či psychoaktívnych látok alebo
prípravku takú látku obsahujúceho,
d)	priameho alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov jadrovej energie okrem
prípadov, ak je ionizujúcemu žiareniu alebo účinkom jadrovej energie vystavený poistený v rámci
liečebného procesu pod lekárskym dohľadom,
e)	priamej alebo nepriamej súvistlosti s vojnovými udalosťami akéhokoľvek druhu aktívnej účasti na
vnútroštátnych alebo medzinárodných nepokojoch,
f)	účasti na amatérskych alebo profesionálnych pretekoch v jazdách na pozemných, vzdušných a vodných dopravných prostriedkoch vrátane tréningových jázd,
g)	leteckej prepravy, pri ktorej bol poistený členom leteckého personálu dopravcu na palube havarovaného lietadla,
h)	vykonáva niektoré z nasledovných činností (ako zamestnanec alebo ako samostatnú zárobkovú
činnosť): artista, baletný majster, kaskadér, letec – vojak, ochranca hraníc, pilot (malé alebo stredné
civilné dopravné lietadlo do 100 osôb), pilot (veľké civilné dopravné lietadlo nad 100 osôb), pilot
(vrtuľník), potápač, pretekársky vodič alebo jazdec, pyrotechnik, robotník pracujúci s výbušninami,
špecialista s horolezeckou technikou, vojak – inštruktor lietania, vojak – pilot, vojak – špeciálna jednotka, vojak z povolania – mierová misia, športovec profesionál (t.j. úroveň vykonávania športu, ktorá je
podložená písomnou zmluvou so športovým klubom, pričom ju poistený vykonáva ako svoje zamestnanie a je jeho hlavným zdrojom príjmu).
i)	vykonávania nasledovnej činnosti (ako zamestnanec alebo ako samostatná zárobková činnosť):
artista, baletný majster, kaskadér, potápač, pretekársky vodič alebo jazdec, pyrotechnik, robotník pracujúci
s výbušninami, špecialista s horolezeckou technikou, pilot, vojak z povolania – mierová misia alebo pilot,
j)	choroby alebo úrazu (následkov úrazu), ktoré vzniknú v súvislosti s užitím alkoholu alebo drog,
k)	v dôsledku profesionálne vykonávaného športu.
Článok 10
Preddavok na poistné plnenie
1.	Poistený má právo počas trvania poistenia požiadať poistiteľa o poskytnutie preddavku na poistné plnenie poistníkovi, ak sú splnené nasledovné podmienky:
a)	choroba, zdravotné postihnutie alebo následok úrazu poisteného sú pre poistený typ invalidity
(úplná) uvedené v dokumente „Zoznam diagnóz pre účely preddavku na poistné plnenie z poistenia
invalidity“ vydanom poistiteľom,
b)	poistníkovi počas trvania poistnej zmluvy v minulosti ešte nevznikol žiadny nárok na preddavok na poistné plnenie v zmysle týchto PP,
c)	už uplynulo 12 mesiacov od konca čakacej doby. Splnenie podmienky uplynutia doby 12 mesiacov sa
nepožaduje v prípade úrazu, ktorý nastal po začiatku tohto poistenia.
d)	stanovenie diagnózy choroby, zdravotného postihnutia, resp. vznik úrazu poisteného ktoré je v priamej príčinnej súvislosti s diagnózou uvedenou v dokumente „Zoznam diagnóz pre účely preddavku
na poistné plnenie z poistenia invalidity“ bolo minimálne 6 mesiacov pred dátumom požiadania
o preddavok na poistné plnenie,
e)	súvislá pracovná neschopnosť poisteného trvala minimálne 6 mesiacov k dátumu požiadania o preddavok na poistné plnenie,
f)	o preddavok na poistné plnenie je možné požiadať najneskôr 12 mesiacov pred koncom poistnej
doby poistenia,
g)	o preddavok na poistné plnenie musí poistený požiadať počas svojho života.
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2.	Posudzovanie nároku na výplatu preddavku na poistné plnenie:
a)	preddavok na poistné plnenie sa poskytuje pri splnení všetkých podmienok stanovených poistiteľom.
Rozhodnutie o nároku na plnenie vykoná poistiteľ,
b)	pre poistníka môže byť počas trvania poistnej zmluvy priznaný nárok na preddavok na poistné plnenie iba raz.
3.	Preddavok na poistné plnenie sa poskytuje poistníkovi v nasledovnom rozsahu:
a)	povinnosť poistníka platiť poistné za tie poistenia, pre ktoré je to v poistnej zmluve dojednané, zaniká
odo dňa najbližšej splatnosti poistného po dátume priznania nároku na preddavok na poistné plnenie a 24. hodinou dňa bezprostredne predchádzajúceho tomuto dňu zanikajú pripoistenia všetkých poistených osôb, na ktoré sa v poistnej zmluve oslobodenie od platenia poistného nevzťahuje,
v súlade s ustanoveniami čl. 7, ods. 2 týchto PP;
b)	povinnosť poistníka platiť poistné sa obnovuje v prípade neuznania úplne invalidným na základe
rozhodnutia Správneho orgánu, odo dňa najbližšej splatnosti po dátume, ku ktorému bol poistený
uznaný invalidným pre čiastočnú invaliditu resp. ku ktorému nebol uznaný invalidným, najneskôr
však uplynutím 12 mesiacov od vzniku nároku na preddavok na poistné plnenie. Nie je možný súbeh
oslobodenia od platenia poistného z preddavku na poistné plnenie a z poistného plnenia.
4.	V prípade ak po výplate preddavku na poistné plnenie na základe rozhodnutia Správneho orgánu:
a)	poistený nebol uznaný invalidným pre úplnú invaliditu, poistiteľ nepožaduje vrátenie vyplateného
preddavku na poistné plnenie súlade s čl. 7, ods. 1 týchto PP,
b)	poistený bol uznaný invalidným pre úplnú invaliditu a vznikne nárok na poistné plnenie, poistiteľ
poskytne poistné plnenie v súlade s ustanoveniami čl. 7, ods. 1.

49

Poistné podmienky
pre úrazové poistenie – 2019

úraz
pripoistenie

(U/034/19)

Úrazové poistenie, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie (doplnkové poistenie), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb – 2019 (ďalej
len „VPP“), týmito Poistnými podmienkami pre úrazové poistenie – 2019 (ďalej aj „PP“), uzavretou poistnou
zmluvou, oceňovacími tabuľkami a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky dopĺňajú príslušné VPP. Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP,
majú prednosť pred ustanoveniami týchto PP.
Tieto PP nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.
Článok 1
Článok 2
Článok 3
Článok 4
Článok 5
Článok 6
Článok 7
Článok 8
Článok 9
Článok 10
Článok 11
Článok 12
Článok 13
Článok 14
Článok 15
Článok 16
Článok 17
Článok 18
Článok 19
Článok 20
Článok 21
Článok 22
Článok 23

Definície pojmov
Predmet poistenia
Poistná udalosť
Druhy poistenia
Rozsah a splatnosť poistného plnenia
Poistenie trvalých následkov úrazu
Poistenie euroochrana
Poistenie smrti úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode
Poistenie denného odškodného
Poistenie úrazovej hospitalizácie
Poistenie drobných úrazov
Poistenie zlomenín kostí u detí
Poistenie horných končatín, chrbta, očí
Začiatok a koniec poistenia
Poistenie dojednávané bez skúmania zdravotného stavu
Nepoistiteľné osoby
Výluky z poistného plnenia
Práva a povinnosti poistníka a poisteného. Práva a povinnosti poistiteľa
Poistné
Platenie poistného
Zmeny poistenia
Zánik poistenia
Zníženie poistného plnenia

Článok 1
Definície pojmov
1. Úraz. Ak nie je dojednané inak, úraz je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným,
náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo neočakávaným a neprerušeným pôsobením
vonkajších vysokých alebo nízkych teplôt, plynov, pár, kvapalín, žiarenia a jedov (s výnimkou pôsobenia
mikrobiálnych jedov, imunotoxických látok, ionizačného žiarenia a jadrovej energie) spôsobila poistenému nezávisle na jeho vôli objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví, alebo smrť. Za úraz sa
považuje aj udalosť, kedy v dôsledku vyvinutia zvýšenej sily vlastného tela dôjde k zraneniu kĺbov, svalov,
šliach alebo k inému telesnému poškodeniu za podmienky, že na vznik telesného poškodenia nemala
podstatný vplyv znížená funkcia dotknutých častí tela po predchádzajúcom úraze alebo chorobe.
2. Telesné poškodenie je lekársky zistiteľné fyzické poškodenie tela poisteného v dôsledku úrazu, ak k takémuto poškodeniu došlo počas trvania poistenia.
3.	Liečenie je v zmysle týchto PP iba liečenie uskutočnené na základe preukázateľného rozhodnutia lekára
a v súlade s jeho pokynmi, ktoré sa podľa všeobecne uznávaného stavu lekárskej vedy javí nutné k obnoveniu zdravia, k zlepšeniu zdravotného stavu alebo k zamedzeniu, resp. zmierneniu jeho zhoršenia.
4.	Hospitalizácia. Za hospitalizáciu sa v zmysle týchto PP považuje pobyt poisteného v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti na základe preukázateľného rozhodnutia lekára, trvajúci minimálne 24 hodín. Za hospitalizáciu sa pre účely týchto PP nepovažuje pobyt v liečebných a opatrovateľských ústavoch,
v liečebniach pre dlhodobo chorých, domovoch dôchodcov, kúpeľných zdravotníckych zariadeniach
rôzneho druhu a doliečovacích ústavoch.
5.	Oceňovacie tabuľky.
a)	Oceňovacie tabuľky pre trvalé následky úrazu (ďalej aj „OT pre TN“).
		Slúžia k výpočtu poistného plnenia za trvalé následky úrazu, obsahujú percentuálne ohodnotenie
rozsahu trvalých následkov úrazu poisteného v zmysle čl. 6 a 7 týchto PP.
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b)	Oceňovacie tabuľky pre denné odškodné (ďalej aj „OT pre DO“).
		Slúžia k výpočtu poistného plnenia z poistenia denného odškodného, určujú prepočet percentuálneho ohodnotenia stanovenej úrazovej diagnózy na časové vyjadrenie doby nevyhnutného liečenia
v zmysle čl. 9 týchto PP.
c)	Oceňovacie tabuľky pre poistenie horných končatín, chrbta, očí (ďalej aj „OT pre HK“).
		Slúžia k výpočtu poistného plnenia z poistenia horných končatín, chrbta, očí, pričom obsahujú percentuálne ohodnotenie rozsahu stanovených trvalých následkov úrazu a ochorení horných končatín,
chrbta, očí v zmysle čl. 13 týchto PP .
	Oceňovacie tabuľky vydáva poistiteľ a tieto sú poistníkovi a poistenému odovzdané v písomnej forme
pred podpisom poistnej zmluvy a po uzavretí poistnej zmluvy sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Poistiteľ poskytne poistenému alebo poistníkovi na ich písomnú žiadosť informáciu o percentuálnom
ohodnotení rozsahu konkrétnych následkov úrazu.
6.	Nezamestnaný. Za nezamestnanú sa v zmysle týchto PP považuje osoba, ktorá spĺňa súčasne nasledovné
podmienky:
	je staršia ako 15 rokov,
	nepracuje ani neštuduje,
	nie je poberateľom dôchodku (starobný, invalidný, výsluhový),
	nepodniká (nemá živnostenský list a nie je majiteľom alebo štatutárom obchodnej spoločnosti),
	nie je evidovaná ako dobrovoľne nezamestnaná (samoplatiteľ zdravotného poistenia),
	je práceschopná.
7.	Profesionálna úroveň vykonávania športu je úroveň, ktorá je podložená písomnou zmluvou so športovým
klubom, pričom ju poistený vykonáva ako svoje zamestnanie a je pre poisteného hlavným zdrojom príjmu.
8.	Registrovaná úroveň vykonávania športu je taká, ak je poistený registrovaný v športovom klube a/alebo
zúčastňuje sa oficiálne organizovaných súťaží v danom športe.
9. Rekreačná úroveň vykonávania športu je úroveň, kedy poistený nie je registrovaný v športovom klube
a nezúčastňuje sa súťaží v danom športe.
10.	Športy zaradené do skupiny 99 sú nasledovné športy, resp. záujmové činnosti vykonávané na uvedenej
úrovni:
a)	profesionálna úroveň pre športy: aikido, americký futbal, ázijské bojové umenia, boby – skeleton
(ľadové koryto), canyoning, cyklistika (cyklokros, horská, downhill), flyboarding, historický šerm, horolezectvo do 5 000 m n.m. , jazda na vodných/snežných skútroch, jiu-jitsu, judo, karate, kenjutsu, krav
maga, rafting, ragby, skialpinizmus, taekwondo, vodné lyžovanie, wakeboarding;
b)	profesionálna alebo registrovaná úroveň pre športy: jazdectvo (westernové, ródeo, voltíž, dostihy),
zápasenie;
c)	profesionálna, registrovaná alebo rekreačná úroveň pre športy: adrenalínové športy, BASE Jumping,
box, bungee jumping, horolezectvo nad 5 000 m n. m., jachting na mori, kick box, lietanie, motošport/
rallye, motošport – cestný motocykel, paragliding, parašutizmus/voľné pády, potápanie v morských
hĺbkach (expedičné), skoky na lyžiach.
11. Zamestnania zaradené v skupine C: artista, baník, člen horskej služby, člen ochrannej/bezpečnostnej
služby, džokej, invalidný dôchodca, inštruktor lietania, jednotka rýchleho nasadenia – kukláč, kaskadér,
krotiteľ zveri, letec – vojak, pilot, potápač, pretekársky vodič/jazdec, pyrotechnik, robotník (práca s výbušninami), steward/letuška, strelmajster, špecialista s horolezeckou technikou, tunelár, vojak – pilot, vojak –
špeciálna jednotka, vojak z povolania – mierová misia, záchranár.
12.	Karenčná doba je časový úsek dojednaný v poistnej zmluve. Karenčná doba začína plynúť prvým dňom
skutočnej, resp. primeranej doby nevyhnutného liečenia (ďalej aj “DNL”) poisteného v poistení denného
odškodného v súlade s čl. 9 týchto PP. V prípade, ak dĺžka trvania skutočnej, resp. primeranej DNL nepresiahne karenčnú dobu, tak sa nejedná o poistnú udalosť a nevzniká nárok na poistné plnenie.
13.	P1 a P2 je označenie dospelého poisteného so vstupným vekom od 15 rokov (vrátane), P2 od 18 rokov
(vrátane).
14.	D1 až D9 je označenie poisteného dieťaťa so vstupným vekom 0 až 17 rokov (vrátane).
15. Škodová udalosť sa stáva poistnou udalosťou v okamihu, keď bol preukázaný vznik nároku na poistné
plnenie.
16.	Závažný dôvod nesplnenia povinnosti v zmysle týchto PP je taká skutočnosť, ktorá objektívne bráni splneniu povinnosti a činí ju neuskutočniteľnou pri vynaložení primeraného úsilia a bez porušenia liečebného
režimu. Za také okolnosti sa považujú napr. hospitalizácia, pripútanie na lôžko, imobilita osamelej osoby.
17.	Zamestnania zaradené v skupine B sa nachádzajú v dokumente: Zoznam zamestnaní zaradených v skupine B.

Článok 2
Predmet poistenia
Predmetom poistenia je fyzická osoba (poistený), alebo skupina osôb (poistených), na ktorých život alebo
zdravie sa poistenie vzťahuje.
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Článok 3
Poistná udalosť
1.	Poistnou udalosťou je úraz, ak nie je dohodnuté inak. Úraz v zmysle PP nastáva, ak úraz spôsobil niektorý
z uvedených následkov v závislosti od dojednaného rozsahu poistenia:
	trvalé telesné poškodenie (v zmysle čl. 6, čl. 7, čl. 13 týchto PP),
	smrť (v zmysle čl. 8 týchto PP),
	liečenie (v zmysle čl. 9 týchto PP),
	hospitalizáciu (v zmysle čl. 10 týchto PP),
	ochorenie horných končatín (v zmysle čl. 13 týchto PP),
	zlomeninu kosti, popáleninu, vyrazenie zubov (v zmysle ustanovení čl. 11 a čl. 12 týchto PP).
2.	Za úraz sa v zmysle týchto PP nepovažuje:
a)	samovražda alebo pokus o ňu,
b)	úmyselné sebapoškodenie,
c)	infarkt myokardu,
d)	choroba (s výnimkou chorôb uvedených v čl. 13 týchto PP),
e)	zhoršenie choroby v dôsledku úrazu,
f)	vrodené vady, vývojové vady a úchylky,
g)	vznik nádoru každého druhu a pôvodu,
h)	vznik a zhoršenie prietrží (hernií), okrem devastačných poranení steny brušnej a prietrží v jazve po
operáciách v dôsledku úrazu,
i)	vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, epicondylitíd a kĺbových
vačkov (okrem priamych otvorených poranení kĺbových vačkov),
j)	infekčné choroby akéhokoľvek druhu a pôvodu (okrem tetanu, besnoty a anaeróbnych infekcií, ktoré
vznikli v dôsledku úrazu),
k)	infekcia a smrť spôsobená vírusom HIV,
l)	strata častí končatín alebo strata celých končatín u diabetikov a pacientov s obliteráciami ciev končatín
(okrem okamžitých stratových poranení častí končatín alebo straty celých končatín spôsobených úrazom),
m)	patologické zlomeniny,
n)	úraz, ktorý nastane v dôsledku poruchy alebo straty vedomia, porážky, epileptického záchvatu alebo
iných kŕčových záchvatov, ktoré postihnú celé telo,
o)	následok diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ak neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu, následok estetických a plastických operácií,
p)	úraz, ku ktorého vzniku dôjde v dôsledku nedodržania pokynov ošetrujúceho lekára.
3.	Okruh možných poistných udalostí pre poistenie dojednané konkrétnou poistnou zmluvou je daný rozsahom poistenia dojednaným v danej poistnej zmluve v zmysle čl. 4 ods. 1 týchto PP.
Článok 4
Druhy poistenia
1. V prípade vzniku poistnej udalosti poskytuje poistiteľ poistné plnenie z nasledovných druhov poistenia,
pokiaľ boli dojednané v poistnej zmluve:
	poistenie trvalých následkov úrazu,
	poistenie euroochrany,
	poistenie smrti úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode,
	poistenie denného odškodného,
	poistenie úrazovej hospitalizácie,
	poistenie drobných úrazov,
	poistenie zlomenín kostí u detí,
	poistenie horných končatín, chrbta, očí.
2. Rozsah plnenia je určený týmito PP a obsahom poistnej zmluvy.
Článok 5
Rozsah a splatnosť poistného plnenia
1.	Poistiteľ je povinný poskytnúť plnenie z poistenia dojednaného v poistnej zmluve v prípade poistných
udalostí, ktoré nastanú počas trvania poistenia na celom svete, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistné plnenie sa poskytuje na základe dokladov vyžiadaných poistiteľom, ktoré musia byť v
originálnej podobe, alebo v podobe overených fotokópií podľa toho, akú formu požaduje poistiteľ. Ak je
dokumentácia k poistnej udalosti v cudzom jazyku, je potrebné predložiť spolu s originálom alebo overenou kópiou aj úradne overený preklad do slovenského jazyka na vyžiadanie poistiteľom. Pre potreby
preukázania nároku na poistné plnenie sa na doklady vydané lekárom, ktorý je manželom, manželkou,
súrodencom alebo príbuzným poisteného v priamom rade, neprihliada.
2.	Poistiteľ je povinný poskytnúť v prípade vzniku poistnej udalosti buď jednorazové plnenie alebo vyplácať
dôchodok, a to podľa toho, čo je uvedené v poistnej zmluve.
3.	Plnenie je splatné v Slovenskej republike (ďalej aj „SR”) v mene, ktorá je zákonným platidlom v SR, ak nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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4.	Ak v prípade poistnej udalosti poistiteľ eviduje dlžné jednorazové alebo bežné poistné za poistenie dojednané poistnou zmluvou, má právo započítať si dlžné poistné, náklady súvisiace s upomínacím procesom, ako aj príslušný úrok z omeškania voči sume poistného plnenia.
5.	Náklady vzniknuté v cudzej mene sa prepočítajú podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky platného v deň úhrady nákladov poisteným. Poistiteľ po predložení originálov dokladov poskytne poistenému
poistné plnenie v mene aktuálne platnej na území Slovenskej republiky.
6.	V prípade smrti úrazom má právo na poistné plnenie oprávnená osoba uvedená v poistnej zmluve. V ostatných
druhoch poistenia (okrem poistenia smrti úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode) má
nárok na poistné plnenie poistený. V poistnej zmluve je možné osobitne dohodnúť, že okrem prípadu smrti
úrazom nárok na poistné plnenie nevznikne poistenému, ale inej osobe, uvedenej v poistnej zmluve.

Článok 6
Poistenie trvalých následkov úrazu
1.	Nárok na výplatu poistného plnenia má poistený v prípade, ak mu úraz spôsobil trvalé telesné poškodenie.
2.	Poistiteľ je povinný vyplatiť toľko percent z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu, koľkým percentám
zodpovedá podľa OT pre TN rozsah trvalých následkov na zdraví poisteného po ich ustálení, najskôr
však po uplynutí 1 roka odo dňa úrazu. V prípade, že sa následky neustálili do 4 rokov odo dňa úrazu,
je poistiteľ povinný vyplatiť toľko percent z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu, koľkým percentám
zodpovedá ich stav ku koncu tejto lehoty. V súlade s odsekom 11 tohto článku je pri dojednaní uvedeného typu trvalých následkov úrazu s progresiou poistiteľ povinný vyplatiť poistné plnenie až v prípade,
ak úraz zanechá poistenému trvalé následky úrazu v uvedenom minimálnom rozsahu a za stanovených
podmienok.
3.	Pre ohodnotenie rozsahu stratových poranení platia príslušné ustanovenia OT pre TN. Pri stratových poraneniach sa nevyžaduje splnenie lehôt stanovených v ods. 2.
4.	V prípade čiastočnej straty alebo zníženia funkcie niektorej časti tela alebo zmyslových orgánov sa rozsah
trvalých následkov určí ako zodpovedajúca časť z percentuálnej sadzby uvedenej v OT pre TN.
5.	V prípade, ak ide o trvalé telesné poškodenie spôsobené poistenému úrazom a výšku plnenia nemožno určiť podľa ods. 3 alebo ods. 4, určí sa výška plnenia odhadom v spolupráci s lekárom, ktorého určí poistiteľ.
6.	Ak sa trvalé následky úrazu týkajú tých častí tela alebo orgánu, ktorých funkcie boli z akýchkoľvek príčin
znížené už pred úrazom, poistiteľ zníži plnenie o rozsah funkčného postihnutia pred úrazom.
7.	Percentuálne ohodnotenia viacerých poranení spôsobených jednou poistnou udalosťou sa sčítavajú.
Súčet percentuálnych ohodnotení trvalých následkov úrazu z jednej poistnej udalosti je ohraničený hodnotou 100 %.
8.	V prípade, ak poistený zomrie pred výplatou plnenia za trvalé následky úrazu, vyplatí poistiteľ jeho dedičom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu poisteného v čase jeho smrti. Odchylne
od ods. 2 tohto článku, bude poistné plnenie vyplatené aj v prípade, že poistený zomrie do 1 roka odo
dňa úrazu. Toto platí v prípade, že bol poisteným uplatnený nárok na plnenie za trvalé následky úrazu,
ale ešte nebolo poskytnuté poistné plnenie.
9.	Poistenie trvalých následkov úrazu je možné dojednať s progresiou. V prípade poistenia trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, určí rozsah trvalých následkov zmluvný lekár poistiteľa v súlade
s OT pre TN, pričom sa výška poistného plnenia určí podľa dojednaného typu trvalých následkov úrazu
uvedených vodsekoch 10 a 11 tohto článku.
10.	Trvalé následky úrazu s progresiou 600 %. Poistné plnenie je z poistnej sumy PS pre trvalé následky úrazu
stanovené v závislosti od rozsahu trvalých následkov v percentách podľa OT pre TN nasledovne:
Do 25 %
z jednonásobku PS
Od 25 % (vrátane) do 50 %
z dvojnásobku PS
Od 50 % (vrátane) do 75 %
z trojnásobku PS
Od 75 % (vrátane) do 90 %
zo štvornásobku PS
Od 90 % (vrátane) do 95 %
z päťnásobku PS
Od 95 % (vrátane) do 100 % (vrátane)
zo šesťnásobku PS
11.	Trvalé následky úrazu 10 PLUS s progresiou 600 % – t.j. typ „10 PLUS“. Poistné plnenie sa stanovuje rovnako
ako pri poistení trvalých následkov úrazu s progresiou 600 % s podmienkou, že poistné plnenie sa vyplatí
poistenému len v prípade, ak je celkové hodnotenie trvalých následkov úrazu spôsobených jednou poistnou
udalosťou podľa OT pre TN v rozsahu 10 % a viac. Tento minimálny percentuálny rozsah platí samostatne
pre každú poistnú udalosť a nie je uplatňovaný v prípade stratových poranení uvedených v OT pre TN.
12.	Pokiaľ bude v priebehu poistenia poistený uznaný invalidným pre úplnú invaliditu Správnym orgánom
alebo má podanú žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok v Správnom orgáne, úrazové poistenie sa bude vzťahovať len na poistné udalosti týkajúce sa tých častí tela, ktorých poškodenie nebolo
dôvodom na priznanie invalidity.
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Článok 7
Poistenie euroochrana
1.	Pre poistenie euroochrana platia ustanovenia čl. 6 týchto PP v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 2 tohto článku.
2.	Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky v rozsahu aspoň 50 % podľa príslušných OT pre TN, je poistiteľ povinný vyplatiť poistenému plnenie vo výške dojednanej poistnej sumy pre euroochranu. Ak je rozsah
trvalých následkov poisteného nižší ako 50 %, poistený nemá nárok na plnenie z poistenia euroochrana.
3. 	Poistenie euroochrana končí najneskôr v hlavný výročný deň v roku, v ktorom sa poistený dožije 70 rokov
veku.
Článok 8
Poistenie smrti úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode
1.	Plnenie sa poskytuje v prípade smrti poisteného následkom úrazu.
2.	Ak bola smrť poisteného v priamej príčinnej súvislosti s úrazom a nastala v priebehu troch rokov odo dňa
úrazu, je poistiteľ povinný vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti úrazom oprávnenej osobe.
3.	V prípade, ak bude vyplatené poistné plnenie v zmysle ods. 8, čl. 6 a súčasne vznikol nárok na poistné
plnenie z poistenia smrti úrazom s dvojnásobnu poistnou sumou pri dopravnej nehode, poistiteľ je
povinný vyplatiť oprávnenej osobe prípadný kladný rozdiel medzi poistnou sumou pre poistenie smrti
úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode a poistným plnením za trvalé následky
úrazu v zmysle ods. 8, čl. 6.
4.	Osoba, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na poistné plnenie toto právo nenadobudne,
ak spôsobila poistenému smrť úmyselným trestným činom, za ktorý bola právoplatne odsúdená.
5.	Poistné plnenie sa vyplatí vo výške dvojnásobku poistnej sumy (PS), pokiaľ je smrť poisteného bezprostredne zapríčinená úrazom spôsobeným dopravnou nehodou. Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, napr. havária alebo zrážka, ktorá sa stala alebo vznikla na pozemnej komunikácii a pri ktorej došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo ku škode na majetku v priamej súvislosti s premávkou
vozidla. Vozidlom sa rozumie motorové a nemotorové vozidlo alebo električka v zmysle Zák. č. 8/2009
Z.z o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
Článok 9
Poistenie denného odškodného
1.	Poistné plnenie sa poskytuje v prípade vzniku liečenia následkov úrazu poisteného v zmysle odsekov
tohto článku.
2.	Poistenie denného odškodného (ďalej aj „poistenie DO“) sa nevzťahuje na osoby poberajúce starobný
dôchodok, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3.	Poistený má nárok na výplatu denného odškodného vo výške v poistnej zmluve dojednanej poistnej sumy
pre denné odškodné. Denné odškodné prislúcha poistenému za dni trvania skutočnej doby nevyhnutného
liečenia úrazu (ďalej aj „skutočnej DNL“), maximálne však za počet dní primeranej doby nevyhnutného
liečenia úrazu stanovenej v OT pre DO. Poistné plnenie sa vypláca odo dňa dohodnutého v poistnej zmluve
a za predpokladu minimálneho trvania skutočnej DNL, ak táto bola dojednaná, najviac však celkom za 365
dní v priebehu dvoch rokov od vzniku úrazu, pokiaľ v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.
4.	Nárok na výplatu poistného plnenia z poistenia DO musia osoby dokladovať potvrdením od lekára
o trvaní skutočnej DNL s uvedením úrazovej diagnózy (ďalej len „potvrdenie od lekára“). Pokiaľ nebolo
dohodnuté inak, výška poistného plnenia sa stanovuje podľa skutočnej DNL uvedenej v potvrdení od
lekára, maximálne však za počet dní primeranej doby nevyhnutného liečenia úrazu (ďalej aj „ primeranej
DNL“), ktorá je pre stanovenú úrazovú diagnózu uvedená v OT pre DO.
5.	V prípade vzniku škodovej udalosti (úrazu), pri úraze, v súvislosti s ktorým bola podľa MKCH určená
diagnóza akéhokoľvek pomliaždenia, podvrtnutia alebo vykĺbenia, je poistený povinný nahlásiť škodovú
udalosť do konca karenčnej doby. Pokiaľ klient nenahlási škodovú udalosť v stanovenej lehote, poistiteľ
je oprávnený znížiť poistné plnenie maximálne o 50 %. Toto sa nevzťahuje na prípady, ak poistený nemohol túto svoju povinnosť vykonať do konca karenčnej doby zo závažných dôvodov v zmysle čl. 1, ods. 16,
akceptovaných poistiteľom, pričom poistený je povinný požadované doklady doručiť poistiteľovi ihneď
potom, ako tieto dôvody pominuli. Škodovú udalosť je potrebné oznámiť na príslušnom tlačive oznámenia škodovej udalosti, ktoré je potrebné zaslať poštou na adresu poistiteľa alebo elektronicky na emailovú
adresu poistiteľa určenú na tento účel.
6.	Pri dojednaní poistenia denného odškodného:
a)	od 1. dňa - bude poistné plnenie vyplácané od 1. dňa skutočnej DNL, resp. primeranej DNL uvedenej
v OT pre DO, pokiaľ skutočná DNL trvá aspoň 14 dní, t.j. karenčná doba je 13 dní. V prípade kratšej
skutočnej DNL ako 14 dní sa poistné plnenie nevypláca.
b)	od 14. dňa – bude poistné plnenie vyplácané od 14. dňa skutočnej DNL za každý deň skutočnej alebo
primeranej DNL. Karenčná doba je 13 dní, odškodné sa nevypláca za 1. až 13. deň skutočnej alebo
primeranej DNL.
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7.	Ak sa pre danú úrazovú diagnózu v OT pre DO uvádza denné rozpätie, určí sa výška poistného plnenia
tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré
bolo poistenému úrazom spôsobené, pričom poistné plnenie môže byť maximálne za počet dní, ktorý
prislúcha hornej hranici percentuálneho rozpätia.
8.	Poistné plnenie sa vypláca najskôr po uplynutí doby 1 mesiaca: od začiatku skutočnej DNL alebo od poslednej výplaty plnenia, alebo po ukončení skutočnej DNL.
9.	Poistený má nárok na výplatu denného odškodného súčasne len za jednu poistnú udalosť, t.j. za každý
deň skutočnej, resp. primeranej DNL sa vypláca denné odškodné len raz.
10.	Ak poistený v priebehu poistenia prestane spĺňať podmienky poistiteľnosti podľa odseku 2, dojednané
poistenie DO zaniká k výročnému dňu bezprostredne nasledujúcemu po dni nahlásenia tejto skutočnosti, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.
11.	Ak poistiteľ pri šetrení poistnej udalosti zistí, že sa na poisteného v čase vzniku poistnej udalosti nevzťahovalo poistenie podľa odseku 2, poistenie DO zanikne k výročnému dňu bezprostredne predchádzajúcemu vzniku poistnej udalosti.
12.	V prípade zániku poistenia DO pred uplynutím doby, za ktorú bolo bežné poistné zaplatené, poistiteľ
vráti poistníkovi poistné za poistenie denného odškodného odo dňa zániku poistenia denného odškodného až do konca poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené.
13.	V prípade, ak sa poistený počas platenia poistného za poistenie DO (od 1. alebo 14. dňa) stane nezamestnaným, poistná suma pre poistenie DO sa od najbližšieho nasledujúceho výročného dňa po nahlásení skutočnosti, že poistený sa stal nezamestnaným, zníži na 5 eur. Ak poistiteľ pri šetrení poistnej
udalosti zistí, že poistený bol v čase poistnej udalosti nezamestnaný, dôjde od najbližšieho výročného
dňa pred vznikom poistnej udalosti k zníženiu poistnej sumy na 5 eur a poistiteľ vyplatí poistné plnenie
tak, aby zodpovedalo zníženej poistnej sume 5 eur.
14.	V prípade zmeny poistenia pred uplynutím doby, za ktorú bolo bežné poistné zaplatené, poistiteľ vráti
poistníkovi preplatok poistného, resp. poistník je povinný uhradiť nedoplatok poistného poistiteľovi.
15.	V prípade viacnásobného dojednania poistenia DO bude poistenej osobe vyplatené len jedno poistné
plnenie, ak poistná udalosť nastala v čase, keď bol poistený nezamestnaný. Poistenie DO na ostatných
zmluvách zanikne v zmysle čl. Denné odškodné príslušných všeobecných poistných podmienok platných
pre dané zmluvy.
16.	Poistenie DO končí najneskôr v hlavný výročný deň v roku, v ktorom sa poistený dožije 70 rokov veku.

Článok 10
Poistenie úrazovej hospitalizácie
1.	Nárok na plnenie vzniká v prípade, ak v dôsledku úrazu je nutný nepretržitý pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti trvajúci minimálne 5 dní. Plnenie sa vypláca jednorazovo a za pobyt len raz.
Jeho výška závisí od dĺžky doby hospitalizácie poisteného. Ak pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej
starostilvosti trval 5 až 21 dní, vyplatí sa plnenie vo výške dvoch tretín poistnej sumy. Ak presiahol 21 dní,
vyplatí sa plnenie vo výške 100 % poistnej sumy. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, za poistnú sumu pre
úrazovú hospitalizáciu sa považuje čiastka 1 500 eur.
2.	Ak je v dôsledku úrazu nutný nepretržitý pobyt poisteného v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti trvajúci minimálny počet dní stanovený v poistnej zmluve, vyplatí poistiteľ poistenému jednorazové plnenie v dohodnutej výške podľa poistnej zmluvy.
3.	Poistený má nárok na poistné plnenie len za prvý nepretržitý pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej
starostlivosti. Za opakované pobyty v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti v súvislosti s tým
istým úrazom mu plnenie nepatrí.
Článok 11
Poistenie drobných úrazov
1.	Poistenie slúži na jednorazové finančné odškodnenie poisteného za nasledovné drobné úrazy:
a)	akákoľvek zlomenina kosti (úplná, neúplná),
b)	vyrazenie min. 2 trvalých zubov s poškodením koreňa,
c)	popálenina II. alebo III. stupňa s plochou nad 100 cm2.
2.	Pri vzniku nároku na poistné plnenie poistiteľ vyplatí paušálne plnenie podľa poistnej zmluvy.
3.	Ak pri jednej poistnej udalosti nastanú viacnásobné zlomeniny, prípadne viaceré úrazy uvedené v písm.
a) až c) ods. 1, poistné plnenie z jednej poistnej udalosti je maximálne vo výške poistnej sumy pre poistenie drobných úrazov.
4.	Poistenie drobných úrazov končí najneskôr v hlavný výročný deň v roku, v ktorom sa poistený dožije 70
rokov veku.
Článok 12
Poistenie zlomenín kostí u detí
1.	Bonusové poistenie poskytované zdarma slúži na jednorazové finančné odškodnenie za zlomeninu kosti (úplnú, neúplnú) následkom úrazu. Poistenie sa vzťahuje na poistené deti za podmienky uvedenej v odseku 2
tohto článku do hlavného výročného dňa v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahol vek 25 rokov.
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2.	Poistenie zlomenín kostí u detí sa vzťahuje len na poistenú osobu, pre ktorú je to uvedené poistnej
zmluve a ktorá má v čase poistnej udalosti v rámci poistnej zmluvy dojednané aspoň tieto dve poistenia:
poistenie trvalých následkov úrazu a denné odškodné.
3.	Plnenie sa vyplatí poistenému vo výške 50 eur v prípade zlomeniny dlhých kostí (stehenná kosť, kosti
predkolenia - píšťala, ihlica, ramenná kosť, kosti predlaktia - vretenná kosť, lakťová kosť), zlomeniny plochých kostí (kosti lebky, panvové kosti, lopatka), pätovej kosti a chrbtice (stavce), zlomeniny hrudných
kostí (rebrá, hrudná kosť), zlomeniny malých kostí (kosti ruky - články prstov, zápästné a záprstné kosti,
kosti nohy - jabĺčko, články prstov, priehlavkové a predpriehlavkové kosti), kľúčnej kosti a nosových kostí.
4.	Poistenie zlomenín kostí u detí môže mať poistená osoba dojednané a platné len jedenkrát na jednej
zmluve životného alebo úrazového poistenia. Nárok na poistné plnenie vzniká len jedenkrát počas celej
poistnej doby príslušnej poistnej zmluvy. V prípade viacnásobného dojednania poistenia bude poistenej
osobe pri poistnej udalosti vyplatené len jedno poistné plnenie.

Článok 13
Poistenie horných končatín, chrbta, očí
1.	Okrem nepoistiteľných osôb uvedených v čl. 17 týchto PP sa poistenie horných končatín, chrbta, očí
(ďalej aj “poistenie HK”) nevzťahuje aj na nezamestnané osoby a osoby vykonávajúce šport na profesionálnej úrovni.
2.	Poistnou udalosťou je:
a)	vznik trvalých následkov úrazu, uvedených v OT pre HK. Na trvalé následky úrazu sa vzťahujú ustanovenia čl. 6 týchto PP okrem odsekov 9 až 11.
b)	vykonanie niektorej z operácií alebo ochorenie niektorou z chorôb uvedených v tomto článku v dobe
trvania poistenia, najskôr však po uplynutí čakacej doby od začiatku poistenia alebo zvýšenia poistnej
sumy, či novodojednania tohto poistenia.
3.	Nárok na poistné plnenie má poistený, ak nastane poistná udalosť po uplynutí čakacej doby. Čakacia
doba je 6 mesiacov od dojednaného začiatku tohto poistenia.
	Čakacia doba sa neuplatní, pokiaľ dôjde k poistnej udalosti výlučne v dôsledku úrazu poisteného, ku
ktorému došlo najskôr po dojednanom začiatku/zmene poistenia.
4.	Ak dôjde počas trvania poistenia k zvýšeniu dojednaného rozsahu poistenia, vzniká nárok na vyššie plnenie až z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej čakacej doby, ktorá začne plynúť dňom
účinnosti zmeny poistenia. Plnenia z poistných udalostí, ktoré nastali počas plynutia tejto novej čakacej
doby, sa riadia podľa pôvodných podmienok pred začiatkom platnosti zmeny. Pokiaľ dôjde k zmene
poistnej zmluvy spočívajúcej len v navýšení poistnej sumy, začne čakacia doba plynúť odznovu len vo
vzťahu k poistnej sume, o ktorú bola pôvodná poistná suma navýšená.
	V prípade, ak je dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ toto poistenie zároveň
zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej PZ pre dojednávané
poistenie neuplatňuje nová čakacia doba, iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny
neuplynula.
5.	V prípade, že dôjde k postupnému postihnutiu oboch horných končatín jedným ochorením definovaným v odseku 6 tohto článku, je vyplatené poistné plnenie v celkovej výške odpovedajúcej len dominantnej končatine. Pokiaľ poistiteľ už vyplatil poistné plnenie v dôsledku rovnakého ochorenia definovaného
v odseku 6 tohto článku, vyplatí ako poistné plnenie len kladný rozdiel medzi poistným plnením, ktoré
by pri tejto poistnej udalosti poistenému prislúchalo, pokiaľ by sa jednalo o prvý výskyt tohto ochorenia
a dosiaľ vyplateným poistným plnením v dôsledku tohto ochorenia.
6.	Poistnou udalosťou sa rozumie ochorenie na niektorú chorobu uvedenú v tomto odseku v dobe trvania
poistenia, najskôr však po uplynutí čakacej doby od začiatku poistenia alebo zvýšenia poistnej sumy, či
reaktivácie tohto poistenia.
a)	Syndróm karpálneho tunela alebo syndróm karpálneho kanála vyžadujúci operačné riešenie (resp.
úžinový syndróm karpálneho tunela). Syndrómom karpálneho tunela sa rozumie útlak štruktúr v
dlaňovej časti zápästia a ruky, ktorý sa prejavuje charakteristickými príznakmi útlaku na mediálny
nerv ruky. Vyšetrením odborným lekárom (neurológ, ortopéd) musí byť vylúčená iná príčina ťažkostí
a diagnóza musí byť podložená EMG vyšetrením. Indikácia k vykonaniu operačného výkonu musí byť
potvrdená odborným lekárom (neurológ, ortopéd). Musí byť doložená lekárska správa o vykonanej
operácii. Povinnosť poistiteľa plniť (poistná udalosť) vzniká, pri splnení všetkých ostatných podmienok, dňom vykonania operácie. Poistenie sa nevzťahuje na reoperácie alebo nové operácie v oblasti
už predtým operovanej.
b)	Tenisový lakeť (resp. radiálna epikondylitída humeru) vyžadujúca operačné riešenie. Radiálnou epikondylitidou humeru (tenisovým lakťom) sa rozumie ochorenie svalových a šľachových úponov na
vnútornej strane dolnej (distálnej) časti kosti ramennej, ktoré sa prejavuje charakteristickými príznakmi. Vyšetreniami odborným lekárom (neurológ, ortopéd) musí byť vylúčená iná príčina ťažkostí
a diagnóza musí byť potvrdená klinickým nálezom a ďalej doplnená nálezom RTG vyšetrenia, príp.
ďalšími vyšetreniami. Indikácia k vykonaniu operačného výkonu musí byť potvrdená odborným lekárom (neurológ, ortopéd). Musí byť doložená lekárska správa o vykonanej operácii. Povinnosť po56

istiteľa plniť (poistná udalosť) vzniká, pri splnení všetkých ostatných podmienok, dňom vykonania
operácie. Poistenie sa nevzťahuje na reoperácie alebo nové operácie v oblasti predtým operovanej.
c)	Zápal žíl na hornej končatine (flebotrombóza, tromboflebitída). Zápalom žíl na hornej končatine sa
rozumie postihnutie povrchových alebo hlbokých žíl zápalom kdekoľvek na hornej končatine. Diagnóza zápalu žíl musí byť potvrdená odborným lekárom a podložená charakteristickým obrazom pri
fyzikálnom vyšetrení (pohľad, pohmat) a ďalej ultrazvukovým vyšetrením žíl, príp. ďalšími vyšetreniami. Povinnosť poistiteľa plniť (poistná udalosť) vzniká, pri splnení všetkých ostatných podmienok,
dňom stanovenia diagnózy. Poistenie sa nevzťahuje na zápaly žíl spôsobené iným celkovým ochorením poisteného, vrátane vrodených alebo získaných porúch krvnej zrážanlivosti.
d)	Akútny uzáver tepien na hornej končatine (akútna končatinová ischémia). Akútnym uzáverom tepien
sa rozumie náhle vzniknutá porucha. Je to náhly pokles alebo zhoršenie prietoku krvi končatinou,
ktoré predstavuje hrozbu pre jej mobilitu. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom a podložená charakteristickým obrazom pri fyzikálnom vyšetrení (pohľad, pohmat) a ďalej RTG vyšetrením
ciev (angiografia), príp. ďalšími vyšetreniami. Povinnosť poistiteľa plniť (poistná udalosť) vzniká, pri
splnení všetkých ostatných podmienok, dňom stanovenia diagnózy. Poistenie sa nevzťahuje na uzávery tepien spôsobené iným celkovým ochorením poisteného, vrátane vrodených alebo získaných
porúch krvnej zrážanlivosti.
e)	Reumatoidná artritída s postihnutím drobných kĺbov rúk. Diagnóza reumatoidná artritída s postihnutím drobných kĺbov rúk musí byť potvrdená odborným lekárom (reumatológom) a podložená
charakteristickým obrazom pri fyzikálnom vyšetrení (pohľad, pohmat) a ďalej RTG vyšetrením rúk,
laboratórnym vyšetrením, prípadne ďalšími vyšetreniami. Funkčné postihnutie na rukách poisteného doložené lekárskou správou musí byť minimálne triedy „b“ (pacient schopný vykonávať bežné
činnosti napriek ťažkostiam alebo obmedzeniu hybnosti niektorých kĺbov). Povinnosť poistiteľa plniť
(poistná udalosť) vzniká, pri splnení všetkých ostatných podmienok, dňom stanovenia diagnózy a za
splnenia uvedených podmienok. Poistenie sa nevzťahuje na inú anatomickú lokalizáciu postihnutia
reumatoidnou artritídou, ani na iné ochorenia poisteného postihujúce drobné kĺby rúk.
7.	Z poistenia sú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, vylúčené:
a)	Ochorenia horných končatín spôsobené z dôvodov zdravotných postihnutí, ktoré boli poistenému
pred vstupom do poistenia diagnostikované a kvôli ktorým bol poistený sledovaný alebo mu bolo
poskytnuté lekárske poradenstvo, lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie.
b)	Ochorenia horných končatín spôsobené z dôvodov zdravotných postihnutí, ktoré sú v priamej, či nepriamej súvislosti s ochorením diagnostikovaným pred vstupom do poistenia alebo pre jeho príznaky bol
poistený sledovaný alebo mu bolo poskytnuté lekárske poradenstvo, lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie.
8.	Ak sa poistený v priebehu poistenia stane nezamestnaným alebo profesionálnym športovcom, dojednané poistenie HK zaniká k výročnému dňu bezprostredne nasledujúcemu po dni nahlásenia tejto skutočnosti, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.
9.	Ak poistiteľ pri šetrení poistnej udalosti zistí, že v čase vzniku poistnej udalosti bol poistený nezamestnaný alebo profesionálny športovec, poistenie HK zanikne k výročnému dňu bezprostredne predchádzajúcemu vzniku poistnej udalosti.
10.	V prípade zániku poistenia HK pred uplynutím doby, za ktorú bolo bežné poistné zaplatené, poistiteľ
vráti poistníkovi poistné za poistenie HK odo dňa zániku poistenia HK až do konca poistného obdobia,
za ktoré bolo poistné zaplatené.
11.	Poistenie HK končí najneskôr v hlavný výročný deň v roku, v ktorom sa poistený dožije 70 rokov veku.
12.	Trvalé následky úrazu na iných častiach tela ako na horných končatinách, chrbte a očiach nie sú týmto
poistením kryté a poistiteľ za ne v rámci tohto poistenia neposkytne poistné plnenie.
13.	Pre toto poistenie horných končatín, chrbta, očí nie je dojednané progresívne plnenie.

Článok 14
Začiatok a koniec poistenia
1.	Poistenie platí 24 hod. denne na celom svete, ak nie je v príslušných článkoch dojednané inak.
2.	Koniec poistenia pre dospelého poisteného P1 a P2 je maximálne v hlavný výročný deň (ďalej aj „HVD“)
v kalendárnom roku, v ktorom poistený (P1, P2) dosiahne vek 80 rokov, ak nie je v príslušných článkoch
stanovené inak.
3.	Pokiaľ bude poistený (P1, P2, D1 až D9) po dosiahnutí veku 18 rokov:
a)	vykonávať športy zaradené v skupine 99, od najbližšieho výročného dňa predchádzajúceho nahláseniu
uvedenej skutočnosti, resp. predchádzajúceho poistnej udalosti, dochádza k zániku úrazového poistenia;
b)	stane sa nezamestnaným, dôjde k úprave poistenia (poistného, resp. poistných súm) podľa ustanovení uvedených v čl. 9 a 13 týchto PP;
c)	stane sa profesionálnym športovcom, dôjde k zániku poistenia v zmysle čl. 13.
4.	Pokiaľ poistený zmeny uvedené v písm. a) a b) odseku 3 nenahlási, dôjde k úprave poistenia v zmysle
v písm. a) a b) odseku 3 k najbližšiemu výročnému dňu predchádzajúcemu vzniku poistnej udalosti,
pričom sa bude poistné plnenie v zmysle písm. b) tohto odseku krátiť v pomere výšky poistného, ktoré
poistník za uvedené poistné sumy platil, k poistnému, ktoré mal platiť. A to len v prípade, ak poistený
uvedenú zmenu nenahlásil a nebola mu podľa toho upravená výška poistného.
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5.	Od HVD v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne vek 70 rokov, sa bude poistné plnenie v úrazovom poistení stanovovať z poistnej sumy zníženej o 50 %.
6.	Koniec poistenia pre poistené deti D1 až D9 je maximálne v HVD kalendárneho roku, kedy poistené dieťa
dosiahlo vek 25 rokov.

Článok 15
Poistenie dojednávané bez skúmania zdravotného stavu
1.	Podmienky pre prijateľnosť do poistenia:
	Do poistenia dojednávaného bez skúmania zdravotného stavu je prijateľná osoba, ktorá k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy (ďalej aj „NPZ“):
a)	nie je nepoistiteľnou osobou v zmysle VPP, čl.3, ods.1 a 2, t.j.: nie je práceneschopná; neužíva drogy
(s výnimkou legalizovaných ľahkých drog); neabsolvovala odvykaciu liečbu od alkoholu alebo drog
v priebehu posledných dvoch rokov pred dojednávaním poistenia; nie je infikovaná vírusom HIV;
netrpí epilepsiou; nie je hospitalizovaná, ani jej nebola doporučená domáca starostlivosť, domáca
liečba, operácia alebo hospitalizácia z dôvodu ochorenia alebo úrazu; nemá neobjasnené zdravotné
ťažkosti alebo nepodstúpila žiadne diagnostické vyšetrenie alebo operácie, ktorých výsledok nie je
k dátumu podpisu prehlásenia známy a ani jej takéto vyšetrenie / operácia neboli odporučené.; nepoberá invalidný dôchodok a v čase dojednávania poistenia nemá podanú žiadosť na uplatnenie
nároku na invalidný dôchodok v Sociálnej poisťovni alebo v inej ustanovizni určenej príslušnými právnymi predpismi pre rozhodnutie o invalidite.
b)	spĺňa všetky ustanovenia uvedené v písm a) tohto odseku a nevykonáva športy zaradené do skupiny
99 a/alebo nevykonáva zamestnania uvedené v skupine C.
2.	Bez skúmania zdravotného stavu je možné dojednať nasledovné poistenia:
a)	Trvalé následky úrazu 10 PLUS s progresiou v zmysle odseku 11 čl. 6 týchto PP;
b)	Smrť úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode v zmysle čl. 8 týchto PP.
Článok 16
Nepoistiteľné osoby
1.	Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na osoby, pre ktoré platí k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy niektorá z nasledovných skutočností:
a)	sú práceneschopné, resp. nie sú schopné účasti na školskej dochádzke, ak sa účastníci zmluvného
vzťahu nedohodnú inak,
b)	trpia epilepsiou,
c)	sú infikované vírusom HIV,
d)	absolvovali odvykaciu liečbu od alkoholu alebo drog v priebehu posledných 2 rokov pred dátumom
podpisu návrhu poistnej zmluvy,
e)	vykonávajú šport zaradený do skupiny 99.
Článok 17
Výluky z poistného plnenia
1.	Pre úrazové poistenie platia výluky z poistného plnenia uvedené vo VPP.
2.	Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, poistiteľ taktiež neposkytuje poistné plnenie za úrazy
poistených:
a)	ku ktorým došlo pri použití lietajúcich zariadení (ako napr. rogalo, teplovzdušný balón), pri bungee
jumpingu, pri paraglidingu, pri zoskokoch parašutistov, ako aj pri využívaní leteckých dopravných
prostriedkov, pokiaľ sú poistení pilotmi alebo členmi posádky alebo zabezpečujú prevádzku lietajúcich zariadení v rámci svojho povolania,
b)	ktoré vznikli pri účasti na športových motoristických súťažiach, pri skúšobných jazdách alebo na rallye
a s tým súvisiacich tréningových jazdách, pokiaľ sú vodičmi alebo spolujazdcami,
c)	ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené vplyvom ionizačného žiarenia, jadrovej energie, jadrovej reakcie alebo rádioaktívneho zamorenia,
d)	spôsobených, atómovými, biologickými alebo chemickými zbraňami,
e)	ak poistená osoba cestovala do vojnových oblastí po prepuknutí vojny alebo občianskej vojny,
f)	v súvislosti s vojnou alebo vojnovou situáciou medzi svetovými veľmocami (Čína, Francúzsko, Veľká
Británia, Japonsko, Rusko, USA),
g)	v súvislosti s vojnou alebo občianskou vojnou, kde štát, v ktorom má poistený trvalý alebo obvyklý
pobyt, je zainteresovaný ako bojujúca strana.
Článok 18
Práva a povinnosti poistníka a poisteného. Práva a povinnosti poistiteľa
1.	Poistník má právo určiť oprávnenú osobu pre prípad uvedený v čl. 8 týchto PP.
2.	Poistený je povinný poistiteľovi písomne hlásiť každú zmenu činnosti (pracovnej i záujmovej), ako aj
uznanie za invalidného pre úplnú invaliditu Správnym orgánom, a to bezprostredne potom, ako táto
zmena nastala.
58

3.	Povinnosťou poisteného je bezprostredne po úraze vyhľadať lekárske ošetrenie, dbať, aby bol vyšetrený
a aby bol výsledok vyšetrenia lekárskou dokumentáciou preukázateľný.
4.	Povinnosťou poisteného je dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom.
5.	Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poistiteľovi vznik poistnej udalosti.
6.	Poistník a poistený sú povinní dodržiavať PP.
7. a)	V prípade, ak poistený (P1, P2) nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 2 tohto článku, je poistiteľ
oprávnený primerane znížiť plnenie podľa toho, aký vplyv malo nesplnenie tejto povinnosti na rozsah povinnosti poistiteľa plniť.
b)	V prípade, že poistené osoby D1 až D9 po dosiahnutí veku 18 rokov nebudú vykonávať zamestnanie
zaradené v skupine „B“ alebo v skupine „C“ a/alebo nebudú vykonávať šport na profesionálnej úrovni, v prípade nastatia poistnej udalosti sa poistné plnenie nebude krátiť.
c)	V prípade, že poistené osoby D1 až D9 po dosiahnutí veku 18 rokov budú vykonávať zamestnanie
zaradené v skupine „B“ alebo v skupine „C“ a/alebo budú vykonávať šport na profesionálnej úrovni,
v prípade nastatia poistnej udalosti sa bude poistné plnenie krátiť v pomere výšky poistného, ktoré poistník za uvedené poistenie platil, k poistnému, ktoré mal vzhľadom na uvedené zamestnanie
a športovú činnosť platiť. A to len v prípade, ak poistený uvedenú zmenu nenahlásil a nebola mu
podľa toho upravená výška poistného.
8.	Poistiteľ je oprávnený preskúmať zdravotný stav poisteného na základe správ vyžiadaných od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj od lekára, ktorého určí poistiteľ.
9.	V prípade, ak poistený alebo poistník navrhuje vykonanie kontrolného vyšetrenia u posudkového lekára
poistiteľa, znáša všetky náklady, ktoré sú s týmto vyšetrením spojené.
10.	V prípade, ak sú spolupoistené aj náklady spojené s poistnou udalosťou, je poistený povinný poskytnúť
poistiteľovi originály príslušných účtovných dokladov preukazujúcich vynaloženie príslušných nákladov
poisteným.
11.	Poistiteľ si vyhradzuje právo prešetriť zdravotný stav poisteného lekárom poistiteľa a na základe zistených
skutočností prípadne upraviť výšku poistného plnenia tak, aby zodpovedala skutočnostiam zisteným lekárom poistiteľa, pokiaľ skutočnosti tvrdené poisteným sú v zjavnom rozpore so zisteniami uskutočnenými
lekárom poistiteľa a ide o skutočnosti rozhodujúce pre zistenia nároku, resp. výšky poistného plnenia.

Článok 19
Poistné
1.	Poistiteľ si vyhradzuje právo stanoviť najnižšie a najvyššie poistné sumy, na ktoré možno poistenie dojednať, a to v súlade s výškou poistného.
2.	Výška poistného sa určuje v závislosti od vstupného veku poisteného, jeho činnosti vykonávanej v zamestnaní a jeho záujmovej činnosti.
3.	V prípade, ak v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu narodenia poisteného bolo určené nižšie poistné, poistiteľ je oprávnený poistné plnenie znížiť v pomere, ktorý zodpovedá pomeru zaplateného poistného a poistného, ktoré malo byť skutočne zaplatené.
4.	Ak poistený nesplnil povinnosť uvedenú v čl. 18, odsek 2 alebo nesprávne nahlásil vykonávané zamestnanie, výšku príjmu alebo záujmovú činnosť, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie v pomere
zaplateného poistného k výške poistného, ktoré sa vzhľadom na zamestnanie, výšku príjmu alebo záujmovú činnosť malo platiť.
5.	V prípade, ak sa počas poistnej doby zmení riziko činnosti vykonávanej v zamestnaní a riziko záujmovej
činnosti poisteného, poistiteľ je vzhľadom na zmenu daného rizika oprávnený upraviť výšku poistnej
sumy a/alebo poistného, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Zmena poistenia bude akceptovaná a na poisteného sa budú vzťahovať nové podmienky poistenia k dátumu účinnosti zmeny poistenia dojednanému
v poistnej zmluve, príp. k výročnému dňu bezprostredne nasledujúcemu po doručení oznámenia o zmene. Zmena poistných súm a poistného bude potvrdená písomne.
6.	V prípade zmeny poistenia pred uplynutím doby, za ktorú bolo bežné poistné zaplatené, poistiteľ vráti
poistníkovi preplatok poistného, resp. nedoplatok poistného je povinný uhradiť poistník.
7.	Poistiteľ je pri uzavieraní poistenia alebo zmene poistenia oprávnený upraviť výšku poistného, poistnú
sumu alebo rozsah poistenia vzhľadom na zvýšené riziko smrti alebo iné poistné riziko osoby, na ktorej
život alebo zdravie sa má poistenie vzťahovať.
Článok 20
Platenie poistného
1.	Poistné za úrazové poistenie, ktoré je dojednávané ako pripoistenie k životnému poisteniu, je splatné
spolu s poistným za hlavné poistenie.
2.	Pre platenie poistného platia podmienky uvedené vo VPP.

59

Článok 21
Zmeny poistenia
1.	Ak sa účastníci poistnej zmluvy dohodnú na zmene už dojednaného poistenia, je poistiteľ povinný plniť
zo zmeneného poistenia až v prípade poistných udalostí, ktoré vzniknú po účinnosti dohodnutej zmeny
poistenia. Zmena poistenia musí byť vždy dohodnutá písomne, inak na ňu poistiteľ nebude prihliadať.
2.	Poistiteľ môže vykonať zmeny poistenia aj bez súhlasu poistníka v zmysle článkov 9, 13, 14, 19, 22 týchto PP.
Článok 22
Zánik poistenia
1.	Zánik poistenia sa riadi týmito PP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Poistenie môže
zaniknúť z nasledovných dôvodov:
a)	uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
b)	výpoveďou poistníka alebo poistiteľa ku koncu poistného obdobia, výpoveď sa musí dať aspoň šesť
týždňov pred jeho uplynutím,
c)	v prípade smrti poisteného sa končí poistenie vo vzťahu k tejto osobe, poistenie ostatných osôb
zostáva týmto nedotknuté,
d)	na základe dohody oboch zmluvných strán,
e)	dosiahnutím maximálneho koncového veku pre uvedené poistenie. V takomto prípade poistenie zaniká v hlavný výročný deň v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne maximálny koncový vek.
2.	Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, tak úrazové poistenie, ktoré je dojednané ako pripoistenie
k hlavnému poisteniu, zaniká okrem ustanovení v odseku 1 tohto článku aj z nasledovných dôvodov:
a)	zánikom hlavného poistenia,
b)	z iných dôvodov uvádzaných v príslušných VPP, PP alebo v NPZ.
Článok 23
Zníženie poistného plnenia
1.	Poistiteľ je oprávnený, podľa okolností prípadu, primerane znížiť poistné plnenie v závislosti od toho, aký
vplyv malo konanie poisteného na poistnú udalosť:
a)	ak došlo k úrazu poisteného v súvislosti s jeho konaním, za ktoré ho súd právoplatne odsúdil,
b)	ak poistený utrpel úraz v súvislosti s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť,
c)	ak došlo k úrazu poisteného následkom požitia alkoholických, toxických, omamných alebo iných psychotropných látok.
2.	Poistiteľ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie, ak sa poistná udalosť týka tých častí tela alebo
orgánov, ktorých funkcia bola z dôvodu choroby alebo úrazu znížená už pred vznikom poistnej udalosti,
čo malo podstatný vplyv na rozsah poistného plnenia.
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Poistné podmienky
pre poistenie kritických chorôb dospelého – 2019
(Ž/324/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Poistenie kritických chorôb dospelého, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie (doplnkové poistenie), sa riadi
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie
osôb – 2019 (ďalej aj „VPP“), týmito Poistnými podmienkami pre poistenie kritických chorôb dospelého –
2019 (ďalej aj „PP“), uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné
podmienky dopĺňajú príslušné VPP. Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Definície pojmov
Článok 2 Poistenie kritických chorôb dospelého
Článok 3 Nepoistiteľné osoby
Článok 4	Zánik skupiny kritických chorôb, zánik poistenia

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE

Článok 5 Čakacia doba
Článok 6	Škodová a poistná udalosť a definície pre poistenie kritických chorôb dospelého
Článok 7	Práva a povinnosti poisteného a poistiteľa pri poistnej udalosti
Článok 8 Poistné plnenie
Článok 9	Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto PP, ak nie je v týchto poistných podmienkach uvedené
inak. Pre tieto PP platia aj nasledovné definície:
1.	Aktuálna poistná suma je hodnota poistnej sumy platná k dátumu vzniku poistnej udalosti. V prípade
poistenia s klesajúcou poistnou sumou táto klesá pravidelne raz ročne o jednu n-tinu (kde n je dojednaná poistná doba pripoistenia) a platí pre celý príslušný poistný rok tohto poistenia. Prvý raz klesá v deň
začiatku druhého poistného roka tohto poistenia.
2.	Skupina kritických chorôb je poistiteľom stanovený zoznam kritických chorôb, uvedený v týchto PP, čl. 2,
ods.1, písm. a).
3. Platná skupina kritických chorôb je skupina kritických chorôb, v rámci ktorej nedošlo ešte k poistnej
udalosti. Poistenie kritických chorôb je v platnosti, pokiaľ obsahuje aspoň jednu platnú skupinu kritických chorôb.
Článok 2
Poistenie kritických chorôb dospelého
1.	Poistenie kritických chorôb sa vzťahuje na prípady chorôb a lekárskych zákrokov uvedených v čl. 6 týchto PP:
a)	choroby a lekárske zákroky usporiadané do 5 skupín kritických chorôb:
		Skupina A – Rakovina (čl. 6,ods.2.1.)
		Skupina B – Kritické choroby súvisiace so srdcom a cievami (čl. 6, ods. 2.2. až 2.7.)
		Skupina C – Kritické choroby súvisiace s ďalšími hlavnými orgánmi a funkciami (čl. 6, ods. 2.8. až 2.15.)
		Skupina D – Kritické choroby súvisiace s nervovým systémom (čl. 6, ods. 2.16. až 2.26.)
		
Skupina E – Ostatné kritické choroby (čl. 6, ods. 2.27. až 2.36.),
b)	choroby a lekárske zákroky poistené mimo skupín kritických chorôb: Rakovina in situ s operačným
zákrokom (čl. 6, ods. 2.37).
2.	Tieto poistné podmienky sa vzťahujú iba na poistenie kritických chorôb dojednané ako samostatné
pripoistenie. Nevzťahujú sa na poistenie kritických chorôb, dojednané ako súčasť pripoistenia KOMBI
ochrana, v kombinácii s poistením úmrtia alebo invalidity.
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Článok 3
Nepoistiteľné osoby
Do poistenia nie je prijateľná a poistenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá je neprijateľná do poistenia v zmysle VPP.
Článok 4
Zánik skupiny kritických chorôb, zánik poistenia
1.	Vznikom nároku na poistné plnenie pre kritickú chorobu z danej skupiny kritických chorôb zaniká celá
skupina kritických chorôb uvedených v ods.6 týchto PP. Poistenie kritických chorôb v rozsahu zvyšných
platných skupín kritických chorôb uvedených v ods.6 týchto PP trvá naďalej, pričom výška aktuálnej poistnej sumy a poistného pre toto poistenie ostáva bez zmeny. Vznikom nároku na poistné plnenie pre kritickú
chorobu rakovina in situ, čl.6, ods.2.37, nezaniká poistenie žiadnej z platných skupín kritických chorôb.
2.	Poistenie kritických chorôb zaniká v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy a VPP a tiež dňom, v ktorom nastane piata poistná udalosť uvedená v čl. 6, ods. 2.1 až 2.36 týchto PP.
3. Zánikom pripoistenia nezaniká hlavné poistenie.

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 5
Čakacia doba
1.	Čakacia doba je 3 mesiace od začiatku tohto poistenia. V poistnej zmluve možno dohodnúť osobitnú
čakaciu dobu.
2.	Udalosť uvedená v čl. 6, ktorá nastala počas plynutia čakacej doby nie je považovaná za poistnú udalosť
a nevzniká právo na poistné plnenie. Čakacia doba sa neuplatňuje v prípade poistnej udalosti vzniknutej
výlučne v dôsledku úrazu, ktorý nastal po začiatku tohto poistenia.
3.	Ak dôjde počas trvania poistenia kritických chorôb dospelého k zvýšeniu poistnej sumy, vzniká nárok na
vyššie plnenie až z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej čakacej doby, ktorá začne plynúť
dňom účinnosti zmeny poistenia. Plnenia za poistné udalosti, ktoré nastali počas plynutia tejto novej
čakacej doby, sa riadia podľa pôvodných podmienok platných pred začiatkom platnosti zmeny.
4.	Čakacia doba je uplatňovaná pre takú kritickú chorobu, ktorá je podľa týchto poistných podmienok novo
poisťovaná.
5.	V prípade zmeny poistenia sa nová čakacia doba neuplatňuje pre tú kritickú chorobu, ktorej poistenie
bolo v poistnej zmluve už dojednané. Pre uvedené kritické choroby iba pokračuje pôvodná čakacia doba,
ak ešte k dátumu zmeny poistenia neuplynula. To sa vzťahuje aj na prípady, ak dochádza k zmene poistenia kritických chorôb dieťaťa na poistenie kritických chorôb dospelého. Tým nie je dotknuté ustanovenie
ods.3 tohto článku.
6.	V prípade, ak je dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ toto poistenie zároveň zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej PZ pre dojednávané poistenie
neuplatňuje nová čakacia doba, iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny neuplynula.
7.	V prípade vzniku poistnej udalosti uvedenej v čl. 6., ods. 2.1. až 2.36 sa následne uplatňuje špeciálna
čakacia doba 12 mesiacov od vzniku tejto poistnej udalosti:
a)	Ďalšia kritická choroba z inej platnej skupiny kritických chorôb z čl. 2, ods.1, písm. a) (t.j. diagnostikovanie ďalšej choroby alebo vykonanie ďalšieho lekárskeho zákroku), ktorá nastane počas plynutia
tejto čakacej doby, nie je považovaná za poistnú udalosť a nevzniká právo na poistné plnenie.
b)	Uvedená čakacia doba sa neuplatňuje v prípade ďalšej kritickej choroby z inej platnej skupiny kritických chorôb v prípade, ak je táto bez príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou, od vzniku ktorej plynie
táto čakacia doba.
Článok 6
Škodová a poistná udalosť a definície pre poistenie kritických chorôb dospelého
1.	Škodovou udalosťou v poistení kritických chorôb dospelého je diagnostikovanie choroby alebo vykonanie lekárskeho zákroku v rozsahu definícií uvedených v ods.2 tohto článku po uplynutí čakacej doby
uvedenej v čl. 5 týchto PP a ak kritická choroba patrí do platnej skupiny kritických chorôb. Ustanovenia
čl.5 týchto PP ustanovením tohto článku nie sú dotknuté. Škodová udalosť sa stáva poistnou udalosťou
v okamihu, keď bol preukázaný vznik nároku na poistné plnenie.
2.	Choroby a lekárske zákroky, s definíciami kritických chorôb platnými pre potreby poistenia:
Skupina A – Rakovina
2.1. R
 akovina. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému lekárom po prvýkrát
stanovená diagnóza rakoviny v zmysle uvedenej definície na základe histologického alebo iného nespochybniteľného vyšetrenia.
62

D
 efinícia: ochorenie je charakterizované nekontrolovateľným rastom a šírením zhubných buniek a ich
prenikaním do zdravého tkaniva. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na: nádory histologicky klasifikované ako prekancerózy, neinvazívne štádiá nádorových chorôb
(tzv. carcinoma in situ, t.j. rakovina in situ); skoré štádiá rakoviny prostaty TNM klasifikácie T1 vrátane
T1 a i T1b; hyperkeratózy, squamózne a basocelulárne formy rakoviny kože; papilárne mikro-karcinómy;
malígne melanómy kože v štádiu 1A; Žalúdočný lymfóm MALT podmienený liečbou Helicobacter Pylori;
Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST) v štádium I a II; kožné lymfómy, pokiaľ si ich stav nevyžaduje
liečbu chemoterapiou alebo žiarením; nádorové ochorenia za prítomnosti HIV nákazy; Hodgkinov lymfóm v I.štádiu. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej
1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
Skupina B – Kritické choroby súvisiace so srdcom a cievami
2.2. S
 rdcový infarkt. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená diagnóza akútneho infarktu myokardu odborným lekárom – kardiológom, v zmysle uvedenej definície. Definícia:
Odumretie srdcového tkaniva v dôsledku dlhodobej obštrukcie (nepriechodnosti) prietoku krvi. Poistná
ochrana sa nevzťahuje na: akútny koronárny syndróm (stabilná alebo nestabilná angina pectoris); zvýšenie troponínu bez zjavných ischemických srdcových ochorení (napr. myokarditída, apikálny balón,
kontúzia srdca, pľúcna embólia, lieková toxicita); infarkt myokardu s normálnymi koronárnymi tepnami
alebo spôsobený koronárnym vazospazmom, aortokoronárnym – myokardiálnym premostením alebo
užívaním drog; infarkt myokardu, ktorý vznikne v lehote 14 dní po koronárnej angioplastike alebo bypasse. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac
po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.3. Operácia koronárny „by-pass“ na otvorenom srdci. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie v zmysle uvedenej definície, pri ktorej je poistenému cez otvorený hrudník voperovaný
aspoň dvojnásobný koronárny by-pass. Definícia: Chirurgické riešenie zúženia alebo upchania jednej
alebo viacerých koronárnych tepien. Realizácia operácie musí byť doporučená kardiológom ako nevyhnutná. Poistná ochrana sa nevzťahuje na koronárnu angioplastiku, laserovú a katetrizačnú metódu, ani
na mini-invazívne zákroky. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume operácie v zmysle tejto definície a ak sú splnené aj ostatné podmienky
stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.4. Operácia aorty. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie poistenému v zmysle
uvedenej definície. Definícia: Operácia z dôvodu chronického ochorenia aorty, pri ktorej je potrebné
chirurgicky vykonať excíziu (vyrezanie) a nahradiť postihnutú aortu štepom. Poistné krytie sa vzťahuje
na hrudnú a brušnú aortu, nie ich vetvy. Patria sem aj mini- invazívne – endovaskulárne operácie. Operácia musí byť nevyhnutná a odporúčaná špecialistom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na operácie aorty
v súvislosti s dedičným ochorením (napr. Marfanov syndróm, Ehlers-Danlos syndróm). Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume vykonania
operácie a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.5. Operácia srdcových chlopní. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň uskutočnenia operácie na srdcovej chlopni v zmysle uvedenej definície. Definícia: Operácia, pri ktorej sa opraví alebo vymení jedna alebo
viac chybných srdcových chlopní. Pod definíciu spadá výmena chlopne s plnou alebo čiastočnou sternotómiou, alebo torakotómiou, Rossová operácia, katetrizačná chlopňová plastika, transkatétrová implantácia
aortálnej chlopne. Operácia musí byť vykonaná na základe odporúčania kardiológom. Poistná ochrana
sa nevzťahuje na transkatetrálné klipovanie mitrálnej chlopne. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za
predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume uskutočnenia operácie v zmysle tejto
definície a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.6. Primárna pľúcna hypertenzia. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
stanovená táto diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Hypertrofia alebo dilatácia pravej komory srdca (cor pulmonale) so zvýšením stredného tlaku v pľúcnici nad 25mmHg
s následkom trvalého zhoršenia fyzických schopností. Diagnóza musí byť potvrdená kardiológom, alebo
pulmológom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na sekundárnu pľúcnu hypertenziu pre pľúcne, srdcové,
alebo systémové ochorenie; chronickú tromboembolickú pľúcnu hypertenziu (CTEPH); ani na drogami,
alebo toxínom vyvolanú pľúcnu hypertenziu. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že
poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.7. Primárna kardiomyopatia. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená táto
diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Ochorenie srdcového svalu, ktoré spôsobuje zníženie
jeho funkcie, tým pádom aj obmedzenie fyzickej aktivity. Ochorenie vedie k aspoň jednej z nasledujúcich
porúch:
	ľavá komora ejekčnej frakcie ( LVEF ) o menej než 40 %, merané dvakrát v intervale najmenej 3 mesiacov,
	obmedzenie fyzickej aktivity po dobu najmenej 6 mesiacov,
	implantácia defibrilátora (ICD) pre prevenciu náhlej srdcovej smrti.
63

 iagnóza musí byť potvrdená kardiológom a nálezmi z echokardiogramu, MRI srdca alebo CT srdca.
D
Implantácia defibrilátora (ICD) musí byť indikovaná kardiológom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na
sekundárnu kardiomyopatiu (ischemická, chlopňová, metabolická, toxická alebo hypertenzná); prechodné zníženie funkcie ľavej komory v dôsledku myokarditídy; kardiomyopatiu v dôsledku systémových ochorení; implantáciu defibrilátora (ICD) v dôsledku primárnej arytmie. Nárok na poistné plnenie
vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy
kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
Skupina C – Kritické choroby súvisiace s ďalšími hlavnými orgánmi a funkciami
2.8. Zlyhanie obličiek. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň zaradenia poisteného do trvalého dialyzačného programu špecializovaným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Tak pokročilé a nezvratné
zlyhanie obidvoch obličiek, že si vyžaduje liečbu umelou obličkou a zaradenie do trvalého dialyzačného
programu. Príslušný odborný lekár musí potvrdiť, že liečba umelou obličkou trvala najmenej 3 mesiace.
2.9. Transplantácia orgánov. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie poistenému
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Životne nevyhnutná transplantácia srdca, pľúc (vrátane od
živého darcu laloku na transplantáciu alebo transplantácia “single-pľúc”), pečene (vrátane rozdelenia
pečene a transplantácia od žijúceho darcu), pankreasu, obličky, tenkého čreva, kedy príjemcom orgánu je poistený. Pod túto definíciu spadajú taktiež čiastočné alebo úplné transplantácie tváre, ruky, ramena a nohy (allograft). Stav vedúci k transplantácii musí byť považovaný za neliečiteľný akýmikoľvek
inými prostriedkami a potvrdený špecialistom. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že
poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume vykonania operácie v zmysle tejto definície a ak sú
splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.10. Závažné popáleniny. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bol stanovený stupeň
a percentuálny rozsah popáleniny podľa aktuálne platných medicínskych kritérií, v zmysle uvedenej
definície. Definícia: Za závažné popáleniny sa považujú popáleniny od 3. stupňa o rozsahu od 20 %
povrchu tela poisteného vrátane. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom. Nárok na poistné plnenie
vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.11. Závažný úraz hlavy. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, v ktorý došlo k závažnému úrazu hlavy
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Traumatické poranenia hlavy s následkom trvalej straty fyzických
schopností. Poškodenie mozgu sa prejavuje neschopnosťou vykonávať aspoň 3 zo 7 základných činností bežného života, uvedených v ods. 3 tohto článku, nepretržite po dobu najmenej 3 mesiacov. Diagnóza musí byť
stanovená neurológom alebo neurochirurgom a potvrdená zobrazovacími metódami (CT alebo MRI). Poistná ochrana sa nevzťahuje na poranenie hlavy v dôsledku sebapoškodzovania, požitia alkoholu alebo drog.
2.12. Konečné pľúcne zlyhanie. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola lekárom stanovená diagnóza ako konečné a nezvratné zlyhanie funkcie pľúc v zmysle uvedenej definície. Definícia:
Ťažké a trvalé poškodenie dýchacích funkcii chorobou, potvrdené odborným lekárom, a spĺňajúce kritéria, podľa ktorých je trvalé zníženie objemu úsilného výdychu za 1s (FEV1) na menej ako 1 liter, trvalé
zníženie parciálneho arteriálneho tlaku kyslíka pod 55 mmHg a je trvalá podpora kyslíkom minimálne
1 mesiac. Poistenie sa nevzťahuje na stav, ak bola poistenému pred začiatkom poistenia stanovená
diagnóza Astma bronchiale. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude
nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné
podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.13. Systémový lupus erythematodes. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému špecialistom stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Autoimunné ochorenie,
tkanivá a bunky sú poškodené ukladaním patologických protilátok (autoprotilátok) a imunokomlexov.
Prejavuje sa postihnutím kĺbov, šliach, kože, obličiek, pľúc, kardiovaskulárneho, nervového, hematopoetického systému a iných orgánov a systémov. Poistná ochrana sa nevzťahuje na diskoidný lupus
erythematosus alebo subakútny kožný lupus erythematosus, ani na lupus erythematosus vyvolaný drogami. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac
po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené
týmito PP a poistnou zmluvou.
2.14. Vírusová hepatitída typu A alebo typu B. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
stanovená táto diagnóza odborným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Zápalové ochorenie
pečene zapríčinené vírusom hepatitídy typu A alebo typu B. Ochorenie sa diagnostikuje na základe sérologických testov. Poistenie sa nevzťahuje na všetky ostatné nevírusové hepatitídy, ani na fulminantnú vírusovú
hepatitídu zapríčinenú sexuálnou aktivitou alebo spojenú s užívaním drog. Nárok na poistné plnenie vzniká
iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej
choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.15. Vírusová hepatitída typu C alebo typu D. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému
bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia:
Zápalové ochorenie pečene zapríčinené vírusom hepatitídy typu C alebo typu D. Ochorenie sa diagnostikuje na základe sérologických testov. Diagnóza musí byť potvrdená správou odborného lekára
hepatológa alebo infektológa. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude
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nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné
podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
Skupina D – Kritické choroby súvisiace s nervovým systémom
2.16. Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP). Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
stanovená diagnóza náhlej cievnej mozgovej príhody špecialistom v zmysle uvedenej definície. Definícia:
NCMP je akákoľvek náhodná mozgovo - cievna príhoda spôsobená krvácaním do mozgového tkaniva alebo nedokrvenie mozgu zanechávajúce trvalý, objektívne zistiteľný neurologický nález. Neurologický deficit musí pretrvávať po dobu dlhšiu ako 3 mesiace po dátume stanovenia diagnózy. Poistná ochrana sa
nevzťahuje na: trans-ischemický atak (TIA); traumatické poranenia mozgu alebo krvných ciev.
2.17. Ochrnutie (paraplegia a kvadruplegia). Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému došlo
k ochrnutiu v zmysle uvedenej definície. Definícia: Celková a nezvratná strata svalovej funkcie najmenej
2 končatín v dôsledku poranenia alebo ochorenia miechy alebo mozgu. Ochrnutie musí byť prítomné
dlhšie ako 3 mesiace a potvrdené neurológom a klinickými a diagnostickými nálezmi. Poistná ochrana
sa nevzťahuje na: ochrnutie v dôsledku sebapoškodzovania alebo psychických porúch; Guillain-Barrého syndróm; ani na prechodné alebo dedičné ochrnutie.
2.18. Skleróza multiplex. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, kedy bola prvý krát stanovená diagnóza
Sclerosis multiplex v zmysle uvedenej definície. Diagnóza roztrúsenej sklerózy musí byť potvrdená neurológom a musí pretrvávať nepretržite po dobu najmenej 6 mesiacov a musí byť potvrdená magnetickou rezonanciou. Definícia: Chronické ochorenie centrálneho nervového systému, vyvolané poškodením obalov
nervových vlákien úbytkom myelinu. Poistná ochrana sa nevzťahuje na neurologicky alebo rádiologicky
izolovaný syndróm pripomínajúci roztrúsenú sklerózu, ani na izolovaný zápal zrakového nervu.
2.19. Parkinsonova choroba. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému odborným lekárom neurológom stanovená pred dosiahnutím veku 65 rokov diagnóza Parkinsonova choroba
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Degeneratívny proces postihujúci mozgové podkôrové štruktúry,
ktoré sa podieľajú na centrálnom riadení hybnosti. Musí sa prejavovať zníženou pohyblivosťou, stuhlosťou, asymetrickým trasom. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom neurológom a príznaky
musia pretrvávať aspoň 6 mesiacov od ich prvého výskytu. Poistený s uvedenou diagnózou pred dosiahnutím veku 65 rokov musí mať neschopnosť sám vykonávať aspoň 3 zo 7 činností bežného života,
uvedených v ods. 3 tohto článku. Implantácia neurostimulátora je nezávislá od činností bežného života.
Implantácia musí byť indikovaná neurológom ako nevyhnutnosť z lekárskeho hľadiska. Poistná ochrana
sa nevzťahuje na: sekundárny parkinsonizmus (vrátane parkinsonizmu, vyvolaného užitím drog alebo
toxínu), esenciálny tras, ani na parkinsonizmus vyvolaný inými neurodegeneratívnymi ochoreniami.
2.20. Alzheimerova choroba. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému odborným lekárom neurológom a psychiatrom, resp. psychológom stanovená pred dosiahnutím veku 65
rokov diagnóza Alzheimerova choroba, v zmysle uvedenej definície, pri splnení podmienky že príznaky
pretrvávali aspoň 6 mesiacov. Definícia: Degeneratívne ochorenie mozgu spojené s rozpadom nervových vlákien, nervových buniek a zmenou látkovej činnosti mozgu, ktoré vedie k atrofii mozgu a zániku
neurónov. Prejavuje sa progredujúcou demenciou s poruchou prevažne pamäti, orientácie, vyjadrovania
sa, nutnosťou neustálej starostlivosti 24 hodín denne (pri veku poisteného menej ako 65 rokov) a ďalšími
príznakmi. Poistná ochrana sa nevzťahuje na iné formy demencie mozgu alebo psychiatrické ochorenia.
2.21. Nezhubný nádor mozgu. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená
diagnóza neurológom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Nádor sa musí liečiť aspoň jednou
z nasledujúcich možností:
	úplné alebo čiastočné chirurgické odstránenie,
	stereotaktická operácia,
	vonkajšie ožarovanie.
Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP
a poistnou zmluvou. Pokiaľ je nádor inoperabilný neurologické vyšetrenie musí preukázať trvalé neurologické následky pre klienta po dobu najmenej 3 mesiacov odo dňa stanovenia diagnózy. Poistná ochrana
sa nevzťahuje na akékoľvek cysty, granulómy, hamartrómy, hematómy alebo malformácie mozgových
ciev, nádory podmozgovej žľazy a krčnej chrbtice.
2.22. Kóma. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená diagnóza v zmysle
uvedenej definície. Definícia: Najťažší stupeň kvantitatívnej poruchy vedomia, stav hlbokého bezvedomia. Ide o stav trvalého hlbokého bezvedomia pacienta, ktorý nereaguje na vonkajšie stimuly
a vnútorné potreby. Diagnóza sa stanovuje podľa stavu závažnosti bezvedomia nasledovne:
	dosiahnuté skóre v Glasgowskej stupnici 8 alebo menej po dobu najmenej 96 hodín,
	stav si vyžaduje použitie prístrojov na udržanie životných funkcií, stav vedie k pretrvávajúcemu neurologickému deficitu, ktorý musí trvať najmenej 30 dní po nástupe kómy.
Diagnóza musí byť potvrdená neurológom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na kómu z medicínskych príčin,
kómu spôsobenú sebapoškodením, alebo užitím alkoholu alebo drog. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za
predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby
a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
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2.23. Ochorenie motorického neurónu. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň stanovenia diagnózy
v zmysle uvedenej definície, ktorá musí byť potvrdená špecialistom. Definícia: Postihnutie motorických
neurónov (iba), so stratou kontroly nad vôľou ovládateľnými svalmi, čo má za následok trvalú stratu
fyzických schopností. Poistený musí mať neschopnosť vykonávať aspoň 3 zo 7 činností bežného života,
uvedených v ods. 3 tohto článku, nepretržite po dobu najmenej 3 mesiacov. Diagnóza musí byť stanovená neurológom a potvrdená elektromyografickým (EMG) vyšetrením. Poistná ochrana sa nevzťahuje na
multifokálnu motorickú neuropatiu (MMN); post polio syndróm; spinálnu svalovú atrofiu; polymyozitídy
a dermatomyozitídu.
2.24. Vírusová encefalitída. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému špecialistom stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Akútna vírusová encefalitída, ktorá vedie
k pretrvávajúcej neurologickej poruche po dobu najmenej 3 mesiacov od dátumu stanovenia diagnózy.
Poistná ochrana sa nevzťahuje na encefalitídy v prítomnosti vírusu HIV, encefalitídy spôsobené bakteriálnou infekciou alebo protozoálnou infekciou, myalgické alebo paraneoplastické encefalomyelitídy.
2.25. Bakteriálny zápal mozgových blán – meningitída. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému stanovená diagnóza bakteriálneho zápalu mozgových blán s pretrvávajúcimi neurologickými príznakmi dokumentovanými po dobu najmenej 3 mesiacov v zmysle uvedenej definície.
Definícia: Zápal blán mozgu alebo miechy spôsobený bakteriálnou infekciou. Poistený musí mať neschopnosť vykonávať aspoň 3 zo 7 činností bežného života, uvedených v ods. 3 tohto článku, nepretržite
po dobu najmenej 3 mesiacov. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom Poistná ochrana sa nevzťahuje
na sterilné, vírusové, parazitárne alebo neinfekčné zápaly mozgových blán.
2.26. Bakteriálny zápal mozgu – encefalitída. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
poistenému stanovená diagnóza bakteriálneho zápalu mozgu s pretrvávajúcimi neurologickými príznakmi dokumentovanými po dobu najmenej 3 mesiacov v zmysle uvedenej definície. Definícia: Zápal
mozgového parenchýmu spôsobený bakteriálnou infekciou. Poistený musí mať neschopnosť vykonávať aspoň 3 zo 7 činností bežného života, uvedených v ods. 3 tohto článku, nepretržite po dobu najmenej 3 mesiacov. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom. Vyššie uvedená definícia sa nevzťahuje na
sterilné, vírusové, parazitárne alebo neinfekčné zápaly mozgu.
Skupina E – Ostatné kritické choroby
2.27. Závažná Crohnova choroba. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému
odborným lekárom gastroenterológom stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície, ktorá potvrdzuje aj prítomnosť fistúl a črevných striktúr (zúženiny), zároveň boli vykonané aspoň dve resekčné
operácie čreva na riešenie týchto komplikácií. Musí existovať dôkaz o zápale, napriek optimálnej terapii, vrátene diéty, užívania liekov. Definícia: Zápalové ochorenie ktorejkoľvek časti čreva, ktoré je komplikované tvorbou črevných fistúl alebo striktúr. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu,
že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú
splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.28. Ulcerózna kolitída s totálnou kolektómiou. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému
bola poistenému odborným lekárom gastroenterológom stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície a bola indikovaná totálna kolektómia (odstránenie celého hrubého čreva). Definícia: Zápalové
ochorenie hrubého čreva alebo konečníka, ktoré sa vyznačuje tvorbou vredov na sliznici čreva. Podmienkou pre poistné plnenie je odstránenie hrubého čreva. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za
predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej
choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.29. Oslepnutie. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému po prvýkrát
stanovená diagnóza slepoty v zmysle uvedenej definície. Definícia: Úplná strata zraku oboch očí v
dôsledku choroby alebo úrazu, ktoré sú neoperovateľné refrakčnou korekciou, nevyliečiteľné liekmi
alebo chirurgicky. Diagnóza musí byť potvrdená očným lekárom. Nárok na poistné plnenie vzniká iba
za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej
choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.30. Strata dvoch a viacerých končatín. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie, v zmysle uvedenej definície. Definícia: Úplná a nezvratná strata dvoch alebo viacerých končatín nad zápästím alebo nad členkom následkom úrazu alebo v prípade lekársky nevyhnutnej amputácie. Diagnóza, na základe
ktorej bola vykonaná amputácia, musí byť potvrdená lekárom špecialistom. Nárok na poistné plnenie vzniká
iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej
choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.31. Transplantácia kostnej drene. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň uskutočnenia operácie
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Životne nevyhnutná transplantácia kostnej drene, kedy je príjemcom
poistený. Stav vedúci k transplantácii musí byť považovaný za neliečiteľný akýmikoľvek inými prostriedkami
a potvrdený špecialistom. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive
najmenej 1 mesiac po dátume uskutočnenia operácie v zmysle tejto definície a ak sú splnené aj ostatné
podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.32. Hluchota. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému stanovená diagnóza
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Trvalá a nezvratná strata sluchu v oboch ušiach v dôsledku cho66

roby alebo náhodného poranenia. Diagnóza musí byť potvrdená otorinolaryngológom a audiometrickým vyšetrením. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky
stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.33. Strata reči. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená diagnóza príslušným odborným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Celková a nezvratná strata schopnosti
hovoriť. Dôvodom môže byť úraz alebo choroba. Podmienkou je prítomnosť ťažkostí nepretržite po
dobu najmenej 6 mesiacov. Diagnóza musí byť potvrdená otorinolaryngológom. Poistná ochrana sa
nevzťahuje na stratu reči v dôsledku psychickej poruchy.
2.34. Aplastická anémia. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola hematológom stanovená táto diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Nedostatočná tvorba krvných buniek, červených krviniek (erytrocytov), bielych krviniek (leukocytov) i krvných doštičiek (trombocytov). Stanovenie
diagnózy aplastickej anémie je podmienená anémiou, neutropéniou a trombocytopéniou. Podmienka
je, že musí byť liečba krvnou transfúziou a aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov liečby: podávanie
látok stimulujúcich kostnú dreň, podávanie imunosupresív, transplantácia kostnej drene. Diagnóza musí
byť potvrdená hematológom a histologickým vyšetrením kostnej drene. Nárok na poistné plnenie vzniká
iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej
choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.35. Infekcia vírusom HIV pri krvnej transfúzii. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému
bola poistenému po prvýkrát diagnostikovaná HIV infekcia následkom transfúzie krvi, v zmysle uvedenej definície. Definícia: Infekcia vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) následkom transfúzie krvi
medicínsky indikovanou krvnou transfúziou infikovanou krvou alebo krvnými produktami podanými
oficiálne registrovaným pracoviskom na území Slovenskej republiky v dobe trvania pripoistenia. Tvorba protilátok zodpovedajúcich HIV infekcií musí byť preukázaná do 12 mesiacov po transfúzií. Poistná
ochrana sa nevzťahuje na infekciu HIV v dôsledku akýchkoľvek iných foriem prenosu, vrátane sexuálnej aktivity alebo užívaním drog. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený
bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj
ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.36. Infekcia vírusom HIV pri plnení pracovných povinností. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola diagnostikovaná HIV infekcia v zmysle uvedenej definície. Definícia: Rozvinuté ochorenie AIDS alebo preukázaná infekcia akýmkoľvek HIV vírusom počas bežných pracovných povinností
z nasledujúcich oprávnených povolaní: lekár alebo zubár; zdravotná sestra alebo pôrodná asistentka,
sanitár; lekár asistent alebo asistent zubného lekára; laboratórny pracovník; člen hasičského zboru; člen
záchrannej služby; nemocničná upratovačka alebo nemocničný údržbár; policajt; väzenský policajt. Musí
byť splnená podmienka, že k udalosti došlo pri pracovnej činnosti, udalosť musí byť hlásená, preskúmaná
a zdokumentovaná v súlade s platnými smernicami príslušných orgánov (napr. zamestnávateľ, inšpektorát práce, polícia), HIV – negatívny výsledok odberu krvi do 5 dní po udalosti, HIV vyšetrenie krvi sa musí
uskutočniť do 12 mesiacov od nehody. Poistná ochrana sa nevzťahuje na infekciu HIV v dôsledku akýchkoľvek iných foriem prenosu, vrátane sexuálnej aktivity alebo užívaním drog. Nárok na poistné plnenie
vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy
kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
Choroby a lekárske zákroky poistené mimo skupín kritických chorôb:
2.37. Rakovina In situ s operačným zákrokom. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
poistenému histologicky potvrdená diagnóza rakoviny in situ v zmysle uvedenej definície, s operačným
vybratím časti orgánu s nádorovým postihnutím. Definícia: Rakovina in situ je včasná forma rakoviny,
kedy je ešte nádor obmedzený na epitel a neprekračuje bazálnu membránu, t.j. neexistuje prerastanie
nádorových buniek do okolitého tkaniva. Poistenie sa vzťahuje iba na: MKCH – II.kapitola, kód D06
Karcinóm in situ krčka maternice, v prípade ochorenia povrchovým zhubným nádorom typu carcinoma
in situ v tkanivách krčka maternice alebo hrdla maternice zasahujúcim dve tretiny hrúbky tkaniva, ktorý
je klasifikovaný ako ťažké dysplastické zmeny CIN III alebo TisN0M0 podľa TNM klasifikácie. Diagnóza
musí byť vždy potvrdená výsledkom histologického vyšetrenia vzorky z tkaniva odobraného pri konizácii.
Iba klinická diagnóza alebo výsledok povrchového steru buniek nepostačuje pre splnenie podmienok
definície tohto ochorenia; MKCH – II.kapitola, kód D07, Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
pohlavných orgánov, diagnóza je stanovená na základe histologického vyšetrenia určením triedy nádoru
podľa TNM klasifikácie ako TisN0M0 , diagnóza nezahŕňa melanóm in situ. Nárok na poistné plnenie
vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy
kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
3.	Činnosti bežného života, pre potreby tohto poistenia, sú:
3.1.	kúpeľ (schopnosť kúpať sa alebo sprchovať, vrátane vchádzania a vychádzania z vane alebo sprchy),
3.2. o
 bliekanie a vyzliekanie (schopnosť obliecť, vyzliecť oblečenie),
3.3. p
 ríjem potravy a tekutín (schopnosť samostatne jest a piť),
3.4. o
 sobná hygiena (schopnosť samostatne použiť toaletu a udržovať osobnú čistotu),
3.5. m
 obilita (schopnosť pohybovať sa medzi miestnosťami, po rovnej ploche),
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3.6. s chopnosť vstať z lôžka bez cudzej pomoci,
3.7.	kontinencia (schopnosť ovládať činnosť čriev a močového mechúra v zmysle udržať stolicu a moč)
4.	Pre posúdenie vzniku poistnej udalosti sa vyžaduje, aby diagnóza uvedených ochorení a lekárskych zákrokov bola stanovená a potvrdená príslušným odborným lekárom - špecialistom, prípadne príslušným
odborným pracoviskom resp. odbornou posudkovou komisiou.

Článok 7
Práva a povinnosti poisteného a poistiteľa pri poistnej udalosti
1.	Poistený je v súvislosti s uplatňovaním nároku na poistné plnenie povinný:
a)	bez zbytočného odkladu po lekársky potvrdenej diagnóze kritickej choroby predložiť poistiteľovi vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel,
b)	predložiť histologický nález (ak je k dispozícii), podrobnú lekársku správu o jeho zdravotnom stave,
prepúšťaciu správu z hospitalizácie (v prípade, ak došlo k hospitalizácii),
2.	Poistený je povinný na žiadosť poistiteľa:
a)	predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia škodovej
udalosti,
b)	splnomocniť ošetrujúceho lekára k poskytnutiu informácií o jeho zdravotnom stave poistiteľovi,
c)	podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu, ktoré vykoná zmluvný lekár poistiteľa na jeho náklady.
3.	V prípade, že poistený odmietne vyšetrenie alebo nedodá potrebnú dokumentáciu pre preukázanie vzniku poistnej udalosti, právo na poistné plnenie nevzniká a poistiteľ nie je povinný poskytnúť poistné
plnenie, nakoľko nie je možné rozhodnúť, či vznikla poistná udalosť.
Článok 8
Poistné plnenie
1.	Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku nároku na poistné plnenie z poistnej
udalosti, ktorá nastala počas trvania poistenia. Vznikom nároku na poistné plnenie zaniká nárok na akékoľvek ďalšie poistné plnenie z danej skupiny kritických chorôb a poistenie celej danej skupiny kritických
chorôb v rámci poistenia kritických chorôb zaniká, v zmysle čl.4 týchto PP. Poistné plnenie sa poskytuje
na základe dokladov vyžiadaných poistiteľom, ktoré musia byť v originálnej podobe alebo v podobe
úradne resp. poistiteľom overených kópií. Ak je dokumentácia k poistnej udalosti v cudzom jazyku, je
osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie povinná v prípade požiadavky poistiteľa zabezpečiť, na
vlastné náklady, ich úradne overený preklad.
2.	Pre poistenie kritických chorôb môže vzniknúť najviac jedno poistné plnenie pre každú skupinu kritických
chorôb a najviac jedno poistné plnenie pre kritickú chorobu poistenú mimo skupín kritických chorôb. Ak
vznikne súčasne viac dôvodov, ktoré by oprávňovali k vzniku nároku na poistné plnenie z poistenia kritických chorôb v rámci jednej skupiny, poistiteľ poskytne poistné plnenie iba raz.
3.	Poistné plnenie pre choroby a lekárske zákroky uvedené v čl. 6, ods. 2.1. až 2.36 je vo výške 100 % aktuálnej poistnej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti. Poistné plnenie pre chorobu uvedenú v čl. 6,
ods. 2.37 je vo výške 30 % aktuálnej poistnej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti.
4.	Poistiteľ poskytne poistné plnenie po predložení všetkých požadovaných dokladov a absolvovaní prípadných požadovaných lekárskych vyšetrení v zmysle čl. 7 týchto PP. Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné
náklady spojené s vystavením požadovaných dokladov hradí poistený. Na doklady vydané manželom,
manželkou, súrodencom alebo príbuznými poisteného v priamom rade sa neprihliada, ak sa poistený
s poistiteľom nedohodne inak.
5.	Právo na poskytnutie poistného plnenia má poistený, ak nie je v poistnej zmluve určené inak. V prípade ak po
vzniku nároku na poistné plnenie a pred vyplatením poistného plnenia poistený zomrie, bude poistné plnenie
vyplatené dedičom poisteného.
Článok 9
Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia
1.	Okrem výluk z poistného plnenia a obmedzení poistného plnenia uvedených v príslušných ustanoveniach VPP nárok na poistné plnenie nevzniká a poistenie sa nevzťahuje tiež na prípady, ak choroba alebo
lekársky zákrok nastali ako následok:
a)	úmyselného konania poisteného za účelom vyvolania ochorenia, sebapoškodenia alebo samovraždy,
alebo spôsobenia úrazu inou osobou z podnetu poisteného,
b)	priameho alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov jadrovej energie okrem
prípadov, ak je ionizujúcemu žiareniu alebo účinkom jadrovej energie vystavený poistený v rámci liečebného procesu pod lekárskym dohľadom.
c)	ochorenia AIDS alebo infekcie HIV, okrem prípadov uvedených v čl. 6, ods. 2.35 a 2.36 týchto PP,
d)	choroby alebo úrazu alebo ich následkov, ktoré vznikli pred začiatkom tohto pripoistenia a pre ktoré
bol poistený pred začiatkom tohto pripoistenia lekársky sledovaný alebo boli prítomné či diagnostikované ich príznaky.
2.	Poistiteľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť, ak dôjde k poistnej udalosti v dôsledku požitia
alkoholu, drog alebo toxických látok poisteným.
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Poistné podmienky
pre poistenie kritických chorôb dieťaťa — 2019
(Ž/325/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Poistenie kritických chorôb dieťaťa, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie (doplnkové poistenie), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb
– 2019 (ďalej aj „VPP“), týmito Poistnými podmienkami pre poistenie kritických chorôb dieťaťa – 2019 (ďalej
aj „PP“), uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky
dopĺňajú príslušné VPP. Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP,
majú prednosť pred ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Definície pojmov
Článok 2 Poistenie kritických chorôb dieťaťa
Článok 3 Nepoistiteľné osoby
Článok 4	Zánik skupiny kritických chorôb, zánik poistenia

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE

Článok 5 Čakacia doba
Článok 6	Škodová a poistná udalosť a definície pre poistenie kritických chorôb dieťaťa
Článok 7	Práva a povinnosti poisteného a poistiteľa pri poistnej udalosti
Článok 8 Poistné plnenie
Článok 9	Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto PP, ak nie je v týchto poistných podmienkach uvedené
inak. Pre tieto PP platia aj nasledovné definície:
1.	Skupina kritických chorôb je poistiteľom stanovený zoznam kritických chorôb, uvedený v týchto PP. Kritické
choroby uvedené v týchto PP sú rozdelené do piatich skupín kritických chorôb.
2.	Platná skupina kritických chorôb je skupina kritických chorôb, v rámci ktorej nedošlo ešte k poistnej udalosti.
Poistenie kritických chorôb je v platnosti, pokiaľ obsahuje aspoň jednu platnú skupinu kritických chorôb.
Článok 2
Poistenie kritických chorôb dieťaťa
1.	Poistenie kritických chorôb dieťaťa sa vzťahuje na prípady chorôb a lekárskych zákrokov uvedených
v čl. 6 týchto PP, ktoré sú usporiadané do 5 skupín kritických chorôb:
	
Skupina A – Rakovina (čl. 6, ods. 2.1.)
	
Skupina B – Kritické choroby súvisiace s metabolizmom (čl. 6, ods. 2.2.)
	
Skupina C – Kritické choroby súvisiace s ďalšími hlavnými orgánmi a funkciami (čl. 6, ods.2.3. až 2.7.)
	
Skupina D – Kritické choroby súvisiace s nervovým systémom (čl. 6, ods. 2.8. až 2.14.)
	
Skupina E – Ostatné kritické choroby (čl. 6, ods. 2.15. až 2.20.).
2.	Kritické choroby dieťaťa je možné dojednať pre fyzickú osobu so vstupným vekom do 17 rokov (vrátane).
Článok 3
Nepoistiteľné osoby
Do poistenia nie je prijateľná a poistenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá je neprijateľná do poistenia v zmysle VPP.
Článok 4
Zánik skupiny kritických chorôb, zánik poistenia
1.	Vznikom nároku na poistné plnenie pre kritickú chorobu z danej skupiny zaniká celá skupina kritických
chorôb uvedených v ods.6 týchto PP. Poistenie kritických chorôb v rozsahu zvyšných platných skupín
kritických chorôb uvedených v ods.6 týchto PP trvá naďalej, pričom výška poistnej sumy a poistného pre
toto poistenie ostáva bez zmeny.
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2.	Poistenie kritických chorôb zaniká v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej
zmluvy a VPP a tiež dňom, v ktorom zanikne posledná platná skupina kritických chorôb v zmysle ods.1
tohto článku.
3. Zánikom pripoistenia nezaniká hlavné poistenie.

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 5
Čakacia doba
1.	Čakacia doba je 3 mesiace od začiatku tohto poistenia. V poistnej zmluve možno dohodnúť osobitnú
čakaciu dobu.
2.	Udalosť uvedená v čl. 6, ktorá nastala počas plynutia čakacej doby nie je považovaná za poistnú udalosť
a nevzniká právo na poistné plnenie. V uvedenom prípade sa poistenie zruší od začiatku a poistiteľ vráti
zaplatené poistné za toto poistenie. Čakacia doba sa neuplatňuje v prípade poistnej udalosti vzniknutej
výlučne v dôsledku úrazu, ktorý nastal po začiatku tohto poistenia.
3.	Ak dôjde počas trvania poistenia kritických chorôb dieťaťa k zvýšeniu poistnej sumy, vzniká nárok na
vyššie plnenie až z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej čakacej doby, ktorá začne plynúť
dňom účinnosti zmeny poistenia. Plnenia za poistné udalosti, ktoré nastali počas plynutia tejto novej
čakacej doby, sa riadia podľa pôvodných podmienok platných pred začiatkom platnosti zmeny.
4.	Čakacia doba je uplatňovaná pre takú kritickú chorobu, ktorá je podľa týchto poistných podmienok novo
poisťovaná.
5.	Nová čakacia doba sa neuplatňuje pre tú kritickú chorobu, ktorej poistenie bolo v poistnej zmluve už
dojednané. Pre uvedené kritické choroby iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny
poistenia neuplynula. Tým nie je dotknuté ustanovenie ods.3 tohto článku.
6.	V prípade, ak je dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ toto poistenie zároveň
zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej PZ pre dojednávané
poistenie neuplatňuje nová čakacia doba, iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny
neuplynula.
7.	V prípade vzniku poistnej udalosti so vznikom nároku na poistné plnenie sa následne uplatňuje špeciálna
čakacia doba 12 mesiacov od vzniku tejto poistnej udalosti:
a)	ďalšia kritická choroba z inej platnej skupiny kritických chorôb (t.j. diagnostikovanie ďalšej choroby
alebo vykonanie ďalšieho lekárskeho zákroku), ktorá nastane počas plynutia tejto čakacej doby, nie je
považovaná za poistnú udalosť a nevzniká právo na poistné plnenie,
b)	uvedená čakacia doba sa neuplatňuje v prípade ďalšej kritickej choroby z inej platnej skupiny kritických chorôb v prípade, ak je táto bez príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou, od vzniku ktorej plynie
táto čakacia doba.
Článok 6
Škodová a poistná udalosť a definície pre poistenie kritických chorôb dieťaťa
1.	Škodovou udalosťou v poistení kritických chorôb dieťaťa je diagnostikovanie choroby alebo vykonanie
lekárskeho zákroku v rozsahu definícií uvedených v ods.2 tohto článku po uplynutí čakacej doby uvedenej v čl. 5 týchto PP a ak kritická choroba patrí do platnej skupiny kritických chorôb. Ustanovenia čl.
5 týchto PP ustanovením tohto článku nie sú dotknuté. Škodová udalosť sa stáva poistnou udalosťou v
okamihu, keď bol preukázaný vznik nároku na poistné plnenie.
2.	Skupiny kritických chorôb, s definíciami kritických chorôb platnými pre potreby poistenia:
Skupina A – Rakovina
2.1. R
 akovina. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému lekárom po prvýkrát
stanovená diagnóza rakoviny v zmysle uvedenej definície na základe histologického alebo iného nespochybniteľného vyšetrenia.
D
 efinícia: ochorenie je charakterizované nekontrolovateľným rastom a šírením zhubných buniek a ich
prenikaním do zdravého tkaniva. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na nádory histologicky klasifikované ako prekancerózy, neinvazívne štádiá nádorových chorôb (tzv.
carcinoma in situ); hyperkeratózy, squamózne a basocelulárne formy rakoviny kože; papilárne mikro-karcinómy; malígne melanómy kože v štádiu 1A; Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST) v štádiu
I a II; kožné lymfómy, pokiaľ si ich stav nevyžaduje liečbu chemoterapiou alebo žiarením; nádorové
ochorenia za prítomnosti HIV nákazy; Hodgkinov lymfóm v I.štádiu. Nárok na poistné plnenie vzniká iba
za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej
choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
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Skupina B – Kritické choroby súvisiace s metabolizmom
2.2. Cukrovka 1. typu (diabetes mellitus závislý/dependentný na inzulíne). Okamihom vzniku poistnej
udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená diagnóza odborným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Cukrovka 1.typu je chronické metabolické ochorenie charakterizované poruchou látkovej
premeny cukrov, znížením zužitkovania glukózy, bezprostredne zapríčinená nedostatkom alebo nedostatočným účinkom inzulínu tvoreného v beta bunkách Langenharsových ostrovčekov podžalúdkovej
žľazy. Diagnóza musí byť stanovená odborným lekárom, musí trvať aspoň 6 mesiacov za súčasnej liečby
inzulínom. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1
mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
Skupina C – Kritické choroby súvisiace s ďalšími hlavnými orgánmi a funkciami
2.3. Zlyhanie obličiek. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň zaradenia poisteného do trvalého dialyzačného programu špecializovaným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Tak pokročilé a nezvratné
zlyhanie obidvoch obličiek, že si vyžaduje liečbu umelou obličkou a zaradenie do trvalého dialyzačného
programu. Príslušný odborný lekár musí potvrdiť, že liečba umelou obličkou trvala najmenej 3 mesiace.
2.4. Transplantácia orgánov. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie poistenému
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Životne nevyhnutná transplantácia srdca, pľúc (vrátane od živého darcu laloku na transplantáciu alebo transplantácia “single-pľúc”), pečene (vrátane rozdelenia
pečene a transplantácia od žijúceho darcu), pankreasu, obličky, tenkého čreva, kedy príjemcom orgánu
je poistený. Pod túto definíciu spadajú taktiež čiastočné alebo úplné transplantácie tváre, ruky, ramena
a nohy (allograft). Stav vedúci k transplantácii musí byť považovaný za neliečiteľný akýmikoľvek inými
prostriedkami a potvrdený špecialistom. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume vykonania operácie v zmysle tejto definície a ak sú
splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.5. Závažné popáleniny. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bol stanovený stupeň
a percentuálny rozsah popáleniny podľa aktuálne platných medicínskych kritérií, v zmysle uvedenej
definície. Definícia: Za závažné popáleniny sa považujú popáleniny od 3. stupňa o rozsahu od 20 %
povrchu tela poisteného vrátane. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom. Nárok na poistné plnenie
vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy
kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.6. Vírusová hepatitída typu A alebo typu B. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Zápalové ochorenie pečene zapríčinené vírusom hepatitídy typu A alebo typu B. Ochorenie sa diagnostikuje na základe sérologických
testov. Poistenie sa nevzťahuje na všetky ostatné nevírusové hepatitídy. Nárok na poistné plnenie vzniká iba
za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.7. Cystická fibróza. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená táto diagnóza
príslušným odborným lekárom pneumológom. Definícia: Dedičné ochorenie postihujúce viaceré systémy, ktorého prejavmi sú ochorenie dýchacích ciest, nedostatočnosť vonkajšej sekrécie pankreasu, vysoká
koncentrácia solí v pote, postihuje aj pohlavné orgány, pečeň. Diagnóza musí byť potvrdená pediatrom za základe molekulárno-genetického vyšetrenia alebo na základe klinického nálezu pozitívnosti tzv.
potného testu. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej
1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
Skupina D – Kritické choroby súvisiace s nervovým systémom
2.8. Ochrnutie (paraplegia a kvadruplegia). Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému došlo k
ochrnutiu v zmysle uvedenej definície. Definícia: Celková a nezvratná strata svalovej funkcie najmenej 2 končatín v dôsledku poranenia alebo ochorenia miechy alebo mozgu. Ochrnutie musí byť prítomné dlhšie ako
3 mesiace a potvrdené neurológom a klinickými a diagnostickými nálezmi. Poistná ochrana sa nevzťahuje
na: ochrnutie v dôsledku sebapoškodzovania bez ohľadu na duševný stav poisteného.
2.9. Nezhubný nádor mozgu. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená diagnóza neurológom v zmysle uvedenej definície. Definícia: Nádor sa musí liečiť aspoň jednou z nasledujúcich možností:
	úplné alebo čiastočné chirurgické odstránenie,
	stereotaktická operácia,
	vonkajšie ožarovanie.
Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP
a poistnou zmluvou. Pokiaľ je nádor inoperabilný neurologické vyšetrenie musí preukázať trvalé neurologické následky pre klienta po dobu najmenej 3 mesiacov odo dňa stanovenia diagnózy. Poistná ochrana sa
nevzťahuje na akékoľvek cysty, granulómy, hamartrómy, hematómy alebo malformácie mozgových ciev,
nádory podmozgovej žľazy a krčnej chrbtice.
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2.10. Kóma. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Najťažší stupeň kvantitatívnej poruchy vedomia, stav hlbokého bezvedomia.
Ide o stav trvalého hlbokého bezvedomia pacienta, ktorý nereaguje na vonkajšie stimuly a vnútorné
potreby. Diagnóza sa stanovuje podľa stavu závažnosti bezvedomia nasledovne:
	dosiahnuté skóre v Glasgowskej stupnici 8 alebo menej po dobu najmenej 96 hodín,
	stav si vyžaduje použitie prístrojov na udržanie životných funkcií,
	stav vedie k pretrvávajúcemu neurologickému deficitu, ktorý musí trvať najmenej 30 dní po nástupe kómy.
Diagnóza musí byť potvrdená neurológom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na kómu z medicínskych
príčin, kómu spôsobenú sebapoškodením, alebo užitím alkoholu alebo drog. Nárok na poistné plnenie
vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.11. Ochorenie motorického neurónu. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň stanovenia diagnózy v
zmysle uvedenej definície, ktorá musí byť potvrdená špecialistom. Definícia: Postihnutie motorických
neurónov (iba), so stratou kontroly nad vôľou ovládateľnými svalmi, čo má za následok trvalú stratu fyzických schopností. Diagnóza musí byť stanovená neurológom a potvrdená elektromyografickým (EMG)
vyšetrením. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej
1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.12. Vírusová encefalitída. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému špecialistom stanovená diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Akútna vírusová encefalitída, ktorá
vedie k pretrvávajúcej neurologickej poruche po dobu najmenej 3 mesiacov od dátumu stanovenia
diagnózy. Poistná ochrana sa nevzťahuje na encefalitídy v prítomnosti vírusu HIV, encefalitídy spôsobené bakteriálnou infekciou alebo protozoálnou infekciou, myalgické alebo paraneoplastické encefalomyelitídy.
2.13. Bakteriálny zápal mozgu – encefalitída. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
poistenému stanovená diagnóza bakteriálneho zápalu mozgu s pretrvávajúcimi neurologickými príznakmi dokumentovanými po dobu najmenej 3 mesiacov v zmysle uvedenej definície. Definícia: Zápal
mozgového parenchýmu spôsobený bakteriálnou infekciou. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom. Vyššie uvedená definícia sa nevzťahuje na sterilné, vírusové, parazitárne alebo neinfekčné zápaly
mozgu.
2.14. Bakteriálny zápal mozgových blán – meningitída.Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému stanovená diagnóza bakteriálneho zápalu mozgových blán s pretrvávajúcimi
neurologickými príznakmi dokumentovanými po dobu najmenej 3 mesiacov v zmysle uvedenej definície. Definícia: Zápal blán mozgu alebo miechy spôsobený bakteriálnou infekciou. Diagnóza musí byť
potvrdená neurológom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na sterilné, vírusové, parazitárne alebo neinfekčné zápaly mozgových blán.
Skupina E – Ostatné kritické choroby
2.15. Oslepnutie. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému po prvýkrát stanovená diagnóza slepoty v zmysle uvedenej definície. Definícia: Úplná strata zraku oboch očí v dôsledku choroby alebo úrazu, ktoré sú neoperovateľné refrakčnou korekciou, nevyliečiteľné liekmi alebo
chirurgicky. Diagnóza musí byť potvrdená očným lekárom. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za
predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej
choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.16. Strata dvoch a viacerých končatín. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie,
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Úplná a nezvratná strata dvoch alebo viacerých končatín nad
zápästím alebo nad členkom následkom úrazu alebo v prípade lekársky nevyhnutnej amputácie. Diagnóza, na základe ktorej bola vykonaná amputácia, musí byť potvrdená lekárom špecialistom. Nárok na
poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume
stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a
poistnou zmluvou.
2.17. Transplantácia kostnej drene. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň uskutočnenia operácie v zmysle
uvedenej definície. Definícia: Životne nevyhnutná transplantácia kostnej drene, kedy je príjemcom poistený. Stav vedúci k transplantácii musí byť považovaný za neliečiteľný akýmikoľvek inými prostriedkami
a potvrdený špecialistom. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive
najmenej 1 mesiac po dátume uskutočnenia operácie v zmysle tejto definície a ak sú splnené aj ostatné
podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
2.18. Hluchota. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému stanovená diagnóza
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Trvalá a nezvratná strata sluchu v oboch ušiach v dôsledku choroby alebo náhodného poranenia. Diagnóza musí byť potvrdená otorinolaryngológom a audiometrickým
vyšetrením. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1
mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
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2.19. Aplastická anémia. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola hematológom stanovená táto diagnóza v zmysle uvedenej definície. Definícia: Nedostatočná tvorba krvných buniek,
červených krviniek (erytrocytov), bielych krviniek (leukocytov) i krvných doštičiek (trombocytov). Stanovenie diagnózy aplastickej anémie je podmienená anémiou, neutropéniou a trombocytopéniou.
Podmienka je, že musí byť liečba krvnou transfúziou a aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov liečby:
podávanie látok stimulujúcich kostnú dreň, podávanie imunosupresív, transplantácia kostnej drene.
Diagnóza musí byť potvrdená hematológom a histologickým vyšetrením kostnej drene. Nárok na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou
zmluvou.
2.20. Infekcia vírusom HIV pri krvnej transfúzii. Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému
bola poistenému po prvýkrát diagnostikovaná HIV infekcia následkom transfúzie krvi, v zmysle uvedenej definície. Definícia: Infekcia vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) následkom transfúzie krvi
medicínsky indikovanou krvnou transfúziou infikovanou krvou alebo krvnými produktmi podanými
oficiálne registrovaným pracoviskom na území Slovenskej republiky v dobe trvania pripoistenia. Tvorba protilátok zodpovedajúcich HIV infekcií musí byť preukázaná do 12 mesiacov po transfúzií. Nárok
na poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP
a poistnou zmluvou.
3.	Pre posúdenie vzniku poistnej udalosti sa vyžaduje, aby diagnóza uvedených ochorení a lekárskych zákrokov bola stanovená a potvrdená príslušným odborným lekárom - špecialistom, prípadne príslušným
odborným pracoviskom resp. odbornou posudkovou komisiou.

Článok 7
Práva a povinnosti poisteného a poistiteľa pri poistnej udalosti
1.	Poistený je v súvislosti s uplatňovaním nároku na poistné plnenie povinný:
a)	bez zbytočného odkladu po lekársky potvrdenej diagnóze kritickej choroby predložiť poistiteľovi vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel,
b)	predložiť histologický nález (ak je k dispozícii), podrobnú lekársku správu o jeho zdravotnom stave,
prepúšťaciu správu z hospitalizácie (v prípade, ak došlo k hospitalizácii),
2.	Poistený je povinný na žiadosť poistiteľa:
a)	predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia škodovej
udalosti,
b)	splnomocniť ošetrujúceho lekára k poskytnutiu informácií o jeho zdravotnom stave poistiteľovi,
c)	podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu, ktoré vykoná zmluvný lekár poistiteľa na jeho náklady.
3.	V prípade, že poistený odmietne vyšetrenie alebo nedodá potrebnú dokumentáciu pre preukázanie vzniku poistnej udalosti, právo na poistné plnenie nevzniká a poistiteľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie, nakoľko nie je možné rozhodnúť, či vznikla poistná udalosť.
Článok 8
Poistné plnenie
1.	Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku nároku na poistné plnenie z poistnej
udalosti, ktorá nastala počas trvania poistenia. Vznikom nároku na poistné plnenie zaniká nárok na akékoľvek ďalšie poistné plnenie z danej skupiny kritických chorôb a poistenie celej danej skupiny kritických
chorôb v rámci poistenia kritických chorôb zaniká, v zmysle čl. 4 týchto PP. Poistné plnenie sa poskytuje
na základe dokladov vyžiadaných poistiteľom, ktoré musia byť v originálnej podobe alebo v podobe
úradne resp. poistiteľom overených kópií. Ak je dokumentácia k poistnej udalosti v cudzom jazyku, je
osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie povinná v prípade požiadavky poistiteľa zabezpečiť na
vlastné náklady ich úradne overený preklad.
2.	Pre poistenie kritických chorôb môže vzniknúť celkovo maximálne päť nárokov na poistné plnenie a pre
každú skupinu kritických chorôb môže vzniknúť nárok na poistné plnenie maximálne raz. Ak vznikne
súčasne viac dôvodov, ktoré by oprávňovali k vzniku nároku na poistné plnenie z poistenia kritických
chorôb v rámci jednej skupiny kritických chorôb, poistiteľ poskytne poistné plnenie iba raz.
3.	Poistiteľ poskytne jednorazové poistné plnenie vo výške aktuálnej poistnej sumy, platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti.
4.	Poistiteľ poskytne poistné plnenie po predložení všetkých požadovaných dokladov a absolvovaní prípadných požadovaných lekárskych vyšetrení v zmysle čl. 7 týchto PP. Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady spojené s vystavením požadovaných dokladov hradí poistený. Na doklady vydané rodičom,
manželom, manželkou, súrodencom alebo príbuznými poisteného v priamom rade sa neprihliada, ak sa
poistený s poistiteľom nedohodne inak.
5.	Právo na poskytnutie poistného plnenia má poistený, ak nie je v poistnej zmluve určené inak.
V prípade ak po vzniku nároku na poistné plnenie a pred vyplatením poistného plnenia poistený zomrie,
bude poistné plnenie vyplatené dedičom poisteného.
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Článok 9
Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia
Okrem výluk z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia uvedených v príslušných ustanoveniach
VPP nárok na poistné plnenie nevzniká a poistenie sa nevzťahuje tiež na prípady, ak choroba alebo lekársky
zákrok nastali ako následok:
a)	úmyselného konania poisteného za účelom vyvolania ochorenia, sebapoškodenia alebo samovraždy,
alebo spôsobenia úrazu inou osobou z podnetu poisteného;
b)	priameho alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov jadrovej energie okrem
prípadov, ak je ionizujúcemu žiareniu alebo účinkom jadrovej energie vystavený poistený v rámci
liečebného procesu pod lekárskym dohľadom;
c)	ochorenia AIDS alebo infekcie HIV, okrem prípadov uvedených v čl. 6, ods. 2.20 týchto PP,
d)	choroby alebo úrazu alebo ich následkov, ktoré vznikli pred začiatkom tohto pripoistenia a pre ktoré
bol poistený pred začiatkom tohto pripoistenia lekársky sledovaný alebo boli prítomné či diagnostikované ich príznaky;
e)	v dôsledku vrodenej vývojovej chyby a ochorenia. Vrodená chyba je akákoľvek vrodená anomália, pre
ktorú bol poistený liečený alebo navštevoval lekára alebo mal predpísané lieky alebo ktorej príznaky
sa dostavili alebo prejavili, alebo boli diagnostikované lekárom kedykoľvek počas poistnej doby. To
sa nevzťahuje na prípady, ak táto vrodená vývojová chyba a ochorenie bola/o poistiteľovi poisteným
preukázateľne oznámená/é pri dojednávaní poistenia (v tom prípade sa uplatní rozsah poistenia,
ktorý stanovil pre uvedenú vývojovú chybu a ochorenie poistiteľ).
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dávky pri PN
pripoistenie

Poistné podmienky
pre poistenie dávok pri pracovnej neschopnosti — 2019
(Ž/326/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Poistenie dávok pri pracovnej neschopnosti, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie (doplnkové poistenie),
sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb – 2019 (ďalej aj „VPP“), týmito Poistnými podmienkami pre poistenie dávok pri pracovnej neschopnosti – 2019 (ďalej aj „PP“), uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa.
Tieto poistné podmienky dopĺňajú príslušné VPP. Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Definície pojmov
Článok 2	Poistenie dávok pri pracovnej neschopnosti
Článok 3 Miesto poistenia
Článok 4 Nepoistiteľné osoby
Článok 5 Poistné
Článok 6 Zánik poistenia

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE

Článok 7 Čakacia doba
Článok 8 Poistná udalosť
Článok 9 Poistné plnenie
Článok 10	Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistiteľa
Článok 11	Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto PP, ak nie je v týchto PP uvedené inak. Pre tieto
PP platia aj nasledovné definície:
1.	Denná dávka je poistné plnenie poskytované za jeden kalendárny deň. Mesačná dávka je poistné plnenie poskytované za jeden mesiac.
2.	Hospitalizácia, v zmysle týchto PP, je pobyt poisteného v zdravotníckom zariadení na základe preukázateľného rozhodnutia lekára a nevyhnutný vzhľadom k závažnosti ochorenia či úrazu alebo vzhľadom k
charakteru vykonávaného ošetrenia.
3.	Karenčná doba je časový úsek dojednaný v poistnej zmluve. Karenčná doba začína plynúť prvým dňom
pracovnej neschopnosti poisteného. V prípade, ak dĺžka trvania pracovnej neschopnosti nepresiahne karenčnú dobu, tak sa nejedná o poistnú udalosť a nevzniká nárok na poistné plnenie.
4. Liečba, v zmysle týchto PP, je súbor lekárskych opatrení zameraných na ovplyvnenie zdravotného stavu,
ktoré sa podľa všeobecne uznávaného stavu lekárskej vedy javia ako nutné na obnovenie zdravia, na
zlepšenie stavu alebo na zmiernenie jeho zhoršenia.
5.	Relevantný deň je, pre potreby poistenia mesačných dávok pri pracovnej neschopnosti, prvý deň počas
súvislého trvania pracovnej neschopnosti po uplynutí karenčnej doby (prvý relevantný deň) a každý ďalší
deň súvislého trvania pracovnej neschopnosti, v ktorého dátume je číselná hodnota dňa zhodná s číselnou
hodnotou dňa v dátume prvého relevantného dňa. Uvedená definícia sa uplatní v prípade, ak bol vznik
pracovnej neschopnosti oznámený poistiteľovi do 5 pracovných dní po uplynutí karenčnej doby, prípadne bol oznámený neskôr zo závažných dôvodov akceptovaných poistiteľom. V ostatných prípadoch je relevantným dňom deň oznámenia vzniku poistnej udalosti poistiteľovi počas súvislého trvania pracovnej
neschopnosti (prvý relevantný deň) a každý ďalší deň súvislého trvania pracovnej neschopnosti, v ktorého
dátume je číselná hodnota dňa zhodná s číselnou hodnotou dňa v dátume prvého relevantného dňa. Ak
sa taký deň v mesiaci nenachádza, relevantným dňom v danom mesiaci je posledný deň daného mesiaca.
6.	Pracovná neschopnosť (ďalej aj „PN“), v zmysle týchto PP, sa rozumie stav, ak poistený nemôže
z dôvodu úrazu alebo choroby z lekárskeho rozhodnutia žiadnym spôsobom vykonávať a nevykonáva
svoje zamestnanie či svoju samostatnú zárobkovú činnosť (uvedené/ú v poistnej zmluve), a to ani po
obmedzenú časť dňa a ani nevykonáva riadiacu alebo kontrolnú činnosť.
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7. S
 amostatne zárobkovo činná osoba na začiatku jej činnosti je pre potreby poistenia iba samostatne
zárobkovo činná osoba registrovaná v Slovenskej republike, ktorej ešte nevznikla odvodová povinnosť
v Sociálnej poisťovni v Slovenskej republike, a to výlučne z dôvodu že jej ešte nevznikla povinnosť podať
prvé daňové priznanie.
8.	Stratové poranenie, v zmysle týchto PP, je amputácia končatiny, orgánu.
9.	Závažný dôvod nesplnenia povinnosti v zmysle týchto PP je taká skutočnosť, ktorá objektívne bráni splneniu povinnosti a činí ju neuskutočniteľnou pri vynaložení primeraného úsilia a bez porušenia liečebného
režimu. Za také okolnosti sa považujú napr. hospitalizácia, pripútanie na lôžko, imobilita osamelej osoby.
10.	Zlomenina, v zmysle týchto PP, je strata súvislosti dlhej kosti alebo narušenie pôvodného tvaru plochej
kosti.

Článok 2
Poistenie dávok pri pracovnej neschopnosti
1.	Poistenie dávok pri pracovnej neschopnosti sa vzťahuje na pracovnú neschopnosť poisteného
v rozsahu dojednávanom podľa jedného z nasledovných typov:
a)	Poistenie denných dávok pri pracovnej neschopnosti,
b)	Poistenie mesačných dávok pri pracovnej neschopnosti.
2.	Dojednaný typ poistenia dávok pri pracovnej neschopnosti je uvedený v poistnej zmluve.
3.	V poistnej zmluve je uvedené, či bolo dojednané poistenie denných dávok pri pracovnej neschopnosti
s plnením od 1. dňa, t.j. vrátane karenčnej doby, alebo s plnením odo dňa nasledujúceho po uplynutí
karenčnej doby (v takom prípade sa za obdobie karenčnej doby poistné plnenie neposkytuje).
4.	Poistenie sa dojednáva na dobu jeden rok s tým, že sa vždy o ďalší rok automaticky predlžuje, ak niektorá zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane, že nemá záujem poistenie predĺžiť a to aspoň
6 týždňov pred koncom daného poistného roka.
Článok 3
Miesto poistenia
1.	Poistenie sa vzťahuje na pracovnú neschopnosť, ktorá nastane na území Slovenskej republiky, Českej republiky,
Rakúska a Nemecka, ak si v uvedenej krajine poistený uplatňuje plnenie z nemocenského poistenia z dôvodu
pracovnej neschopnosti, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
2.	V prípade úrazu alebo choroby počas zahraničného pobytu poisteného v iných krajinách Európskej únie
sa poistenie vzťahuje iba na lekársky nevyhnutnú hospitalizáciu z dôvodu akútnej choroby alebo úrazu,
ak podľa lekárskeho rozhodnutia je vylúčený návrat poisteného na územie Slovenskej republiky, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Článok 4
Nepoistiteľné osoby
1.	Ak nie je v týchto PP uvedené inak, do poistenia nie je prijateľná osoba a poistenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy:
a) je neprijateľná do poistenia v zmysle VPP,
b) je infikovaná vírusom HIV,
c)	má priznanú invaliditu, alebo má podanú žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok
v Správnom orgáne,
d)	nemá trvalý ani obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky,
e)	nie je v pracovnom pomere ani nie je samostatne zárobkovo činná, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
f)	vykonáva profesionálne športovú činnosť (ako hlavnú pracovnú činnosť),
g)	nie je platiteľom nemocenského poistenia podľa príslušných platných právnych predpisov o sociálnom
poistení v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúsku alebo Nemecku, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
2.	Ustanovenie ods.1, písm. g) sa neuplatňuje v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby na začiatku jej
činnosti v zmysle definície uvedenej v čl. 1, ods. 7 týchto PP.
Článok 5
Poistné
Výška poistného je stanovená pre požadovanú výšku dávky na základe sadzby, stanovenej poistiteľom
v zmysle poistno-matematických zásad so zohľadnením vstupného veku, poistnej doby, karenčnej doby,
dojednaného dňa od ktorého sa vypláca denná alebo mesačná dávka, druhu zárobkovej činnosti, ako aj
vzhľadom na výsledok ocenenia zdravotného, finančného rizika a rizika vyplývajúceho zo zamestnania
a záujmovej činnosti poisteného, stanoveného poistiteľom.
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Článok 6
Zánik poistenia
1.	Okrem zániku poistenia v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, VPP,
poistenie zaniká aj z nasledovných dôvodov:
a)	oznámením jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane, že nemá záujem poistenie predĺžiť a to aspoň
6 týždňov pred koncom daného poistného roka; poistenie zaniká uplynutím daného poistného roka,
b)	zmenou trvalého alebo obvyklého pobytu poisteného mimo územia Slovenskej republiky, t.j. v prípade, ak poistený nebude mať na území Slovenskej republiky naďalej aspoň obvyklý pobyt,
c)	stratou príjmu zo zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, na základe ktorého bolo poistenie
dojednané, poistenie zaniká koncom mesiaca, v ktorom poistený prestane vykonávať uvedené zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť, okrem prípadu, ak poistený začne bezprostredne po zániku
pôvodného zamestnania, resp. samostatnej zárobkovej činnosti, vykonávať ďalšie zamestnanie alebo
samostatnú zárobkovú činnosť a toto zamestnanie resp. samostatná zárobková činnosť, by bolo/a poistiteľom prijateľné/á za rovnakých podmienok a s rovnakou výškou dennej, resp. mesačnej dávky, ako
pôvodne uvedené/á. Poistenie nezaniká tiež v prípade, ak poistiteľ a poistník uzavrú písomnou formou
dodatok k poistnej zmluve o ďalšom pokračovaní poistenia za zmenených podmienok,
d)	priznaním starobného dôchodku alebo mimoriadneho starobného dôchodku,
e)	uplynutím maximálnej doby trvania poistenia dojednanej v poistnej zmluve, najneskôr však v hlavný
výročný deň v kalendárnom roku, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov,
f)	priznaním invalidity poistenému (pre tieto účely môžu byť použité aj posudky lekárov určených poistiteľom),
g)	pri neoprávnenom uplatnení nároku na poistné plnenie ako dôsledku podvodu. Poistiteľ je oprávnený vypovedať poistenie s okamžitou platnosťou,
h)	dňom, v ktorom poistený začne vykonávať profesionálne športovú činnosť (ako hlavnú pracovnú činnosť), ak sa poistiteľ a poistník nedohodli písomnou formou na zmene poistenia pred jeho zánikom,
i)	v prípade oslobodenia poistníka od platenia poistného z akéhokoľvek dôvodu a to pre každého poisteného.
2. Zánikom pripoistenia nezaniká hlavné poistenie.

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 7
Čakacia doba
1.	Čakacia doba je 3 mesiace a začína plynúť dňom začiatku tohto poistenia. Pre pracovnú neschopnosť
v súvislosti s rizikovým tehotenstvom je stanovená osobitná čakacia doba 9 mesiacov od začiatku poistenia. V poistnej zmluve je možné dohodnúť ďalšiu osobitnú čakaciu dobu.
2.	Odchýlne od definície čakacej doby uvedenej v čl. 1 VPP sa dojednáva, že pracovná neschopnosť ktorá
nastala počas čakacej doby z dôvodu choroby vzniknutej po začiatku poistenia, bude považovaná za poistnú udalosť v prípade, ak sú splnené ostatné podmienky uvedené v čl. 8 týchto PP a v poistnej zmluve.
Nárok na poistné plnenie z tejto poistnej udalosti je iba za obdobie po uplynutí čakacej doby, nie však
skôr, než je uvedené v čl. 9 týchto PP.
3.	Čakacia doba sa nevzťahuje na pracovnú neschopnosť vzniknutú:
a)	výlučne následkom úrazu, ktorý nastal po začiatku poistenia (za následky úrazu sa nepovažuje brušná alebo pupočná prietrž spôsobená alebo zhoršená úrazom),
b)	uvedeným akútnym infekčným ochorením, ktoré bolo diagnostikované po začiatku poistenia:
ružienka, osýpky, ovčie kiahne, šarlach, záškrt, čierny kašeľ, zápal príušníc, spinálna detská obrna
a meningitída, úplavica, paratýfus, škvrnitý týfus, týfus, cholera, kiahne, febris recurrens, malária,
sneť slezinná, ruža, žltá zimnica, mor, tularémia, psitakóza a chrípka.
4.	Ak dôjde počas trvania tohto poistenia k zvýšeniu dojednaného rozsahu poistného plnenia, vzniká nárok
na vyššie plnenie až z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej čakacej doby, ktorá začne plynúť dňom účinnosti zmeny poistenia. Plnenia za poistné udalosti, ktoré začali počas plynutia tejto novej
čakacej doby, sa riadia podľa pôvodných podmienok pred začiatkom platnosti zmeny.
5.	V prípade, ak je dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ toto poistenie zároveň
zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej PZ pre dojednávané
poistenie neuplatňuje nová čakacia doba, iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny
neuplynula.
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Článok 8
Poistná udalosť
1.	Poistnou udalosťou je na základe lekárskeho rozhodnutia stanovená a lekárom potvrdená pracovná neschopnosť v dôsledku choroby alebo úrazu poisteného ak sú splnené všetky nasledovné podmienky súčasne:
a)	pracovná neschopnosť nastala počas trvania poistenia,
b)	pracovná neschopnosť trvá minimálne o jeden deň dlhšie ako je dojednaná karenčná doba,
c)	poistený má lekárom potvrdenú pracovnú neschopnosť,
d)	poistený počas pracovnej neschopnosti poberá náhradu príjmu od zamestnávateľa alebo nemocenské dávky sociálneho poistenia vyplácané Sociálnou poisťovňou v Slovenskej republike, resp. príslušným orgánom Českej republiky, Rakúska alebo Nemecka (dávky nemocenského poistenia) podľa
príslušných platných právnych predpisov,
e)	poistený počas pracovnej neschopnosti nevykonáva žiadnu inú zárobkovú činnosť.
2. Dátumom vzniku poistnej udalosti je deň, ktorý je v potvrdení lekára o pracovnej neschopnosti, vydanom na základe príslušných právnych predpisov, určený lekárom ako začiatok pracovnej neschopnosti.
3. Ustanovenie ods. 1, písm. d) sa neuplatňuje v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby na začiatku jej
činnosti v zmysle definície uvedenej v čl. 1, ods. 7 týchto PP.
Článok 9
Poistné plnenie
1. V prípade vzniku nároku na poistné plnenie poistiteľ poskytne poistné plnenie v nasledovnom rozsahu:
a)	Poistné plnenie je poskytované buď od prvého dňa pracovnej neschopnosti, alebo od prvého dňa
nasledujúceho po uplynutí karenčnej doby, podľa toho čo je dojednané v poistnej zmluve.
b)	V prípade dojednaných denných dávok poistiteľ poskytne poistné plnenie za kalendárne dni, vrátane
víkendových dní a štátom uznaných sviatkov, počas trvania nároku na poistné plnenie vo forme súhrnu denných dávok za každý deň pracovnej neschopnosti, za ktorý vznikol nárok na poistné plnenie.
Poistné plnenie sa vypláca najskôr po uplynutí doby 1 mesiaca od začiatku pracovnej neschopnosti
alebo od poslednej výplaty plnenia, alebo po ukončení pracovnej neschopnosti.
c)	V prípade dojednanej mesačnej dávky poistiteľ poskytne poistné plnenie v nasledovnom rozsahu:
		 vyplatí poistenému prvú mesačnú dávku,
		 ďalšiu mesačnú dávku vyplatí poistenému, ak poistený preukáže súvislé trvanie pracovnej neschopnosti aj k nasledujúcemu relevantnému dňu, v zmysle čl. 10, ods. 3, písm. e) týchto PP. Mesačné
dávky, pre ktoré poistený nebude priebežne preukazovať trvanie pracovnej neschopnosti, sa vyplatia pri najbližšom preukázaní súvislého trvania pracovnej neschopnosti.
		 relevantný deň je deň stanovený v zmysle čl. 1, ods. 5 týchto PP.
d)	Pre poistenie denných dávok je poistné plnenie poskytované maximálne za dobu 365 dní pre jednu poistnú udalosť, s výnimkou samostatne zárobkovo činnej osoby na začiatku jej činnosti v zmysle písm.g),
e)	Pre poistenie mesačných dávok je poistné plnenie poskytované maximálne v rozsahu 10 mesačných
dávok z jednej poistnej udalosti.
f)	Poistné plnenie v prípade dojednania denných dávok končí dňom, kedy je z rozhodnutia lekára pracovná neschopnosť ukončená, najneskôr však zánikom poistenia. Poistné plnenie v prípade dojednania
mesačných dávok končí dátumom vzniku nároku na priznanie poslednej mesačnej dávky v rámci súvislého trvania pracovnej neschopnosti. Ak lekár poistiteľa určí koniec pracovnej neschopnosti, v súlade s
čl. 10 ods. 5, písm. a), končí poistné plnenie dňom stanoveným lekárom poistiteľa,
g)	Poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti počas prvého poistného roka v poistení samostatne zárobkovo činnej osoby na začiatku jej činnosti, v zmysle definície uvedenej v čl. 1, ods. 7 týchto
PP, ktorá nie je platiteľom dobrovoľného nemocenského poistenia v Sociálnej poisťovni v Slovenskej
republike, je poskytované maximálne za dobu 30 dní pre jednu poistnú udalosť v poistení denných
dávok a maximálne za dobu 1 mesiac pre jednu poistnú udalosť v poistení mesačných dávok.
2.	Poistné plnenie sa poskytuje na základe dokladov vyžiadaných poistiteľom, ktoré musia byť
v originálnej podobe, alebo v podobe úradne overených kópií. Ak je dokumentácia k poistnej udalosti
v cudzom jazyku, je poistený povinný v prípade požiadavky poistiteľa zabezpečiť na vlastné náklady jej
úradne overený preklad.
3.	Pre potreby preukázania nároku na poistné plnenie sa na doklady vydané lekárom, ktorý je manželom, manželkou, súrodencom alebo príbuzným poisteného v priamom rade, neprihliada, ak sa poistený
s poistiteľom nedohodne inak.
4. Právo na poistné plnenie má poistený.
5.	Výška dennej dávky alebo mesačnej dávky je uvedená v poistnej zmluve.
6.	Poistiteľ poskytne poistné plnenie až po predložení všetkých požadovaných dokladov. Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady spojené s vystavením požadovaných dokladov hradí poistený.
7.	Ak dôjde k predĺženiu pracovnej neschopnosti z dôvodu ďalšej choroby alebo úrazu s iným číslom diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb než bola choroba alebo úraz, ktorá bola dôvodom pre
predchádzajúce priznanie pracovnej neschopnosti, považuje sa pre potreby poistenia toto predĺženie za
vznik novej pracovnej neschopnosti. Od okamihu predĺženia začína plynúť nová karenčná doba.
8.	Ak je pracovná neschopnosť vystavená pre súbeh diagnóz, považuje sa za jednu poistnú udalosť.
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Článok 10
Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistiteľa
1.	Poistený je povinný umožniť poistiteľovi vyhotoviť kópie dokladov, ktoré predložil k zisteniu okolností
rozhodujúcich pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť vyšetrenia, ktoré sú
na to potrebné.
2.	Poistený je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poistiteľovi každú zmenu alebo zánik
zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, alebo vykonávaného športu.
3.	Poistený po vzniku pracovnej neschopnosti pri uplatňovaní nároku na poistné plnenie:
a) z poistenia denných dávok pri pracovnej neschopnosti je povinný do uplynutia karenčnej doby
poistiteľovi oznámiť vznik pracovnej neschopnosti, s priložením kópie potvrdenia o dočasnej pracovnej
neschopnosti vystaveného lekárom na základe príslušných právnych predpisov s uvedením príslušných
diagnóz, ak tomu nebránili preukázateľne závažné dôvody znemožňujúce splnenie si tejto povinnosti
akceptované poistiteľom. Za splnenie tejto povinnosti sa považuje ich zaslanie písomne alebo elektronicky na emailovú adresu poistiteľa určenú na tento účel. Ak poistený oznámi poistiteľovi vznik
pracovnej neschopnosti po uplynutí karenčnej doby, potom, ak poistiteľ nerozhodol inak, sa za
prvý deň pracovnej neschopnosti považuje v zmysle týchto PP dátum, v ktorom bolo oznámenie
poistnej udalosti poistiteľovi preukázateľne doručené, pričom sa karenčná doba v tomto prípade
znova neuplatňuje. To sa nevzťahuje na prípady, ak poistený nemohol túto svoju povinnosť vykonať do
konca karenčnej doby zo závažných dôvodov v zmysle čl. 1, ods. 9 , akceptovaných poistiteľom, pričom
poistený je povinný požadované doklady doručiť poistiteľovi ihneď po tom ako tieto dôvody pominuli.
b)	z poistenia mesačných dávok pri pracovnej neschopnosti je povinný do 5 pracovných dní po
uplynutí karenčnej doby poistiteľovi oznámiť vznik pracovnej neschopnosti, s priložením kópie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaveného lekárom na základe príslušných právnych
predpisov s uvedením príslušných diagnóz, ak tomu nebránili preukázateľne závažné dôvody znemožňujúce splnenie si tejto povinnosti akceptované poistiteľom. Za splnenie tejto povinnosti sa považuje ich zaslanie písomne alebo elektronicky na emailovú adresu poistiteľa určenú na tento účel. Ak
poistený oznámi poistiteľovi vznik pracovnej neschopnosti po uplynutí stanovenej lehoty, potom,
ak poistiteľ nerozhodol inak, sa za prvý deň pracovnej neschopnosti považuje v zmysle týchto PP
dátum, v ktorom bolo oznámenie poistnej udalosti poistiteľovi preukázateľne doručené, pričom
sa karenčná doba v tomto prípade znova neuplatňuje. To sa nevzťahuje na prípady, ak poistený
nemohol túto svoju povinnosť vykonať do konca stanovenej lehoty zo závažných dôvodov v zmysle
čl. 1, ods. 9, akceptovaných poistiteľom, pričom poistený je povinný požadované doklady doručiť
poistiteľovi ihneď po tom ako tieto dôvody pominuli.
c)	Okrem dokladov, ktoré je potrebné predložiť do uplynutia stanovenej doby, uvedených v písm. a) resp. b)
tohto odseku, je pri uplatňovaní nároku na poistné plnenie poistený povinný následne predložiť poistiteľovi aj doklady:
		 formulár poistiteľa určený na tento účel, vyplnený poisteným a lekárom,
		 reláciu z polície (ak prebehlo vyšetrovanie),
		 potvrdenie Sociálnej poisťovne v Slovenskej republike, orgánu v Českej republike, Rakúsku alebo Nemecku, poskytujúcich nemocenské poistenie v zmysle platných právnych predpisov o vyplatení nemocenských dávok, ak sa pre takéto prípady vydáva,
		 v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu akútnej choroby alebo úrazu, ku ktorým došlo v iných
krajinách Európskej únie aj lekárske správy ošetrujúceho lekára a prepúšťaciu správu z hospitalizácie vystavené v inom členskom štáte EÚ,
		 na žiadosť poistiteľa poskytnúť poistiteľovi aj ďalšie údaje a doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia šetrenia udalosti. Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady
spojené s vystavením požadovaných dokladov hradí poistený.
		 ak je dokumentácia k poistnej udalosti v cudzom jazyku, je poistený povinný v prípade požiadavky
poistiteľa zabezpečiť na vlastné náklady jej úradne overený preklad.
d)	V prípade, ak došlo k pracovnej neschopnosti výlučne následkom úrazu a tento spôsobil poistenému zlomeninu alebo stratové poranenie v zmysle definícií uvedených v čl. 1 týchto PP, je poistený,
odchylne od písm. a) a b) tohto odseku, pri uplatňovaní nároku na poistné plnenie povinný predložiť poistiteľovi až po ukončení pracovnej neschopnosti z dôvodu liečenia daného úrazu uvedeného
v správe ošetrujúceho lekára:
		 formulár poistiteľa určený na tento účel, vyplnený poisteným a lekárom,
		 správu ošetrujúceho lekára o trvaní pracovnej neschopnosti poisteného, s uvedením dátumov jej
začiatku a ukončenia,
		 reláciu z polície (ak prebehlo vyšetrovanie),
		 potvrdenie Sociálnej poisťovne v Slovenskej republike, orgánu v Českej republike, Rakúsku alebo
Nemecku, poskytujúcich nemocenské poistenie v zmysle platných právnych predpisov o vyplatení
nemocenských dávok, ak sa pre takéto prípady vydáva,
		 v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu, ku ktorému došlo v iných krajinách Európskej
únie aj lekárske správy ošetrujúceho lekára a prepúšťaciu správu z hospitalizácie vystavené v inom
členskom štáte EÚ,
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		 na žiadosť poistiteľa poskytnúť poistiteľovi aj ďalšie údaje a doklady, ktoré sú pre poistiteľa nevyhnutné za účelom ukončenia vyšetrenia udalosti. Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady spojené s
vystavením požadovaných dokladov hradí poistený.
		 ak je dokumentácia k poistnej udalosti v cudzom jazyku, je poistený povinný v prípade požiadavky
poistiteľa zabezpečiť na vlastné náklady jej úradne overený preklad.
e)	V prípade, ak z poistenia mesačných dávok pri pracovnej neschopnosti poistený požaduje vyplatenie
ďalšej mesačnej dávky počas trvania nároku na poistné plnenie, je povinný poistiteľovi predložiť potvrdenie lekára o trvaní pracovnej neschopnosti ku každému relevantnému dňu, pre ktorý požaduje výplatu mesačnej dávky, v zmysle čl.1, ods.5 týchto PP. Bez doručenia tohto potvrdenia poistenému nevzniká
nárok na vyplatenie mesačnej dávky za obdobie vzťahujúce sa k danému relevantnému dňu a to až do
preukázania súvislého trvania nároku, kedy môže byť vyplatená aj spätne.
4.	Poistený je po vzniku poistnej udalosti povinný tiež:
a)	postarať sa o znovunadobudnutie svojej pracovnej schopnosti, riadiť sa pokynmi lekára, dodržiavať
liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania pracovnej neschopnosti a zdržiavať sa počas trvania pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského, resp.
adrese určenej počas dočasnej pracovnej neschopnosti so súhlasom lekára,
b)	na výzvu poistiteľa sa dostaviť na stanovený termín k vyšetreniu zmluvným lekárom poistiteľa vykonanému na náklady poistiteľa. V prípade, že sa poistený nemôže dostaviť, je povinný podať poistiteľovi preukázateľné odôvodnenie a zúčastniť sa čo najskôr potom ako uvedené dôvody pominú. Ak
poistený odmietne vyšetrenie lekárom poistiteľa, nedostaví sa na vyšetrenie lekárom poistiteľa, alebo
sa nenechá vyšetriť lekárom poistiteľa, poistiteľ má právo neposkytnúť poistné plnenie za obdobie
počínajúc dňom kedy poistený nesplnil vyššie uvedenú povinnosť, a to v prípade ak dôvod neabsolvovania vyšetrenia nie je akceptovaný poistiteľom,
c)	v prípade ukončenia pracovnej neschopnosti oznámiť túto skutočnosť bezodkladne poistiteľovi.
5. Poistiteľ je oprávnený:
a)	prešetriť zdravotný stav poisteného, dôvod a dĺžku pracovnej neschopnosti svojim zmluvným lekárom a na základe zistených skutočností prípadne upraviť výšku poistného plnenia tak, aby zodpovedala skutočnostiam zisteným zmluvným lekárom poistiteľa,
b)	pri dojednávaní poistenia zvýšiť poistné alebo upraviť navrhovanú výšku dávky, stanoviť na ktoré choroby alebo úrazy sa poistenie nevzťahuje, alebo dohodnúť zvláštne podmienky poistenia pre osoby
ktoré sú vystavené zvýšenému riziku na základe ocenenia rizík,
c)	primerane znížiť poistné plnenie pokiaľ porušenie povinností poisteným malo podstatný vplyv na vznik
poistnej udalosti alebo na rozsah jej následkov, alebo ak sťažilo priebeh šetrenia poistnej udalosti,
d)	primerane znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade porušenia povinností poisteným uvedených v ods. 2 a v ods. 4, písm. a) tohto článku,
e)	rozhodnúť o poskytnutí poistného plnenia aj v prípade, ak je poistenému poskytnutá liečba alebo ak
je hospitalizovaný v niektorom zo zariadení uvedenom vo výlukách v čl. 11 týchto PP, a to z dôvodu
ich naliehavosti a len počas doby nevyhnutne nutnej,
f)	znížiť poistné plnenie, ak mal poistený v dobe poistnej udalosti platiť vyššie poistné z dôvodu:
		 fa)	ak by bol k dátumu vzniku poistnej udalosti zaradený vzhľadom na aktuálne vykonávané zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť do vyššej rizikovej skupiny, alebo
		 fb)	ak mal v k dátumu vzniku poistnej udalosti ako druh zárobkovej činnosti samostatnú zárobkovú
činnosť ale poistenie mal dojednané pre zárobkovú činnosť zamestnanec, alebo
		 fc)	ak k dátumu vzniku poistnej udalosti vykonával šport, ktorý neuviedol pri dojednávaní poistenia
kvôli ktorému by bol zaradený do vyššej rizikovej skupiny.
		Poistiteľ zníži plnenie v pomere plateného poistného k výške poistného, ktoré sa malo platiť so zohľadnením vykonávaného zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo športu.
6.	Poistiteľ je povinný umožniť poistenému nahliadnuť do všetkých dokladov, ktoré boli sústredené v priebehu
šetrenia poistnej udalosti.

Článok 11
Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia
1.	Okrem výluk z poistného plnenia a obmedzení poistného plnenia uvedených v príslušných ustanoveniach VPP
nárok na poistné plnenie nevzniká a poistenie sa nevzťahuje na prípady, ak pracovná neschopnosť nastala:
a)	v súvislosti s výtržnosťou, ktorú vyvolal poistený, či v súvislosti s úmyselným jednaním poisteného,
pre ktoré bol uznaný súdom za vinného trestným činom,
b)	pri samovražde alebo pokuse o samovraždu alebo pri úmyselnom sebapoškodení, alebo spôsobenia
úrazu inou osobou z podnetu poisteného,
c)	pre chorobu alebo úraz, ktoré vzniknú alebo ktoré sa zhoršia v súvislosti s užitím alkoholu alebo drog,
alebo ktorých liečba sa skomplikuje v súvislosti s užitím alkoholu alebo drog, ako aj odvykacie opatrenia a odvykacie kúry,
d)	z dôvodu profesionálne vykonávaného športu,
e)	účasťou na automobilových rýchlostných pretekoch a tréningoch s nimi súvisiacimi,
f)	následkom akéhokoľvek profesionálneho alebo amatérskeho používania motorových alebo aj bezmotoro80

vých lietajúcich strojov či prostriedkov, ako napríklad závesné lietanie, akrobatické lietanie a pod. (výluka
sa nevzťahuje na cesty poistených osôb ako pasažierov v lietadlách nad 2t schválených k verejnej preprave
osôb a vybavených platným oprávnením k letu),
g)	pri aktívnej účasti na celoštátnych, regionálnych alebo medzinárodných súťažiach v lyžovaní, (napr.: alpské a nordické disciplíny, snowboarding, biatlon, lyžovanie na tráve a pod.), jazdách na boboch, skiboboch a sánkach a taktiež oficiálnych tréningoch pri týchto akciách,
h)	následkom profesionálneho alebo aj amatérskeho prevádzkovania týchto činností: potápanie, speleológia, horolezectvo, diaľkové plavby vykonávané jednotlivcom, morský rybolov, plávanie alebo
člnkovanie alebo surfovanie v zakázaných vodách, športy s použitím dvojstopých aj jednostopých
vozidiel, rallye, pokusy o rekordy, parašutizmus, bungee jumping a iné adrenalínové športy,
i)	následkom manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavinami a toxickými látkami, pokiaľ sa nejedná o výkon povolania,
j)	priamym alebo nepriamym pôsobením ionizačného žiarenia alebo jadrovej energie,
k)	pri používaní diagnostických a liečebných metód, ktoré nie sú všeobecne vedecky uznávané,
l)	pri normálnom, abnormálnom a predčasnom pôrode, dobrovoľnom prerušení tehotenstva, potrate, pri tehotenských problémoch a komplikáciách alebo pri následkoch pôrodu alebo šestonedelia, okrem prípadu, keď ide o umelé prerušenie tehotenstva alebo potrat, ktoré sú vyvolané v dôsledku choroby alebo úrazu a okrem prípadu rizikového tehotenstva, ak
je súčasťou pracovnej neschopnosti z dôvodu rizikového tehotenstva súvislá hospitalizácia
v zdravotníckom zariadení v trvaní minimálne 3 dni (táto doba sa nevzťahuje na hospitalizáciu z dôvodu normálneho, abnormálneho a predčasného pôrodu, resp. dobrovoľného prerušenia tehotenstva),
m)	v súvislosti s vyšetreniami, prehliadkami a s ďalšími výkonmi realizovanými v osobnom záujme poisteného, ktoré nemajú liečebný účel alebo sú vykonané za účelom kozmetickej korekcie, ak neslúžia
na odstránenie následkov úrazu, ako aj pri používaní diagnostických a liečebných metód, ktoré nie sú
všeobecne vedecky-medicinálne uznávané,
n)	ak bola pracovná neschopnosť preukázateľne plánovaná alebo odporúčaná zo strany lekára v čase
podpisu návrhu poistnej zmluvy, resp. v čase dopoisťovania tohto pripoistenia,
o)	z dôvodu duševných porúch podľa MKCH – V. kapitola Duševné poruchy a poruchy správania
(F00 – F99), z dôvodu hospitalizácie poisteného v psychiatrických liečebniach a iných zdravotníckych
zariadeniach v dôsledku psychiatrického alebo psychologického nálezu,
p)	v dôsledku degeneratívnych ochorení pohybového ústrojenstva a ich následkov, v prípade ak poistený daným ochorením trpel pred začiatkom poistenia,
q)	v dôsledku chronických bolestí a ochorení chrbtice, napr. diagnózy M54 podľa MKCH (cervikalgie,
torakalgie, lumbalgie) a ďalšie, okrem prípadov, ak je ochorenie jednoznačne potvrdené magnetickou rezonanciou, počítačovou tomografiou alebo RTG vyšetrením,
r)	ak poistený v zmysle predpisov o nemocenskom poistení nemá nárok na dávky nemocenského alebo
takýto nárok má z dôvodu, že sa naňho vzťahuje ochranná lehota,
s) v dôsledku choroby z povolania,
t)	z dôvodu hospitalizácie poisteného v liečebniach alkoholizmu a toxikománie, liečbu či pracovnú neschopnosť v súvislosti s alkoholizmom a toxikomániou,
u)	z dôvodu hospitalizácie v liečebniach pre dlhodobo chorých či hospitalizáciu súvisiacu iba s potrebou opatrovateľskej a opatrovníckej starostlivosti,
v)	z dôvodu hospitalizácie alebo liečby z dôvodov kozmetických úkonov, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska
nevyhnutné, pokiaľ tieto zákroky neslúžia k odstráneniu následkov úrazu,
w)	z dôvodu liečebného pobytu v liečebných zariadeniach či v sanatóriách a pri liečebnom pobyte v
rehabilitačných zariadeniach.
2.	Nárok na poistné plnenie nevzniká za dni, za ktoré bola poistenému poskytnutá náhrada mzdy od zamestnávateľa (napríklad náhrada mzdy za pracovný úraz, výplata mzdy počas stanoveného obdobia od začiatku pracovnej neschopnosti na základe platných právnych predpisov v Nemecku, Rakúsku).
3.	Poistiteľ neposkytne poistné plnenie za obdobie pracovnej neschopnosti poisteného, za ktoré mu neboli
vyplácané dávky nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia podľa príslušných platných
právnych predpisov, pokiaľ nie je v týchto PP alebo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4.	Poistiteľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie za škodové udalosti, ku ktorým dôjde pred zaplatením
poistného za prvé poistné obdobie v plnej výške a ktoré by ináč boli poistnými udalosťami.
5.	Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie nie je platiteľom
nemocenského poistenia podľa zákona o sociálnom poistení v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúsku alebo Nemecku, nie je v pracovnom pomere a nie je samostatne zárobkovo činnou osobou, ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Krajina pre ktorú sa požaduje platenie nemocenského poistenia je krajina,
v ktorej si poistený uplatňuje plnenie z nemocenského poistenia z dôvodu pracovnej neschopnosti.
6.	Výluky uvedené v ods. 1, písm. r), ods. 3 a ods. 5 tohto článku sa neuplatňujú počas prvého poistného
roka na osobu samostatne zárobkovo činnú na začiatku jej činnosti v zmysle definície uvedenej v čl. 1,
ods. 7 týchto PP.
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Poistné podmienky
pre poistenie chirurgických nákladov — 2019
(Ž/307/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Poistenie chirurgických nákladov, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie (doplnkové poistenie), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb – 2019
(ďalej aj „VPP“), týmito Poistnými podmienkami pre poistenie chirurgických nákladov – 2019 (ďalej aj „PP“),
uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky dopĺňajú
príslušné VPP. Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Článok 2
Článok 3
Článok 4
Článok 5
Článok 6

Definícia pojmov
Poistenie chirurgických nákladov
Zmena rozsahu poistenia
Nepoistiteľné osoby
Zmeny poistenia
Zánik poistenia

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE

Článok 7 Čakacia doba
Článok 8 Škodová a poistná udalosť
Článok 9 Poistné plnenie
Článok 10	Nevyčerpanie nároku na poskytnutie poistného plnenia
Článok 11	Práva a povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa
Článok 12 Výluky z poistného plnenia
Článok 13 Oznamovacia povinnosť pred dojednaním poistenia

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definícia pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto PP, ak nie je v týchto poistných podmienkach uvedené
inak. Pre tieto PP platia aj nasledovné definície:
1.	Čakacia doba je odchylne od VPP čl. 1, ods. 3 doba, ktorá začína pre poisteného plynúť dňom začiatku
poistenia alebo dňom zmeny jeho poistenia, po uplynutí ktorej vzniká nárok na poistné plnenie vrátane
poistných udalostí, ktoré nastali počas čakacej doby.
2.	Chirurgický zákrok je druh invazívneho medicínskeho zákroku, pri ktorom bola zámerne narušená celistvosť kože a/alebo sliznice poisteného s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie zdravotného stavu poisteného.
Pre účely tohto poistenia sa za chirurgický zákrok považujú aj zákroky pri pôrode, ako je zašívanie v dôsledku epiziotómie a sectio caesarea. Pre účely tohto poistenia sa za chirurgický zákrok nepovažujú diagnostické zákroky, vykonané výlučne za účelom určenia diagnózy poisteného, zašívanie rany, infúzna liečba,
odber krvi, kozmetické operácie, stomatochirurgické operácie a operácie, ktorých účel je preventívny.
3.	Hospitalizácia sa rozumie pre účely týchto PP lekársky nevyhnutný, minimálne 24 hodinový pobyt poisteného v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe preukázateľného rozhodnutia lekára a nevyhnutný vzhľadom k závažnosti ochorenia, úrazu či v súvislosti s tehotenstvom
a pôrodom, alebo vzhľadom k charakteru vykonávaného ošetrenia. Za lekársky nevyhnutný sa nepovažuje pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti najmä vtedy, keď je jeho dôvodom nedodržiavanie liečebného režimu a pokynov lekára alebo je dôsledkom osobných a životných podmienok poisteného, ak je hospitalizácia poisteného realizovaná z dôvodu nedostatku domácej opatery,
na ktorú je poistený odkázaný. Hospitalizácia kvôli ošetreniu zubov a zubnej protézy, ako aj zákroky
v oblasti zubnej a čeľustnej chirurgie sa za lekársky nevyhnutné považujú len vtedy, ak ambulantná liečba nie
je z lekárskych dôvodov možná.
4.	Jednodňová chirurgia sa rozumie pre účely týchto PP pobyt v zdravotníckom zariadení spojený s chirurgickým zákrokom, trvajúci menej ako 24 hodín.
5. Náklady predstavujú sumu, ktorú je poistený povinný uhradiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
za zdravotnú starostlivosť.
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6. R
 ana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu.
7. Z
 amestnania zaradené v skupine B sa nachádzajú v dokumente: Zoznam zamestnaní zaradených v skupine B.
8. Zamestnania zaradené v skupine C: artista, baník, člen horskej služby, člen ochrannej/bezpečnostnej
služby, džokej, invalidný dôchodca, inštruktor lietania, jednotka rýchleho nasadenia – kukláč, kaskadér,
krotiteľ zveri, letec – vojak, pilot, potápač, pretekársky vodič/jazdec, pyrotechnik, robotník (práca s výbušninami), steward/letuška, strelmajster, špecialista s horolezeckou technikou, tunelár, vojak – pilot,
vojak – špeciálna jednotka, vojak z povolania – mierová misia, záchranár.

Článok 2
Poistenie chirurgických nákladov
1.	Predmetom poistenia chirurgických nákladov je poskytnutie jednorazového poistného plnenia
v dôsledku chirurgického zákroku, ktorý poistený podstúpil počas hospitalizácie, ktorá trvala minimálne
24 hodín, ďalej v dôsledku chirurgického zákroku, ktorý poistený podstúpil na jednodňovej chirurgii,
resp. v chirurgickej ambulancii; ako aj úhrada nákladov, ktoré poistenému vznikli za plastickú operáciu, a
to do výšky poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve, v rozsahu stanovenom v týchto PP.
2.	Poistenie sa dojednáva na dobu jeden rok s tým, že sa vždy o ďalší rok automaticky predlžuje, ak niektorá zo
zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane, že nemá záujem poistenie predĺžiť a to aspoň 6 týždňov
pred koncom daného poistného roka.
3.	Poistenie je možné dojednať pre osoby od 0 do 60 rokov.
4. Poistenie sa dojednáva s oceňovaním zdravotného stavu.
Článok 3
Zmena rozsahu poistenia
V prípade, ak bolo poistenie dojednané pre poistené dieťa, t.j. pre poistené osoby D1 až D99, a ak poistená
osoba po dosiahnutí veku 18 rokov:
a)	nebude vykonávať zamestnanie zaradené u poistiteľa v skupine „B“ alebo v skupine „C“ a/alebo
nebude vykonávať šport na profesionálnej úrovni, bude, v prípade nastatia poistnej udalosti v uvedenom období, poistné plnenie v dojednanej výške a nedochádza k zmene rozsahu poistenia,
b)	bude vykonávať zamestnanie zaradené u poistiteľa v skupine „B“ alebo v skupine „C“ a/alebo bude
vykonávať šport na profesionálnej úrovni, je poistený povinný túto skutočnosť, v zmysle VPP, oznámiť
poistiteľovi a poistiteľ je oprávnený zvýšiť poistné za toto poistenie. Ak poistený uvedenú zmenu
poistiteľovi neoznámil a nebola podľa toho upravená výška poistného za uvedené poistenie, bude,
v prípade nastatia poistnej udalosti v uvedenom období, poistné plnenie krátené v pomere výšky
poistného, ktoré poistník za uvedené poistenie platil, k poistnému, ktoré mal vzhľadom na aktuálne
údaje poisteného platiť.
Článok 4
Nepoistiteľné osoby
1.	Odchylne od VPP čl. 3 do poistenia chirurgických nákladov nie je prijateľná osoba a poistenie sa nevzťahuje
na osobu, ktorá má priznanú úplnú invaliditu alebo k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy má podanú
žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok v Správnom orgáne.
Článok 5
Zmeny poistenia
1.	O zmenu poistenia (napr.: poistenie novej osoby, zvýšenie, príp. rozšírenie poistnej ochrany), musí poistník požiadať poistiteľa písomnou formou, s účinnosťou zmeny vždy k nasledujúcemu výročnému dňu.
Poistiteľ môže žiadosť o zmenu poistenia odmietnuť bez udania dôvodu.
2.	Ak dôjde počas trvania tohto poistenia k zvýšeniu, resp. rozšíreniu poistnej ochrany, vzniká nárok na vyššiu, resp. rozšírenú poistnú ochranu z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej čakacej doby,
ktorá začne plynúť dňom účinnosti zmeny poistenia. Poistné udalosti, ktoré nastali počas plynutia tejto
novej čakacej doby, sa riadia podľa pôvodných podmienok pred začiatkom platnosti zmeny.
3.	V prípade, ak je dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ toto poistenie zároveň
zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej PZ pre dojednávané
poistenie neuplatňuje nová čakacia doba, iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny
neuplynula.
Článok 6
Zánik poistenia
1	Okrem zániku poistenia v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy a VPP
čl. 13 poistenie zaniká aj:
a)	v prípade oslobodenia poistníka od platenia poistného z akéhokoľvek dôvodu a to pre každého poisteného,
b)	v prípade, ak sa poistený stane invalidným v priebehu poistnej doby, priznaním úplnej invalidity
poistenému,
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c)	v prípade smrti poisteného sa končí toto poistenie vo vzťahu k tejto osobe, poistenie ostatných osôb
zostáva týmto nedotknuté,
d)	uplynutím poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve, najneskôr hlavný výročný deň v kalendárnom
roku, v ktorom poistený dovŕšil 65. rok veku,
e)	oznámením jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane, že nemá záujem poistenie predĺžiť a to
aspoň 6 týždňov pred koncom daného poistného roka; poistenie zaniká uplynutím daného poistného roka.

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 7
Čakacia doba
1. Čakacia doba je trojmesačná.
2. Čakacia doba sa neuplatňuje:
a) pri úrazoch,
b)	pri uvedených akútnych infekčných ochoreniach, ktoré boli diagnostikované po začiatku poistenia:
ružienka, osýpky, ovčie kiahne, šarlach, záškrt, čierny kašeľ, zápal príušníc, spinálna detská obrna,
meningitída, úplavica, paratýfus, škvrnitý týfus, týfus, cholera, kiahne, febris recurrens (návratná horúčka), malária, sneť slezinná, ruža, žltá zimnica, mor, tularémia, psitakóza a chrípka.
3.	Osobitná čakacia doba pre pôrody, potraty, ochorenia v dôsledku tehotenstva a ich následky je 9 mesiacov.
Na predčasné pôrody, ak by pri normálnom priebehu tehotenstva boli nastali po uplynutí 9 mesiacov, sa
vzťahuje poistenie po uplynutí čakacej doby.
4.	Na choroby a následky úrazu, ktoré boli ošetrované počas čakacích dôb, sa s výnimkou prípadov podľa ods. 2
a), b) tohto článku, týchto PP, poistenie vzťahuje až po uplynutí čakacích dôb. Čakacie doby pre poisteného
plynú od začiatku jeho poistenia alebo od účinnosti zmeny podľa ods. 2, čl. 5 týchto poistných podmienok.
5.	Osobitné čakacie doby môžu byť stanovené v informácii o úprave rozsahu poistenia, ktorú poistiteľ zaslal poistníkovi na odsúhlasenie ako informáciu o rozsahu poistenia v akom môže byť návrh poistnej zmluvy prijatý.
Článok 8
Škodová a poistná udalosť
1. Škodová udalosť je:
a) 	vykonanie chirurgického zákroku z dôvodu úrazu, choroby alebo tehotenstva, ktoré nastali u poisteného
prvýkrát počas poistnej doby,
b) 	vykonanie plastickej operácie z dôvodov:
		 ba) n
 ásledkov úrazu, ktorý zanechal poistenému jazvy alebo deformácie častí tela, a ktorý nastal
u poisteného počas poistnej doby,
		 bb) n
 ásledkov choroby, tehotenstva alebo medicínskeho zákroku, ktoré zanechali poistenému jazvy
alebo deformácie častí tela, a ktoré nastali u poisteného prvý krát počas poistnej doby.
2.	Škodová udalosť sa stáva poistnou udalosťou v okamihu, keď bol preukázaný vznik nároku na poistné
plnenie.
Článok 9
Poistné plnenie
1. Poistiteľ poskytne poistenému:
a)	jednorazové poistné plnenie, ak poistený podstúpil chirurgický zákrok počas ktorého bol hospitalizovaný minimálne 24 hodín, vo výške poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve,
b)	jednorazové poistné plnenie, ak poistený podstúpil chirurgický zákrok na jednodňovej chirurgii, alebo v chirurgickej ambulancii počas ktorého nebol hospitalizovaný, vo výške poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve pre jednodňovú chirurgiu,
c)	poistné plnenie, ak poistený podstúpil plastickú operáciu, vo výške sumy uhradených nákladov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za vykonanú plastickú operáciu, najviac však do výšky poistnej
sumy uvedenej v poistnej zmluve.
2.	Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre chirurgický zákrok, jednodňovú chirurgiu a náklady za vykonanie plastickej operácie platí na jednu a zároveň všetky poistné udalosti počas jedného poistného roka.
3.	Pri viac ako jednom chirurgickom zákroku v priebehu jedného tehotenstva sa poskytne poistné plnenie jeden krát, aj keď je takýto chirurgický zákrok vykonaný opakovane v prvom a nasledujúcom poistnom roku
od vzniku poistnej udalosti, vo výške poistnej sumy podľa ods. 1, písm. a), b) tohto článku, týchto PP.
4.	Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie z poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu trvania poistenia, v dojednanom rozsahu. Poistné plnenie sa poskytuje na základe dokladov vyžiadaných poistiteľom,
ktoré musia byť v originálnej podobe. Doklady prejdú do vlastníctva poistiteľa.
5.	Poistiteľ poskytne poistné plnenie po predložení všetkých požadovaných dokladov.
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Článok 10
Nevyčerpanie nároku na poistné plnenie
1.	Ak nevznikne poistná udalosť v rámci aktuálneho poistného roka, neprenáša sa limit poistného plnenia
do ďalších poistných rokov.
Článok 11
Práva a povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa
1.	Poistený je v súvislosti s uplatňovaním nároku na poistné plnenie povinný:
a)	bez zbytočného odkladu písomne nahlásiť poistiteľovi škodovú udalosť a predložiť poistiteľovi vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel,
b)	doručiť nasledovné doklady:
		 ba)	originál prepúšťacej správy poisteného z nemocnice s uvedením diagnózy, doby hospitalizácie,
a potvrdením o vykonanom chirurgickom zákroku,
		 bb)	originál lekárskej správy o vykonaní chirurgického zákroku, vystavenej na meno poisteného,
ak údaj o chirurgickom zákroku nie je súčasťou prepúšťacej správy z nemocnice,
		 bc)	originál potvrdenia o zaplatení nákladov za plastickú operáciu s rozpisom poskytnutej zdravotnej
starostlivosti,
		 bd)	originál lekárskej správy o vykonaní plastickej operácie, vystavenej na meno poisteného s uvedením druhu a rozsahu plastickej operácie,
		 be)	originál lekárskej správy potvrdzujúci vykonanie epiziotómie,
c)	v prípade choroby a úrazu dodržiavať lekárom alebo poistiteľom stanovené a splniteľné pokyny.
2.	V prípade nedoloženia dokladov uvedených v ods. 1, písm. ba) až be) tohto článku, alebo v prípade, že
uvedené doklady v ods. 1, písm. ba) až be) nie je možné poskytnúť z dôvodu utajenia osobných a lekárskych údajov, nevzniká nárok na poistné plnenie.
3.	Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady spojené s vystavením požadovaných dokladov a náklady
spojené s prekladom z cudzích jazykov hradí poistený.
4.	Poistiteľ je oprávnený požadovať všetky nevyhnutné podklady k zisteniu, či je nárok poisteného na poistné plnenie oprávnený, ako aj podklady nevyhnutné k určeniu rozsahu povinnosti poistiteľa plniť.
5.	Ak v prípade plastickej operácie poistený požiada písomnou formou poistiteľa o poskytnutie poistného
plnenia na účet zdravotníckeho zariadenia v zahraničí, poskytne poistiteľ poistné plnenie v peňažnej
mene krajiny sídla zdravotníckeho zariadenia po predložení originálu lekárskej správy a originálu faktúry
za plastickú operáciu, max. však do výšky poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve.
6.	Ak je poistený zdravotne poistený ešte u iného poistiteľa (zákonne alebo súkromne), je možné priložiť aj
druhopisy vrátane príslušného vyúčtovania alebo podobné vyúčtovanie ostatných poistiteľov.
7.	Právo na poistné plnenie má poistený, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
8.	V prípade porušenia povinností poisteného uvedených v tomto článku, je poistiteľ oprávnený poistné
plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť, podľa toho, aký vplyv malo nesplnenie povinností na rozsah
povinnosti poistiteľa plniť.
Článok 12
Výluky z poistného plnenia
1.	Okrem výluk uvedených vo VPP čl.16 nevzniká nárok na poistné plnenie a poistenie sa nevzťahuje na prípady, ak poistná udalosť nastala v dôsledku:
a)	vrodených ochorení a ťažkostí z nich vyplývajúcich,
b)	operácie očí, s výnimkou prípadu, ak došlo k zhoršeniu zraku minimálne o 2 dioptrie v priebehu trvania
poistenia,
c)	telesných poranení a chorôb, ktoré existovali pred dátumom začiatku poistenia,
d)	kozmetických operácii a ich následkov, pokiaľ tieto opatrenia neslúžia na odstránenie následkov úrazu,
krytého týmto poistením
e)	plastickej chirurgie okrem prípadov uvedených v ods. 1, písm. b) článku 8, týchto PP,
f)	stomatologických operácii, okrem takých, ktoré sú nutné v dôsledku úrazu krytého týmto poistením
a sú vykonané na vlastnom, nie umelom chrupe,
g)	v dôsledku plánovaného alebo odporúčaného chirurgického zákroku, plastickej operácie k dátumu
dojednávania tohto poistenia,
h)	v dôsledku operácii chorôb a úrazov (následkov úrazov), ktoré vzniknú alebo ktoré sa zhoršia v súvislosti
s užitím alkoholu alebo omamných látok,
i)	v dôsledku zmeny pohlavia.
Článok 13
Oznamovacia povinnosť pred uzavretím poistnej zmluvy
1.	Choroby, zdravotné ťažkosti a následky úrazov, ktoré poistenému vznikli pred dojednaním tohto poistenia,
musí poistený písomne oznámiť poistiteľovi pred dojednaním tohto poistenia. Tieto choroby resp. následky
úrazov možno na základe rozhodnutia poistiteľa za osobitných podmienok (napr. vyššie poistné, osobitné
čakacie doby) zahrnúť do poistenia alebo vylúčiť z poistnej ochrany.
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hospitalizácia
pripoistenie

Poistné podmienky pre poistenie dennej dávky
počas hospitalizácie/poistenie dennej dávky
počas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby – 2019
(Ž/308/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Poistenie dennej dávky počas hospitalizácie/poistenie dennej dávky počas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie (doplnkové poistenie), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb – 2019 (ďalej aj „VPP“), týmito
Poistnými podmienkami pre poistenie dennej dávky počas hospitalizácie/poistenie dennej dávky počas hospitalizácie vrátane sprevádzajucej osoby – 2019 (ďalej aj „PP“), uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky dopĺňajú príslušné VPP. Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré
sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Definícia pojmov
Článok 2	Poistenie denných dávok počas hospitalizácie
Článok 3	Osobitné ustanovenia pre poistenie novorodených detí
Článok 4 Zmena rozsahu poistenia
Článok 5 Nepoistiteľné osoby
Článok 6 Zmeny poistenia
Článok 7 Zánik poistenia
Článok 8 Iné dôvody zániku poistenia

ODDIEL II.
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE

Článok 9 Čakacia doba
Článok 10 Škodová a poistná udalosť
Článok 11 Poistné plnenie
Článok 12	Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistiteľa
Článok 13 Výluky z poistného plnenia
Článok 14	Oznamovacia povinnosť pred dojednaním poistenia

ODDIEL I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto PP, ak nie je v týchto poistných podmienkach
uvedené inak. Pre tieto PP platia aj nasledovné definície:
1.	Asistenčná centrála je Europ Assistance, s. r. o., so sídlom Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 25287851.
2. 	Čakacia doba je odchylne od VPP čl. 1, ods. 3 doba, ktorá začína pre poisteného plynúť dňom začiatku
poistenia alebo dňom zmeny jeho poistenia, po uplynutí ktorej vzniká nárok na poistné plnenie vrátane
poistných udalostí, ktoré nastali počas čakacej doby.
3.	Liečba je súbor lekárskych opatrení zameraných na ovlyvnenie zdravotného stavu, ktoré sa podľa všeobecne uznávaného stavu lekárskej vedy javia ako nutné na obnovenie zdravia, na zlepšenie stavu alebo
na zmiernenie jeho zhoršenia.
4.	Denná dávka je poistné plnenie poskytované za jeden začatý kalendárny deň.
5. Sprevádzajúca osoba je osoba, ktorá sprevádza poistené dieťa v nemocnici v ktorej je dieťa hospitalizované alebo v ubytovacom zariadení, ak nie je voľné nemocničné lôžko v nemocnici v ktorej je dieťa
hospitalizované.
6. Sprevádzanie poisteného dieťaťa rozumie sa celodenný pobyt sprevádzajúcej osoby preukázaný zaplatením
regulačného poplatku alebo dokladom o zaplatení za pobyt v nemocnici, v ktorej bolo poistené dieťa hospitalizované, alebo v ubytovacom zariadení, ak nebolo voľné nemocničné lôžko v nemocnici v ktorej bolo poistené
dieťa hospitalizované.
7.	Hospitalizácia sa rozumie pre účely týchto PP lekársky nevyhnutný, minimálne 24 hodinový pobyt poisteného v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe preukázateľného rozhodnutia
lekára a nevyhnutný vzhľadom k závažnosti ochorenia, úrazu či v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom,
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alebo vzhľadom k charakteru vykonávaného ošetrenia. Za lekársky nevyhnutný sa nepovažuje pobyt v
zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti najmä vtedy, keď je jeho dôvodom nedodržiavanie liečebného režimu a pokynov lekára alebo je dôsledkom osobných a životných podmienok poisteného, ak je hospitalizácia poisteného realizovaná z dôvodu nedostatku domácej opatery, na ktorú je poistený odkázaný.
Hospitalizácia kvôli ošetreniu zubov a zubnej protézy, ako aj zákroky v oblasti zubnej a čeľustnej chirurgie
sa za lekársky nevyhnutné považujú len vtedy, ak ambulantná liečba nie je z lekárskych dôvodov možná.
8.	Zamestnania zaradené v skupine B sa nachádzajú v dokumente: Zoznam zamestnaní zaradených v
skupine B.
9.	Zamestnania zaradené v skupine C: artista, baník, člen horskej služby, člen ochrannej/bezpečnostnej služby, džokej, invalidný dôchodca, inštruktor lietania, jednotka rýchleho nasadenia – kukláč, kaskadér, krotiteľ
zveri, letec – vojak, pilot, potápač, pretekársky vodič/jazdec, pyrotechnik, robotník (práca s výbušninami),
steward/letuška, strelmajster, špecialista s horolezeckou technikou, tunelár, vojak – pilot, vojak – špeciálna
jednotka, vojak z povolania – mierová misia, záchranár.

Článok 2
Poistenie dennej dávky počas hospitalizácie
1.	Poistenie sa dojednáva na dobu jeden rok s tým, že sa vždy o ďalší rok automaticky predlžuje, ak niektorá
zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane, že nemá záujem poistenie predĺžiť a to aspoň 6
týždňov pred koncom daného poistného roka.
2.	Poistenie sa dojednáva s oceňovaním zdravotného stavu poisteného formou vyhlásení poistníka a poisteného uvedených v návrhu poistnej zmluvy.
3.	Poistenie sa dojednáva s asistenčnými službami v prípade akútneho úrazu poisteného, ktorý si vyžiada
hospitalizáciu, príp. ambulantné ošetrenie v zdravotníckom zariadení, ktorého následkom je poistený
neschopný dopravy do a zo zamestnania, v rozsahu čl. 11, ods. 6 týchto PP.
4.	Poistenie dennej dávky počas hospitalizácie je možné dojednať pre osoby od 15 do 65 rokov.
5.	Poistenie dennej dávky počas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby je možné dojednať pre poistené
osoby od 0. do 17. roku veku vrátane.
6.	Poistné plnenie je denná dávka, ktorú poskytne poistiteľ v prípade poistnej udalosti a vzniku nároku na
poistné plnenie.
7.	V prípade lekársky potrebnej prepravy poisteného do a alebo zo zdravotníckeho zariadenia späť do miesta bydliska poisteného v Slovenskej republike, za účelom hospitalizácie poisteného v Slovenskej republike, sa hradia náklady na prepravu poisteného sanitkou, vlakom druhej triedy alebo autobusom, pričom
prepravu a hospitalizáciu v danom zdravotníckom zariadení musí nariadiť ošetrujúci lekár.
	V prípade hospitalizácie poisteného v zahraničí sa hradia náklady na lekársky potrebnú prepravu poisteného
z miesta jeho pobytu v zahraničí do zdravotníckeho zariadenia v zahraničí a alebo zo zdravotníckeho zariadenia v zahraničí späť do miesta jeho pobytu v zahraničí sanitkou, pozemnou verejnou dopravou druhej triedy.
Náklady na prepravu taxíkom hradí poistiteľ len za predpokladu, že poistenému bránil jeho zdravotný stav,
resp. iné objektívne okolnosti využiť iný dopravný prostriedok.
Článok 3
Osobitné ustanovenia pre poistenie novorodených detí
1.	Poistiteľ môže na písomný návrh poistníka/poisteného poistiť novorodené dieťa poistníka/poisteného s účinnosťou od prepustenia dieťaťa z nemocnice a to bez plynutia čakacích dôb; tento návrh treba doručiť poistiteľovi najneskôr dva mesiace po prepustení novorodeného dieťaťa z nemocnice, pričom toto poistenie môže
mať maximálne rovnaký rozsah ako poistenie poisteného. Za obdobie od prepustenia dieťaťa z nemocnice až
po nasledujúci výročný deň sa neplatí poistné pripadajúce na poistenie novorodeného dieťaťa.
2.	Poistiteľ je oprávnený k stanoveniu poistného rizika a môže v doručenom prijatí návrhu od poistníka/poisteného požadovať primeranú prirážku k poistnému a/alebo stanoviť výluky z poistenia, pričom takéto
prijatie poistiteľom sa považuje za nový návrh, na ktorý sa použijú primerane ustanovenia VPP.
Článok 4
Zmena rozsahu poistenia
V prípade, ak bolo poistenie dojednané pre poistené dieťa, t.j. pre poistené osoby D1 až D99, a ak poistená
osoba po dosiahnutí veku 18 rokov:
a)	nebude vykonávať zamestnanie zaradené u poistiteľa v skupine „B“ a „C“, ani nebude vykonávať
šport na profesionálnej úrovni, bude, v prípade nastatia poistnej udalosti v uvedenom období, poistné plnenie v dojednanej výške a nedochádza k zmene rozsahu poistenia,
b)	bude vykonávať zamestnanie zaradené u poistiteľa v skupine „B“ alebo v skupine „C“ a/alebo bude
vykonávať šport na profesionálnej úrovni, je poistený povinný túto skutočnosť, v zmysle VPP, oznámiť
poistiteľovi a poistiteľ je oprávnený zvýšiť poistné za toto poistenie. Ak poistený uvedenú zmenu
poistiteľovi neoznámil a nebola podľa toho upravená výška poistného za uvedené poistenie, bude,
v prípade nastatia poistnej udalosti v uvedenom období, poistné plnenie krátené v pomere výšky
poistného, ktoré poistník za uvedené poistenie platil, k poistnému, ktoré mal vzhľadom na aktuálne
údaje poisteného platiť.
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Článok 5
Nepoistiteľné osoby
1.	Odchylne od VPP čl. 3 sú do poistenia neprijateľné osoby, ktoré k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy:
a)	sa liečia, alebo sa niekedy v minulosti liečili na vážne ochorenia a ktoré trpia, alebo niekedy v minulosti trpeli vážnymi ochoreniami alebo poruchami zdravia, ktorými sú: rakovina, cievna mozgová príhoda, depresie, duševne poruchy, poruchy vedomia, skleróza multiplex, ischemická choroba srdca,
infarkt, tuberkulóza, zlyhanie obličiek, cirhóza pečene, cukrovka, chronická polyartritída, AIDS vrátane pozitívneho nálezu HIV, epilepsia, Parkinsonova choroba, svalová dystrofia, poruchy zrážanlivosti
krvi, drogová závislosť, závislosť od alkoholu, mentálna retardácia, úplná hluchota, úplná slepota,
b)	sa liečia, alebo sa niekedy v minulosti liečili na vážne poranenia a ktoré utrpeli, alebo trpia vážnymi
poraneniami, ktorými sú: poškodenie mozgu a ochrnutie,
c)	majú priznanú úplnú invaliditu alebo k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy majú podanú žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok v Správnom orgáne,
d)	vykonávajú profesionálne akúkoľvek športovú činnosť (ako hlavnú pracovnú činnosť),
e)	majú plánovanú alebo odporúčanú hospitalizáciu zo strany lekára.
Článok 6
Zmeny poistenia
1.	O zmenu poistenia (napr.: poistenie novej osoby, zvýšenie, príp. rozšírenie poistnej ochrany), musí poistník požiadať poistiteľa písomnou formou, s účinnosťou zmeny vždy k nasledujúcemu výročnému dňu.
Poistiteľ môže žiadosť o zmenu poistenia odmietnuť bez udania dôvodu.
2.	Ak dôjde počas trvania tohto poistenia k zvýšeniu, resp. rozšíreniu poistnej ochrany, vzniká nárok na vyššiu, resp. rozšírenú poistnú ochranu z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej čakacej doby,
ktorá začne plynúť dňom účinnosti zmeny poistenia. Poistné udalosti, ktoré nastali počas plynutia tejto
novej čakacej doby, sa riadia podľa pôvodných podmienok pred začiatkom platnosti zmeny.
3.	V prípade, ak je dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ toto poistenie zároveň
zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej PZ pre dojednávané
poistenie neuplatňuje nová čakacia doba, iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny
neuplynula.
Článok 7
Zánik poistenia
1.	Okrem zániku poistenia v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy
a VPP, čl. 13 toto poistenie zaniká aj:
a)	v prípade oslobodenia poistníka od platenia poistného z akéhokoľvek dôvodu a to pre každého poisteného,
b)	v prípade, ak sa poistený stane invalidným v priebehu poistnej doby, priznaním úplnej invalidity poistenému,
c)	v prípade smrti poisteného sa končí toto poistenie vo vzťahu k tejto osobe, poistenie ostatných osôb
zostáva týmto nedotknuté,
d)	uplynutím poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve, najneskôr hlavný výročný deň v kalendárnom roku, v ktorom poistený dovŕšil 70. rok veku,
e)	oznámením jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane, že nemá záujem poistenie predĺžiť a to aspoň
6 týždňov pred koncom daného poistného roka; poistenie zaniká uplynutím daného poistného roka.
Článok 8
Iné dôvody zániku poistenia
1.	Popri prípadoch uvedených v čl. 7 týchto PP, poistenie zaniká k nasledujúcemu výročnému dňu potom, čo sa
poistiteľ dozvedel o nasledujúcich skutočnostiach, ktoré sú dôvodmi zániku poistenia:
a)	zmena trvalého bydliska poistníka, resp. poisteného na bydlisko mimo územia Slovenskej republiky,
b)	prijatie poisteného do ústavu pre opateru chronicky chorých osôb.
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ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 9
Čakacia doba
1.	Čakacia doba je 3 mesiace od začiatku tohto poistenia.
2. Čakacia doba sa neuplatňuje:
a) pri úrazoch,
b)	pri uvedených akútnych infekčných ochoreniach, ktoré boli diagnostikované po začiatku poistenia:
ružienka, osýpky, ovčie kiahne, šarlach, záškrt, čierny kašeľ, zápal príušníc, spinálna detská obrna,
meningitída, úplavica, paratýfus, škvrnitý týfus, týfus, cholera, kiahne, febris recurrens (návratná horúčka), malária, sneť slezinná, ruža, žltá zimnica, mor, tularémia, psitakóza a chrípka,
c)	pri spolupoistení oboch manželov pre plnenia v rozsahu existujúceho poistenia, ak toto poistenie
existovalo u jedného z manželov aspoň tri mesiace pred uzavretím manželstva a návrh na poistenie
druhého z manželov sa podá počas dvoch mesiacov po uzavretí manželstva s účinnosťou od nasledujúceho výročného dňa,
d)	pri poistení novorodených detí (v zmysle čl. 3 týchto PP).
3.	Osobitná čakacia doba pre pôrody, potraty, ochorenia v dôsledku tehotenstva a ich následky je 9 mesiacov. Na predčasné pôrody, ak by pri normálnom priebehu tehotenstva boli nastali po uplynutí 9 mesiacov, sa vzťahuje poistenie po uplynutí čakacej doby.
4.	Na choroby a následky úrazu, ktoré boli ošetrované počas čakacích dôb, sa s výnimkou prípadov podľa ods.
2, písm. a) až d) tohto článku, týchto PP poistenie vzťahuje až po uplynutí čakacích dôb. Čakacie doby pre
poisteného plynú od začiatku jeho poistenia alebo od účinnosti zmeny podľa ods. 2, čl. 6 týchto PP.
5.	Ďalšie osobitné čakacie doby môžu byť stanovené v informácii o úprave rozsahu poistenia, ktorú poistiteľ
zaslal poistníkovi na odsúhlasenie, ako informáciu o rozsahu poistenia, v akom môže byť návrh poistnej
zmluvy prijatý.
Článok 10
Škodová a poistná udalosť
1.	Škodovou udalosťou je na základe lekárskeho rozhodnutia stanovená a lekárom potvrdená hospitalizácia v dôsledku choroby, následkov úrazu poisteného v súlade s dojednaným rozsahom poistenia.
Za škodovú udalosť sa považuje aj hospitalizácia v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom. Škodová udalosť
sa stáva poistnou udalosťou v okamihu, kedy bol preukázaný vznik nároku na poistné plnenie.
2.	Dátumom vzniku poistnej udalosti je deň, ktorý je v potvrdení lekára o hospitalizácii určený lekárom,
uvedený ako začiatok hospitalizácie.
Článok 11
Poistné plnenie
1.	V prípade vzniku nároku na poistné plnenie poistiteľ poskytne poistné plnenie v nasledovnom rozsahu:
a)	pri hospitalizácii z dôvodu choroby sa poskytne dojednaná výška dennej dávky na deň, počas trvania
hospitalizácie,
b)	pri hospitalizácii z dôvodu pôrodu sa poskytne poistné plnenie minimálne vo výške prislúchajúcej
6-dňovej hospitalizácii, aj keď hospitalizácia z dôvodu pôrodu trvala menej ako 6 dní,
c)	pri hospitalizácii z dôvodu úrazu sa poskytne dvojnásobok dojednanej výšky dennej dávky na deň,
počas trvania hospitalizácie. Toto poistné plnenie sa poskytne, ak k úrazu dôjde počas trvania poistenia a následné ošetrenia sa uskutočnia počas trvania do 2 rokov po úraze, v opačnom prípade sa
poskytne poistné plnenie vo výške podľa ods. 1, písm. a) tohto článku, týchto PP.
2.	V prípade dojednania poistenia denných dávok počas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby poskytne poistiteľ okrem poistného plnenia uvedeného v ods. 1, písm. a), b), c) tohto článku, poistné
plnenie vo výške 4 eur za každý deň, počas ktorého sprevádzajúca osoba sprevádzala poistené dieťa
počas jeho hospitalizácie v nemocnici, resp. ubytovacom zariadení, ak nebolo voľné nemocničné lôžko
v nemocnici, v ktorej je dieťa hospitalizované, pričom hospitalizácia musí trvať minimálne 24 hodín.
3.	Nárok na poistné plnenie za sprevádzajúcu osobu zaniká nasledujúcim výročným dňom po dovŕšení 18.
roku veku poisteného.
4.	Nárok na poistné plnenie za sprevádzajúcu osobu vzniká len v prípade, ak vznikol nárok na poistné plnenie za hospitalizáciu dieťaťa.
5.	Pre hospitalizáciu v dôsledku úrazov:
a)	ktoré nastali pri použití leteckých dopravných zariadení a pri zoskokoch padákom, ako aj pri použití
leteckých dopravných prostriedkov, ak nejde o použitie v pozícii pasažiera v motorovom lietadle,
ktoré sú technicky spôsobilé na prepravu osôb (pasažierom je osoba, ktorá nie je v príčinnej súvislosti
s prevádzkou leteckého dopravného prostriedku, rovnako nie je členom posádky ani nevykonávala po
dobu letu pracovnú činnosť prostredníctvom leteckého dopravného prostriedku),
b)	ktoré vzniknú pri aktívnej účasti na motoristických súťažiach (aj súťažné jazdy a Rally) a súvisiacich
tréningových jazdách,
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c)	pri aktívnej účasti na celoštátnych, regionálnych alebo medzinárodných súťažiach v lyžovaní, (napr.:
alpské a nordické disciplíny, snoubording, biatlon, lyžovanie na tráve a pod.), jazdách na boboch,
skiboboch a sánkach a taktiež oficiálnych tréningoch pri týchto akciách,
	sa poistenie vzťahuje a poistiteľ poskytne na hospitalizáciu úrazov uvedených v písm. a), b), c) tohto
odseku poistné plnenie ako pri hospitalizácii z dôvodu choroby.
6.	V prípade, že dôjde k akútnemu úrazu, ktorý si vyžiada hospitalizáciu popr. ambulantné ošetrenie v zdravotníckom zariadení, ktorého následkom je poistený neschopný dopravy do zamestnania hromadnou dopravou
alebo osobným automobilom ako vodič, zabezpečí asistenčná centrála a do limitu 200 eur dopravu na jednu
poistnú udalosť uhradí náklady dopravy poisteného vozidlom taxi do a zo zamestnania za podmienky, že toto
jeho zdravotný stav umožňuje. Služba dopravy do a zo zamestnania je obmedzená čiastkou 20 eur pre jeden
smer dopravy. Pre získanie nároku na zabezpečenie služieb a poskytnutie finančného plnenia podľa tohto
odseku, je poistený povinný kontaktovať asistenčnú centrálu na telef. čísle: +421 2 544 11 029 a poskytnúť
asistenčnej centrále lekársku správu a informácie preukazujúce vznik nároku na poskytnutie služieb. O nároku
na poskytnutie služby rozhoduje lekár asistenčnej služby.
7.	Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie z poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu trvania poistenia,
v dojednanom rozsahu, za dobu trvania hospitalizácie. Poistné plnenie sa poskytuje na základe dokladov
vyžiadaných poistiteľom, ktoré musia byť v originálnej podobe. Doklady prejdú do vlastníctva poistiteľa.
8.	Poistiteľ poskytne poistné plnenie po predložení všetkých požadovaných dokladov.
9.	Poistník, resp. poistený môže voči pohľadávkam poistiteľa uskutočniť započítanie len vtedy, ak sa jedná
o protipohľadávku, ktorá právne súvisí s jeho pohľadávkou a bola právoplatne priznaná súdom alebo
bola poistiteľom uznaná.

Článok 12
Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistiteľa
1.	Poistený je po vzniku škodovej udalosti povinný:
a)	bez zbytočného odkladu písomne nahlásiť poistiteľovi škodovú udalosť a predložiť poistiteľovi vyplnený formulár poistiteľa určený na tento účel,
b)	doručiť nasledovné doklady:
		 ba)	originál prepúšťacej správy poisteného za hospitalizáciu alebo potvrdenie o jeho pobyte v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti. Tieto doklady musia obsahovať: meno, priezvisko,
adresu, dátum narodenia ošetreného poisteného, diagnózu a dobu hospitalizácie,
		 bb)	originál dokladu o zaplatení regulačného poplatku alebo originál dokladu o zaplatení za pobyt
sprevádzajúcej osoby v zdravotníckom zariadení, v ktorom bolo poistené dieťa hospitalizované,
alebo doklad o zaplatení v ubytovacom zariadení, ak nebolo voľné nemocničné lôžko,
c)	v prípade choroby a úrazu dodržiavať lekárom alebo poistiteľom stanovené a splniteľné pokyny.
2.	V prípade nedoloženia dokladov uvedených v ods. 1, písm. ba), bb) tohto článku, alebo v prípade, že
uvedené doklady v ods. 1, písm. ba) nie je možné poskytnúť z dôvodu utajenia osobných a lekárskych
údajov, nevzniká nárok na poistné plnenie.
3.	Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady spojené s vystavením požadovaných dokladov
a náklady spojené s prekladom z cudzích jazykov hradí poistený.
4.	Poistiteľ je oprávnený požadovať všetky nevyhnutné podklady k zisteniu, či je nárok poisteného na poistné plnenie oprávnený, ako aj podklady nevyhnutné k určeniu rozsahu povinnosti poistiteľa plniť.
5.	Ak hospitalizácia poisteného presahuje nevyhnutné potrebnú dĺžku, ktorá je stanovená posudkovým
lekárom poistiteľa, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie na primeraný rozsah.
6.	Ak je poistený zdravotne poistený ešte u iného poistiteľa (zákonne alebo súkromne), je možné priložiť aj
druhopisy požadovaných dokladov.
7. 	Právo na poistné plnenie má poistený, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
8.	Poistiteľ je oprávnený rozhodnúť o poskytnutí poistného plnenia aj v prípade, ak je poistený hospitalizovaný v niektorom zo zariadení uvedenom vo výlukách, čl. 13 týchto PP, a to z dôvodu ich naliehavosti a len
počas doby nevyhnutne nutnej.
9.	Pri porušení povinnosti poisteným uvedených v tomto článku, je poistiteľ oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť, podľa toho, aký vplyv malo nesplnenie povinností na rozsah povinnosti
poistiteľa plniť.
Článok 13
Výluky z poistného plnenia
1.	Okrem výluk uvedených v príslušných ustanoveniach VPP nevzniká nárok na poistné plnenie
a poistenie sa nevzťahuje na prípady, ak škodová udalosť nastala v dôsledku:
a)	liečby, ktorá začala pred začiatkom poistenia,
b)	kozmetických ošetrení a operácii a ich následkov, pokiaľ tieto opatrenia neslúžia na odstránenie
následkov úrazu,
c)	nelekárskej domácej starostlivosti, ako aj starostlivosti geriatrickej, rehabilitačnej a liečebnej pedagogiky,
d)	zubných implantácii, opatrení a následkov, ktoré majú s nimi priamy súvis, pokiaľ neslúžia na odstránenie následkov úrazu,
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e)	choroby a úrazov (následky úrazov), ktoré vzniknú, alebo ktoré sa zhoršia v súvislosti s užitím alkoholu alebo omamných látok, alebo ktorých liečba sa skomplikuje v súvislosti s užitím alkoholu alebo
omamných látok, ako aj odvykacie opatrenia a odvykacie kúry,
f)	všetkých foriem umelého oplodnenia, ako napr. oplodnenie in vitro fertilizácia, ako aj inseminácie,
g)	umiestnenia z dôvodu ohrozenia vlastnej osoby alebo ohrozenia cudzej osoby,
h)	zmeny pohlavia,
i)	vrodených ochorení a ťažkosti z nich vyplývajúce,
j)	umiestnenia z dôvodu poskytnutia ochrannej hospitalizácie nariadenej súdom.
2.	Nárok na poistné plnenie nevzniká a poistenie sa nevzťahuje na prípady, ak poistná udalosť nastala
v ústavoch a zdravotníckych zariadeniach (vrátane ich oddelení):
a)	ktoré sú predovšetkým zamerané na rehabilitáciu,
b)	pre závislých na alkohole a drogách,
c)	v ktorých sa poskytuje ochranná ústavná liečba nariadenú súdom,
d)	pre chronicky chorých,
e)	určených na starostlivosť z dôvodu staroby, stareckej slabosti, neduživosti alebo z nedostatku domácej starostlivosti,
f) hospicoch,
g)	väzenských nemocniciach (alebo väzenských oddeleniach nemocníc),
h)	kúpeľné liečebne, rekreačné, diétne zariadenia a zotavovne, ozdravovne,
i) denné a nočné sanatória.

Článok 14
Oznamovacia povinnosť pred dojednaním poistenia
1.	Choroby, zdravotné ťažkosti a následky úrazov, ktoré poistenému vznikli pred dojednaním tohto poistenia,
musí poistený písomne oznámiť poistiteľovi pred dojednaním tohto poistenia. Tieto choroby resp. následky
úrazov možno na základe rozhodnutia poistiteľa za osobitných podmienok (napr. vyššie poistné, osobitné
čakacie doby) zahrnúť do poistenia alebo vylúčiť z poistnej ochrany.
Načítajte si kontaktné údaje k Vášmu poisteniu s asistenčnými službami - pre prípad zabezpečenia dopravy do
a zo zamestnania po úraze (čl. 11, ods. 6 týchto PP):
 Tel. číslo na asistenčnú službu – NON STOP
+421/ 2 / 544 11 029
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asistenčné služby
pripoistenie

Poistné podmienky
pre poistenie asistenčných služieb – 2019
(Ž/306/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Poistenie asistenčných služieb, ktoré sa dojednáva ako pripoistenie, sa riadi príslušnými ustanoveniam Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb — 2019 (ďalej aj „VPP“),
týmito Poistnými podmienkami pre poistenie asistenčných služieb — 2019 (ďalej aj „PP“), uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky dopĺňajú príslušné VPP.
Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred
ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Článok 2
Článok 3
Článok 4
Článok 5
Článok 6

Definícia pojmov
Poistenie asistenčných služieb
Miesto poistenia
Nepoistiteľné osoby
Zmeny poistenia
Zánik poistenia

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 7
Článok 8
Článok 9
Článok 10
Článok 11
Článok 12
Článok 13
Článok 14
Článok 15
Článok 16
Článok 17
Článok 18
Článok 19

Čakacia doba
Poistná udalosť
Hlásenie poistnej udalosti
Poistné plnenie
Lekár na telefóne
Zabezpečenie nadštandardného ubytovania v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
Ubytovanie poisteného s dieťaťom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
Starostlivosť o domácnosť
Opatrovanie dieťaťa
Prednostné objednanie k lekárovi
Návšteva lekára v domácnosti
Práva a povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa
Výluky z poistného plnenia

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definícia pojmov
Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj pre tieto PP, ak nie je v týchto poistných podmienkach
uvedené inak. Pre tieto PP platia aj nasledovné definície:
1.	Asistenčná centrála je Europ Assistance, s. r. o., so sídlom Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4, Česká republika,
IČO: 25287851.
2.	Príbuzný, sa pre účely týchto PP, rozumie príbuzný poisteného v priamom rade, manžel/manželka alebo
druh/družka poisteného.
3. Hospitalizácia je poskytnutie lôžkovej základnej, špecializovanej, diagnostickej, liečebnej starostlivosti
v zdravotníckom zariadení (nemocnici), ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná z dôvodu choroby,
zhoršenia zdravotného stavu počas tehotenstva, alebo úrazu poisteného či spolupoistého dieťaťa, a to iba
v prípade hospitalizácie na lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia, ktoré má stály lekársky dohľad
a jeho prevádzkovanie je v súlade s platnými právnymi predpismi a ak je doba hospitalizácie aspoň
24 hodín (alebo pobyt v zdravotníckom zariadení cez noc).
4.	Rozsah poistených chorôb do rozsahu poistených chorôb patria choroby na ktoré sa poistený alebo
spolupoistené dieťa prvý krát liečil/lo po dátume uzatvorenia tohto poistenia.
5.	Liečba je lekárske ošetrenie, ktoré sa podľa všeobecne uznávaného stavu lekárskej vedy javí ako nutné na
obnovenie zdravia, na zlepšenie stavu alebo na zmiernenie jeho zhoršenia.
6.	Nesebestačnosť je nepriaznivý zdravotný stav, ktorý neumožňuje vykonávanie bežných denných aktivít.
Ide o také zdravotné postihnutie, ktoré obmedzuje duševné, zmyslové alebo fyzické schopnosti, prípadne kombinované postihnutie, ktoré neumožňuje starostlivosť o vlastnú osobu a jej sebestačnosť a robí
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ju závislou na pomoci inej osoby. Posúdenie nesebestačnosti je v kompetencii poistiteľa a asistenčnej
centrály, na základe predložených lekárskych správ.
7. Spolupoistené dieťa je vlastné, adoptívne, osvojené dieťa poisteného do veku 18 rokov, ktoré žije s poisteným v spoločnej domácnosti a ktorému je poistený zákonným zástupcom. Počet spolupoistených detí
nie je obmedzený.
8.	Plánovaný termín pôrodu je dátum, kedy má podľa výpočtu s najväčšou pravdepodobnosťou začať
pôrod donoseného dieťaťa.
9.	Zabezpečenie služieb je forma poistného plnenia, keď poistiteľ prostredníctvom asistenčnej centrály
a zmluvných dodávateľov vykoná úkony potrebné na poskytnutie služby poistenému alebo spolupoistenému dieťaťu v rozsahu a podľa finančných limitov uvedených v článkoch 11 až 18 týchto PP, pričom
náklady služieb presahujúce stanovené finančné limity budú uhradené poisteným.
10.	Zmluvný dodávateľ je právnická či fyzická osoba, ktorá poskytuje služby či vykonáva práce, ktoré sú
objednané asistenčnou centrálou a vykonávané pre poisteného alebo spolupoistené dieťa.

Článok 2
Poistenie asistenčných služieb
1.	Predmetom poistenia asistenčných služieb je poskytnutie poistného plnenia formou asistenčných služieb
a finančného plnenia v rozsahu zmluvne dojednaného typu asistenčnej služby a rozsahu týchto PP.
2.	Poistenie sa dojednáva na dobu jeden rok s tým, že sa vždy o ďalší rok automaticky predlžuje, ak niektorá
zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane, že nemá záujem poistenie predĺžiť a to aspoň 6
týždňov pred koncom daného poistného roka.
3. Poistenie sa dojednáva bez oceňovania zdravotného stavu.
4. Poistenie je možné dojednanť pre osoby od 15 do 75 rokov.
5. Asistenčné služby je možné dojednať s nasledovným typom asistenčných služieb:
 UNIQA ASSISTANCE
a)	Lekár na telefóne
b)	Zabezpečenie nadštandardného ubytovania v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
c)	Ubytovanie poisteného s dieťaťom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
d)	Starostlivosť o domácnosť
e)	Opatrovanie dieťaťa
f)	Prednostné objednanie k lekárovi
g)	Návšteva lekára v domácnosti
Článok 3
Miesto poistenia
1.	Poistenie asistenčných služieb sa vzťahuje na asistenčné služby a poistné plnenia poskytnuté poistenému
alebo spolupoistenému dieťaťu len v Slovenskej republike.
Článok 4
Nepoistiteľné osoby
1.	Odchylne od VPP čl. 3 do poistenia asistenčných služieb nie je prijateľná osoba a poistenie sa nevzťahuje
na osobu, ktorá má priznanú úplnú invaliditu alebo k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy má podanú žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok v Správnom orgáne.
Článok 5
Zmeny poistenia
1.	O zmenu poistenia (napr.: poistenie osoby, zmena dojednaného typu asistenčných služieb podľa čl. 2,
bod 5), musí poistník požiadať poistiteľa písomnou formou, s účinnosťou zmeny vždy nasledujúcemu
výročnému dňu. Poistiteľ môže žiadosť o zmenu poistenia odmietnuť bez udania dôvodu.
2.	Ak dôjde počas trvania tohto poistenia k zvýšeniu dojednaného rozsahu poistného plnenia, vzniká nárok
na vyššie plnenie až z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej čakacej doby, ktorá začne plynúť dňom účinnosti zmeny poistenia. Plnenia za poistné udalosti, ktoré začali počas plynutia tejto novej
čakacej doby, sa riadia podľa pôvodných podmienok pred začiatkom platnosti zmeny.
3.	V prípade, ak je dojednávané poistenie plynulým pokračovaním poistenia z inej poistnej zmluvy dojednanej u poistiteľa (ďalej aj „predchádzajúca PZ“) a ak v rámci predchádzajúcej PZ toto poistenie zároveň
zaniká, potom sa v rozsahu pôvodne dojednaného poistenia z predchádzajúcej PZ pre dojednávané
poistenie neuplatňuje nová čakacia doba, iba pokračuje pôvodná čakacia doba, ak ešte k dátumu zmeny
neuplynula.
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Článok 6
Zánik poistenia
1.	Okrem zániku poistenia v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy
a Všeobecných poistných podmienok pre poistenie osôb – 2017, čl. 13 toto poistenie zaniká aj:
a)	v prípade oslobodenia poistníka od platenia poistného z akéhokoľvek dôvodu a to pre každého poisteného a každé spolupoistené dieťa,
b)	v prípade, ak sa poistený stane invalidným v priebehu poistnej doby, priznaním úplnej invalidity
poistenému,
c)	v prípade smrti poisteného sa končí toto poistenie vo vzťahu k tejto osobe, poistenie ostatných osôb
zostáva týmto nedotknuté,
d)	uplynutím poistnej doby, najneskôr hlavný výročný deň v kalendárnom roku v ktorom poistený dovŕšil 80. rok veku a spolupoistené dieťa 18. rok veku,
e)	oznámením jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane, že nemá záujem poistenie predĺžiť a to aspoň
6 týždňov pred koncom daného poistného roka; poistenie zaniká uplynutím daného poistného roka.

ODDIEL II
POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ PLNENIE
Článok 7
Čakacia doba
Pre služby poistenia asistenčných služieb sa čakacia doba nestanovuje.
Článok 8
Poistná udalosť
1.	Poistná udalosť je skutočnosť, s ktorou je spojená povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie poistenému. Touto skutočnosťou je:
a)	úraz, choroba alebo zhoršenie zdravotného stavu v dôsledku tehotenstva, ktoré nastali u poisteného
prvý krát počas poistnej doby a vyžadujú si poskytnutie asistenčnej služby v zmysle dojednaného
rozsahu poistenia a rozsahu týchto PP.
2.	Ak je potrebné asistenčnú službu poskytnúť viacerým poisteným a/alebo spolupoisteným deťom, považuje sa toto za vznik novej poistnej udalosti. Počet poistených udalostí sa stanovuje podľa počtu osôb,
ktorým je poskytnutá asistenčná služba.
3.	Pre každého poisteného alebo spolupoistené dieťa, ktorému je poskytnutá asistenčná služba platí samostatný finančný limit plnenia na jednu poistnú udalosť.
Článok 9
Hlásenie poistnej udalosti
1.	V prípade poistnej udalosti je poistený povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať
asistenčnú centrálu na telefónnom čísle: +421 2 544 11 029, ktoré je k dispozícii nepretržite, 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.
2.	Pri kontaktovaní asistenčnej centrály je poistený povinný oznámiť nasledujúce informácie:
 meno, priezvisko a kontaktné telefónne číslo,
 číslo poistnej zmluvy,
 rodné číslo poisteného,
 rodné číslo spolupoisteného dieťaťa, ktorému je poskytovaná asistencia,
 popis udalosti a okolnosti dôležité na určenie najvhodnejšieho riešenia poistnej udalosti.
3.	V prípade poistnej udalosti, ktorá nastala poistenému dieťaťu alebo spolupoistenému dieťaťu musí
o poskytnutie poistného plnenia požiadať dospelý poistený, resp. iný zákonný zástupca dieťaťa.
Článok 10
Poistné plnenie
1.	Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie z poistných udalostí, v dojednanom rozsahu. Poistné plnenie sa poskytuje na základe dokladov vyžiadaných poistiteľom, ktoré musia byť v originálnej podobe.
Doklady prejdú do vlastníctva poistiteľa.
2.	Poistiteľ poskytne poistné plnenie po predložení všetkých požadovaných dokladov.
Článok 11
Lekár na telefóne
1.	Poistnou udalosťou je potreba konzultácie zdravotného stavu poisteného a/alebo spolupoisteného dieťaťa.
2.	Asistenčná centrála poskytne poistenému informácie alebo konzultácie v nasledujúcom rozsahu (vzťahuje sa len na konzultácie zdravotných ťažkostí a zdravotných otázok vo vzťahu k poistenému a/alebo
spolupoistenému dieťaťu):
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a)	konzultovanie zdravotného stavu, vysvetlenie príznakov ochorenia, zdravotných ťažkostí, ďalších prípadných súvisiacich symptómov, príčin popísaných symptómov a možný vplyv predchádzajúcich
zdravotných komplikácií či aktivít poisteného/spolupoisteného dieťaťa,
b)	vysvetlenie lekárskych pojmov — vysvetlenie bežne používaných pojmov v zdravotníctve, zdravotníckych
zariadeniach, skratiek a názvov z lekárskych správ a iných lekárskych odborných dokumentácii, latinských
pojmov z lekárskej dokumentácie, diagnóz (v rámci zaslanej dokumentácie), ich možných následkov
a súvislostí, číselných kódov diagnóz, následného nutného postupu pri liečení pre danú diagnózu,
c)	vysvetlenie laboratórnych výsledkov, informácie o základných laboratórnych vyšetreniach, účel jednotlivých vyšetrení, vysvetlenie skratiek a základných typov nameraných hodnôt, informácie o rozmedzí výsledkov jednotlivých hodnôt, priradenie týchto hodnôt k obvyklým výsledkom a naznačenie
výkladu odchýlok od normálnych hodnôt,
d)	vysvetlenie lekárskych postupov, všeobecných postupov liečby daného ochorenia, všeobecných diagnostických postupov pri danom ochorení, základné informácie o časovej náročnosti liečby jednotlivých ochorení,
e)	vysvetlenie pojmov z oblasti prenatálnej problematiky, informácie, na čo má tehotná žena nárok
v rámci prenatálnych prehliadok, informácie aké vyšetrenia sa vykonávajú a prečo,
f)	informácie o najbližšom vhodnom lekárovi, najbližšej lekárni, lekárskej pohotovosti.
3. Poskytnutá informácia alebo konzultácia je iba všeobecnou vysvetľujúcou informáciou alebo konzultáciou k existujúcej diagnóze, liečbe alebo diagnostickým postupom. Táto služba nenahrádza
poskytnutie lekárskej starostlivosti alebo lekársku pohotovosť ani inú činnosť zložiek záchranného
systému. V prípade priameho ohrozenia zdravia alebo života je poistený povinný prednostne kontaktovať príslušnú zložku záchranného systému, napr. na linke 112.

Článok 12
Zabezpečenie nadštandardného ubytovania v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
1.	Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného a/alebo spolupoisteného dieťaťa trvajúca minimálne
24 hodín (alebo pobyt v zdravotníckom zariadení cez noc).
2.	V prípade poistnej udalosti zabezpečí poistiteľ prostredníctvom asistenčnej centrály nadštandardnú formu ubytovania pre poisteného a/alebo spolupoistené dieťa v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti. Úhrada nadštandardného ubytovania je obmedzená dennou sadzbou vyhlásenou daným zdravotníckym zariadením pre tento typ ubytovania, max. však limitom 200 eur na jednu poistnú udalosť.
3.	V prípade, keď z objektívneho dôvodu na strane zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (napr.
chýbajúca možnosť nadštandardného ubytovania či nadštandardné ubytovanie nie je možné v nadväznosti
na diagnózu) nie je možné zabezpečiť nadštandardné ubytovanie, poskytne poistiteľ poistenému finančnú
kompenzáciu za hospitalizáciu poisteného a/alebo spolupoisteného dieťaťa, za podmienok dennej sadzby
daného zdravotníckeho zariadenia, a to do výšky limitov uvedených v bode 2 tohto článku, týchto PP.
4.	V prípade, keď na strane zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti úplne neexistuje možnosť poskytnutia nadštandardného ubytovania, poskytne asistenčná centrála poistenému finančnú kompenzáciu za hospitalizáciu poisteného a/alebo spolupoisteného dieťaťa vo výške 20 eur na deň, max. však do
výšky limitu uvedenného v bode 2 tohto článku, týchto PP.
5.	Pre získanie nároku na zabezpečenie služieb a poskytnutie finančného plnenia podľa tohto článku je
poistený povinný poskytnúť asistenčnej centrále lekársku správu alebo informácie preukazujúce vznik
nároku na poskytnutie služieb a finančného plnenia.
6.	V prípade, keď dôjde k hospitalizácii spolupoisteného dieťaťa, môže poistený požiadať o nahradenie
služby Zabezpečenie nadštandardného ubytovania v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti za
službu Ubytovanie poisteného s dieťaťom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti (ako rodiča
s dieťaťom), max. však do výšky limitu uvedeného v bode 2 tohto článku, týchto PP.
Článok 13
Ubytovanie poisteného s dieťaťom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
1.	V prípade hospitalizácie spolupoisteného dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo 18 rokov, ktorého je poistený
zákonným zástupcom, zabezpečí asistenčná centrála ubytovanie poisteného v zdravotníckom zariadení
ústavnej starostlivosti počas hospitalizácie spolupoisteného dieťaťa. Úhrada ubytovania je obmedzená
dennou sadzbou vyhlásenou daným zdravotníckym zariadením pre tento typ ubytovania, max. však
limitom 400 eur na jednu poistnú udalosť.
2.	V prípade, keď z objektívneho dôvodu na strane zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (napr.
chýbajúca možnosť ubytovania, alebo ubytovanie nie je možné v nadväznosti na diagnózu) nie je možné
zabezpečiť ubytovanie poisteného so spolupoisteným dieťaťom, zabezpečí asistenčná centrála poistenému ubytovanie v hoteli 3*, ktorý bude zdravotníckemu zariadeniu najbližšie, max. do limitu 400 eur na
jednu poistnú udalosť.
3.	Pre získanie nároku na zabezpečenie služieb a poskytnutie finančného limitu plnenia podľa tohto článku, je poistený povinný poskytnúť asistenčnej centrále lekársku správu o hospitalizácii spolupoisteného
dieťaťa a informácie preukazujúce vznik nároku na poskytnutie služieb a finančného plnenia.
4.	Služby v tomto článku nie je možné kombinovať s poskytnutím služieb uvedených v článku 12 týchto PP.
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Článok 14
Starostlivosť o domácnosť
1.	Na žiadosť poisteného, v prípade jeho nesebestačnosti následkom úrazu, choroby, zhoršenia zdravotného stavu v prípade tehotenstva alebo v prípade choroby spolupoisteného dieťaťa, ktoré si vyžaduje
nepretržitú starostlivosť poisteného, zabezpečí asistenčná centrála prostredníctvom dodávateľa služieb:
a)	Upratanie bytu poisteného, v bežnom rozsahu; bežné upratovanie domácnosti spočíva v zabezpečení nasledujúcich prác v byte poisteného: utretie a povysávanie podláh, utretie prachu, upratanie kúpeľne a toalety, pranie a žehlenie bielizne (vrátane sušenia a následného upratania), umývanie riadu
(vrátane usušenia a následného upratania), zalievanie kvetín. Generálne upratovanie sa neposkytuje.
Upratovanie sa vykonáva za pomoci technických prostriedkov poisteného.,
b)	Nákup bežných domácich potrieb, ktorý zahŕňa aj nákup potrieb pre domáce zvieratá. Asistenčná centrála hradí náklady spojené so zorganizovaním služby a jej realizáciou. Hodnotu nákupu hradí poistený.,
c)	Vybrané domáce práce, ktorými sú polievanie kvetov, záhrady, kosenie trávnika v rozsahu max. 1 000 m2
a odvoz popr. uskladnenie pokosenej trávy,
d)	Opatrovanie/venčenie drobných domácich zvierat, ktorými sa rozumejú pes, mačka, drobné vtáky
(papagáj, andulka), akvarijné rybičky.
2.	Asistenčná centrála zabezpečí službu a uhradí náklady za zorganizovanie tejto služby v rozsahu maximálne 4 x počas jednej poistnej udalosti; náklady na pranie, sušenie a žehlenie vrátane spotreby energií
(elektrina, voda), prostriedkov nutných na pranie, krmivo pre zviera hradí poistený. V prípade, že na
poskytnutie služieb nie je možné použiť práčku poisteného, hradí poistený tiež náklady za práčovňu/
čistiareň v mieste bydliska poisteného.
Článok 15
Opatrovanie dieťaťa
1.	V prípade hospitalizácie poisteného z dôvodu jeho choroby, úrazu, zhoršenia zdravotného stavu v prípade tehotenstva, ako aj v prípade úmrtia príbuzného poisteného, kvôli čomu musí poistený odcestovať
mimo spoločnej domácnosti, zabezpečí asistenčná centrála a uhradí náklady osoby, ktorá poskytne opatrovanie spolupoisteného dieťaťa, uvedené v bode 2 tohto článku, týchto PP.
2.	Asistenčná centrála uhradí zmluvnému dodávateľovi náklady výkonu činnosti osoby, ktorá spolupoistené dieťa opatruje v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. do celkového limitu 600 eur na jednu poistnú udalosť. V prípade, ak spolupoistené dieťa opatruje jedna z príbuzných osôb poisteného, hradia sa náklady
na dopravu z miesta bydliska príbuzného k spolupoistenému dieťaťu a späť. Súčasťou poskytnutia služby
opatrovania spolupoisteného dieťaťa je aj zabezpečenie krytia nákladov na jedlo pre spolupoistené dieťa, v rozsahu 10 eur/deň počas doby opatrovania a nákladov za dovoz jedla, bez obmedzeného limitu.
Článok 16
Prednostné objednanie k lekárovi
1.	V prípade, keď z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu poisteného a/alebo spolupoisteného dieťaťa je
nutná návšteva u lekára, zabezpečí asistenčná centrála na základe žiadosti poisteného objednanie poisteného a/alebo spolupoisteného dieťa k lekárovi na vopred určený deň a hodinu. Predmetom poistného
plnenia poskytnutého asistenčnou centrálou je poplatok spojený s objednaním u lekára na vopred určený deň a hodinu v rozsahu 15 eur/na jednu poistnú udalosť, max. však tri poistné udalosti počas poistného roka. Predmetom plnenia nie sú náklady výkonu ošetrenia, liekov ani ďalších súvisiacich nákladov.
Článok 17
Návšteva lekára v domácnosti
1.	V prípade, keď z dôvodu nepredpokladaného zhoršenia zdravotného stavu poisteného a/alebo spolupoisteného dieťaťa si situácia vyžaduje návštevu lekára v domácnosti, zabezpečí asistenčná centrála na základe žiadosti poisteného výjazd lekára do domácnosti poisteného a uhradí poplatky spojené s výjazdom
lekára v rozsahu maximálne troch výjazdov počas poistného roka. Predmetom plnenia nie sú náklady
výkonu ošetrenia, liekov ani ďalších súvisiacich nákladov.
Článok 18
Práva a povinnosti poistníka, poisteného, poistiteľa
1.	Pri poskytovaní asistenčných služieb spojených s poistnou udalosťou je poistený povinný poskytnúť asistenčnej centrále súčinnosť pri získavaní lekárskych správ či všetkých iných informácií potrebných pre určenie nároku poisteného/spolupoisteného dieťaťa na poskytovanie asistenčných služieb. V prípade, kedy
sa nepreukáže nárok poisteného/spolupoisteného dieťaťa na poskytovanie asistenčných služieb, nebudú
mu tieto služby poskytované.
2.	Poistený je povinný poskytnúť asistenčnej centrále bez zbytočného odkladu vyplnený formulár poistiteľa
určený na tento účel spolu s nasledujúcimi dokladmi (nevzťahuje sa na službu Lekár na telefóne, čl. 11),
ktoré doručí na adresu uvedenú vo formulári poistiteľa určeného na tento účel:
	Originál prepúšťacej správy príslušného zdravotníckeho zariadenia v prípade hospitalizácie poisteného/spolupoisteného dieťaťa v dôsledku úrazu, choroby, zhoršenia zdravotného stavu v dôsledku
96

tehotenstva s uvedením doby hospitalizácie alebo,
	Pokiaľ hospitalizácia poisteného/spolupoisteného dieťaťa stále trvá, tak potvrdenie o hospitalizácii
poisteného/spolupoisteného dieťaťa v zdravotníckom zariadení s lekárskou správou potvrdzujúcou
povahu a rozsah ochorenia, resp. telesného poškodenia s uvedením presnej diagnózy,
	Originál dokladu o zaplatení nadštandardného ubytovania, dopravy, ubytovania, prípadne inej služby.
3.	Poistiteľ alebo asistenčná centrála si vyhradzujú právo požadovať od poisteného aj iné doklady, ktoré
považujú za potrebné, sami preskúmavať skutočnosti, ktoré poistiteľ považuje za nevyhnutné k zisteniu
svojej povinnosti poskytnúť poistné plnenie (napr. lekársku správu, výpis zo zdravotnej dokumentácie na
náklady poisteného a pod.). Všetky informácie o ktorých sa poistiteľ dozvie pri preskúmavaní skutočností
nutných k zisteniu povinnosti poskytnúť poistné plnenie smie použiť len pre svoju potrebu, inak len so
súhlasom poisteného.
4.	Právo na poistné plnenie má poistený a/alebo spolupoistené dieťa, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
5.	V prípade porušenia povinností poisteného uvedených v tomto článku, ako aj v článku 9 týchto PP,
je poistiteľ oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť, podľa toho, aký vplyv malo
nesplnenie povinností na rozsah povinnosti poistiteľa plniť.

Článok 19
Výluky z poistného plnenia
1. 	Okrem výluk uvedených vo VPP nevzniká nárok na poistné plnenie a poistenie sa nevzťahuje na prípady,
ak poistná udalosť nastala:
a) v dôsledku liečby začatej pred začiatkom tohto poistenia,
b) v dôsledku plánovanej alebo odporúčanej hospitalizácie ku dňu podpisu návrhu poistnej zmluvy,
c) počas a po ukončení hospitalizácie v dôsledku plánovaného termínu pôrodu,
d)	v dôsledku kozmetického ošetrenia a operácie a ich následkov, pokiaľ tieto opatrenia neslúžia na
odstránenie následkov úrazu,
e) 	v dôsledku choroby alebo úrazu (následky úrazov), ktoré vzniknú alebo ktoré sa zhoršia v súvislosti
s užitím alkoholu alebo omamných látok, alebo ktorých liečba sa skomplikuje v súvislosti s užitím
alkoholu alebo omamných látok, ako aj odvykacie opatrenia a odvykacie kúry,
f) 	v dôsledku všetkých foriem umelého oplodnenia, ako napr. oplodnenie in vitro fertilizácia, ako aj
inseminácie,
g) v dôsledku umiestnenia z dôvodu ohrozenia vlastnej osoby alebo ohrozenia cudzej osoby,
h) v dôsledku zmeny pohlavia.
Načítajte si kontaktné údaje k Vášmu poisteniu asistenčných služieb:
 Tel. číslo na asistenčnú službu – NON STOP
+ 421/ 2 / 544 11 029
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zľavy a opcie
pre pripoistenia

Poistné podmienky
pre zľavy a opcie – 2019



(Ž/327/21)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zľavy a opcie poskytované UNIQA pojišťovna, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom
organizačnej zložky UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej len „poistiteľ“)
pre pripoistenie k životnému poisteniu, sa riadia Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie osôb
– 2019 (ďalej aj „VPP“), týmito Poistnými podmienkami pre zľavy a opcie – 2019 (ďalej aj „PP“), príslušnými
poistnými podmienkami platnými pre jednotlivé pripoistenia, uzavretou poistnou zmluvou a poistno-technickými zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky dopĺňajú príslušné VPP. Ustanovenia poistnej zmluvy,
ktoré sú upravené odchylne od ustanovení týchto PP, majú prednosť pred ustanoveniami týchto PP.
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť 30. 9. 2019.

ODDIEL I
ZĽAVY Z POISTNÉHO

Článok 1 Poskytovanie zľavy a výpočtový základ pre zľavu
Článok 2 Podmienky získania a rozsah poskytovanej zľavy z poistného
Článok 3 Vplyv zmeny poistenia na poskytnutú zľavu

ODDIEL II
OPČNÉ NAVÝŠENIE

Článok 4 Rozsah opčného navýšenia
Článok 5 Podmienky pre opčné navýšenie
Článok 6 Poistná suma po opčnom navýšení

ODDIEL I
ZĽAVY Z POISTNÉHO
Článok 1
Poskytovanie zľavy a výpočtový základ pre zľavu
1.	Pre poistnú zmluvu sa v prípade splnenia podmienky získania zľavy uvedenej v čl. 2 poskytuje zľava
z poistného v stanovenom rozsahu a pri dojednávaní poistenia je poistné tých poistení, pre ktoré je
poskytnutá zľava, uvedené už so zľavou. Platnosť zľavy trvá počas splnenia podmienky získania zľavy
v príslušnom rozsahu.
2.	Výpočtovým základom pre zľavu je výška ročného úhrnu poistného po uplatnení prirážok z pripoistení
uvedených v poistnej zmluve za všetky poistené osoby, s výnimkou pripoistenia oslobodenia od platenia
poistného v prípade úplnej invalidity (OP) a pripoistenia asistenčných služieb (ZA).
3.	Do nároku na zľavu sa nezapočítavajú a zľava sa neuplatňuje ani pre hlavné poistenie, pripoistenie
s jednorazovo plateným poistným, v prípade investičného životného poistenia ani pre doplnkovú investičnú zložku poistenia.
Článok 2
Podmienky získania a rozsah poskytovanej zľavy z poistného
V prípade ak je výpočtový základ pre zľavu:
a)	od 480,00 eur do 599,99 eur na zmluve, poistník má nárok na zľavu 10 % z výšky ročného úhrnu poistného (po uplatnení všetkých prirážok) tých pripoistení, ktoré sú zahrnuté do výpočtového základu
pre zľavu,
b)	od 600,00 eur na zmluve, poistník má nárok na zľavu 15 % z výšky ročného úhrnu poistného
(po uplatnení všetkých prirážok) pripoistení, ktoré sú zahrnuté do výpočtového základu pre zľavu.
Článok 3
Vplyv zmeny poistenia na poskytnutú zľavu
Ak počas trvania poistenia dôjde k zníženiu výšky výpočtového základu pre zľavu, ktorý sa posudzuje pre
získanie nároku na zľavu, týchto PP pod hranice uvedené v čl. 2, tak nárok na zľavu zaniká, prípadne sa zľava
zníži, v súlade s čl. 2 týchto PP. To sa vzťahuje aj na zánik pripoistenia z dôvodu poistnej udalosti.
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ODDIEL II
OPČNÉ NAVÝŠENIE
Článok 4
Rozsah opčného navýšenia
1.	Opcia na navýšenie poistnej sumy je poskytovaná k pripoisteniu úmrtia a pripoisteniu kritických chorôb
pre dospelého poisteného, dojednávanému so skúmaním zdravotného stavu, dojednané ako samostatné pripoistenie.
2.	Ak sú splnené podmienky pre opčné navýšenie, uvedené v čl. 5 týchto PP, tak môže poistník, so súhlasom
poistenej osoby, požiadať v stanovenom rozsahu a počas trvania platnosti opcie o navýšenie poistnej
sumy v pripoistení úmrtia a to bez nového skúmania zdravotného stavu poistenej osoby. Ak je dojednané
pripoistenie oslobodenia od platenia poistného, vykoná sa zároveň navýšenie poistnej sumy tohto pripoistenia vzhľadom na zmenu poistného za pripoistenie úmrtia.
3.	Opcia sa poskytuje na dobu 15 rokov od začiatku poistenia a maximálne do dosiahnutia veku 50 rokov
poistenej osoby.
4.	Poistník, so súhlasom poistenej osoby, môže požiadať počas trvania platnosti opcie o opčné navýšenie
v nasledujúcich prípadoch, ktoré doloží nasledovnými dokumentmi:
a) svadba poistenej osoby (preukazuje sa dokladom: sobášny list),
b) narodenie dieťaťa poistenej osobe (preukazuje sa dokladom: rodný list dieťaťa),
c)	adopcia maloletého dieťaťa poistenou osobou (preukazuje sa dokladom: právoplatné rozhodnutie
súdu o osvojení),
d)	zvýšenie pravidelného ročného hrubého príjmu min. 10 % v súvislosti so zmenou zamestnávateľa
alebo pri povýšení poisteného (preukazuje sa dokladom: potvrdenie príjmu, daňové priznanie alebo
iný doklad preukazujúci splnenie tejto podmienky),
e)	prijatie pôžičky poistenou osobou k financovaniu nehnuteľnosti k vlastnému užívaniu vo výške min.
40 000 eur (preukazuje sa dokladom: výpis z katastru nehnuteľností, úverová zmluva),
f) dosiahnutie veku 30, 40, 45 rokov.
5.	Maximálna výška opčného navýšenia je o 20 % poistnej sumy, platnej ku dňu podania žiadosti o navýšenie,
najviac však o 7 500 eur pre každé jednotlivé navýšenie.
Článok 5
Podmienky pre opčné navýšenie
1.	O navýšenie podľa týchto PP je potrebné požiadať písomne a to pri súčasnom splnení nasledujúcich
podmienok:
a) do troch mesiacov od vzniku uvedených udalostí pri predložení požadovaných dokladov,
b) žiadosť bude podaná počas platnosti tejto opcie,
c) ak poistená osoba nie je práceneschopná (PN),
d)	poistenej osobe nebola priznaná invalidita (akákoľvek) ani nemá podanú žiadosť na uplatnenie
nároku na invalidný dôchodok v Správnom orgáne,
e) poistená osoba nie je osobou so zdravotným postihnutím alebo ťažkým zdravotným postihnutím,
f) od účinnosti vykonania posledného navýšenia podľa týchto PP uplynul minimálne 1 rok.
2.	Poistné po navýšení poistnej ochrany podľa týchto PP bude stanovené podľa aktuálnych poistno-technických zásad platných k dátumu navýšenia, so zohľadnením aktuálneho technického veku poistenej osoby
k dátumu navýšenia, s uplatnením prirážok k poistnému a výluk platných v poistnej zmluve pred týmto
navýšením.
Článok 6
Poistná suma po opčnom navýšení
Nová výška poistnej sumy po opčnom navýšení je platná až na základe písomného potvrdenia poistiteľa
o vykonaní tohto navýšenia a od dátumu začiatku platnosti tohto navýšenia uvedeného v potvrdení poistiteľa.
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Zoznam
diagnóz

Zoznam diagnóz pre účely preddavku
na poistné plnenie z poistenia invalidity
(Ž/312/19)

ÚVODNÉ USTANOVENIA:

Tento dokument sa vzťahuje na pripoistenia, ktoré sa riadia Poistnými podmienkami pre poistenie invalidity 2017 alebo 2019, resp. Poistnými podmienkami pre poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade
úplnej invalidity - 2017 alebo 2019 (ďalej aj „PP“) a uplatňuje sa v rozsahu uvedenom v daných PP.
Rozhodnutie o nároku na preddavok na poistné plnenie vykoná poistiteľ v súlade s príslušnými PP.
Tento dokument nadobudol účinnosť 30. 9. 2019.

DEFINÍCIE POJMOV:

Diagnóza pre účely tohto zoznamu je zdravotné postihnutie alebo následok úrazu v rozsahu definície uvedenej v tomto dokumente pre príslušný typ invalidity.
Hodnotenia zdravotného postihnutia alebo následkov úrazu „ľahké, stredné, ťažké, veľmi ťažké“
je stupeň stanovený v súlade s prílohou č. 4 „Percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu
zdravotného postihnutia orgánov a systémov“ Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z.

ČIASTOČNÁ INVALIDITA

Zoznam diagnóz rozhodujúcich pre možnosť priznania nároku na preddavok na poistné plnenie:
1

Chronická lymfatická leukémia (myeloidná) s ťažkými prejavmi (veľké zväčšenie sleziny, znížená
imunita, výrazne znížená výkonnosť organizmu, v sústavnej hematologickej liečbe s opakovanými
hospitalizáciami)

2

Plazmocytóm (myelóm) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10 g/dl hemoglobínu, typickými bolesťami,
osteolýzou, poruchou funkcie obličiek a zníženou výkonnosťou organizmu

3

Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm), primárne lokalizovaný non-Hodgkinov lymfóm s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, rozsiahly, aktívny proces, v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom
na celkový stav organizmu

4

Čiastočné a úplné mozgové obrny (parézy, plégie pyramídového a extrapyramídového pôvodu,
hodnotí sa dominantnosť končatiny) - ťažké parézy dvoch končatín

5

Stavy po cievnych mozgových príhodách (prechodné ischemické ataky, hemoragické ikty a pod.) –
ťažké formy (hemiparézy ťažkého stupňa, organický psychosyndróm)

6

Monoplégia

7

Monoparéza – ťažká monoparéza až plégia

8

Kvadruparéza

9

Praktická slepota (zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou 1/60, 1/50 až svetlocit alebo zúženie
zorného uhla do 50 okolo centrálnej fixácie, aj keď centrálna ostrosť nie je postihnutá, kategória 4)

10

Obojstranná úplná hluchota (100 % podľa Fowlera, 100 dB)

11

Obojstranná úplná alebo praktická hluchota s ťažkým porušením komunikačných schopností v hovorovej reči a so sociálnou dezintegráciou

12

Fistula v okolí konečníka - vyvrátenie konečníka, umelý vývod konečníka, secernujúca sterkonálna
znečisťujúca fistula

13

Syndrómy svalovej paralýzy, myastenia gravis – ťažká generalizovaná forma (s dysartriou, dysfágiou,
prehĺtacie ťažkosti, s postihnutím celého kostrového svalstva, stav po tymektómii, časté exacerbácie
napriek imunosupresívnej liečbe)

14

Stavy po úrazoch panvy, zlomeninách panvových kostí a symfýzy, stavy po zlomeninách krížovej
kosti a kostrče – ťažké poruchy pohybu, s trvalým dráždením nervov, poruchou funkcie zvieračov,
so závažnými parézami a svalovými atrofiami

15

Strata oboch horných končatín od zápästí a vyššie

16

Strata jednej hornej a jednej dolnej končatiny

17

Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo krátky kýpeť ramena na dominantnej končatine

18

Strata všetkých desiatich prstov na oboch rukách

19

Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom stehna

20

Strata jednej dolnej končatiny v stehne

21

Strata jednej dolnej končatiny v predkolení, priehlavku alebo v Chopartovom kĺbe
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ÚPLNÁ INVALIDITA
Zoznam diagnóz rozhodujúcich pre možnosť priznania nároku na preddavok na poistné plnenie:
Čiastočné a úplné mozgové obrny (parézy, plégie pyramídového a extrapyramídového pôvodu,
1
hodnotí sa dominantnosť končatiny) – plégia dvoch končatín
Roztrúsená mozgomiechová skleróza – ťažké formy s poruchami motoriky (vrátane zvieračov, Kurtského
2
škála nad 4)
Stavy po cievnych mozgových príhodách (prechodné ischemické ataky, hemoragické ikty a pod.) –
3 zvlášť ťažké formy (s ťažkým poškodením mozgových funkcií, hemiplégií končatín, organický psychosyndróm a pod.)
4 Hemiplégia
5 Paraplégia
6 Kvadruplégia
7 Hemiparéza – ťažká hemiparéza až plégia
8 Paraparéza – ťažká paraparéza až paraplégia
Úplná slepota (strata zraku zahrňujúca stavy od úplnej straty svetlocitu až po zachovanie svetlocitu
9
s chybnou svetelnou projekciou, kategória 5)
10 Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna píšťala – s úplnou inkontinenciou zvierača
11 Stavy po zlomeninách kostí lebky – ťažká porucha narušujúca integritu mozgových funkcií
12 Strata oboch dolných končatín v predkolení a vyššie
13 Strata jednej dolnej končatiny a jednej hornej končatiny
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Sadzobník poplatkov a prehľad zásad
pre investičné životné poistenie UNIQÁT Invest

Sadzobník
poplatkov

Pre investičné životné poistenie UNIQÁT Invest, ktoré uzatvára UNIQA pojišťovna, a.s., podnikajúca na území
Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu (ďalej aj „poistiteľ“) platia príslušné poistné podmienky pre investičné životné poistenie uvedené v poistnej zmluve a príslušné všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb uvedené v poistnej zmluve,
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tento Sadzobník poplatkov a prehľad zásad pre investičné životné
poistenie UNIQÁT Invest (ďalej aj “Sadzobník poplatkov“) a zmluvné dojednania dojednané v poistnej zmluve.

1. Všeobecné ustanovenia

Tento Sadzobník poplatkov pojednáva najmä o tarifách investičného životného poistenia v produkte UNIQÁT
Invest. Iné tarify nie sú predmetom tohto Sadzobníka poplatkov.

2. Poplatky

Poplatky uvedené v odsekoch 2.1.-2.3. sú uhrádzané zrážkami z podielového účtu poistnej zmluvy, za každú
tarifu investičného životného poistenia oddelene. Poplatky uvedené v článku 2.1. sú zrážané v rovnakom
zúčtovacom období ako je pripísaná splátka poistného, ku ktorej sa príslušné poplatky vzťahujú. Poplatky
uvedené v odsekoch 2.2. a 2.3. sú zrážané každý mesiac, nezávisle od platenia poistného. Prípadná záporná
hodnota ktoréhokoľvek poplatku je upravená na nulu. Poplatok uvedený v článku 2.4. je uhrádzaný zrážkou
zo sumy na výplatu. Poplatky uvedené v článku 2.5. sú uhrádzané platbami poistníka na účet poistiteľa.

2.1. Tarifné poplatky účtované zo splátok poistného a investičného poistného
Poplatok na krytie počiatočných nákladov – je kalkulovaný percentuálnou sadzbou zo splátky poistného.
Základom pre určenie jeho výšky je poistné očistené o prirážku za spôsob platenia poistného. Percentuálna
sadzba v každom roku je závislá od dĺžky poistnej doby. Na mimoriadne vklady sa tento poplatok nevzťahuje.
Tabuľka percentuálnych sadzieb poplatku na krytie počiatočných nákladov.
Rok poistenia
1. rok
F0139 min(n*6 %, 180 %)
Tarifa FP139

min(n*3 %,90 %)

2. rok

3. rok

4. rok
a nasledujúce roky

min(n*6 %, 180 %)

0%

0%

min(n*3 %, 90 %)

0%

0%

F0209 min(n*1,6 %,47%) min(n*1,25 %, 37 %)
min(n*1 %, 27 %)
0%
Pozn. 1.	
Označenie n je označenie pre číselnú hodnotu dĺžky poistnej doby poistenia v rokoch.
Pozn. 2.	
Označenie min je označenie pre funkciu minimum z hodnôt uvedených v zátvorkách (t.j., výška sadzby
poplatku v každom roku je určená menšou z hodnôt uvedených v zátvorke pre príslušný rok a tarifu.
Príklad: Pre poistnú dobu 20 rokov pre tarifu F0209 je výška sadzby poplatku v prvom roku 32 %
(=20*1,6 %), v druhom roku 25 % (=20*1,25 %), v treťom roku 20 % (=20*1 %) a v ďalších rokoch
0%. Pre poistnú dobu 40 rokov pre tarifu F0209 je výška sadzby poplatku v prvom roku nie 64 %
(=40*1,6%), ale kvôli zmienenému ohraničeniu poplatku iba 47 %, v druhom roku je výška sadzby
poplatku nie 50 % (=40*1,25 %), ale kvôli zmienenému ohraničeniu poplatku iba 37 %, v treťom roku
je výška sadzby poplatku nie 40 % (=40*1 %), ale kvôli zmienenému ohraničeniu poplatku iba 27 %.
Po dojednaní zvýšenia poistného v investičnom životnom poistení sa poplatok na krytie počiatočných nákladov navýši odpovedajúco navýšeniu poistného, t.j. spôsobom založenom na úvahe, že rozdielové navýšenie
sa chápe ako dojednanie ďalšieho dodatočného poistenia. Preto z navýšenia poistného sa navýšenie predmetného poplatku kalkuluje percentuálnymi sadzbami opätovne od prvého roku.
Poplatok súvisiaci s nákladmi pri investovaní – kalkulovaný percentuálnou sadzbou zo splátky poistného.
Základom pre určenie jeho výšky je poistné očistené o prirážky za spôsob platenia poistného. Tento poplatok
sa vzťahuje aj na mimoriadne vklady.
Tarifa F0139:						
12,00 % zo splátky
Tarifa FP139 , F0209:					
3,00 % zo splátky, resp. mimoriadneho vkladu
Fixný poplatok – kalkulovaný v konštantnej výške. V prípade platenia splátok poistného področne je tento poplatok rovnomerne rozdelený podľa frekvencie platenia poistného. Na mimoriadne vklady sa tento
poplatok nevzťahuje.
Tarifa F0139:
					
12,00 €/ročne
Tarifa FP139 , F0209:					
0,00 €/ročne
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Poplatok za poštovú poukážku – kalkulovaný v konštantnej výške z každej splátky bežného poistného, ak
je na zmluve evidovaný spôsob platenia poistného poštovou poukážkou. Na mimoriadne vklady sa tento
poplatok nevzťahuje.
Tarifa F0139:
					
1,00 € za každú splátku poštovou poukážkou
Tarifa FP139 , F0209:					
0,00 €

2.2. Tarifné poplatky účtované z hodnoty podielových jednotiek
Správny poplatok za správu poistenia a podielových účtov – účtovaný mesačne percentuálnou sadzbou
z hodnoty podielových jednotiek. Základom pre určenie tohto poplatku je aktuálna hodnota podielových
jednotiek po investovaní poistného a po zrážkach tarifných poplatkov z odseku 2.1.
Tarifa F0139:						
0,00 %
Tarifa FP139 , F0209:					
0,00 %
2.3. Tarifný poplatok na krytie rizika (rizikové poistné)
Poplatok za krytie rizika úmrtia (tzv. rizikové poistné) – je účtovaný mesačne percentuálnou sadzbou z
aktuálnej rizikovej poistnej sumy. Predmetná percentuálna sadzba je závislá od aktuálneho veku, ocenenia
zdravotného rizika, vykonávaného povolania a záujmovej činnosti poistenej osoby. Aktuálna riziková poistná suma je stanovená rozdielom aktuálnej výšky poistného plnenia pre prípad úmrtia a aktuálnej hodnoty
podielových jednotiek. V priloženej tabuľke percentuálne sadzby mesačného rizikového poistného pre poistenú osobu bez prirážok z ocenenia rizika pre tarifu FP139.
Technický vek

Percentuálna
sadzba

Technický vek

Percentuálna
sadzba

Technický vek

Percentuálna
sadzba

15

0,00202 %

37

0,01100 %

59

0,09224 %

16

0,00242 %

38

0,01223 %

60

0,09991 %

17

0,00286 %

39

0,01359 %

61

0,10816 %

18

0,00329 %

40

0,01505 %

62

0,11719 %

19

0,00368 %

41

0,01667 %

63

0,12708 %

20

0,00400 %

42

0,01850 %

64

0,13800 %

21

0,00423 %

43

0,02061 %

65

0,15006 %

22

0,00438 %

44

0,02303 %

66

0,16366 %

23

0,00447 %

45

0,02587 %

67

0,17874 %

24

0,00452 %

46

0,02908 %

68

0,19531 %

25

0,00457 %

47

0,03255 %

69

0,21316 %

26

0,00462 %

48

0,03618 %

70

0,23261 %

27

0,00471 %

49

0,03995 %

71

0,25364 %

28

0,00489 %

50

0,04376 %

72

0,27665 %

29

0,00518 %

51

0,04767 %

73

0,30216 %

30

0,00556 %

52

0,05181 %

74

0,33080 %

31

0,00604 %

53

0,05634 %

75

0,36277 %

32

0,00661 %

54

0,06125 %

76

0,39846 %

33

0,00728 %

55

0,06662 %

77

0,43836 %

34

0,00802 %

56

0,07241 %

78

0,48267 %

35

0,00889 %

57

0,07859 %

79

0,53180 %

36

0,00988 %

58

0,08516 %

80

0,58613 %

V individuálnych prípadoch, keď z ocenenia rizika vyplynie zvýšené zdravotné riziko alebo zvýšené riziko
kvôli vykonávanej činnosti, sadzby rizikového poistného môžu byť navýšené.
Pre tarify FP139 a F0209 sú percentuálne sadzby rovné 0 % pre všetky technické veky.

2.4. Tarifný poplatok pri odkupoch, resp. mimoriadnych výberoch (odkupný poplatok)
Poplatok je kalkulovaný percentuálnou sadzbou z hodnoty odkupovaných podielových jednotiek. Pri zániku
poistenia s výplatou odkupnej hodnoty, resp. pri mimoriadnom výbere, je klientovi vyplatená suma rovná
hodnote odkupovaných podielových jednotiek poníženej o odkupný poplatok.
tarifa F0139:			
100,00 % z hodnoty odkupovaných podielových jednotiek
tarifa FP139, F0209:				
5,00 % z hodnoty odkupovaných podielových jednotiek
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Neuplatňovanie odkupného poplatku:
- od aktuálneho technického veku 61 rokov*:
pre tarify FP139, F0209
- pri mimoriadnom výbere: 			
pre tarify FP139, F0209
- pre 1. rok, 2. rok a 3. rok poistenia:		
iba pre tarifu F0209
* pre účely tohto sadzobníka technický vek poistenej osoby počas poistného roku je v priebehu celého
poistného roku konštantný a je určený rozdielom kalendárneho roku hlavného výročného dňa na začiatku
predmetného poistného roku a kalendárneho roku narodenia poistenej osoby

2.5. Osobitné poplatky
Osobitné poplatky sú manipulačné poplatky súvisiace s nákladmi pri niektorých úkonoch (najmä zmenách
poistnej zmluvy) iniciovaných na žiadosť klienta. Prvý úkon je bez uvedeného osobitného poplatku. Osobitný poplatok sa účtuje v každom ďalšom úkone, ak od predchádzajúceho obdobného úkonu uplynulo menej
ako 12 mesiacov. V prípade viacerých úkonov súčasne poistiteľ účtuje osobitný poplatok ako maximálny
poplatok z poplatkov za všetky úkony, o ktoré klient vo svojej žiadosti požiadal súčasne.
Mimoriadny výpis, druhopis poistky					
2,00 €
Mimoriadny výber							
4,00 €
Upozornenie: Ustanovenia tohto odseku platia iba pre osobitné poplatky a neplatia pre tarifné poplatky z odsekov 2.1.-2.4. (to znamená, že tarifné poplatky sa účtujú vždy).

3. Minimálne, maximálne hodnoty a iné obmedzenia poistnej zmluvy a technických zmien
Maximálna frekvencia technických a netechnických zmien
(najmä zmeny uvedené v článku 2.5.)
Minimálna výška mimoriadneho vkladu
Maximálna výška mimoriadneho vkladu
Minimálna výška mimoriadneho výberu
Maximálna výška mimoriadneho výberu

1/mesačne
60,00 €
bez ohraničenia
200,00 €
limitovaná výškou odkupnej hodnoty

4. Podmienky uskutočňovania technických a netechnických zmien
4.1. Základné podmienky
Všetky technické a netechnické zmeny je možné vykonať len po dohode s poistiteľom. Základné podmienky
pre uskutočnenie akejkoľvek technickej alebo netechnickej zmeny na žiadosť klienta (ďalej len zmeny) k najbližšiemu možnému výročnému dňu:
–	poistiteľ obdržal najneskôr 15 dní pred výročným dňom klientom podpísanú žiadosť o zmenu, a
– sú splnené prípadné ďalšie podmienky uvedené v poistnej zmluve a príslušných PP.
Prehľad možných termínov, ku ktorým sú jednotlivé zmeny akceptovateľné (pri splnení ostatných podmienok):

1

Zmena

Akceptovateľné výročné dni

Mimoriadny vklad, mimoriadny výber

Ľubovoľný výročný deň

Výpoveď poistenia s odkupom

Ľubovoľný výročný deň

Zapojenie alebo odpojenie pripoistenia

Ľubovolný začiatok poistného obdobia

Zmena poistnej sumy pripoistenia

Ľubovolný začiatok poistného obdobia

Zmena výšky investičného poistného

Ľubovolný začiatok poistného obdobia

Zmena frekvencie platenia poistného

Ľubovoľný prípustný začiatok poistného obdobia1

Predĺženie poistnej doby pripoistenia

Ľubovoľný hlavný výročný deň

Zmena investičnej stratégie SWITCH

Ľubovolný začiatok poistného obdobia

Zmena investičnej stratégie SHIFT

Ľubovoľný výročný deň

Netechnické zmeny
Ľubovoľný výročný deň
P
 rípustný začiatok poistného obdobia je taký, keď po zmene frekvencie platenia poistného pripadne niektorý
začiatok poistného obdobia na hlavný výročný deň poistenia.

Výročný deň poistenia je deň, ktorého poradové číslo v mesiaci sa zhoduje s poradovým číslom dňa v dátume začiatku poistenia. Ak taký deň v danom mesiaci nie je, je to posledný deň daného mesiaca.
Hlavný výročný deň poistenia je výročný deň poistenia v mesiaci, ktorého poradové číslo v roku sa zhoduje
s poradovým číslom mesiaca začiatku poistenia.
Poistné obdobie je v poistnej zmluve dohodnutý časový interval, za ktorý sa platí bežné poistné. Poistné
obdobie môže byť ročné alebo področné (polročné, štvrťročné, mesačné).
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4.2. Ostatné podmienky
Doplňujúce podmienky pre konkrétne zmeny sú oznámené klientovi individuálne v akceptačnom liste posielanom klientovi ako odpoveď na jeho žiadosť o zmenu. Po splnení všetkých podmienok je príslušná zmena
zrealizovaná k najbližšiemu akceptovateľnému výročnému dňu.

5. Zmeny a platnosť Sadzobníka poplatkov
5.1. Oprávnenia na zmenu Sadzobníka poplatkov

Poistiteľ je oprávnený upraviť Sadzobník poplatkov za účelom zvýšenia (tarifných i osobitných) poplatkov
alebo zmeny rozsahu spoplatnených služieb najmä z dôvodu:
	zavedenia a/alebo zmeny dane, odvodu alebo inej obdobnej povinnosti, ktorá bude uložená poistiteľovi všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím orgánu,
	zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na podnikateľskú činnosť poistiteľa,
	ak podľa Harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) dôjde od poslednej úpravy Sadzobníka poplatkov k rastu cien v Slovenskej republike o viac ako 5 %.
Upravovať Sadzobník poplatkov za účelom zníženia poplatkov, úprav parametrov poistenia (parametrov
iných ako poplatky), úprav podmienok uskutočňovania technických/netechnických zmien a doplnenia nových taríf smie poistiteľ kedykoľvek podľa svojich interných rozhodnutí.
Poistiteľ o zmenách Sadzobníka poplatkov informuje prostredníctvom svojho webového sídla www.uniqa.sk
najmenej 15 kalendárnych dní pred dátumom účinnosti jeho zmeny.

5.2. Platnosť Sadzobníka poplatkov

Platnosť tohto Sadzobníka poplatkov je od 30. 9. 2019 a končí sa vydaním a začiatkom platnosti aktualizácie
Sadzobníka poplatkov.
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DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE PRE KLIENTA
POISTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU S PROGRESIOU 600 %
ČO TO ZNAMENÁ?

Poistné plnenie pre trvalé následky úrazu je stanovené v percentách z poistnej sumy,
podľa príslušných oceňovacích tabuliek:
Rozsah trvalých následkov úrazu v %

Výpočet poistného plnenia

Do 25 %

z jednonásobku PS

Od 25 % (vrátane) do 50 %

z dvojnásobku PS

Od 50 % (vrátane) do 75 %

z trojnásobku PS

Od 75 % (vrátane) do 90 %

zo štvornásobku PS

Od 90 % (vrátane) do 95 %

z päťnásobku PS

Od 95 % (vrátane) do 100 % (vrátane)

zo šesťnásobku PS

	Aký je rozdiel medzi poistením trvalých následkov úrazu s progresiou 600 % a poistením trvalých následkov
úrazu 10PLUS s progresiou 600 %?
		V poistení trvalých následkov úrazu 10PLUS s progresiou sa pre trvalé následky úrazu v rozsahu do 10 % (súčet
všetkých následkov) plní iba za stratové poranenia uvedené v oceňovacích tabuľkách pre trvalé následky úrazu.
A
 ká je percentuálna výška plnenia pri konkrétnom rozsahu trvalých následkov úrazu pre poistenie trvalých
následkov úrazu s progresiou 600 %?
		 Uvádzame Vám príklady pre rôzny rozsah trvalých následkov úrazu:
25
50

30
60

45
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KOMBI ochrana

ČO TO ZNAMENÁ?
Poistenie s klesajúcou poistnou sumou, umožňujúce kombinovať požadovanú výšku poistného krytia pre až 3 možné
poistné udalosti: úmrtie, invaliditu a kritické choroby. Poskytuje nižšie poistné, než aké by bolo v prípade samostatných
pripoistení jednotlivých rizík a má stanovené maximálne celkové poistné plnenie podľa najvyššej dojednanej poistnej
sumy. Poistenie je vhodné najmä ako jeden z nástrojov na zabezpečenie v prípade splácania úveru poisteným.
Pre bližšie informácie: Poistné podmienky pre poistenie KOMBI ochrana – 2019.

PRI DOJEDNÁVANÍ KOMBI OCHRANY SA STANOVUJE:
 v oľba zložiek KOMBI ochrany – aké riziká majú byť kryté? Na výber je až 6 typov
 v oľba výšky krytia v rámci KOMBI ochrany – aké hodnoty počiatočných poistných súm sú požadované? Majú byť
všetky riziká poistené na rovnakú výšku, alebo je požiadavka na rôznu výšku poistných súm?

KOMBI ochrana typ
typ 1
úmrtie
kombinovaZložky
ná invalidita
KOMBI ochrany (nad 40 %)
(s klesajúcou
poistnou
sumou)

kritické
choroby

typ 2
úmrtie

úplná
invalidita
(nad 70 %)
kritické
choroby

Možná výška poistných súm PS úmrtie ≥ PS invalidita ≥
(PS) jednotlivých zložiek
PS KCH

typ 3
úmrtie
kombinovaná invalidita
(nad 40 %)

typ 4
úmrtie

typ 5

typ 6

kombinovaná invalidita
(nad 40 %)
úplná
invalidita
(nad 70 %)
kritické
choroby

PS úmrtie ≥ PS invalidita

úplná
invalidita
(nad 70 %)
kritické
choroby

PS invalidita ≥ PS KCH

PS – poistná suma; ≥ väčšie alebo rovné
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OCEŇOVACIE TABUĽKY
pre trvalé následky úrazu
Kód Popis (úrazová diagnóza)
001
002

003

004
005
006
007
008
009

010

011

012

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV
Úplný defekt v lebečnej klenbe
do 15 %
v rozsahu do 10 cm2
Úplný defekt v lebečnej klenbe
do 25 %
v rozsahu nad 10 cm2
Subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po zraneniach hlavy
- dokumentované od úrazu
do 10 %
v zdravotnej dokumentácii
ošetrujúcim lekárom
Vážne mozgové alebo duševné
poruchy po ťažkom poranení
do 100 %
hlavy podľa stupňa
Subjektívne ťažkosti po traume
do 20 %
(nie po poranení hlavy)
Vážne duševné poruchy po
traume (nie po poranení hlavy)
do 80 %
podľa stupňa
Traumatická porucha tvárového
nervu ľahkého stupňa a strednédo 15 %
ho stupňa
Traumatická porucha tvárového
do 20 %
nervu ťažkého stupňa
Traumatické poškodenie
trojklaného nervu
do 20 %
podľa stupňa poškodenia
Jazvy na tvári a poškodenie tváre
vzbudzujúce súcit alebo
ošklivosť sprevádzané prípad.
do 20 %
funkčnými poruchami ľahkého
a stredného stupňa
Poškodenie tváre sprevádzané
funkčnými poruchami
do 35 %
alebo vzbudzujúce súcit alebo
ošklivosť, ťažkého stupňa
Moková fistula po poranení
lebečnej spodiny (likvoroea)
do 25 %
objektívne dokumentovaná
POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU

013 Strata hrotu nosa

do 10 %

014 Strata celého nosa bez zúženia

do 20 %

015 Strata celého nosa so zúžením

do 25 %

016 Deformácia nosa

do 8 %

Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti
Chronický atrofický zápal
018 nosovej sliznice po poleptaní
alebo popálení
017

U/027/21/2

Plnenie

019 Perforácia nosovej priehradky

020
021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

do 10 %

031

do 10 %

032

do 5 %

033

UNIQA linka +421 232 600 100

Chronický hnisavý poúrazový
do 10 %
zápal vedľajších nosových dutín
Strata čuchu a chuti
do 15 %
podľa rozsahu
POŠKODENIE OČÍ ALEBO ZRAKU
Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie
celkových trvalých následkov predstavovať
na jednom oku viac ako 25 %, na druhom oku
viac ako 75 % a na oboch očiach viac ako 100 %.
Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 023, 034
až 037, 039, 042 a 043 sa však hodnotia
i nad túto hranicu.
Za anatomickú stratu alebo
atrofiu oka sa pripočítava
5%
k zistenej hodnote trvalej
zrakovej menejcennosti
Strata šošovky na jednom oku
(vrátane poruchy akomodácie)
15 %
pri znášanlivosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne
Strata šošovky na jednom oku
(vrátane poruchy akomodácie)
20 %
pri znášanlivosti kontaktnej
šošovky menej než 4 hodiny
Strata šošovky na jednom oku
(vrátane poruchy akomodácie)
25 %
pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej šošovky
Strata šošovky oboch očí
(vrátane poruchy akomodácie),
ak nie je zraková ostrosť s afakickou korekciou horšia než 6/12.
15 %
Ak je horšia, určí sa percento
podľa doloženej zdravotnej
dokumentácie, (potvrdený vízus)
hodnotí posudkový lekár
Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha
do 25 %
rovnováhy okohybných svalov
podľa stupňa
Koncentrické obmedzenie zorného poľa
následkom úrazu sa hodnotí podľa doloženej
zdravotnej dokumentácie, (potvrdený vízus)
hodnotí posudkový lekár
Ostatné obmedzenia zorného poľa
sa hodnotia po doložení zdravotnej dokumentácie
(potvrdený vízus) hodnotí posudkový lekár
Porušenie priechodnosti slzných
do 4 %
ciest na jednom oku čiastočné
Porušenie priechodnosti slzných
do 8 %
ciest na jednom oku úplné
Porušenie priechodnosti slzných
ciest na oboch očiach čiastočné
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do 8 %
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034
035
036
037

038

039
040
041
042

043
044
045

Porušenie priechodnosti slzných
do 15 %
ciest na oboch očiach úplné
Chybné postavenie rias operačne
do 5 %
nekorigovateľné na jednom oku
Chybné postavenie rias operačne
do 10 %
nekorigovateľné na oboch očiach
Rozšírenie a ochrnutie zrenice
do 5 %
(vidiaceho oka) podľa stupňa
Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca
súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza
horného viečka, pokiaľ nekryje
do 5 %
zrenicu (nezávisle od poruchy
vízu, ktorá sa hodnotí osobitne),
pre každé oko
Traumatická porucha akomodácie
do 8 %
jednostranná
Traumatická porucha akomodácie
do 5 %
obojstranná
Lagoftalmus posttraumatický
operačne nekorigovateľný,
do 10 %
jednostranný
Lagoftalmus posttraumatický
operačne nekorigovateľný,
do 15 %
obojstranný
Pri hodnotení podľa bodov 042 a 043
nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 039.
Ptóza horného viečka (vidiaceho
oka) operačne nekorigovateľná,
do 20 %
pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná
Ptóza horného viečka (vidiaceho
oka) operačne nekorigovateľná,
do 60 %
pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná
Chronická uveitída (sympatická
ophtalmia) po dokázateľnom
do 25 %
úraze oka (podľa ostrosti zraku)
POŠKODENIE UŠÍ ALEBO SLUCHU

046 Strata jednej ušnice

do 15 %

047 Strata oboch ušníc
Trvalá poúrazová perforácia
048 bubienka bez zjavnej
sekundárnej infekcie
Chronický hnisavý zápal stredného
049 ucha preukázaný ako následok
úrazu
Deformácia ušnice sa hodnotí
050
podľa bodov 010 až 011
Nahluchlosť jednostranná
051
ľahkého a stredného stupňa
Nahluchlosť jednostranná
052
ťažkého stupňa
Nahluchlosť obojstranná ľahkého
053
a stredného stupňa
Nahluchlosť obojstranná ťažkého
054
stupňa
055 Strata sluchu jedného ucha

do 20 %

056 Strata sluchu oboch uší
Porucha labyrintu
057
jednostranná podľa stupňa

do 5 %
do 15 %

do 7 %
do 12 %
do 20 %
do 35 %
15 %
40 %
do 20 %

058

Porucha labyrintu
obojstranná podľa stupňa
POŠKODENIE CHRUPU

do 50 %

059 Za stratu jedného zuba

do 5 %

060 Za stratu každého ďalšieho zuba
Za stratu časti zuba, ak má za
061
následok stratu vitality zuba
Za deformáciu frontálnych zubov
062 následkom preukázaného úrazu
dočasných (mliečnych) zubov
Za stratu, odlomenie a poškode063 nie umelých zubných náhrad
a dočasných (mliečnych) zubov
POŠKODENIE JAZYKA

do 5 %

Stavy po poranení jazyka
s defektom tkaniva alebo jazvovitý064 mi deformáciami, len pokiaľ
sa už nehodnotia podľa bodov
(071 až 074)
ÚRAZY KRKU
Zúženie hrtana alebo priedušnice
065
ľahkého stupňa
Zúženie hrtana alebo priedušnice
066
stredného stupňa
Zúženie hrtana alebo priedušnice
067
ťažkého stupňa

do 2 %
do 5 %
do 2 %

do 15 %

do 15 %
do 30 %
do 65 %

Podľa bodu 067 nemožno súčasne oceňovať
pri hodnotení podľa bodov 068 až 072
068 Čiastočná strata hlasu

do 20 %

069 Strata hlasu (afónia)
25 %
Sťaženie reči následkom
070
do 20 %
poškodenia rečových ústrojov
Strata reči následkom poškodenia
071
30 %
rečových ústrojov
Podľa bodu 070 až 071 nemožno súčasne oceňovať
pri hodnotení podľa bodov 067 až 072
Stav po tracheotómii s trvale
072
50 %
zavedenou kanylou
Pri hodnotení podľa bodu 072 nemožno súčasne
oceňovať podľa bodu 067 alebo podľa bodov
071 až 070
ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA A PAŽERÁKA
Obmedzenie hybnosti hrudníka,
zrasty pľúc a hrudníkovej steny kli073
nicky overené, ľahkého stupňa bez
prejavov dychovej nedostatočnosti
Obmedzenie hybnosti hrudníka,
zrasty pľúc a hrudníkovej steny
074 klinicky overené, stredného stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti
Obmedzenie hybnosti hrudníka,
zrasty pľúc a hrudníkovej steny
075 klinicky overené, ťažkého stupňa
s prejavmi dychovej nedostatočnosti

do 10 %

do 20 %

do 30 %

Iné následky poranenia pľúc
076 podľa stupňa porušenia funkcie
do 40 %
a rozsahu jednostranné
Iné následky poranenia pľúc
077 podľa stupňa porušenia funkcie
do 80 %
a rozsahu obojstranné
Poruchy srdcové a cievne
(len po priamom poranení)
078
do 80 %
klinicky overené podľa stupňa
porušenia funkcie
Fistula pažeráka po úraze pokiaľ
079
50 %
sa nedá riešiť rekonštrukciou
Poúrazové zúženie pažeráka
080
do 10 %
ľahkého stupňa
Poúrazové zúženie pažeráka
081
do 20 %
stredného stupňa
Poúrazové zúženie pažeráka ťaž082 kého stupňa pokiaľ sa nedá riešiť
do 50 %
rekonštrukciou
ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV
083 Poúrazová prietrž
do 20 %
Poškodenie brušnej steny sprevá084
do 20 %
dzané porušením brušného lisu
Porušenie funkcie tráviacich
085 orgánov podľa stupňa
do 100 %
poruchy výživy
086 Strata sleziny
30 %
Sterkorálna fistula podľa sídla
087 a rozsahu reakcie v okolí, pokiaľ
do 50 %
sa nedá riešiť chirurgicky
Nedovieravosť análnych
088
do 20 %
zvieračov čiastočná
Nedovieravosť análnych
089
do 60 %
zvieračov úplná
Poúrazové zúženie konečníka
090 alebo análneho kanála,
do 20 %
ľahkého alebo stredného stupňa
Poúrazové zúženie konečníka
091 alebo análneho kanála,
do 50 %
ťažkého stupňa
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ÚSTROJOV
092 Strata jednej obličky
Poúrazové následky poranenia
obličiek a močových ciest vrátane
093
druhotnej infekcie ľahkého
a stredného stupňa
Poúrazové následky poranenia
obličiek a močových ciest
094
vrátane druhotnej infekcie
ťažkého stupňa
Fistula močového mechúra
095
alebo močovej rúry
Chronický zápal močových ciest
096
a druhotné ochorenie obličiek
097 Hydrokéla po úraze
Strata jedného semenníka
(pri kryptorchizme hodnotiť
098
ako stratu oboch semenníkov)
do 45 rokov

40 %

099
100
101
102
103

104

105
106
107
108

109

110

111

do 20 %

do 50 %

112

do 50 %
do 50 %
do 10 %
20 %

113

Strata jedného semenníka
(pri kryptorchizme hodnotiť
10 %
ako stratu oboch semenníkov)
nad 45 rokov
Strata oboch semenníkov alebo
50 %
strata potencie do 45 rokov
Strata oboch semenníkov alebo
30 %
strata potencie nad 45 rokov
Strata mužského pohlavného
údu alebo závažné deformity
do 50 %
do 45 rokov
Strata mužského pohlavného
údu alebo závažné deformity
do 30 %
nad 45 rokov
Ak sa hodnotí podľa bodov 102 až 103,
nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie
podľa bodov 100 až 101
Poúrazové deformácie ženských
do 50 %
pohlavných ústrojov
ÚRAZY CHRBTOVEJ KOSTI A MIECHY
Obmedzenie hybnosti krčnej
chrbtice ľahkého a stredného
do 30 %
stupňa
Obmedzenie hybnosti krčnej
do 50 %
chrbtice ťažkého stupňa
Obmedzenie hybnosti hrudnej
a driekovej chrbtice ľahkého a
do 20 %
stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti hrudnej
a driekovej chrbtice ťažkého
do 50 %
stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtovej
kosti, miechy, miechových plien
a koreňov s trvalými objektívnydo 40 %
mi príznakmi porušenej funkcie
ľahkého a stredného stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtovej
kosti, miechy, miechových plien
a koreňov s trvalými objektívnydo 100 %
mi príznakmi porušenej funkcie
ťažkého stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtovej
kosti, miechy, miechových plien
a koreňov bez objektívnych prído 20 %
znakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym pozorovaním
ÚRAZY PANVY
Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky
do 65 %
chrbtovej kosti a funkcie dolných
končatín u žien do 45 rokov
Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky
do 50 %
chrbtovej kosti a funkcie dolných
končatín u žien nad 45 rokov

Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky
114
chrbtovej kosti a funkcie dolných
končatín u mužov

do 50 %

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov.
Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.
Strata hornej končatiny
v ramennom kĺbe alebo
60 %
v oblasti medzi lakťovým
a ramenným kĺbom, vpravo
Strata hornej končatiny
v ramennom kĺbe alebo
50 %
v oblasti medzi lakťovým
a ramenným kĺbom, vľavo
Úplná meravosť ramenného kĺbu
v nepriaznivom postavení
35 %
(úplná abdukcia, addukcia alebo
postavenia im blízke), vpravo
Úplná meravosť ramenného kĺbu
v nepriaznivom postavení
30 %
(úplná abdukcia, addukcia alebo
postavenia im blízke), vľavo
Meravosť ramena v priaznivom
postavení alebo v postavení jemu
blízkom (odtiahnutie 50° až 70°,
30 %
predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo
Meravosť ramena v priaznivom
postavení alebo v postavení jemu
blízkom (odtiahnutie 50° až 70°,
25 %
predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpado 12 %
ženie predpažením, predpaženie
neúplné nad 135°), vpravo
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpado 10 %
ženie predpažením, predpaženie
neúplné nad 135°), vľavo
Obmedzenie pohyblivosti
ramenného kĺbu stredného
do 15 %
stupňa (vzpaženie predpažením
do 135°), vpravo
Obmedzenie pohyblivosti
ramenného kĺbu stredného
do 12 %
stupňa (vzpaženie predpažením
do 135°), vľavo
Obmedzenie pohyblivosti
ramenného kĺbu ťažkého
do 25 %
stupňa (vzpaženie predpažením
do 90°), vpravo
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa
do 20 %
(vzpaženie predpažením
do 90°), vľavo

Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri
127
súčasnom obmedzení rotačných
pohybov hodnotenie podľa
bodov 121 až 126 zvyšuje

do 10 %

Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu
129 Pakĺb ramennej kosti vpravo
40 %
128

130 Pakĺb ramennej kosti vľavo
Poúrazové obehové a trofické
131
poruchy na jednej hornej končatine
Poúrazové obehové a trofické
132
poruchy oboch horných končatín
Chronický zápal kostnej drene len
po otvorených zraneniach alebo
133 po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu
v čase vyšetrenia aktívny, vpravo
Chronický zápal kostnej drene len
po otvorených zraneniach alebo
134 po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu
v čase vyšetrenia aktívny, vľavo
Nenapravené sternoklavikulárne
135 vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo
Nenapravené sternoklavikulárne
136 vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo
Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej
137
poruchy funkcie ramenného
kĺbu, vpravo
Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej
138
poruchy funkcie ramenného
kĺbu, vľavo
Trvalé následky po pretrhnutí
dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri
139
neporušenej funkcii ramenného
a lakťového kĺbu, vpravo
Trvalé následky po pretrhnutí
dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri
140
neporušenej funkcii ramenného
a lakťového kĺbu, vľavo
POŠKODENIE V OBLASTI
LAKŤOVÉHO KĹBU A PREDLAKTIA
Úplná meravosť lakťového kĺbu
v nepriaznivom postavení (úplné
141
vystretie alebo úplné ohnutie
a postavenia im blízke), vpravo
Úplná meravosť lakťového kĺbu
v nepriaznivom postavení (úplné
142
vystretie alebo úplné ohnutie
a postavenia im blízke), vľavo
Úplná meravosť lakťového kĺbu
v priaznivom postavení alebo
143 v postaveniach jemu blízkych
(ohnutie v uhle 90° až 95°),
vpravo
Úplná meravosť lakťového kĺbu v
priaznivom postavení alebo v po144
staveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo

35 %
do 10 %
do 20 %

30 %

25 %

5%
3%

8%

6%

5%

3%

30 %

25 %

20 %

15 %

Obmedzenie pohyblivosti
145 lakťového kľbu ľahkého
a stredného stupňa,vpravo
Obmedzenie pohyblivosti
146 lakťového kĺbu ľahkého
a stredného stupňa, vľavo
Obmedzenie pohyblivosti
147 lakťového kĺbu ťažkého stupňa,
vpravo
Obmedzenie pohyblivosti lakťo148
vého kĺbu ťažkého stupňa, vľavo
Úplná meravosť radioulnárnych
kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia)
v nepriaznivom postavení alebo
149
v postaveniach jemu blízkych
(v maximálnej pronácii alebo
supinácii - v krajnom odvrátení
alebo privrátení) vpravo
Úplná meravosť radioulnárnych
kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia)
150 v nepriaznivom postavení alebo
v postaveniach jemu blízkych (v
maximálnej pronácii alebo supinácii) vľavo
Úplná meravosť radioulnárnych
kĺbov v priaznivom postavení
151
(stredné postavenie
alebo ľahká pronácia), vpravo
Úplná meravosť radioulnárnych
kĺbov v priaznivom postavení
152
(stredné postavenie
alebo ľahká pronácia), vľavo
Obmedzenie privrátenia a odvrá153 tenia predlaktia ľahkého
a stredného stupňa, vpravo
Obmedzenie privrátenia a odvrá154 tenia predlaktia ľahkého
a stredného stupňa, vľavo
Obmedzenie privrátenia
155 a odvrátenia predlaktia
ťažkého stupňa, vpravo
Obmedzenie privrátenia
156 a odrátenia predlaktia
ťažkého stupňa, vľavo
Pakĺb oboch kostí predlaktia,
157
vpravo
Pakĺb oboch kostí predlaktia,
158
vľavo
159 Pakĺb vretennej kosti, vpravo

do 12 %
do 10 %
do 18 %
do 15 %

20 %

15 %

do 15 %

do 10 %

do 10 %
do 8 %
do 15 %
do 12 %
40 %
35 %
25 %
20 %

161 Pakĺb lakťovej kosti, vpravo

15 %

162 Pakĺb lakťovej kosti, vľavo

10 %

25 %

20 %

do 30 %

166 Kývavý lakťový kĺb, vľavo
do 25 %
Strata predlaktia pri zachovanom
167
55 %
lakťovom kĺbe, vpravo
Strata predlaktia pri zachovanom
168
45 %
lakťovom kĺbe, vľavo
STRATA ALEBO POŠKODENIE RUKY
169 Strata ruky v zápästí, vpravo

50 %

170 Strata ruky v zápästí, vľavo
Strata všetkých prstov ruky
171
(včítane záprstných kostí), vpravo
Strata všetkých prstov ruky
172
(včítane záprstných kostí), vľavo
Strata prstov ruky okrem palca,
173
vpravo
Strata prstov ruky okrem palca,
174
vľavo
Úplná meravosť zápästia
v nepriaznivom postavení alebo
175 v postaveniach jemu blízkych
(úplné chrbtové alebo dlaňové
ohnutie ruky) vpravo
Úplná meravosť zápästia
v nepriaznivom postavení alebo
176 v postaveniach jemu blízkych
(úplné chrbtové alebo dlaňové
ohnutie ruky) vľavo
Úplná meravosť zápästia v
177 priaznivom postavení (chrbtové
ohnutie 20° až 40°), vpravo
Úplná meravosť zápästia
178 v priaznivom postavení (chrbtové
ohnutie 20° až 40°), vľavo
179 Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo

45 %

180 Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo

160 Pakĺb vretennej kosti, vľavo

Chronický zápal kostnej drene
kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po ope163
račných zákrokoch nutných na
liečenie následkov úrazu, v čase
hodnotenia aktívny, vpravo

Chronický zápal kostnej drene
kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po ope164
račných zákrokoch nutných na
liečenie následkov úrazu, v čase
hodnotenia aktívny, vľavo
165 Kývavý lakťový kĺb, vpravo

Obmedzenie pohyblivosti
181 zápästia ľahkého a stredného
stupňa, vpravo
Obmedzenie pohyblivosti
182 zápästia ľahkého a stredného
stupňa, vľavo
Obmedzenie pohyblivosti
183
zápästia ťažkého stupňa vpravo
Obmedzenie pohyblivosti zápäs184
tia ťažkého stupňa vľavo
POŠKODENIE PALCA
Strata koncového článku palca,
185
vpravo
Strata koncového článku palca,
186
vľavo
Strata palca so záprstnou kosťou,
187
vpravo

50 %
45 %
40 %
35 %

30 %

25 %

do 20 %
do 17 %
15 %
10 %
do 12 %

do 10 %
do 18 %
do 15 %

12 %
10 %
25 %

188
189
190
191
192

193

194

195

196
197
198
199

200

201
202

203

204

205
206

207

Strata palca so záprstnou kosťou,
vľavo
Strata oboch článkov palca,
vpravo
Strata oboch článkov palca, vľavo
Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo
Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom
postavení (krajné ohnutie), vľavo
Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom
postavení vo vystretí
(v hyperextenzii), vpravo
Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom
postavení vo vystretí
(v hyperextenzii), vľavo
Uplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom
postavení (ľahké poohnutie),
vpravo
Uplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo
Úplná meravosť základného kĺbu
palca, vpravo
Úplná meravosť základného kĺbu
palca, vľavo
Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia
alebo addukcia), vpravo
Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia
alebo addukcia), vľavo
Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom
postavení (ľahká opozícia), vpravo
Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom
postavení (ľahká opozícia), vľavo
Trvalé následky po zle zahojenej
Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia
za poruchu funkcie, vpravo
Trvalé následky po zle zahojenej
Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia
za poruchu funkcie, vľavo
Úplná meravosť všetkých kĺbov
palca v nepriaznivom postavení,
vpravo
Úplná meravosť všetkých kĺbov
palca v nepriaznivom postavení,
vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
medzičlánkového kĺbu ľahkého
a stredného stupňa, vpravo

20 %

208

18 %
15 %
8%

209

6%

210

7%

211

6%

212

do 6 %

213

do 5 %

214

do 6 %
do 5 %

215

9%
216
7%
217
do 6 %
218
do 5 %

3%

219
220

2%

221
222

20 %
18 %

223
224
225

do 4 %

226

Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
medzičlánkového kĺbu ľahkého
a stredného stupňa, vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
medzičlánkového kĺbu ťažkého
stupňa, vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
medzičlánkového kĺbu ťažkého
stupňa, vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
základného kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
základného kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
základného kĺbu ťažkého stupňa,
vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
základného kĺbu ťažkého stupňa,
vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
karpometakarpálneho kĺbu ľahkeho a stredného stupňa, vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
karpometakarpálneho kĺbu ľahkeho a stredného stupňa, vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
karpometakarpálneho kĺbu
ťažkého stupňa, vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
karpometakarpálneho kĺbu
ťažkého stupňa, vľavo
POŠKODENIE UKAZOVÁKA
Strata koncového článku
ukazováka, vpravo
Strata koncového článku
ukazováka, vľavo
Strata dvoch článkov
ukazováka, vpravo
Strata dvoch článkov
ukazováka, vľavo
Strata všetkých troch
článkov ukazováka, vpravo
Strata všetkých troch
článkov ukazováka, vľavo
Strata ukazováka so záprstnou
kosťou, vpravo
Strata ukazováka so záprstnou
kosťou, vľavo

do 3 %

do 6 %

do 5 %

do 4 %

do 3 %

do 6 %

do 5 %

do 6 %

do 5 %

do 9 %

do 7 %

6%
4%
10 %
8%
12 %
10 %
15 %
12 %

Úplná meravosť všetkých
227 troch kĺbov ukazováka
v krajnom vystretí, vpravo
Úplná meravosť všetkých
228 troch kĺbov ukazováka
v krajnom vystretí, vľavo
Úplná meravosť všetkých
229 troch kĺbov ukazováka
v krajnom ohnutí, vpravo
Úplná meravosť všetkých
230 troch kĺbov ukazováka
v krajnom ohnutí, vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
ukazováka, do úplného zovretia
231
do dlane chýbajú 1 až 2 cm,
vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
ukazováka, do úplného zovretia
232
do dlane chýbajú 1 až 2 cm,
vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
ukazováka, do úplného zovretia
233
do dlane chýbajú 3 až 4 cm,
vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
ukazováka, do úplného zovretia
234
do dlane chýbajú 3 až 4 cm,
vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
ukazováka, do úplného
235
zovretia do dlane chýba
viac než 4 cm, vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
ukazováka, do úplného
236
zovretia do dlane chýba
viac než 4 cm, vľavo
Nemožnosť úplného vystretia
niektorého z medzičlánkových
237
kĺbov ukazováka pri neporušenej
uchopovacej funkcii, vpravo
Nemožnosť úplného vystretia
niektorého z medzičlánkových
238
kĺbov ukazováka pri neporušenej
uchopovacej funkcii, vľavo
Nemožnosť úplného vystretia
239 základného kĺbu ukazováka
s poruchou abdukcie, vpravo
Nemožnosť úplného vystretia
240 základného kĺbu ukazováka
s poruchou abdukcie, vľavo
POŠKODENIE PROSTREDNÍKA,
PRSTENNÍKA A MALÍČKA
Strata celého prsta s príslušnou
241
záprstnou kosťou, vpravo
Strata celého prsta s príslušnou
242
záprstnou kosťou, vľavo
Strata všetkých troch článkov
prsta alebo dvoch článkov
243
s meravosťou základného kĺbu,
vpravo

12 %
10 %
12 %

244
245
246
247

10 %

do 4 %

248

249

do 3 %
250
do 8 %
251
do 6 %
252
do 10 %
253
do 8 %
254
2%
255
1%
256
3%
2%

257

258
9%
7%

259

9%

260

Strata všetkých troch článkov
prsta alebo dvoch článkov
s meravosťou základného kĺbu,
vľavo
Strata dvoch článkov prsta,
vpravo
Strata dvoch článkov prsta,
vľavo
Strata koncového článku jedného
z týchto prstov, vpravo
Strata koncového článku jedného
z týchto prstov, vľavo
Úplná meravosť všetkých troch
kĺbov jedného z týchto prstov
v krajnom vystretí alebo ohnutí
(v postavení brániacom funkcii
susedných prstov), vpravo
Úplná meravosť všetkých troch
kĺbov jedného z týchto prstov
v krajnom vystretí alebo ohnutí
(v postavení brániacom funkcii
susedných prstov), vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia
do dlane chýbajú 1 až 2 cm,
vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia
do dlane chýbajú 1 až 2 cm,
vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia
do dlane chýbajú 3 až 4 cm,
vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia
do dlane chýbajú 3 až 4 cm,
vľavo
Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia
do dlane chýba viac než 4 cm,
vpravo
Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia
do dlane chýba viac než 4 cm,
vľavo
Nemožnosť úplného vystretia
jedného z medzičlánkových
kĺbov pri neporušenej
uchopovacej funkcii prsta, vpravo
Nemožnosť úplného vystretia
jedného z medzičlánkových
kĺbov pri neporušenej
uchopovacej funkcii prsta, vľavo
Nemožnosť úplného vystretia
základného kĺbu prsta
s poruchou abdukcie, vpravo
Nemožnosť úplného vystretia
základného kĺbu prsta
s poruchou abdukcie, vľavo

7%
5%
4%
3%
2%

8%

6%

do 2 %

do 1 %

do 5 %

do 4 %

do 6 %

do 5 %

2%

1%

2%
1%

261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

284

285

TRAUMATICKÉ POŠKODENIE NERVOV
HORNEJ KONČATINY
Úplné porušenie (lézia)
do 60 %
plexus brachialis, vpravo
Úplné porušenie (lézia)
do 50 %
plexus brachialis, vľavo
Porušenie (lézia) plexus
do 30 %
brachialis horný typ, vpravo
Porušenie (lézia) plexus
do 25 %
brachialis horný typ, vľavo
Porušenie (lézia) plexus
do 40 %
brachialis dolný typ, vpravo
Porušenie (lézia) plexus
do 30 %
brachialis dolný typ, vľavo
Úplná porucha (lézia)
do 25 %
nervus axillaris, vpravo
Úplná porucha (lézia)
do 20 %
nervus axillaris, vľavo
Izolovaná porucha (lézia)
nervus cutaneus brachii radialis
do 10 %
bez motorického deficitu,
obojstranne
Porucha nervus thoracicus
do 15 %
(dlhý hrudný nerv), vpravo
Porucha nervus thoracicus
do 10 %
(dlhý hrudný nerv), vľavo
Porucha (lézia) nervus ulnaris,
do 40 %
vpravo
Porucha (lézia) nervus ulnaris,
do 30 %
vľavo
Porucha (lézia) nervus ulnaris
do 10 %
len senzitívnej časti, obojstranne
Traumatická porucha stredového
do 25 %
nervu, vpravo (nervus medianus)
Traumatická porucha stredového
do 25 %
nervu, vľavo (nervus medianus)
Porucha nervus musculocutaneus,
do 20 %
vpravo
Porucha nervus musculocutaneus,
do 15 %
vľavo
Porucha nervus musculocutaneus
do 7 %
len senzitívnej časti, obojstranne
Úplná (lézia) porucha nervu
do 40 %
vretenného, vpravo
Úplná (lézia) porucha nervu
do 30 %
vretenného, vľavo
Lézia distálnej časti vretenného
do 25 %
nervu (oblasť ruky), vpravo
Lézia distálnej časti vretenného
do 20 %
nervu (oblasť ruky), vľavo
Pri hodnotení podľa 282 a 283 nemožno súčasne
hodnotiť poruchu úchopovacej schopnosti ruky.
Izolovaná porucha (lézia)
citlivosti nervu radialis,
do 7 %
obojstranne
ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN
Strata jednej dolnej končatiny
v bedrovom kĺbe alebo v oblasti
50 %
medzi bedrovým a kolenným
kĺbom

286

287

288

289
290
291

292

293

294

295
296

297
298
299

Pakĺb stehnovej kosti v krčku
40 %
alebo nekróza hlavice
Náhrada hlavice a krčku stehnovej kosti endoprotézou (okrem
pohyblivosti kĺbu), spolu však
20 %
nesmie presiahnuť % plnenia
za stratu končatiny
Aktívny chronický zápal kostnej
drene stehnovej kosti len po
otvorených zraneniach alebo po
25 %
operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu
dokumentované rtg
Upozornenie:
Podľa tejto diagnózy nehodnotiť stavy po zhojenej
osteomyelitíde v období hodnotenia bez aktivity
Skrátenie dolnej končatiny
5%
od 2 do 4 cm
Skrátenie dolnej končatiny
do 12 %
do 6 cm
Skrátenie jednej dolnej končatiny
do 20 %
nad 6 cm
Poúrazové deformity stehnovej
kosti (zlomeniny zahojené
s osovou alebo rotačnou
5%
úchylkou, dokumentované rtg),
za každých 5° úchylky
Úplná meravosť bedrového kĺbu
v nepriaznivom postavení (úplné
pritiahnutie alebo odtiahnutie,
40 %
vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)
Úplná meravosť bedrového kĺbu
v priaznivom postavení (ľahké
do 30 %
odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)
Obmedzenie pohyblivosti
bedrového kĺbu ľahkého
do 20 %
a stredného stupňa
Obmedzenie pohyblivosti
do 30 %
bedrového kĺbu ťažkého stupňa
POŠKODENIE KOLENA
Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie
do 30 %
alebo ohnutie nad uhol 20°)
Úplná meravosť kolena v nepriaznido 40 %
vom postavení (v ohnutí nad 30°)
Úplná meravosť kolena v nepriazdo 25 %
nivom postavení

Endoprotéza v oblasti kolenného
kĺbu (okrem hodnotení obme300 dzenia pohyblivosti kĺbu), spolu
však nesmie presiahnuť % plnenia za stratu končatiny

20 %

Obmedzenie pohyblivosti kolen301 ného kĺbu ľahkého a stredného
stupňa

do 15 %

Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa

do 25 %

302

303

304

305

306

307
308
309

310

311

312
313
314
315

316
317

Kývavosť kolenného kĺbu, ak nie
je nutný ortopedický podporný
do 20 %
prístroj, preukázateľné v zdravotnej dokumentácii
Kývavosť kolenného kĺbu, ak je
nutný ortopedický podporný
do 30 %
prístroj, za ktorý sa nepovažuje
nákolenica a ortéza
Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom
rozsahu pohybov a dobrej stabi10 %
lite, inak podľa poruchy funkcie).
Ak sa hodnotí porucha funkcie,
nemožno hodnotiť podľa tejto dg.
Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom
rozsahu pohybov a dobrej stabi15 %
lite, inak podľa poruchy funkcie).
Ak sa hodnotí porucha funkcie,
nemožno hodnotiť podľa tejto dg.
POŠKODENIE PREDKOLENIA
Strata dolnej končatiny v predko45 %
lení so zachovaným kolenom
Strata dolnej končatiny v predko50 %
lení s meravým kolenným kĺbom
Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí
45 %
predkolenia
Aktívny chronický zápal kostnej
drene kostí predkolenia len po
otvorených zraneniach a po ope20 %
račných zákrokoch nevyhnutných
na liečenie následkov úrazu,
dokumentované rtg
Poúrazové deformity predkolenia
vzniknuté zahojením zlomeniny
v osovej alebo rotačnej úchylke
(úchylky musia byť preukázané
na rtg), od minimálne 5° za
každý ďalší stupeň sa hodnotenie
10 %
zvyšuje o 1 % , úchylky nad 45°
sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky
nemožno súčasne započítavať
relatívne skrátenie končatiny.
POŠKODENIE V OBLASTI ČLENKOVÉHO KĹBU
Strata nohy v členkovom
40 %
kĺbe alebo pod ním
Strata chodidla v Chopartovom
30 %
kĺbe s artrodézou členka
Strata chodidla v Lisfrancovom
25 %
kĺbe alebo pod ním
Úplná meravosť členkového kĺbu
v nepriaznivom postavení (dordo 30 %
zálna flexia alebo väčšie stupne
plantárnej flexie)
Úplná meravosť členkového
kĺbu v pravouhlom postavení,
do 25 %
alebo jemu blízkom
Obmedzenie pohyblivosti
členkového kĺbu ľahkého
do 12 %
a stredného stupňa

318
319
320
321
322

323

Obmedzenie pohyblivosti členkodo 20 %
vého kĺbu ťažkého stupňa
Úplná strata pronácie a supinácie
15 %
nohy
Obmedzenie pronácie a supinácie
do 12 %
nohy
Kývavosť členkového kĺbu
do 12 %
Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné
do 25 %
poúrazové deformity v oblasti
členka a nohy
Upozornenie:
Je nevyhnutné hodnotiť v porovnaní s druhou
končatinou.
Aktívny chronický zápal kostnej
drene v oblasti priehlavku
a predpriehlavku a pätovej kosti
len po otvorených zraneniach
do 15 %
alebo po operačných zákrokoch
nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované rtg.
POŠKODENIE V OBLASTI NOHY

324 Strata všetkých prstov nohy

18 %

325 Strata oboch článkov palca nohy
Strata oboch článkov palca nohy
326 so záprstnou kosťou alebo s jej
časťou
Strata koncového článku palca
327
nohy
Strata iného prsta nohy
328
(včítane malíčka), za každý prst
Strata malíčka nohy so záprstnou
329
kosťou alebo s jej časťou
Úplná meravosť medzičlánkového
330
kĺbu palca nohy
Úplná meravosť základného kĺbu
331
palca nohy
Úplná meravosť oboch kĺbov
332
palca nohy
Obmedzenie pohyblivosti medzi333
článkového kĺbu palca nohy
Obmedzenie pohyblivosti základ334
ného kĺbu palca nohy
Porucha funkcie, ktoréhokoľvek
335 iného prsta nohy ako palca,
za každý prst
Poúrazové obehové a trofické po336
ruchy na jednej dolnej končatine
Poúrazové obehové a trofické
337 poruchy na oboch dolných končatinách
Poúrazové atrofie svalstva dolných
končatín pri neobmedzenom roz338
sahu pohybov v kĺbe, na stehne
nad 2 cm v objeme
Poúrazové atrofie svalstva dolných
končatín pri neobmedzenom
339
rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení nad 1 cm v objeme

10 %
15 %
3%
2%
10 %
3%
5%
8%
do 3 %
do 5 %
1%
do 20 %
do 30 %

do 5 %

do 3 %

Poškodenie po pretrhnutí
do 20 %
Achillovej šľachy
Poškodenie po zlomenine
341
do 20 %
pätovej kosti
TRAUMATICKÉ POŠKODENIE
NERVOV DOLNEJ KONČATINY
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy
vazomotorické a trofické
Porucha (lézia) nervus glutei
342
do 15 %
sup. a interior
343 Porucha nervus obturatorius
do 15 %
340

344 Senzitívna lézia nervus obturatorii

do 7 %

345 Nervus femorális

do 30 %

346 Senzitívna lézia steheného nervu

do 10 %

347 Nervus ischiadicus (sedací nerv)

do 35 %

348 Senzitívna lézia nervus ischiadicus

do 15 %

349 Nervus tibialis - úplná porucha
Nervus tibialis distálnej časti
350
s poruchou hybnosti prstov nohy

do 30 %
do 5 %

351 Senzitívna porucha nervus tibialis
Porucha kmeňa nervus fibularis
352 s postihnutím všetkých inervovaných svalov
Lézia hĺbkovej vetvy ihlicového
353
nervu
Lézia povrchovej vetvy ihlicového
354
nervu(len senzitívnej časti)
RÔZNE
Rozsiahle plošné jazvy
355 od 1% do 15 % telesného povrchu, okrem tváre
356

Rozsiahle plošné jazvy nad 15 %
telesného povrchu

do 5 %
do 30 %
do 20 %
do 10 %

do 10 %
do 40 %

Upozornenie:

Zvlášť zohyzďujúce jazvy na exponovaných častiach tela, pokiaľ nedosahujú 1% telesného povrchu.

do 10 %

OCEŇOVACIE TABUĽKY
pre poistenie horných končatín, chrbta, očí
Kód Popis (úrazová diagnóza)

Plnenie

POŠKODENIE V OBLASTI RAMENNÉHO KĹBU
001

Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe
alebo v ramennej kosti vpravo

100 %

002

Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe
alebo v ramennej kosti vľavo

100 %

003

Úplné stuhnutie ramenného kĺbu
v nepriaznivom postavení
(úplná abdukcia, addukcia a pod.) vpravo

70 %

Úplné stuhnutie ramenného kĺbu
004 v nepriaznivom postavení
(úplná abdukcia, addukcia a pod.) vľavo
Úplné stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivom postavení (upaženie 50 – 70o, predpaženie 40 – 45o, vnútorná rotácia 20o) vpravo

60 %

006

Úplné stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivom postavení (upaženie 50 – 70o, predpaženie 40 – 45o, vnútorná rotácia 20o) vľavo

50 %

007

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu
ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením,
predpaženie nad 135o) vpravo

10 %

008

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu
ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením,
predpaženie nad 135o) vľavo

8%

009

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu
stredného stupňa
(vzpaženie predpažením do 135o) vpravo

20 %

010

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu
stredného stupňa
(vzpaženie predpažením do 135o) vľavo

011

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu
ťažkého stupňa
(vzpaženie predpažením do 90o) vpravo

012

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu
ťažkého stupňa
(vzpaženie predpažením do 90o) vľavo

32 %

013

Pakĺb ramennej kosti vpravo

70 %

014

Pakĺb ramennej kosti vľavo

56 %

015

Endoprotéza ramenného kĺbu

40 %

016

Habituálna luxácia vpravo

do 28 %

017

Habituálna luxácia vľavo

do 24 %

018

Chronický zápal kostnej drene (len po otvorených zraneniach alebo po nutných poúrazových operatívnych zákrokoch) vpravo

019

Chronický zápal kostnej drene (len po otvorených zraneniach alebo po nutných poúrazových operatívnych zákrokoch) vľavo

005

U/033/21

60 %

16 %

38 %

60 %

50 %
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020

Nenapravené vykĺbenie akromioklavikulárne
(medzi kľúčnou kosťou a lopatkou) vpravo

12 %

021

Nenapravené vykĺbenie akromioklavikulárne
(medzi kľúčnou kosťou a lopatkou) vľavo

10 %

022

Nenapravené vykĺbenie sternoklavikulárne
(medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou)
predné

6%

023

Nenapravené vykĺbenie sternoklavikulárne
(medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou)
zadné

10 %

024

Následky po pretrhnutí nadhrebeňového
svalu – podľa straty funkcie kĺbu

025

Následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii kĺbu vpravo

10 %

026

Následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii kĺbu vľavo

6%

POŠKODENIE V OBLASTI LAKŤOVÉHO KĹBU A PREDLAKTIA
027

Strata predlaktia
pri zachovanom lakťovom kĺbe vpravo

100 %

028

Strata predlaktia
pri zachovanom lakťovom kĺbe vľavo

90 %

029

Totálna protéza lakťa poúrazová

50 %

030

Úplné stuhnutie lakťového kĺbu
v nepriaznivom postavení vpravo

60 %

031

Úplné stuhnutie lakťového kĺbu
v nepriaznivom postavení vľavo

50 %

032

Úplné stuhnutie lakťového kĺbu
v priaznivom postavení
(ohnutie v uhle 90o až 95o) vpravo

40 %

033

Úplné stuhnutie lakťového kĺbu
v priaznivom postavení
(ohnutie v uhle 90o až 95o) vľavo

30 %

034

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
ľahkého stupňa vpravo

12 %

035

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
ľahkého stupňa vľavo

10 %

036

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
stredného stupňa vpravo

do 24 %

037

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
stredného stupňa vľavo

do 20 %

038

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
ťažkého stupňa vpravo

do 36 %

039

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
ťažkého stupňa vľavo

do 30 %

040

Úplné stuhnutie rádioulnátnych kĺbov
v nepriaznivom postavení vpravo

40 %

041

Úplné stuhnutie rádioulnátnych kĺbov
v nepriaznivom postavení vľavo

30 %
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Úplné stuhnutie rádioulnátnych kĺbov
042 v priaznivom postavení (stredné postavenie
alebo ľahká pronácia) vpravo

do 20 %

Úplné stuhnutie rádioulnátnych kĺbov
043 v priaznivom postavení (stredné postavenie
alebo ľahká pronácia) vľavo

do 16 %

044

Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia,
addukcia) predlaktia ľahkého stupňa vpravo

do 10 %

045

Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia,
addukcia) predlaktia ľahkého stupňa vľavo

do 8 %

046

Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia,
addukcia) predlaktia stredného stupňa vpravo

do 20 %

047

Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia,
addukcia) predlaktia stredného stupňa vľavo

do 16 %

048

Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia,
addukcia) predlaktia ťažkého stupňa vpravo

do 40 %

049

Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia,
addukcia) predlaktia ťažkého stupňa vľavo

do 30 %

050

Pakĺb oboch kostí predlaktia vpravo

051

Pakĺb oboch kostí predlaktia vľavo

052

Pakĺb kosti vretennej vpravo

60 %

053

Pakĺb kosti vretennej vľavo

50 %

054

Pakĺb kosti lakťovej vpravo

40 %

055

Pakĺb kosti lakťovej vľavo

30 %

056

Chronický zápal kostnej drene (len po
otvorených zraneniach alebo po nutných
poúrazových operatívnych zákrokoch) vpravo

54 %

Chronický zápal kostnej drene (len po
otvorených zraneniach alebo po nutných
poúrazových operatívnych zákrokoch) vľavo

44 %

058

Kývavosť lakťového kĺbu podľa stupňa vpravo

do 40 %

059

Kývavosť lakťového kĺbu podľa stupňa vľavo

do 30 %

057

073

Kývavosť zápästia podľa stupňa vľavo

do 20 %

074

Obmedzenie pohyblivosti zápästia
ľahkého stupňa vpravo

do 12 %

075

Obmedzenie pohyblivosti zápästia
ľahkého stupňa vľavo

do 10 %

076

Obmedzenie pohyblivosti zápästia
stredného stupňa vpravo

do 24 %

077

Obmedzenie pohyblivosti zápästia
stredného stupňa vľavo

do 20 %

078

Obmedzenie pohyblivosti zápästia
ťažkého stupňa vpravo

do 40 %

079

Obmedzenie pohyblivosti zápästia
ťažkého stupňa vľavo

do 36 %

POŠKODENIE PALCA
080

Strata koncového článku palca vpravo

do 30 %

081

Strata koncového článku palca vľavo

do 24 %

082

Strata oboch článkov palca vpravo

do 60 %

80 %

083

Strata oboch článkov palca vľavo

do 54 %

70 %

084 Strata palca so záprstnou kosťou vpravo

75 %

POŠKODENIE V OBLASTI RUKY

085

Strata palca so záprstnou kosťou vľavo
Za stratu celého článku so považuje aj
strata viac než polovice článku

60 %

086

Úplné stuhnutie medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(krajné ohnutie) vpravo

16 %

087

Úplné stuhnutie medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(krajné ohnutie) vľavo

14 %

088

Úplné stuhnutie medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(v hyperextenzii) vpravo

14 %

089

Úplné stuhnutie medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(v hyperextenzii) vľavo

12 %

090

Úplné stuhnutie medzičlánkového
kĺbu palca v priaznivom postavení
(ľahké poohnutie) vpravo

12 %

091

Úplné stuhnutie medzičlánkového
kĺbu palca v priaznivom postavení
(ľahké poohnutie) vľavo

10 %

060

Strata ruky v zápästí vpravo

100 %

061

Strata ruky v zápästí vľavo

80 %

062

Strata všetkých prstov ruky,
príp. vrátane záprstných kostí vpravo

100 %

063

Strata všetkých prstov ruky,
príp. vrátane záprstných kostí vľavo

80 %

064

Strata všetkých prstov ruky mimo palca,
príp. vrátane záprstných kostí vpravo

90 %

092

Úplné stuhnutie
základného článku palca vpravo

12 %

065

Strata všetkých prstov ruky mimo palca,
príp. vrátane záprstných kostí vľavo

74 %

093

Úplné stuhnutie
základného článku palca vľavo

10 %

066

Úplné stuhnutie zápästia
v nepriaznivom postavení vpravo

do 60 %

094

18 %

067

Úplné stuhnutie zápästia
v nepriaznivom postavení vľavo

do 50 %

Úplné stuhnutie karpometakarpálneho kĺbu
palca v nepriaznivom postavení
(úplná abdukcia alebo addukcia) vpravo

068

Úplné stuhnutie zápästia
v priaznivom postavení vpravo

do 40 %

095

Úplné stuhnutie karpometakarpálneho kĺbu
palca v nepriaznivom postavení
(úplná abdukcia alebo addukcia) vľavo

14 %

069

Úplné stuhnutie zápästia
v priaznivom postavení vľavo

do 32 %

096

12 %

070

Pakĺb člnkovej kosti vpravo

30 %

Úplné stuhnutie karpometakarpálneho
kĺbu palca v priaznivom postavení
(ľahká opozícia) vpravo

071

Pakĺb člnkovej kosti vľavo

24 %

072

Kývavosť zápästia podľa stupňa vpravo

097

Úplné stuhnutie karpometakarpálneho
kĺbu palca v priaznivom postavení
(ľahká opozícia) vľavo

10 %

do 30 %

098

Úplné stuhnutie všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vpravo

do 50 %

099

Úplné stuhnutie všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vľavo

do 40 %

 oložky 080 až 099 nie je možné súčasne hodnotiť
P
s položkami 100 až 117
100

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového
kĺbu ľahkého stupňa vpravo

do 4 %

101

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového
kĺbu ľahkého stupňa vľavo

2%

102

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového
kĺbu stredného stupňa vpravo

do 8 %

103

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového
kĺbu stredného stupňa vľavo

do 6 %

104

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového
kĺbu ťažkého stupňa vpravo

do 12 %

105

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového
kĺbu ťažkého stupňa vľavo

do 10 %

106

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa vpravo

do 4 %

107

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa vľavo

2%

108

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu
stredného stupňa vpravo

do 8 %

109

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu
stredného stupňa vľavo

do 6 %

110

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa vpravo

111

POŠKODENIE UKAZOVÁKA
118

Strata koncového článku ukazováka vpravo

do 20 %

119

Strata koncového článku ukazováka vľavo

do 16 %

120

Strata dvoch článkov ukazováka vpravo

do 40 %

121

Strata dvoch článkov ukazováka vľavo

do 32 %

122

Strata troch článkov ukazováka vpravo

do 60 %

123

Strata troch článkov ukazováka vľavo

do 48 %

124

Strata ukazováka so záprstnou kosťou vpravo

do 60 %

125

Strata ukazováka so záprstnou kosťou vľavo

do 48 %

Za stratu celého článku prsta sa považuje i strata viac než polovice článku
126

Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí vpravo

24 %

127

Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí vľavo

20 %

128

Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí vpravo

28 %

129

Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí vľavo

24 %

P
 oložky 118 až 129 nie je možné súčasne hodnotiť
s položkami 130 až 137
130

Porucha úchopovej funkcie ukazováka
(do dlane 1 až 2 cm) vpravo

do 8 %

131

Porucha úchopovej funkcie ukazováka
(do dlane 1 až 2 cm) vľavo

do 6 %

132

Porucha úchopovej funkcie ukazováka
(do dlane 2 až 3 cm) vpravo

do 12 %

133

Porucha úchopovej funkcie ukazováka
(do dlane 2 až 3 cm) vľavo

do 8 %

134

Porucha úchopovej funkcie ukazováka
(do dlane 3 až 4 cm) vpravo

do 16 %

135

Porucha úchopovej funkcie ukazováka
(do dlane 3 až 4 cm) vľavo

do 12 %

136

Porucha úchopovej funkcie ukazováka
(do dlane nad 4 cm) vpravo

do 20 %

do 12 %

137

Porucha úchopovej funkcie ukazováka
(do dlane nad 4 cm) vľavo

do 16 %

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého
stupňa vľavo

do 10 %

138

Nemožnosť úplného natiahnutia medzičlánkového kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii vpravo

4%

112

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho
kĺbu ľahkého stupňa vpravo

do 6 %

139

Nemožnosť úplného natiahnutia medzičlánkového kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii vľavo

2%

113

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho
kĺbu ľahkého stupňa vľavo

do 4%

140

Nemožnosť úplného natiahnutia základného
kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vpravo

6%

141

4%

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho
kĺbu stredného stupňa vpravo

Nemožnosť úplného natiahnutia základného
kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vľavo

do 12 %

114

115

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho
kĺbu stredného stupňa vľavo

116

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho
kĺbu ťažkého stupňa vpravo

do 16 %

117

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho
kĺbu ťažkého stupňa vľavo

do 14 %

do 10 %

POŠKODENIE PROSTREDNÍKA
142

Strata koncového článku prostredníka vpravo

do 16 %

143

Strata koncového článku prostredníka vľavo

do 12 %

144

Strata dvoch článkov prostredníka vpravo

do 35 %

145

Strata dvoch článkov prostredníka vľavo

do 28 %

146

Strata troch článkov prostredníka vpravo

do 55 %

147

Strata troch článkov prostredníka vľavo

do 45 %

148

Strata prostredníka so záprstnou kosťou vpravo

do 55 %

149

Strata prostredníka so záprstnou kosťou vľavo

do 45 %

Za stratu celého článku prsta sa považuje i strata viac než polovice článku

POŠKODENIE PRSTENNÍKA A MALÍČKA
150

Strata koncového článku prsta vpravo

do 10 %

151

Strata koncového článku prsta vľavo

do 3 %

152

Strata dvoch článkov prsta vpravo

do 18 %

153

Strata dvoch článkov prsta vľavo

do 5 %

154

Strata troch článkov prsta vpravo

do 25 %

155

Strata troch článkov prsta vľavo

do 8 %

156

Strata prsta so záprstnou kosťou vpravo

do 25 %

157

Strata prsta so záprstnou kosťou vľavo

do 8 %

Za stratu celého článku prsta sa považuje i strata viac než polovice článku
158

Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov prsta
v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vpravo

do 18 %

159

Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov prsta
v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vľavo

do 14 %

P
 oložky 150 až 159 nie je možné súčasne hodnotiť
s položkami 160 až 167
160

Porucha úchopovej funkcie prsta
(do dlane 1 až 2 cm) vpravo

Porucha úchopovej funkcie prsta
161
(do dlane 1 až 2 cm) vľavo

do 4 %
2%

176

Porucha kmeňa nervu vretenného
(zachovanie funkcie trojhlavého svalu) vpravo

do 64 %

177

Porucha kmeňa nervu vretenného
(zachovanie funkcie trojhlavého svalu) vľavo

do 54 %

178

Obrna dolnej časti vretenného nervu
(porucha funkcie palcových svalov) vpravo

do 28 %

179

Obrna dolnej časti vretenného nervu
(porucha funkcie palcových svalov) vľavo

do 24 %

180

Porucha funkcie nervu muskulokutánneho
vpravo

do 50 %

181

Porucha funkcie nervu muskulokutánneho
vľavo

do 30 %

182

Porucha dolného kmeňa lakťového nervu
(postihnutie inervovaných svalov) vpravo

do 76 %

183

Porucha dolného kmeňa lakťového nervu
(postihnutie inervovaných svalov) vľavo

do 60 %

Porucha dolnej časti lakťového nervu
184 (zachovanie funkcie ulnárneho ohýbača
karpu a ohýbača prstov) vpravo

do 56 %

Porucha dolnej časti lakťového nervu
185 (zachovanie funkcie ulnárneho ohýbača
karpu a ohýbača prstov) vľavo

do 46 %

162

Porucha úchopovej funkcie prsta
(do dlane 2 až 3 cm) vpravo

do 6 %

186

do 64 %

163

Porucha úchopovej funkcie prsta
(do dlane 2 až 3 cm) vľavo

Porucha stredného nervu
(postihnutie inervovaných svalov) vpravo

do 4 %

187

do 54 %

164

Porucha úchopovej funkcie prsta
(do dlane 3 až 4 cm) vpravo

Porucha stredného nervu
(postihnutie inervovaných svalov) vľavo

do 10 %

188 Porucha celého pletenca ramena vpravo

do 100 %

Porucha úchopovej funkcie prsta
165
(do dlane 3 až 4 cm) vľavo

189 Porucha celého pletenca ramena vľavo

do 90 %

do 8 %

166

Porucha úchopovej funkcie prsta
(do dlane nad 4 cm) vpravo

do 16 %

167

Porucha úchopovej funkcie prsta
(do dlane nad 4 cm) vľavo

do 12 %

Nemožnosť úplného natiahnutia medzi168 článkového kĺbu prsta pri neporušenej
úchopovej funkcii vpravo

2%

Nemožnosť úplného natiahnutia medzi169 článkového kĺbu prsta pri neporušenej
úchopovej funkcii vľavo

1%

Nemožnosť úplného natiahnutia základného
kĺbu prsta s poruchou abdukcie vpravo

2%

Nemožnosť úplného natiahnutia základného
171
kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo

1%

170

OCHORENIA HORNEJ KONČATINY
Syndróm karpálneho tunela
190 vyžadujúci operačné riešenie (resp. úžinový
syndróm, lézie n.medianus) vpravo

40 %

Syndróm karpálneho tunela
191 vyžadujúci operačné riešenie (resp. úžinový
syndróm, lézie n.medianus) vľavo

25 %

Tenisový lakeť
192 (resp. radiálna epikondylitída humeru)
vyžadujúca operačné riešenie vpravo

40 %

Tenisový lakeť
193 (resp. radiálna epikondylitída humeru)
vyžadujúca operačné riešenie vľavo

25 %

PORUCHY NERVOV HORNEJ KONČATINY TRAUMATICKÉ

194

35 %

V
 hodnotení sú už zohľadnené prípadné
vazomotorické poruchy a trofické zmeny

Zápal žíl na hornej končatine
(flebotrombóza, tromboflebitída) vpravo

195

Zápal žíl na hornej končatine
(flebotrombóza, tromboflebitída) vľavo

20 %

196

Akútny uzáver tepny
na hornej končatine vpravo

35 %

172 Porucha nervu axillárneho vpravo

do 60 %

173 Porucha nervu axillárneho vľavo

do 50 %

174

Porucha kmeňa nervu vretenného
(postihnutie inervovaných svalov) vpravo

do 84 %

197

Akútny uzáver tepny
na hornej končatine vľavo

20 %

175

Porucha kmeňa nervu vretenného
(postihnutie inervovaných svalov) vľavo

do 74 %

198

Reumatoidná artritída
s postihnutím drobných kĺbov rúk

40 %

V tabuľkách „vpravo“ platí pre dominantnú končatinu. Dominantná končatina je u praváka pravá ruka a u ľaváka ľavá ruka.

POŠKODENIE CHRBTA

POŠKODENIE ZRAKU

199

Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého
stupňa

do 10 %

200

Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného
stupňa

do 25 %

201

Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého
stupňa

do 55 %

202

Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy,
miechových blán a koreňov s príznakmi
porušenej funkcie ľahkého stupňa

od 10 %
do 25 %

203

Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy,
miechových blán a koreňov s príznakmi
porušenej funkcie stredného stupňa

od 26 %
do 50 %

Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy,
204 miechových blán a koreňov s príznakmi
porušenej funkcie ťažkého stupňa

od 50 %
do 100 %

Položky 199 - 204 nie je možné hodnotiť súčasne (sčítavať)

205

Úplná strata zraku na jednom oku

35%

206

Úplná strata zraku na druhom oku

65%

I né trvalé následky ako uvedené trvalé následky horných
končatín, chrbta, očí nie sú z poistenia horných končatín,
chrbta, očí vyplácané.

OCEŇOVACIE TABUĽKY
pre denné odškodné
016

Oblasť
001 Hlava

017

031 Oko

018

078 Ucho
082 Zuby

019

087 Krk
091 Hrudník

020

109 Brucho

021

122 Močovopohlavné ústroje

U/026/21/2

005 Podvrtnutie čeľustného kĺbu
Vytknutie sánky (jednostranné
006
i obojstranné)
007 Zlomenina lebečnej spodiny
Zlomenina lebečnej klenby
008
bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina lebečnej klenby
009
s vtlačením úlomkov
Zlomenina čelovej kosti
010
bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina čelovej kosti
011
s vtlačením úlomkov
Zlomenina temennej kosti
012
bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina temennej kosti
013
s vtlačením úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti
014
bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti
015
s vtlačením úlomkov

16 dní

030 Združené zlomeniny Le Fort III.

145 dní

492 Ostatné druhy poranení

004

22 dní

89 dní

478 Poranenie nervovej sústavy

003

16 dní

029 Združené zlomeniny Le Fort II.

309 Dolná končatina

002

56 dní

67 dní

170 Horná končatina

001

67 dní

28 dní

153 Panva

HLAVA
Skalpácia hlavy
s kožným defektom čiastočná
Skalpácia hlavy
s kožným defektom úplná
Pomliaždenie hlavy
bez otrasu mozgu
Pomliaždenie tváre

39 dní

022 Zlomenina jarmovej kosti
Zlomenina sánky
023
bez posunutia úlomkov
Zlomenina sánky
024
s posunutím úlomkov
Zlomenina čeľuste
025
bez posunutia úlomkov
Zlomenina čeľuste
026
s posunutím úlomkov
Zlomenina ložiskového výbežku če027 ľuste alebo sánky podľa jej rozsahu
a posunutia úlomkov
028 Združené zlomeniny Le Fort I.

129 Chrbtová kosť

Kód Popis (úrazová diagnóza)

Zlomenina spánkovej kosti
bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti
s vtlačením úlomkov
Zlomenina okraja očnice
Zlomenina nosových kostí
bez posunutia úlomkov
alebo s posunutím úlomkov
Zlomenina nosových kostí
s vtlačením úlomkov
Zlomenina nosovej priehradky

Plnenie

16 dní
16 dní
16 dní
16 dní
112 dní
64 dní
78 dní
39 dní
67 dní

031
032
033
034
035
036
037

OKO
Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky ošetrená
Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty
Zápal slzníka preukázaný
po zranení liečený konzervatívne
Zápal slzníka preukázaný
po zranení liečený operačne
Poleptanie (popálenie) spojovky
prvého stupňa
Poleptanie (popálenie) spojovky
druhého stupňa
Poleptanie (popálenie) spojovky
tretieho stupňa
Perforujúce poranenie (hornej,
dolnej) klenby spojovky s krvácaním
(bez poranenia bielka)
Hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií

39 dní

038

67 dní

039

39 dní

Hlboká rana rohovky bez predera040 venia komplikovaná poúrazovým
sivým zákalom

78 dní
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56 dní
44 dní
67 dní
61 dní
89 dní
51 dní
67 dní

16 dní
16 dní
22 dní
39 dní
16 dní
16 dní
16 dní
16 dní
22 dní
44 dní
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Hlboká rana rohovky
041 bez prederavenia komplikovaná
vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo bielka
042 s prederavením liečená
konzervatívne, bez komplikácií
Rana rohovky alebo bielka
s prederavením liečená
043
konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom
Rana rohovky alebo bielka
s prederavením liečená
044
konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo bielka
s prederavením liečená
045 konzervatívne, komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom nemagnetickým
Rana rohovky alebo bielka
046 s prederavením liečená
chirurgicky, bez komplikácií
Rana rohovky alebo bielka
s prederavením liečená chirurgicky,
047
komplikovaná vypadnutím dúhovky
alebo vklinením dúhovky
Rana rohovky alebo bielka
s prederavením liečená chirurgicky,
048
komplikovaná poúrazovým sivým
zákalom
Rana rohovky alebo bielka
s prederavením liečená chirurgicky,
049
komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo bielka
s prederavením liečená chirurgicky,
050
komplikovaná cudzím telieskom
vnútroočným nemagnetickým
Rana rohovky alebo bielka
s prederavením liečená chirurgicky,
051
komplikovaná cudzím telieskom
vnútroočným magnetickým
Rana prenikajúca do očnice
052
bez komplikácií
Rana prenikajúca do očnice kompli053 kovaná cudzím telieskom nemagnetickým v očnici
Rana prenikajúca do očnice kompli054 kovaná cudzím telieskom magnetickým v očnici
Pomliaždenie oka s krvácaním do
055
prednej komory bez komplikácií
Pomliaždenie oka s krvácaním do
prednej komory komplikované
056 druhotným zvýšením vnútroočného
tlaku, vyžadujúce
chirurgické ošetrenie
Pomliaždenie oka s natrhnutím
057
dúhovky bez komplikácií

50 dní

28 dní

44 dní

56 dní

56 dní

44 dní

67 dní

56 dní

67 dní

67 dní

56 dní

22 dní
56 dní

33 dní
28 dní

56 dní

28 dní

Pomliaždenie oka
058 s natrhnutím dúhovky
komplikované zápalom dúhovky
Pomliaždenie oka
059 s natrhnutím dúhovky komplikované poúrazovým sivým zákalom
Subluxácia šošovky
060
bez komplikácií
Subluxácia šošovky
komplikovaná druhotným
061
zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie
062 Luxácia šošovky bez komplikácií
Luxácia šošovky
komplikovaná druhotným
063
zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie
Krvácanie do sklovca a sietnice bez
064
komplikácií
Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným
065
zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie
066 Otras sietnice
067 Poúrazový vred rohovky
Popálenie alebo poleptanie
068
rohovkového epitelu
Popálenie alebo poleptanie
069
rohovkového parenchýmu
070 Povrchová odrenina rohovky
Odlúpenie sietnice vzniknuté
071 ako priamy následok poranenia oka
zisteného lekárom
Úrazové postihnutie zrakového
072
nervu a jeho skríženia
Zlomenie steny prínosovej dutiny
073
s podkožným emfyzémom
Zlomenie nosových kostí
074 prerušujúce slzné cesty,
liečené konzervatívne
Zlomenie nosových kostí
075 prerušujúce slzné cesty,
liečené operačne
Poranenie oka vyžadujúce
076
bezprostredné vyňatie oka
Poranenie okohybného aparátu
077
s dvojitým videním
UCHO
Rana ušnice s druhotnou
078
aseptickou perichondritídou
Pomliaždenie ušnice
079
s rozsiahlym krvným výronom

28 dní

28 dní
28 dní

56 dní
56 dní
67 dní

67 dní

67 dní
16 dní
28 dní
28 dní
84 dní
neplní sa
84 dní
56 dní
28 dní
22 dní

39 dní
39 dní
28 dní

39 dní
16 dní

Prederavenie bubienka
080 bez zlomeniny lebečnej kosti
a bez druhotnej infekcie

16 dní

081 Otras labyrintu

39 dní

082

083

084

085

086

087
088
089
090

ZUBY
Strata alebo nutná extrakcia
jedného až šiestich zubov
12 dní
následkom pôsobenia vonkajšieho
násilia (nie po zahryznutí)
Strata alebo nutná extrakcia siedmych alebo viacerých zubov násled33 dní
kom pôsobenia vonkajšieho násilia
(nie po zahryznutí)
Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky
alebo jej časti s ohrozením vitality drene,
vyžadujúce liečenie
Za vyrazenie alebo poškodenie
umelých zubov a zubov
neplní sa
dočasných poistiteľ neposkytuje
plnenie
Uvoľnenie fixačného aparátu jedného i viacerých zubov
22 dní
(subluxácia, luxácia, reimplantácia) s
nutnou fixačnou dlahou
Zlomenie jedného alebo viacerých
zubných koreňov
28 dní
s nutnou fixačnou dlahou
KRK
Poleptanie, prederavenie
39 dní
alebo roztrhnutie pažeráka
Perforujúce poranenie hrtana alebo
89 dní
priedušnice
Zlomenina jazylky
89 dní
alebo štítnej chrupky
Poškodenie hlasiviek v dôsledku
nadýchania sa dráždivých pár alebo
16 dní
následkom úderu
HRUDNÍK

091 Roztrhnutie pľúc
Úrazové poškodenie srdca
092
preukázané klinicky
093 Roztrhnutie bránice
Pomliaždenie hrudníkovej steny
094
ťažšieho stupňa
Zlomeniny hrudnej kosti
095
bez posunutia úlomkov
Zlomeniny hrudnej kosti
096
s posunutím úlomkov
Zlomenina jedného rebra
097
klinicky preukázaná
Zlomeniny dvoch až piatich rebier
098
klinicky preukázané
Zlomeniny viac než piatich rebier
099
klinicky preukázané
Vyrazená zlomenina
100
dvoch až štyroch rebier
Vyrazená zlomenina
101
viac než štyroch rebier
Vyrazená zlomenina
102
hrudnej kosti

67 dní
168 dní
89 dní
16 dní
28 dní
50 dní
28 dní
22 dní
39 dní
22 dní

105
106
107
108

109
110
111

Poúrazový mediastinálny
a podkožný emfyzém
Poúrazový pneumotorax
otvorený alebo ventilový
Poúrazové krvácanie do hrudníka
liečené konzervatívne
Poúrazové krvácanie do hrudníka
liečené operačne
BRUCHO
Pomliaždenie brušnej steny
ťažšieho stupňa
Rana prenikajúca do brušnej dutiny
(bez poranenia
vnútrobrušných orgánov)
Roztrhnutie pečene

112 Roztrhnutie sleziny
Roztrhnutie (rozmliaždenie) podža113
lúdkovej žľazy
114 Úrazové prederavenie žalúdka
115 Úrazové prederavenie dvanástnika
Roztrhnutie alebo pretrhnutie ten116
kého čreva bez resekcie
Roztrhnutie alebo pretrhnutie ten117
kého čreva s resekciou
Roztrhnutie alebo pretrhnutie
118
hrubého čreva bez resekcie
Roztrhnutie alebo pretrhnutie
119
hrubého čreva s resekciou
Roztrhnutie okružia (mezentéria)
120
bez resekcie
Roztrhnutie okružia (mezentéria)
121
s resekciou čreva
MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE

50 dní
78 dní

16 dní
28 dní
112 dní
84 dní
112 dní
95 dní
72 dní
44 dní
67 dní
56 dní
72 dní
44 dní
67 dní
28 dní

128 Roztrhnutie močovej rúry

67 dní

28 dní
28 dní

22 dní

67 dní
67 dní

CHRBTOVÁ KOSŤ
129

Pomliaždenie ťažšieho stupňa
krajiny krčnej chrbtice

103 Poúrazový zápal pohrudnice

60 dní

104 Poúrazový pneumotorax uzavretý

67 dní

133 Podvrtnutie krčnej chrbtice

78 dní

78 dní

122 Pomliaždenie obličky
Pomliaždenie mužského
123
pohlavného údu ťažšieho stupňa
Pomliaždenie semenníka
124
a mieška ťažšieho stupňa
Pomliaždenie semenníka
a mieška ťažšieho stupňa
125
s poúrazovým zápalom
semenníka a nadsemenníka
Roztrhnutie alebo rozdrvenie
126
obličky s nutnou operáciou
127 Roztrhnutie močového mechúra

Pomliaždenie ťažšieho stupňa
krajiny hrudníkovej chrbtice
Pomliaždenie ťažšieho stupňa
131
krajiny driekovej chrbtice
Pomliaždenie ťažšieho stupňa
132
krajiny krížovej kosti a kostrče

50 dní

78 dní

130

22 dní
22 dní
22 dní
22 dní
28 dní

134 Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice

28 dní

135 Podvrtnutie driekovej chrbtice
Vytknutie atlantookcipitálne
136 bez poškodenia miechy
alebo jej koreňov
Vytknutie krčnej chrbtice
137 bez poškodenia miechy
alebo jej koreňov
Vytknutie hrudníkovej chrbtice
138 bez poškodenia miechy alebo jej
koreňov
Vytknutie driekovej chrbtice
139 bez poškodenia miechy
alebo jej koreňov
Vytknutie kostrče bez poškodenia
140
miechy alebo jej koreňov
Subluxácia krčnej chrbtice
141 (posun stavcov musí byť
preukázaný RTG)
142 Zlomenina tŕňovitého výbežku
Zlomenina
143
jedného bočného výbežku
Zlomenina viacerých bočných
144
výbežkov
145 Zlomenina kĺbového výbežku

28 dní

146 Zlomenina oblúka
Zlomenina zuba čapovca
147
(dens epistrophei)
Kompresívne zlomeniny tiel stavcov
krčných, hrudníkových alebo drieko148
vých so znížením prednej časti tela
najviac o jednu tretinu
Kompresívne zlomeniny
tiel stavcov krčných,
149 hrudníkových alebo driekových so
znížením prednej časti tela
o viac než o jednu tretinu
Roztrieštené zlomeniny
150 tiel stavcov krčných,
hrudníkových alebo driekových
Úrazové poškodenie
151 mezdistavcovej platničky pri
súčasnej zlomenine tela stavca
Poranenie medzistavcovej
152 platničky bez súčasného
zlomenia stavca
PANVA

145 dní

145 dní

145 dní

145 dní
39 dní
112 dní
28 dní

Zlomenina krídla bedrovej kosti
bez posunutia
Zlomenina krídla bedrovej kosti
161
s posunutím
162 Zlomenina krížovej kosti
160

50 dní
89 dní
50 dní

163 Zlomenina kostrče

39 dní

164 Zlomenina okraja panvičky
Obojstranná zlomenina lonových
165 kostí alebo jednostranná
s rozostupom lonovej spony
166 Zlomenina lonovej a bedrovej kosti
Zlomenina lonovej kosti
167
s krížovobedrovou luxáciou
168 Rozostup lonovej spony
Zlomenina panvičky s centrálnou
169
luxáciou stehnovej kosti
HORNÁ KONČATINA

56 dní
145 dní
145 dní
145 dní
145 dní
145 dní

Pomliaždenie ťažšieho stupňa
170 Ramena

16 dní

171 Predlaktia

22 dní
22 dní

196 dní

172 Ruky
Jedného a viacerých prstov ruky
173
s nutnou pevnou fixáciou
174 Kĺbu hornej končatiny
Ramenného kĺbu a lakťového kĺbu
175 s následnou periartritídou
ako priamym následkom úrazu
Poranenie svalov a šliach
Neúplné prerušenie šliach vystieračov
176 alebo ohýbačov v prstoch alebo
v ruke, ak ide o jeden prst
Neúplné prerušenie šliach vystieračov
177 alebo ohýbačov v prstoch alebo
v ruke, ak ide o niekoľko prstov
Úplné prerušenie šliach ohýbačov
178 v prstoch alebo v ruke, ak ide
o jeden prst

145 dní

Úplné prerušenie šliach ohýbačov
179 v prstoch alebo v ruke,
ak ide o niekoľko prstov

39 dní
56 dní
61 dní
67 dní
145 dní

67 dní

112 dní

22 dní

153 Pomliaždenie panvy

16 dní

154 Pdvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe

28 dní

155 Vytknutie krížovobedrové
Odtrhnutie predného horného ale156
bo dolného bedrového tŕňa
157 Odtrhnutie hrboľa sedacej kosti
Jednostranná zlomenina lonovej
158
alebo sedacej kosti bez posunutia
Jednostranná zlomenina lonovej
159
alebo sedacej kosti s posunutím

145 dní
39 dní
39 dní
50 dní
89 dní

Úplné prerušenie šliach vystieračov
180 v prstoch alebo v ruke,
ak ide o jeden prst
Úplné prerušenie šliach vystieračov
181 v prstoch alebo v ruke,
ak ide o niekoľko prstov
Úplné prerušenie šliach vystieračov
182 v prstoch alebo v ruke - odtrhnutie
dorzálnej aponeurózy prsta
Úplné prerušenie jednej alebo
183 dvoch šliach ohýbačov alebo
vystieračov prstov a ruky v zápästí
Úplné prerušenie viacerých šliach
184 ohýbačov alebo vystieračov prstov
a ruky v zápästí
185 Natrhnutie nadhrebeňového svalu

16 dní
16 dní
22 dní

22 dní

28 dní

67 dní

67 dní

39 dní

67 dní

39 dní

67 dní

67 dní
33 dní

186
187
188
189
190
191
192

193
194
195

Úplné pretrhnutie nadhrebeňového
svalu liečené konzervatívne
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového
svalu liečené operačne
Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej
hlavy dvojhlavého svalu ramena
liečená konzervatívne
Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej
hlavy dvojhlavého svalu ramena
liečená operačne
Natrhnutie iného svalu
Prietrž svalová preukázane úrazového
pôvodu bez operácie
Prietrž svalová preukázane úrazového
pôvodu s operáciou
Podvrtnutie
Skĺbenia medzi kľúčnou kosťou
a lopatkou
Skĺbenia medzi kľúčnou kosťou
a hrudnou kosťou
Ramenného kĺbu

56 dní
67 dní
33 dní

56 dní
16 dní
44 dní
56 dní

16 dní
16 dní
33 dní

196 Lakťového kĺbu

33 dní

197 Zápästia
Základných alebo medzičlánkových
198 kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou
jedného alebo dvoch prstov
Základných alebo medzičlánkových
199 kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou
troch alebo viacerých prstov
Vytknutie
Kĺbu medzi kľúčnou kosťou
200 a hrudnou kosťou liečené
konzervatívne
Kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrud201
nou kosťou liečené operačne
Kĺbu medzi kľúčnou kosťou
202
a lopatkou liečené konzervatívne
Kĺbu medzi kľúčnou kosťou
203
a lopatkou liečené operačne
Ramennej kosti (ramena)
204
liečené konzervatívne
Ramennej kosti (ramena)
205
liečené operačne
Predlaktia (lakťa)
206
liečené konzervatívne

33 dní

207

Predlaktia (lakťa)
liečené operačne

16 dní

22 dní

22 dní
50 dní
22 dní
67 dní
39 dní

Základných alebo druhých
212 a tretích článkov prsta
na jednom prste
Základných alebo druhých
213 a tretích článkov prsta
na niekoľkých prstoch
Zlomeniny

44 dní

215 Zlomenina krčka lopatky

44 dní

216 Zlomenina nadplecka lopatky

39 dní

217 Zlomenina zobáka lopatky

33 dní

218 Zlomenina kľúčnej kosti neúplná
Zlomenina kľúčnej kosti úplná,
219
bez posunutia úlomkov
Zlomenina kľúčnej kosti úplná,
220
s posunutím úlomkov
Zlomenina kľúčnej kosti
221
operovaná
Zlomenina horného konca
222 ramennej kosti - väčšieho hrbčeka
bez posunutia
Zlomenina horného konca
223 ramennej kosti - väčšieho hrbčeka
s posunutím
Zlomenina horného konca ramen224 nej kosti - roztrieštená zlomenina
hlavy
Zlomenina horného konca
225 ramennej kosti - krčka,
bez posunutia
Zlomenina horného konca
226
ramennej kosti - krčka, zaklinená
Zlomenina horného konca
227 ramennej kosti - krčka,
s posunutím úlomkov
Zlomenina horného konca ramen228 nej kosti - krčka, luxačná alebo
operačná
Zlomenina tela ramennej kosti
229
neúplná

16 dní

67 dní

67 dní

56 dní

214 Zlomenina tela lopatky

230

39 dní

39 dní

231
232
233

Zápästia (kosti mesiačikovitej
208 a luxácia perilunárna)
liečené konzervatívne

56 dní

Zápästia (kosti mesiačikovitej
209 a luxácia perilunárna)
liečené operačne

89 dní

235

210 Jednej záprstnej kosti

28 dní

211 Niekoľkých záprstných kostí

44 dní

236

234

Zlomenina tela ramennej kosti
úplná, bez posunutia úlomkov
Zlomenina tela ramennej kosti
úplná, s posunutím úlomkov
Zlomenina tela ramennej kosti
otvorená alebo operovaná
Zlomenina ramennej kosti
nad kondylmi neúplná
Zlomenina ramennej kosti
nad kondylmi úplná,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina ramennej kosti
nad kondylmi úplná,
s posunutím úlomkov
Zlomenina ramennej kosti
nad kondylmi
otvorená alebo operovaná

28 dní
39 dní
56 dní
28 dní

44 dní

67 dní

44 dní
50 dní
67 dní

89 dní
50 dní
50 dní
89 dní
112 dní
44 dní
50 dní

67 dní

89 dní

237

238

239

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Vnútrokĺbová zlomenina dolného
konca ramennej kosti (zlomenina
transkondylická a interkondylická,
zlomenina hlavičky alebo kladky
ramennej kosti)
bez posunutia úlomkov
Vnútrokĺbová zlomenina dolného
konca ramennej kosti (zlomenina
transkondylická a interkondylická,
zlomenina hlavičky alebo kladky
ramennej kosti)
s posunutím úlomkov
Vnútrokĺbová zlomenina dolného
konca ramennej kosti (zlomenina
transkondylická a interkondylická,
zlomenina hlavičky alebo kladky
ramennej kosti)
otvorená alebo operovaná
Zlomenina mediálneho
epikondylu ramennej kosti
bez posunutia úlomkov
Zlomenina mediálneho epikondylu
ramennej kosti s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny
Zlomenina mediálneho
epikondylu ramennej kosti
s posunutím úlomkov do kĺbu
Zlomenina laterálneho
epikondylu ramennej kosti
bez posunutia úlomkov
Zlomenina laterálneho epikondylu
ramennej kosti s posunutím
úlomkov alebo operovaná
Zlomenina háka lakťovej kosti
liečená konzervatívne
Zlomenina háka lakťovej kosti
liečená operačne
Zlomenina zobáčika lakťovej kosti
Zlomenina hlavičky vretennej kosti
liečená konzervatívne
Zlomenina hlavičky vretennej kosti
liečená operačne
Zlomenina tela lakťovej kosti
neúplná
Zlomenina tela lakťovej kosti
úplná, bez posunutia úlomkov
Zlomenina tela lakťovej kosti úplná,
s posunutím úlomkov
Zlomenina tela lakťovej kosti
otvorená alebo operovaná
Zlomenina tela vretennej kosti
neúplná
Zlomenina tela vretennej kosti
úplná, bez posunutia úlomkov
Zlomenina tela vretennej kosti
úplná, s posunutím úlomkov
Zlomenina tela vretennej kosti
otvorená alebo operovaná
Zlomenina oboch kostí
predlaktia neúplná

259
56 dní

260
261
262

67 dní

263
264

89 dní

265
266

33 dní

267

56 dní

268

89 dní

269

33 dní

89 dní
33 dní
56 dní
44 dní
44 dní
61 dní
44 dní
56 dní

270

44 dní
56 dní
67 dní
84 dní
56 dní

67 dní
112 dní
145 dní
112 dní
145 dní
33 dní
56 dní

67 dní

78 dní
33 dní
67 dní
28 dní

Zlomenina násadcovitého
271 výbežku vretennej kosti
bez posunutia úlomkov

56 dní

Zlomenina násadcovitého
272 výbežku vretennej kosti
s posunutím úlomkov

67 dní

273
274
275
276
277
278

67 dní
84 dní

Zlomenina oboch kostí predlaktia
úplná, bez posunutia úlomkov
Zlomenina oboch kostí predlaktia
úplná, s posunutím úlomkov
Zlomenina oboch kostí predlaktia
otvorená alebo operovaná
Monteggiova luxačná zlomenina
predlaktia liečená konzervatívne
Monteggiova luxačná zlomenina
predlaktia liečená operačne
Zlomenina dolného konca
vretennej kosti neúplná
Zlomenina dolného konca
vretennej kosti úplná,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina dolného konca
vretennej kosti úplná,
s posunutím úlomkov
Zlomenina dolného konca
vretennej kosti otvorená
alebo operovaná
Zlomenina dolného konca
vretennej kosti (epifyzeolýza)
Zlomenina dolného konca vretennej
kosti (epifyzeolýza)
s posunutím úlomkov
Zlomenina násadcovitého
výbežku lakťovej kosti

279
280
281
282
283
284

Zlomenina člnkovitej kosti
neúplná
Zlomenina člnkovitej kosti úplná
Zlomenina člnkovitej kosti
komplikovaná nekrózou
Zlomenina inej zápästnej kosti
neúplná
Zlomenina inej zápästnej kosti
úplná
Zlomenina niekoľkých zápästných
kostí
Luxačná zlomenina bázy
prvej záprstnej kosti (Bennettova)
liečená konzervatívne
Luxačná zlomenina bázy
prvej záprstnej kosti (Bennettova)
liečená operačne
Zlomenina jednej záprstnej kosti
neúplná
Zlomenina jednej záprstnej kosti
úplná, bez posunutia úlomkov
Zlomenina jednej záprstnej kosti
úplná, s posunutím úlomkov
Zlomenina jednej záprstnej kosti
otvorená alebo operovaná

67 dní
89 dní
145 dní
22 dní
44 dní
89 dní
56 dní

67 dní
22 dní
33 dní
44 dní
56 dní

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

Zlomenina viacerých záprstných
kostí bez posunutia úlomkov
Zlomenina viacerých záprstných
kostí s posunutím úlomkov
Zlomenina viacerých záprstných kostí liečená operačne alebo otvorená
Zlomenina jedného článku
jedného prsta neúplná alebo úplná,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina jedného článku jedného
prsta (nechtovej drsnatiny)
Zlomenina jedného článku jedného
prsta s posunutím úlomkov
Zlomenina jedného článku
jedného prsta
otvorená alebo operovaná
Zlomeniny viacerých článkov jedného
prsta neúplné alebo úplné,
bez posunutia úlomkov
Zlomeniny viacerých článkov jedného
prsta s posunutím úlomkov
Zlomeniny viacerých článkov jedného
prsta otvorené alebo operované
Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov neúplné alebo úplné,
bez posunutia úlomkov
Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov s posunutím úlomkov
Zlomeniny článkov dvoch
alebo viacerých prstov
otvorené alebo operované
Amputácie

39 dní
56 dní
67 dní
22 dní
22 dní
39 dní
44 dní

39 dní
61 dní
67 dní
44 dní
67 dní
78 dní

298 Exartikulácia v ramennom kĺbe

168 dní

299 Amputácia ramena

145 dní

300 Amputácia obidvoch predlaktí

151 dní

301 Amputácia jedného predlaktia

112 dní

302 Amputácia obidvoch rúk

140 dní

303 Amputácia ruky

89 dní

304

Amputácia všetkých prstov
alebo ich častí

89 dní

305

Amputácia štyroch prstov
alebo ich častí

78 dní

Amputácia troch prstov
306
alebo ich častí
Amputácia dvoch prstov
307
alebo ich častí
Amputácia jedného prsta
308
alebo jeho častí

67 dní
56 dní
44 dní

DOLNÁ KONČATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupňa
309 Bedrového kĺbu

44 dní

310 Kolenného kĺbu

44 dní

311 Členkového kĺbu

33 dní

312 Stehna

16 dní

313 Predkolenia

16 dní

314 Nohy

16 dní

Jedného alebo viacerých prstov
315 nohy s náplasťovou imobilizáciou
alebo pokojovou liečbou
Poranenie svalov a šliach
316 Natrhnutie väčšieho svalu
Prietrž svalová preukázane úrazového
317
pôvodu bez operácie
Prietrž svalová preukázane úrazového
318
pôvodu s operáciou
Pretrhnutie väčšieho svalu
319
alebo šľachy liečené konzervatívne
Pretrhnutie väčšieho svalu
320
alebo šľachy liečené operačne
Preťatie väčšieho svalu
321
alebo šľachy liečené konzervatívne
Preťatie väčšieho svalu
322
alebo šľachy liečené operačne
323 Natrhnutie Achillovej šľachy
324 Pretrhnutie Achillovej šľachy

16 dní

33 dní
44 dní
56 dní
44 dní
56 dní
44 dní
56 dní
56 dní
84 dní

Podvrtnutie
325 Bedrového kĺbu

28 dní

326 Kolenného kĺbu

28 dní

327 Členkového kĺbu

22 dní

328 Chopartovho kĺbu

22 dní

329 Lisfrancovho kĺbu
Základného alebo medzičlánkového
330 kĺbu palca nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou
Jedného alebo viacerých prstov
331 nohy s náplasťovou imobilizáciou
alebo pokojovou liečbou
Všetkých prstov nohy
332 s náplasťovou imobilizáciou
alebo pokojovou liečbou
Poranenie kĺbových väzov
Natrhnutie vnútorného alebo von333
kajšieho pobočného kolenného väzu
Natrhnutie skríženého kolenného
334
väzu
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie
335
pobočného kolenného väzu
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie
336
skríženého kolenného väzu
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkové337
ho kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkaj338
šieho pobočného väzu členkového kĺbu
Poranenie vonkajšieho alebo vnútor339
ného menisku liečené konzervatívne
Poranenie vonkajšieho alebo vnú340
torného menisku liečené operačne
Vytknutie
Stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe)
341
liečené konzervatívne
Stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe)
342
otvorené alebo liečené operačne

22 dní
16 dní

16 dní

22 dní

39 dní
50 dní
67 dní
89 dní

28 dní

44 dní
16 dní
39 dní

56 dní
78 dní

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

354
355

Kolenného jabĺčka liečené
konzervatívne
Kolenného jabĺčka
otvorené alebo liečené operačne
Predkolenia liečené konzervatívne
Predkolenia
otvorené alebo liečené operačne
Členkovej kosti liečené konzervatívne
Členkovej kosti
otvorené alebo liečené operačne
Pod členkovou kosťou
liečené konzervatívne
Pod členkovou kosťou otvorené
alebo liečené operačne
Kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí
klinovitých liečené konzervatívne
Kosti člnkovitej, kockovitej alebo
kostí klinovitých otvorené alebo
liečené operačne
Predpriehlavkových kostí
(jednej alebo viacerých)
liečené konzervatívne
Predpriehlavkových kostí
(jednej alebo viacerých)
otvorené alebo liečené operačne
Základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy

Základných kĺbov jedného prsta
356
nohy okrem palca
357
358

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

Medzičlánkových kĺbov palca
alebo viacerých prstov nohy
Medzičlánkových kĺbov jedného
prsta nohy okrem palca
Zlomeniny
Zlomenina krčka stehnovej kosti
zaklinená
Zlomenina krčka stehnovej kosti
nezaklinená liečená konzervatívne
Zlomenina krčka stehnovej kosti
nezaklinená liečená operačne
Zlomenina krčka stehnovej kosti
komplikovaná nekrózou hlavy
alebo liečená endoprotézou
Traumatická epifyzeolýza hlavy
stehnovej kosti
s nepatrným posunutím úlomkov
Traumatická epifyzeolýza hlavy
stehnovej kosti
s výrazným posunutím úlomkov
Traumatická epifyzeolýza hlavy
stehnovej kosti s nekrózou
Zlomenina pertrochanterická
neúplná alebo úplná, bez posunutia
Zlomenina pertrochanterická úplná
s posunutím liečená konzervatívne
Zlomenina pertrochanterická
liečená operačne
Zlomenina subtrochanterická neúplná

39 dní
61 dní

370
371

89 dní
100 dní
56 dní
67 dní
56 dní

372
373
374
375

67 dní
56 dní
67 dní

44 dní

376
377
378
379

56 dní
22 dní

380
381

16 dní
22 dní
16 dní

112 dní
145 dní
201 dní
290 dní

89 dní

382
383
384
385
386
387
388
389

145 dní

390

290 dní

391

112 dní

392

140 dní

393

196 dní
112 dní

394

Zlomenina subtrochanterická úplná,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina subtrochanterická úplná,
s posunutím úlomkov
liečená konzervatívne
Zlomenina subtrochanterická úplná,
s posunutím úlomkov
liečená operačne
Zlomenina subtrochanterická otvorená
Zlomenina tela stehnovej kosti
neúplná
Zlomenina tela stehnovej kosti úplná,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina tela stehnovej kosti
úplná, s posunutím úlomkov
liečená konzervatívne
Zlomenina tela stehnovej kosti
úplná, s posunutím úlomkov
liečená operačne
Zlomenina tela stehnovej kosti
otvorená
Zlomenina stehnovej kosti
nad kondylmi neúplná
Zlomenina stehnovej kosti
nad kondylmi úplná,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina stehnovej kosti
nad kondylmi úplná, s posunutím
úlomkov liečená konzervatívne
Zlomenina stehnovej kosti
nad kondylmi otvorená alebo
liečená operačne
Traumatická epifyzeolýza
distálneho konca stehnovej kosti
s posunutím úlomkov
Odlomenie kondylu stehnovej kosti
liečené konzervatívne
Odlomenie kondylu stehnovej kosti
liečené operačne
Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej
kosti bez posunutia úlomkov
Vnútrokĺbová zlomenina
stehnovej kosti s posunutím
liečená konzervatívne
Vnútrokĺbová zlomenina
stehnovej kosti
otvorená alebo liečená operačne
Zlomenina jabĺčka
bez posunutia úlomkov
Zlomenina jabĺčka s posunutím
úlomkov liečená konzervatívne
Zlomenina jabĺčka
otvorená alebo liečená operačne
Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená konzervatívne
Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená operačne
Vnútrokĺbové zlomeniny horného
konca píšťaly, jedného kondylu
bez posunutia úlomkov

145 dní
168 dní

196 dní
207 dní
112 dní
145 dní
168 dní

196 dní
201 dní
112 dní
145 dní

168 dní

201 dní

168 dní
84 dní
89 dní
112 dní
145 dní

201 dní
61 dní
78 dní
89 dní
89 dní
112 dní
112 dní

Vnútrokĺbové zlomeniny horného
395 konca píšťaly, jedného kondylu
s posunutím úlomkov
Vnútrokĺbové zlomeniny horného
396 konca píšťaly, obidvoch kondylov
bez posunutia úlomkov
Vnútrokĺbové zlomeniny horného
konca píšťaly, obidvoch kondylov
397
s posunutím úlomkov alebo
s epifyzeolýzou
Odlomenie drsnatiny píšťaly
398
liečené konzervatívne
Odlomenie drsnatiny píšťaly
399
liečené operačne
Zlomenina ihlice (bez postihnutia
400
členkového kĺbu) neúplná
Zlomenina ihlice (bez postihnutia
401
členkového kĺbu) úplná
Zlomenina píšťaly alebo obidvoch
402
kostí predkolenia neúplná
Zlomenina píšťaly alebo obidvoch
403 kostí predkolenia úplná,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina píšťaly alebo obidvoch
404 kostí predkolenia úplná,
s posunutím úlomkov
Zlomenina píšťaly
405 alebo obidvoch kostí predkolenia
otvorená alebo operovaná
Zlomenina vonkajšieho členka
406
neúplná
Zlomenina vonkajšieho členka
407
úplná, bez posunutia úlomkov
Zlomenina vonkajšieho členka
408
úplná, s posunutím úlomkov
Zlomenina vonkajšieho členka
409
operovaná alebo otvorená
Zlomenina vonkajšieho členka
410 so subluxáciou členkovej kosti
zvonka liečená konzervatívne
Zlomenina vonkajšieho členka
411 so subluxáciou členkovej kosti
zvonka liečená operačne
Zlomenina vnútorného členka
412
neúplná
Zlomenina vnútorného členka úplná,
413
bez posunutia úlomkov
Zlomenina vnútorného členka
414 úplná, s posunutím úlomkov
liečená konzervatívne
Zlomenina vnútorného členka úplná,
415 s posunutím úlomkov otvorená
alebo liečená operačne
Zlomenina vnútorného členka
416 so subluxáciou členkovej kosti
liečená konzervatívne
Zlomenina vnútorného členka
417 so subluxáciou členkovej kosti
liečená operačne
418 Zlomenina obidvoch členkov neúplná

140 dní

140 dní

419
420
421

196 dní
422
56 dní
72 dní
22 dní

423
424

56 dní

Zlomenina obidvoch členkov úplná,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina obidvoch členkov úplná
s posunutím úlomkov
liečená konzervatívne
Zlomenina obidvoch členkov úplná,
s posunutím úlomkov
otvorená alebo liečená operačne
Zlomenina obidvoch členkov
so subluxáciou členkovej kosti
liečená konzervatívne
Zlomenina obidvoch členkov
so subluxáciou členkovej kosti
liečená operačne
Zlomenina jedného alebo obidvoch
členkov s odlomením zadnej hrany
píšťaly bez posunutia úlomkov
Zlomenina jedného alebo obidvoch
členkov s odlomením zadnej hrany
píšťaly s posunutím úlomkov
liečená konzervatívne

89 dní

425

112 dní

Zlomenina jedného alebo obidvoch
členkov s odlomením zadnej hrany
426
píšťaly s posunutím úlomkov
liečená operačne

145 dní

201 dní

427
428

56 dní
429
61 dní
430
72 dní
431
84 dní
432
95 dní
433
112 dní
56 dní

434

61 dní
72 dní

84 dní

89 dní

112 dní
84 dní

435

436

Zlomenina trimaleolárna
bez posunutia úlomkov
Zlomenina trimaleolárna s posunutím
úlomkov liečená konzervatívne
Zlomenina trimaleolárna s posunutím
úlomkov liečená operačne
Odlomenie zadnej hrany píšťaly
neúplné
Odlomenie zadnej hrany píšťaly
úplné, bez posunutia úlomkov
Odlomenie zadnej hrany píšťaly
úplné, s posunutím úlomkov
liečené konzervatívne
Odlomenie zadnej hrany píšťaly
úplné s posunutím úlomkov
liečené operačne
Supramaleolárna zlomenina ihlice
so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená konzervatívne
Supramaleolárna zlomenina ihlice
so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne
Supramaleolárna zlomenina ihlice
so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej
hrany píšťaly, liečená konzervatívne

Supramaleolárna zlomenina ihlice
so subluxáciou členkovej kosti zvon437 ka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej
hrany píšťaly, liečená operačne

95 dní
112 dní

140 dní

112 dní

140 dní

84 dní

106 dní

140 dní

95 dní
112 dní
156 dní
72 dní
67 dní
78 dní

100 dní

112 dní

128 dní

128 dní

145 dní

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina
distálnej epifýzy píšťaly
Zlomenina pätovej kosti
bez postihnutia tela pätovej kosti
Zlomenina tela pätovej kosti bez
porušenia statiky (Bohlerovho uhla)
Zlomenina tela pätovej kosti s porušením statiky (Bohlerovho uhla)
Zlomenina členkovej kosti
bez posunutia úlomkov
Zlomenina členkovej kosti
s posunutím úlomkov
Zlomenina členkovej kosti
komplikovaná nekrózou
Zlomenina zadného výbežku
členkovej kosti
Zlomenina kockovitej kosti
bez posunutia
Zlomenina kockovitej kosti
s posunutím
Zlomenina člnkovitej kosti
bez posunutia
Zlomenina člnkovitej kosti luxačná
Zlomenina člnkovitej kosti
komplikovaná nekrózou
Zlomenina jednej klinovitej kosti
bez posunutia
Zlomenina jednej klinovitej kosti
s posunutím
Zlomenina viacerých klinovitých
kostí bez posunutia
Zlomenina viacerých klinovitých
kostí s posunutím
Odlomenie bázy
piatej predpriehlavkovej kosti
Zlomenina predpriehlavkových kostí
palca alebo malíčka bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostí
palca alebo malíčka s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostí
iného prsta než palca alebo malíčka
bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostí
iného prsta než palca alebo malíčka
s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostí
viacerých prstov bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostí
viacerých prstov s posunutím
Odlomenie časti článku palca
Úplná zlomenina článku palca
bez posunutia úlomkov
Úplná zlomenina článku palca
s posunutím úlomkov
Roztrieštená zlomenina nechtovej
drsnatiny palca
Zlomenina jedného článku iného
prsta než palca neúplná

145 dní
67 dní

467
468

89 dní
145 dní
89 dní

469
470

145 dní

Zlomenina jedného článku iného
prsta než palca úplná
Zlomenina jedného článku iného
prsta než palca
otvorená alebo operovaná
Zlomeniny článkov viacerých prstov
alebo viacerých článkov jedného
prsta
Zlomeniny článkov viacerých prtstov alebo viacerých článkov jedného
prsta otvorené alebo operované
Amputácie
Exartikulácia bedrového kĺbu
alebo amputácia stehna
Amputácia obidvoch predkolení

22 dní
28 dní

39 dní

56 dní

168 dní

471

56 dní

472

473 Amputácia predkolenia

252 dní

56 dní

474 Amputácia obidvoch nôh

252 dní

475 Amputácia nohy
Amputácia palca nohy
476
alebo jeho častí
Amputácia jednotlivých prstov nohy
477
(s výnimkou palca) alebo ich častí

182 dní

67 dní
56 dní
112 dní
168 dní

365 dní
350 dní

56 dní
28 dní

PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY
Otras mozgu
ľahkého stupňa (prvého)
Otras mozgu
479
stredného stupňa (druhého)
Otras mozgu
480
ťažkého stupňa (tretieho)
481 Pomliaždenie mozgu

112 dní

482 Rozdrvenie mozgového tkaniva

168 dní

483 Krvácanie do mozgu
Krvácanie vnútrolebečné
484
a do chrbticového kanála
485 Otras miechy

168 dní

56 dní

486 Pomliaždenie miechy

112 dní

487 Krvácanie do miechy

168 dní

28 dní

488 Rozdrvanie miechy
291 dní
Pomliaždenie periferného nervu s
489
28 dní
krátkodobou obrnou
Poranenie periferného nervu s pre490
84 dní
rušením vodivých vlákien
491 Prerušenie periferného nervu
123 dní
Diagnóza otrasu mozgu (body 478 až 480) a vyjadrenie stupňa musia byť overené neurologickým alebo
chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrený
alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých
otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.

56 dní
67 dní
67 dní
89 dní
56 dní
39 dní

44 dní
44 dní
56 dní
16 dní
28 dní
39 dní
28 dní
16 dní

478

22 dní
50 dní
89 dní

168 dní
67 dní

OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ
Rany
492 Rana chirurgicky ošetrená

22 dní

(Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excizia okrajov a stehy. Plnenie sa poskytuje len za rany
takto ošetrené).

Plošná abrázia mäkkých častí prstov
493 s plochou väčšou než 1 cm2 alebo
22 dní
strhnutie nechta
Cudzie teliesko chirurgicky odstrá494
16 dní
nené
Cudzie teliesko alebo telieska (napr.
495
22 dní
broky) chirurgicky neodstránené
Celkové účinky zasahnutia elektrickým prúdom
Poranenie elektrickým prúdom pod496
16 dní
ľa celkového postihnutia, ľahké
Poranenie elektrickým prúdom pod497
28 dní
ľa celkového postihnutia, stredné
Poranenie elekrickým prúdom pod498
39 dní
ľa celkového postihnutia, ťažké
Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny
499 Prvého stupňa
neplní sa
Druhého stupňa (povrchového)
500
16 dní
v rozsahu do 5 cm2
Druhého stupňa (povrchového)
501
16 dní
v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2
Druhého stupňa (povrchového)
502 v rozsahu od 11 cm2 do 5 %
28 dní
povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového)
503
33 dní
v rozsahu do 15 % povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového)
504
44 dní
v rozsahu do 20 % povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového)
505
67 dní
v rozsahu do 30 % povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového)
506
100 dní
v rozsahu do 40 % povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového)
507
145 dní
v rozsahu do 50 % povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) väč508
291 dní
šieho rozsahu než 50 % povrchu tela
Tretieho stupňa alebo druhého
hlbokého stupňa s nutnosťou
509
16 dní
chirurgického liečenia v rozsahu
od 3 cm2 do 5 cm2

510

511

512

513

Tretieho stupňa alebo druhého
hlbokého stupňa s nutnosťou
chirurgického liečenia v rozsahu
od 6 cm2 do 10 cm2
Tretieho stupňa alebo druhého
hlbokého stupňa s nutnosťou
chirurgického liečenia v rozsahu
do 5 % povrchu tela
Tretieho stupňa alebo druhého
hlbokého stupňa s nutnosťou
chirurgického liečenia v rozsahu
do 10 % povrchu tela
Tretieho stupňa alebo druhého
hlbokého stupňa s nutnosťou
chirurgického liečenia v rozsahu
do 15 % povrchu tela

Tretieho stupňa alebo druhého
hlbokého stupňa s nutnosťou
514
chirurgického liečenia v rozsahu
do 20 % povrchu tela
Tretieho stupňa alebo druhého
hlbokého stupňa s nutnosťou
515
chirurgického liečenia v rozsahu
do 30 % povrchu tela
Tretieho stupňa alebo druhého
hlbokého stupňa s nutnosťou
516
chirurgického liečenia v rozsahu
do 40 % povrchu tela
Tretieho stupňa alebo druhého
hlbokého stupňa s nutnosťou
517
chirurgického liečenia v rozsahu
väčšom než 40 % povrchu tela
Šok

39 dní

61 dní

78 dní

100 dní

123 dní

145 dní

218 dní

291 dní

(len v hospitalizovaných prípadoch)
518 Ľahký

56 dní

519 Stredný

67 dní

520 Ťažký

84 dní
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Zoznam zamestnaní zaradených v skupine B
Arborista (aj vo výškach)
Elektrotechnik
Archeológ (v hĺbkach)
Energetik
Autoelektrikár
Farbiar
Autoklampiar
Farmaceut-práca v laboratóriu
Automechanik
Farmár
Bagrista
Figurant (výcvik psov)
Baletný majster
Frézar
Balič
Galvanizér
Betonár
Garbiar
Bezpečnostný kontrolór
Geodet
Bielič (bielizne)
Gravírnik
Brúsič
Hospodár
Brúsič drahokamov
Hotelový sluha, pomocník
Colník
Hrnčiar
Cukrár
Hrobár
Čalúnnik
Hudobník-inštrumentalista
Čašník, hlavný čašník
Husliar
Čipkár
Hutník
Čistič budov
Chemik-práca s chemic. látkami
Čistič budov (vo výškach)
Choreograf
Čistič okien
Chovateľ hydiny,rýb,zveri
Čistič okien (vo výškach)
Chovateľ zvierat
Čistič potrubia
Chovateľ, ošetrovateľ koní
Čistič priestorov, zariadení, materiálov Inštalatér
Čistič skla
Inštruktor lezenia na umelej stene
Čistič textílií
Izolátor
Čistič ulíc
Izolátor (vo výškach)
Člen ochr. bezp. služby-bez zbrane Jadrový technik
Debnár
Kamenár
Dekoratér
Kamenosochár
Deratizátor
Keramikár
Detektív
Klampiar
Dláždič
Kňaz - misionár
Dojič
Kníhtlačiar
Domovník
Kníhviazač
Dozorca vo väznici, strážnik
Kominár
Drevársky mechanik, technik
Konštrukčný technik
Drevorubač
Konzervátor
Drevostaviteľ
Košíkár
Elektrikár
Kotlár
Elektrikár (práca vo výškach)
Kováč
Elektrikár banský
Kuchár
Elektroinštal. techn. zariad.
Kulisár
Elektroinštalatér
Kurič
Elektromechanik
Kuriér / donáška jedla
Elektronik techn. zariadení
Lakovník
Elektrostrojník
Lekárnik
UNIQA linka +421 232 600 100

e-mail: info@uniqa.sk

Lepič plagátov a billboardov
Lesný robotník
Lešenár
Leštič
Letec - nákladná doprava
Letec - osobná doprava
Letec, letuška
Letuška
Litograf
Lodivod
Lodník (na riečnej plavbe)
Lodný kapitán, kormidelník
Lodný kuchár
Lodný pracovník
Lodný strojník
Majster
Maliar
Maliar - natierač
Mäsiar
Mechanik (bez bližš. určenia)
Mechanik automatov
Mechanik lietadiel
Mechanik motor.voz. a bicyklov
Mechanik ortoped. zariadení
Mechanik spracovania dreva
Mlynár
Modelár
Montážny technik
Montér
Montér akustiky
Morský biológ
Murár
Nakladač tovaru
Námorník
Nástrojár
Natierač
Ničiteľ škodcov(zveri, rastl.)
Obsluha automatizov. liniek
Obuvník
Ohýbač a rezač kovov
Ohýbač a viazač železa
Ochranca hraníc
Omietač
Operátor káblových zväzkov
Operátor strojov a zariadení
Opravár
Opravár banských strojov v bani
www.uniqa.sk
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Zoznam zamestnaní zaradených v skupine B
Osvetľovač
Reprodukčný grafik
Ošetrovateľ zvierat
Reštaurátor-práca vo výškach
Ovčiar, pastier oviec
Rezbár
Pekár
Robotník
Pestovateľ rastlín a plodín
Robotník (práca s azbestom)
Pilčík
Robotník (práca v hĺbkach)
Písmozlievač
Robotník (práca vo výškach)
Plavčík
Roletár, žaluziar
Pletiar
Roľník, súkromný hospodár
Plynár
Rozmnožovateľ tlačovín
Podlahár
Rušňovodič
Podnikový elektr., remes., hosp.
Rybár (mimo morí a oceánov)
Pokrývač
Sadrovač
Policajt - forenzný technik
Sadzač (mimo fotosadzby)
Policajt - so zbraňou
Sedlár
Policajt - vyšetrovateľ
Servírka
Policajt (bez bližš. určenia)
Sieťotlačiar
Poľnohosp. technik, robotník
Skladník
Poľnohospod.-techn. asistent
Sklár
Poľovník
Sklenár
Pomocník v kuchyni
Skúšobný technik
Pomocník zverolekára
Sladovník
Pomocný robotník
Sluha
Pomocný robotník (práca s azbestom) Smaltovač
Pomocný robotník (práca v hĺbkach) Sochár
Pomocný robotník (práca vo výškach) Sochár pracujúci s drevom
Porážač (na bitúnku)
Speleológ
Porybný
Spracovateľ textílií a umelec. látok
Posunovač
Správca budovy
Povrazár
Sprievodca v jaskyni
Pozlacovač
Sprievodca vo vlaku
Požiarnik
Stavbár ciest
Požiarnik - záchranár
Stavbyvedúci
Pracovník prepravy
Stavbyvedúci (vo výškach)
Pracovník s dezinfekč.látkami
Stavebný klampiar
Pracovník s leptavými látkami
Stavebný kontrolór
Pracovník zásielky, odos.tovar
Stavebný technik
Práčka
Staviteľ lodí
Pradiar
Steward (bez rizika let.dopr.)
Preparátor
Steward na lodi
Prievozník
Stolár
Strážca
Pumpár
Rádiotelegrafista - palubný
Razič
Reklamný a propagač.pracovník
Remeselník
Reportér (fotograf)

Strážca budov a priestorov
Strážca mostov
Strážca náradia, nástrojov
Strážca rozvodných zariadení
Strážca v ZOO

Strážnici závodu, podniku
Strážnik miest, priestorov
Strojník
Strojník ťažných zariadení
Strojný zámočník
Studniar
Súdny exekútor
Sústružník
Šička obuvi
Šička textílií - veľkovýroba
Špeditér
Študent športového zamerania
Štukatér
Tanečník
Tapetár
Taxikár
Technik (bez bližšieho určenia)
Technický pracovník v lodenici
Tesár
Tkáč
Tlačiar,hlbkotlač.,ofset.tlač.
Traktorista
Tréner
Tréner zvierat
Triedič tovaru
Učiteľ jazdy v autoškole
Učiteľ tanca
Učiteľ telocviku
Údržbár
Údržbár športového areálu
Umelecký remeselník
Umývač riadu
Upratovačka
Varič piva
Včelár
Vedúci prac. skupiny, predák
Viazač kobercov
Viazač slamy
Vinohradník
Vlakvedúci
Vodič z povolania
Vojak z povolania
(okrem pilota, člena špec. jednotky)
Vojak z povolania, ZVS
Vulkanizér
Výhybkár
Výpravca
Výrobca dáždnikov

Zoznam zamestnaní zaradených v skupine B
Výrobca, farbiar kože
Výrobca hudobných nástrojov
Výrobca klavírov
Výrobca koľajníc
Výrobca konzerv
Výrobca kozubov
Výrobca kožušín
Výrobca lodí
Výrobca lodných plachiet
Výrobca meracích prístrojov
Výrobca nábytku
Výrobca plechov
Výrobca plynomerov, tlakomerov
Výrobca potrubí
Výrobca produktov, prístrojov,
nástrojov, zariadení
Výrobca riadu, nádob
Výrobca sietí
Výrobca stanov
Výrobca, sadzač kachlí, pecí
Vystavovateľ
Vyšívač
Záhradník
Zámočník
Zámočník oceľových stavieb
Zberač plodov
Závozník
Zlievač
Zootechnik
Zvárač
Zverolekár
Žehlič
Železničiar
Ženy v domácnosti na vidieku
Žeriavnik

