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ZÁKON Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKY ZÁKONNÍK
A. OZNAČENIE DRUHU PRÍSLUŠNÝCH AKTÍV PRE POIS

TENIE PRI POISTNÝCH ZMLUVÁCH VIAZANÝCH NA IN
VESTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V MENE 
POISTENÝCH

 V rámci produktu inves  čného životného poistenia 
NN SMART si poistník môže určiť vlastnú inves  čnú stra-
tégiu alebo Preddefi novanú stratégiu pre bežne platené 
poistné aj vklad mimoriadneho poistného, pričom má 
na výber z nasledujúcich fondov: Fond dlhopisov, Fond 
peňažných prostriedkov, Zmiešaný fond II, Zahraničný 
zmiešaný fond, Fond stredoeurópskych akcií, Fond sveto-
vých akcií II, Dividendový akciový fond, Renta fond Euro-
mix a Garantovaný fond. Správcom fi nančných fondov je 
NN Životná poisťovňa, a.s.

 Fond dlhopisov – investuje do dlhopisov vydaných Slo-
venskou republikou, mestami a podnikmi, ako i slovenský-
mi pobočkami zahraničných spoločnos   prostredníctvom 
fondu kolek  vneho investovania NN (L) Interna  onal Slo-
vak Bond, ktorý je denominovaný v EUR. Cieľom fondu je 
realizovať dlhodobý rast kapitálu inves  ciami do diver-
zifi kovaného por  ólia prevoditeľných cenných papierov 
s pevným výnosom, ktorých hodnota je vyjadrená v EUR. 

 Dátum uvedenia: 18. 6. 1998.
 Zmiešaný fond II – investuje do dlhopisov a akcií pros-

tredníctvom fondov kolek  vneho investovania denominova-
ných v EUR a USD. Inves  cie denominované v USD môžu byť 
zabezpečené voči menovému riziku. Zloženie majetku fon-
du: 
1. 75 % – fond kolek  vneho investovania, ktorý investu-

je do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu denomi-
novaných v EUR prostredníctvom NN (L) Interna  onal 
Slovak Bond. 

2. Jedna tre  na z 25 % – fond kolek  vneho investovania 
zložený z akcií kótovaných na burzách cenných papie-
rov v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku, 
Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Litve, 
Lotyšsku a Estónsku prostredníctvom NN (L) Interna-
 onal Viségrad Equity denominovaného v EUR. Ma-

ximálne 10 % majetku NN (L) Interna  onal Viségrad 
Equity môže byť investovaných do akcií kótovaných 
na burzách cenných papierov v Rumunsku, Bulharsku, 
Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. 

3. Jedna tre  na z 25 % – fond kolek  vneho investovania 
zložený z akcií kótovaných na burzách členských štá-
tov Európskej menovej únie (EMU) prostredníctvom 
NN (L) Euro Equity denominovaného v EUR. 

4. Jedna tre  na z 25 % – fond kolek  vneho investova-
nia zložený z akcií kótovaných na burzách v USA pros-
tredníctvom NN (L) US Enhanced Core Concentrated 
Equity fondu denominovaného v USD.

Dátum uvedenia 11. 3. 2008. 
 Fond svetových akcií II – investuje do akcií prostredníctvom 

fondov kolek  vneho investovania denominovaných v EUR 
a USD. Inves  cie denominované v USD môžu byť zabezpe-
čené voči menovému riziku. Zloženie majetku fondu: 
1. Jedna tre  na – fond kolek  vneho investovania zlo-

žený z akcií kótovaných na burzách cenných papierov 
v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku, Ru-
munsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lo-
tyšsku a Estónsku. 

2. Jedna tre  na – fond kolek  vneho investovania zložený 
z akcií kótovaných na burzách členských štátov Európ-
skej menovej únie (EMU) prostredníctvom NN (L) Euro 
Equity denominovaného v EUR.

3. Jedna tre  na – fond kolek  vneho investovania 
zložený z akcií kótovaných na burzách v USA pros-
tredníctvom NN (L) US Enhanced Core Concentrated 
Equity denominovaného v USD.

Dátum uvedenia: 11. 3. 2008. 
 Fond peňažných prostriedkov – investuje do likvidných 
fi nančných nástrojov peňažného trhu a dlhopisov so 
splatnosťou do jedného roka prostredníctvom fondu ko-
lek  vneho investovania NN (L) Euro Liquidity, ktorý je de-
nominovaný v EUR. Cieľom fondu je ponúkať čo najvyššie 
možné navýšenie hodnoty v súvislos   s krátkodobými úro-
kovými výnosmi za súčasného udržania stability hodnoty 
ak  v investovaním do por  ólia prevoditeľných cenných pa-
pierov s pevným výnosom a vysokou likviditou.
Dátum uvedenia: 1. 10. 2004.

 Zahraničný zmiešaný fond – investuje prostredníctvom 
fondu kolek  vneho investovania NN (L) Patrimonial Ag-
gressive, ktorý je denominovaný v EUR. NN (L) Patrimonial 
Aggressive investuje približne 25 % majetku do cenných 
papierov fondov kolek  vneho investovania investujúcich 
do pevne úročených fi nančných nástrojov a približne 75 % 
majetku do cenných papierov akciových fondov kolek  v-
neho investovania. Cieľom fondu je poskytnúť dlhodobé 
zhodnotenie. Inves  cie denominované v EUR môžu byť 
zabezpečené voči menovému riziku.

 Dátum uvedenia: 15. 5. 2000. 
 Fond stredoeurópskych akcií – investuje do akcií pros-

tredníctvom fondu kolek  vneho investovania NN (L) In-
terna  onal Viségrad Equity, ktorý je denominovaný v EUR. 
NN (L) Interna  onal Viségrad Equity investuje do akcií kó-
tovaných na burzách cenných papierov v Českej republi-
ke, Poľsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, 
Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. Maxi-
málne 10 % majetku NN (L) Interna  onal Viségrad Equity 
môže byť investovaných do akcií kótovaných na burzách 
cenných papierov v Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, 
Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku.

 Dátum uvedenia: 1. 10. 2004. 
 Dividendový akciový fond – investuje do medzinárod-

ných akcií, ktoré ponúkajú atrak  vny dividendový výnos, 
prostredníctvom fondu kolek  vneho investovania NN (L) 
Global High Dividend, ktorý je denominovaný v EUR. Cie-
ľom fondu je poskytnúť dlhodobé zhodnotenie. Inves  cie 
denominované v EUR môžu byť zabezpečené voči meno-
vému riziku.

 Dátum uvedenia: 1. 1. 2007. 
 Garantovaný fond – garantuje rast ceny podielovej jednot-

ky vo výške uvedenej v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
 Renta fond Euromix – investuje do diverzifi kovaného por-

 ólia európskych dlhopisov denominovaných v EUR. Fond 
sa zameriava na vytváranie výnosov ak  vnou správou por-
 ólia dlhopisov a nástrojov peňažného trhu investovaním 

minimálne 2/3 do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu 
vydaných emitentmi so sídlom v štátoch Európskej únie. 
K týmto krajinám patria členské štáty Európskej únie (EÚ) 
a štáty, ktoré sa považujú za európske vzhľadom na zeme-
pisnú polohu. Podkladovým ak  vom je podielový fond NN 
(L) Euromix Bond vo výške 100 %. 

 Dátum uvedenia: 1. 9. 2009.
B. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O DAŇOVÝCH POVINNOS

TIACH, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DANÚ POISTNÚ ZMLUVU 
 Vo všeobecnos   sa daňové povinnos  , ktoré sa vzťahu-

jú na poistnú zmluvu, riadia zákonom č. 595/2003 Z. z., 
o dani z príjmov, v platnom znení (ďalej len „Zákon o dani 
z príjmov“). Pri ukončení poistného vzťahu môžu nastať 
nasledovné prípady z hľadiska daňového: 
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1. Ukončenie poistenia v dôsledku poistného plnenia
a) poistné plnenie v prípade smr  , úrazu, inva-

lidity a pracovnej neschopnos  . V tomto prí-
pade ide o príjem oslobodený od dane podľa 
§ 9 ods. 2 písm. i) Zákona o dani z príjmov, a teda 
nedochádza k zdaneniu,

b) doži  e určitého veku. Plnenie z poistenia pre prí-
pad doži  a určitého veku sa považuje za príjmy 
z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. e) 
Zákona o dani z príjmov. Základom dane pri zdane-
ní týchto príjmov je suma plnenia znížená o zapla-
tené poistné. Tento základ dane sa zdaňuje daňou 
podľa platného Zákona o dani z príjmov vybera-
nou zrážkou.

2. Ukončenie poistenia s odkupnou hodnotou
 Odkupná hodnota je považovaná za príjem z kapitálo-

vého majetku podľa § 7 ods. 1 písm. e) Zákona o dani 
z príjmov. Odkupná hodnota môže byť väčšia, prípadne 
menšia ako zaplatené poistné. Ak odkupná hodnota je 
menšia, nevzniká daňová povinnosť, avšak v prípade 
väčšej odkupnej hodnoty vzniká daňová povinnosť. 
Z kladného základu dane (rozdiel medzi odkupnou hod-
notou a zaplateným poistným) sa zrazí 19% daň v deň 
výplaty tejto odkupnej hodnoty na účet poistníka.

3. Ukončenie poistenia s odkupnou hodnotou s pred-
chádzajúcimi výbermi 

 Základ dane sa posudzuje pri každom výbere tak, 
že 19% daňou vyberanou zrážkou sa zdaňuje kladný 
rozdiel medzi zaplateným poistným od začiatku pois-
tenia, resp. od poslednej výplaty odkupnej hodnoty 
k príslušnému dňu čiastkového výberu a vyplatenou 
sumou. Celková daňová povinnosť sa vysporiada pri 
ukončení poistného vzťahu tak, že celková povinnosť 
nesmie prekročiť 19 % medzi celkovým zaplateným 
poistným a príjmom pri ukončení poistenia (odkupná 
hodnota, doži  e určitého veku. Zrážkovú daň vyko-
náva pla  teľ dane (poisťovateľ) pri výplate alebo pri-
písaní úhrady v prospech daňovníka (poistníka). Pre 
poistníka (fyzickú osobu) je takáto daň konečná. Pri 
výplate poistného plnenia postupuje poisťovateľ pod-
ľa zákonov platných v čase výplaty odkupnej hodnoty. 

C. SPÔSOB VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ TOHO, KTO S PO
ISŤOVATEĽOM UZAVIERA POISTNÚ ZMLUVU POIST
NÍKA , POISTENÉHO A OPRÁVNENEJ OSOBY ĎALEJ 
LEN „KLIENT“
1.1 Sťažnosťou sa rozumie podanie klienta, ktorým:

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom 
chránených záujmov,

b) upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na po-
rušenie právnych predpisov. 

1.2 Sťažnosť klienta bude poisťovateľ vybavovať bez zby-
točného odkladu, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.

1.3 Klient má kedykoľvek právo podať sťažnosť a to pí-
somne, telefonicky, e-mailom, osobne alebo faxom. 
E-mailová adresa, ako aj telefonické spojenie sú zve-
rejnené na internetovej stránke poisťovateľa.

1.4 Zo sťažnos   musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej 
predmetom a čoho sa klient domáha. Klient je povin-
ný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez zbytočného 
odkladu požadované doklady k ním podávanej sťaž-
nos  . Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitos   
alebo klient nedoloží požadované doklady, poisťo-
vateľ vyzve klienta, aby v stanovenej lehote doplnil 
alebo opravil požadované údaje a doklady s upozor-
nením, že v prípade, ak tak neurobí, nebude možné 
vybavovanie sťažnos   začať a sťažnosť sa bude pova-
žovať za bezpredmetnú.

1.5 Osoba poverená poisťovateľom na vybavovanie sťaž-
nos   klientov sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorá 
spĺňa náležitos   podľa odseku 1.4 a ktorá bola poisťo-
vateľovi doručená. Lehota na vybavovanie sťažnos   
v dĺžke trvania 30 kalendárnych dní začína plynúť odo 
dňa doručenia sťažnos   poisťovateľovi.

1.6 V prípade, že k vybaveniu sťažnos   nedôjde v leho-
te 30 dní, poisťovateľ pred uplynu  m tejto lehoty 
klienta informuje, že jeho sťažnosť je predmetom 
prešetrenia. O výsledku prešetrenia sťažnos   infor-
muje poisťovateľ sťažovateľa bezodkladne.

1.7 Klient nemá nárok požadovať, aby sa jeho sťažnosť 
vybavovala prednostne. V osobitných prípadoch, 
výlučne na základe uváženia poisťovateľa, rozhodne 
o ďalšom postupe generálny riaditeľ poisťovateľa.

1.8 Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je mož-
né riešiť aj mimosúdne, na základe nasledujúcich práv-
nych predpisov: zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcov-
skom konaní, zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom 
rozhodcovskom konaní v prípade sporov, ktorých účast-
níkom je spotrebiteľ a zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii 
a o doplnení niektorých zákonov.

ZÁKON Č. 297/2008 Z. Z. O OCHRANE PRED LEGALIZÁ
CIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANE 

PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU A O ZMENE 
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 

ĎALEJ LEN „ZÁKON O AML“
VYSVETLENIE NIEKTORÝCH POJMOV V ČASTI „POIST
NÍK/DOPLNENIE IDENTIFIKÁCIE“
Ide o informáciu podľa zákona o AML. Poisťovateľ má po-
vinnosť spracúvať osobné údaje v rozsahu podľa zákona 
č. 297/2008 Z.z. o AML za účelom predchádzania a odhaľo-
vania legalizácie príjmov z trestnej činnos   a fi nancovania 
terorizmu.

ČASŤ A
1. PRACOVNÁ POZÍCIA A PREDMET ČINNOSTI/PODNI

KANIE
– Vymenovaným podnikaním fyzických osôb sa rozu-

mie advokát a notár.
– Vymenovaným zamestnaním sa rozumie realitný 

maklér a  ež právnik/účtovník, ktorý vykonáva čin-
nosť pre niektorú z činnos   uvedených v nasledujú-
com odseku.

– Vymenovaným podnikaním fyzických alebo práv-
nických osôb sa rozumie činnosť: zmenárne, aukčnej 
siene, herne, kasína,  povacej kancelárie, realitnej 
kancelárie, veľkoobchodu/maloobchodu s alkoho-
lom, tabakom, kávou, drahými kameňmi alebo kovmi, 
obchodu so starožitnosťami, bazáru, záložne, auto-
salónu/autobazáru, siete čerpacích staníc, nočného 
podniku, spoločnos   poskytujúcej ubytovacie/stravo-
vacie služby, spoločnos   podnikajúcej v stavebníctve.

– Vymenovanou verejnou funkciou sa rozumie poli-
 k (člen vedenia parlamentnej strany na celoštátnej 

úrovni), starosta, primátor, poslanec mestského ale-
bo obecného zastupiteľstva zodpovedný za správu 
majetku alebo územný rozvoj.

 Väčšinový spoločník – majúci najmenej 25 % podiel 
na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.

2. POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU SA PODĽA ZÁ
KONA O AML ROZUMIE
1) fyzická osoba, ktorej sú alebo boli zverené významné 

verejné funkcie. Významnou verejnou funkciou je hla-
va štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minis-
ter, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny 
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tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec 
zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca 
ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššie-
ho stupňa, pro   rozhodnu  u ktorých sa s výnimkou 
osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora 
audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, 
chargé d‘aff aires, vysoko postavený príslušník ozbro-
jených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpeč-
nostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného 
orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku 
alebo obchodnej spoločnos   patriacej do vlastníctva 
štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonáva-
nej v inš  túciách Európskej únie alebo v medzinárod-
ných organizáciách, člen štatutárneho orgánu poli  c-
kej strany alebo poli  ckého hnu  a.

2) fyzická osoba, ktorou je: manžel, manželka alebo oso-
ba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo 
manželka osoby uvedenej v odseku 1), dieťa, zať, ne-
vesta osoby uvedenej v odseku 1) alebo osoba, ktorá 
má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby 
uvedenej v odseku 1), alebo rodič osoby uvedenej 
v odseku 1).

3) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným uží-
vateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda 
rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1) 
alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1), 
alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby 
uvedenej v odseku 1).

ČASŤ B
1. Pravidelný zdroj príjmu: 2. Zdroje majetku:
a) Príjem zo závislej činnos  a) príjem zo závislej činnos   
b) Príjem z podnikania b) Príjem z podnikania
c) Príjem z podnikania a zo 

závislej činnos  
c) Príjem z kapitálového ma-

jetku
d) Príjem z kapitálového 

majetku
d) Príjem z nájmu

e) Príjem z nájmu e) Dedičstvo
f) Iné f) Výnosy z predaja obchod-

nej spoločnos  
g) Iné 

ZÁKON Č. 359/2015 Z.Z. O AUTOMATICKEJ VÝMENE 
INFORMÁCIÍ O FINANČNÝCH ÚČTOCH 
NA ÚČELY SPRÁVY DANÍ A O ZMENE 
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Poisťovateľ vo veci posúdenia daňovej príslušnos   klienta 
a možných dopadov zákona o automa  ckej výmene infor-
mácií o fi nančných účtoch na účely správy daní na zdanenie 
odporúča konzultovať daňového poradcu. 

ZÁKON Č. 186/2009 Z. Z. O FINANČNOM SPROSTRED
KOVANÍ A FINANČNOM PORADENSTVE A O ZMENE 

A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
1. Finančný agent nemá kvalifi kovanú účasť na základnom 

imaní alebo na hlasovacích právach NN Životnej poisťov-
ne, a.s. (poisťovateľa).

2. Poisťovateľ alebo osoba ho ovládajúca nemá kvalifi kova-
nú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích prá-
vach fi nančného agenta.

3. Finančný agent vykonáva fi nančné sprostredkovanie v sek-
tore poistenia a zaistenia na základe písomnej zmluvy vý-
lučne s poisťovateľom, ktorým je fi nančná inš  túcia NN Ži-
votná poisťovňa, a.s., a to na základe písomnej zmluvy, 
ktorá má výhradnú povahu. V prípade, ak fi nančný agent 

vykonáva fi nančné sprostredkovanie v sektore poistenia 
a zaistenia s viacerými fi nančnými inš  túciami na základe 
písomnej zmluvy, ktorá má nevýhradnú povahu alebo 
na základe písomnej zmluvy s iným fi načným agentom, 
fi nančný agent oznámi klientovi obchodné mená týchto 
fi nančných inš  túcii alebo fi nančného agenta. 
3a. Finančný agent prijíma za fi nančné sprostredkovanie 

vo vzťahu k poistnej zmluve od poisťovateľa odmenu 
vo forme provízie a inej platby vrátane ekonomickej 
výhody alebo inej peňažnej výhody, nepeňažnej vý-
hody alebo s  mulu. Klient je oprávnený požiadať fi -
nančného agenta o oznámenie výšky odmeny podľa 
predchádzajúcej vety. 

4. Právne následky spojené s uzatvorením poistnej zmluvy 

Spôsob uzatvorenia 
poistnej zmluvy

Poistná zmluva musí mať písomnú 
formu a uzatvorená je podpisom 
poistníka a poisteného, ak poist-
ník a poistený nie sú tie isté osoby 
a podpisom oprávneného zástupcu 
poisťovateľa.

Začiatok poistenia Poistenie začína nultou hodinou dňa 
nasledujúceho po uzavretí poistnej 
zmluvy. V poistnej zmluve môže byť 
dohodnuté, že sa poistenie začína 
už uzavretím poistnej zmluvy, alebo 
neskôr.

Práva a povinnosti 
poistníka/
poisteného

Poistený má právo na výplatu poist-
ného plnenia v prípade vzniku poist-
nej udalosti. Poistník má povinnosť 
platiť poistné. Poistník a poistený 
môžu, ale nemusia byť tie isté osoby.

Práva a povinnosti 
poisťovateľa

Poisťovateľ má povinnosť vyplatiť 
poistné plnenie v prípade vzniku 
poistnej udalosti a zároveň právo 
na poistné, ktoré vznikne nul-
tou hodinou dňa nasledujúceho 
po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak.

Upozornenie 
na následky 
predčasného 
ukončenia poistenia

V prípade, že poistník ukončí po-
istenie skôr ako bolo dohodnuté 
v poistnej zmluve, poisťovateľ vy-
platí odkupnú hodnotu. Výška od-
kupnej hodnoty sa nerovná sume 
zaplateného poistného.

Upozornenie 
na následky 
neplatenia 
poistného

Nezaplatenie poistného vedie k zá-
niku poistnej zmluvy, alebo k zníže-
niu (zredukovaniu) poistnej sumy.

Zánik poistenia Poistenie môže zaniknúť:
– 24. hodinou dňa dohodnutého 

ako deň ukončenia poistenia 
– výpoveďou 
– odstúpením 
– dohodou 
– neplatením poistného 
– odmietnutím poistného plnenia  

poisťovateľom 
– vznikom poistnej udalosti

Poistné plnenie Suma, ktorú poisťovateľ vypla-
tí na konci poistnej doby alebo 
po ukončení poistného šetrenia.
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Zníženie alebo 
odmietnutie 
poistného plnenia

Poistné plnenie môže byť znížené 
alebo jeho vyplatenie môže byť od-
mietnuté poisťovateľom. Prípady, 
ktoré tak môžu nastať, sú uvedené 
v príslušných všeobecných a/alebo 
osobitných poistných podmienkach.

Právne následky uzatvorenia poistnej zmluvy sú detailne 
uvedené vo všeobecných poistných podmienkach poisťova-
teľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
5. Poisťovateľ je povinný na základe zák. č. 39/2015 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov tvoriť technické rezervy, aby bol schopný splniť svoje 
záväzky voči svojim klientom. Výšku týchto technických 
rezerv na pravidelnej báze kontroluje Národná banka 
Slovenska. Súčasne je poisťovateľ povinný dodržiavať 
týmto zákonom presne stanovené princípy solventnos  . 
Dohľad nad činnosťou poisťovateľa vykonáva Národná 
banka Slovenska. 
5a. Finančný agent zisťuje a zaznamenáva požiadavky 

a potreby klienta, jeho skúsenos   a znalos   týkajúce 
sa poskytovaného inves  čného produktu založeného 
na poistení, informácie o fi nančnej situácii klienta, in-
formácie týkajúce sa schopnos   klienta znášať straty 
a informácie o inves  čných cieľoch klienta, vrátane 
jeho odolnos   voči riziku tak, aby mohol klientovi od-
poručiť inves  čné produkty založené na poistení, ktoré 
sú pre neho vhodné a zodpovedajú postoju klienta k ri-
ziku a schopnos   znášať straty. Klient potvrdí splnenie 
povinnos   fi nančného agenta podľa predchádzajúcej 
vety na dokumentoch, na základe ktorých fi nančný 
agent zisťuje a zaznamenáva skutočnos   o klientovi 
podľa predchádzajúcej vety. V prípade, ak klient od-
mietne poskytnúť fi nančnému agentovi informácie 
podľa prvej vety tohto bodu a trvá na poskytnu   inves-
 čného produktu založeného na poistení, túto skutoč-

nosť potvrdí fi nančnému agentovi písomne. 
5b. Finančný agent bude poskytovať klientovi pravidelné 

posúdenie vhodnos   klientovi odporučených inves-
 čných produktov založených na poistení. 

5c. Finančný agent informuje klienta pred poskytnu  m 
inves  čného produktu založeného na poistení a ná-
sledne minimálne jeden krát ročne počas trvania 
zmluvného vzťahu o rizikách a odporúčaniach spoje-
ných s inves  čným produktom založenom na poiste-
ní, s konkrétne navrhnutými inves  čnými stratégiami 
a o nákladoch a poplatkoch, ktoré nie sú spôsobené 
trhovým rizikom, a to predložením osobitného infor-
mačného dokumentu o poistnom produkte. Kľúčové 
informácie o inves  čnom produkte založenom na po-
istení, s cieľom pochopiť povahu, riziká, náklady, mož-
né výnosy a straty súvisiace s inves  čným produktom 
založenom na poistení a s možnosťou jeho porov-
nania s inými produktmi, sú uvedené v Dokumente 
s kľúčovými informáciami predloženom klientovi. 

 V prípade Preddefi novaných stratégií sú kľúčové informácie 
o inves  čnom produkte založenom na poistení uvedené 
v Dokumente s kľúčovými informáciami k inves  čnej zložke 
poistenia – fondu. Predloženie informačných dokumentov 
klientovi pred uzavre  m zmluvy o poskytnu   fi nančnej služ-
by potvrdí klient podpisom zmluvnej dokumentácie.

6. Spôsob vybavovania sťažnos   na vykonávanie sprostred-
kovania poistenia fi nančným agentom

 Pre spôsob vybavovania sťažnos   na vykonávanie 
sprostredkovania poistenia fi nančným agentom sa pri-
merane použijú ustanovenia čas   C týchto Informácií.

7. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostred-
kovanou fi nančnou službou

 Je uvedená v pravidelne aktualizovanom Sadzobníku po-
platkov i na stránke www.nnpoistovna.sk.

8. Podstatné náležitos   poistnej zmluvy
 Poistná zmluva obsahuje najmä:

Výšku poistnej sumy
Výšku poistného, jeho splatnosť, označenie, či ide o jednora-
zovo alebo bežne platené poistné
Poistnú dobu
Informáciu o existencii podielu na výnosoch a spôsobe 
jeho rozdelenia
Práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s pois-
ťovateľom uzatvára poistnú zmluvu
Výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí pri 
predčasnom ukončení poistenia

9. Informácie o daňovom režime
 Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta 

a v budúcnos   sa môže zmeniť.
10. Poučenie o práve na odstúpenie od poistnej zmluvy 

a) Poistník má právo najneskôr do tridsať dní odo dňa 
uzavre  a poistnej zmluvy od tejto poistnej zmluvy 
odstúpiť formou písomného oznámenia o odstúpení 
doručeného poisťovateľovi. Účinky odstúpenia nasta-
nú dňom doručenia.

b) Oznámenie o odstúpení sa podáva písomne pros-
tredníctvom poštového podniku.

c) Z oznámenia o odstúpení musí byť zrejmé, kto ho po-
dáva.

d) Oznámenie o odstúpení musí byť adresované poisťova-
teľovi.



6

65
50

44
e 

ve
rz

ia
 Ž

P 
Sm

ar
t I

nv
es

t U
Z2

S 
– 

5/
20

18

SADZOBNÍK POPLATKOV

POPLATKY
1. Poplatok na kry  e administra  vnych nákladov 1,60 EUR
 (účtuje sa mesačne počas celej doby trvania poistenia vrátane poistných zmlúv v splatenom 

stave, hradí sa formou odpočtu podielových jedno  ek z hodnoty podielového účtu)
2. Poplatok za pokry  e počiatočných nákladov poisťovateľa 0 EUR

a) Poplatok na pokry  e počiatočných nákladov poisťovateľa za obdobie prvých 3 rokov od začiatku 
poistenia. Výška tohto poplatku sa stanoví ako tzv. alokačné percento z výšky bežného poistného 
(na hlavnom poistení 1. poisteného) za prvé poistné obdobie. Pokiaľ sa v prvých 3 rokoch poistenia 
zníži bežné poistné na hlavnom poistení 1. poisteného, poplatok vo výške podľa prvého poistného 
obdobia sa účtuje maximálne po dobu 1 roku od tohto zníženia a následne sa jeho výška stanoví ako 
alokačné percento z aktuálnej výšky bežného poistného na hlavnom poistení 1. poisteného.

b) Poplatok na pokry  e počiatočných nákladov poisťovateľa za obdobie prvých 3 rokov od zvýšenia bežného 
poistného na hlavnom poistení 1. poisteného. Výška tohto poplatku sa stanoví ako tzv. alokačné percento 
zo sumy, o ktorú bolo bežné poistné zvýšené (rozhodná je zostávajúca poistná doba 1. poisteného).

 (hradí sa formou odpočtu zo zaplateného bežného poistného, príp. formou odpočtu podielových jedno  ek z hodnoty 
podielového účtu; v prípade prevodu poistenia do splateného stavu a/alebo zániku  budú  eto poplatky doposiaľ neu-
hradené za prvé 3 roky od začiatku poistenia a/alebo za obdobie prvých 3 rokov od zvýšenia poistného uhradené jed-
norazovo k aktuálnemu dátumu, a to aj v prípade, že k prevodu do splateného stavu alebo zániku poistenia dôjde pred 
uplynu  m uvedeného 3 ročného obdobia)

Alokačné percento
Poistná doba 1. rok 2. rok 3. rok Poistná doba 1. rok 2. rok 3. rok

1 2 14 27 27 27
2 3 3 15 28 28 28
3 4 4 4 16 33 33 33
4 5 5 5 17 39 39 39
5 6 6 6 18 44 44 44
6 7 7 7 19 47 47 47
7 8 8 8 20 50 50 50
8 9 9 9 21 53 53 53
9 10 10 10 22 56 56 56

10 11 11 11 23 59 59 59
11 15 15 15 24 62 62 62
12 20 20 20 25 64 64 64
13 25 25 25 26 a viac 65 65 65

3. Poplatok za zmenu základných údajov poistnej zmluvy 0 EUR
4. Poplatok za zmenu technických parametrov poistenia 

(poistného, poistnej sumy, pripoistení apod.)
0 EUR

5. Poplatok za výpis z podielového účtu
• prvý výpis v poistnom roku 0 EUR
• druhý a ďalší výpis v poistnom roku 1,60 EUR

 (hradí sa formou odpočtu podielových jedno  ek z hodnoty podielového účtu)
6. Poplatok za vklad mimoriadneho poistného 0 EUR
7. Poplatok za čiastočný odkup podielových jedno  ek

• z fi nančných fondov 0,3 % z objemu výberu
• z garantovaného fondu 0,3 % z objemu výberu

8. Poplatok za zmenu alokačného pomeru
• prvá zmena v poistnom roku 0 EUR
• druhá a každá ďalšia zmena v poistnom roku 1,66 EUR

 (hradí sa formou odpočtu podielových jedno  ek z hodnoty podielového účtu)
9. Poplatok za prevod podielových jedno  ek medzi jednotlivými fi nančnými fondmi

• prvá zmena v poistnom roku 0 EUR
• druhá a každá ďalšia zmena v poistnom roku 1,66 EUR

 (hradí sa formou odpočtu podielových jedno  ek z hodnoty podielového účtu)
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10. Poplatok za prerušenie povinnos   pla  ť bežné poistné 6 EUR
 (hradí sa formou odpočtu podielových jedno  ek z hodnoty podielového účtu)
11. Administra  vny poplatok za dohľadanie platby poistného po viac ako 6 mesiacoch 16,60 EUR
12. Poplatky spojené s fi nančnými fondmi
 (nejdú na vrub poistníka, ale vo svojom dôsledku znižujú predajnú cenu podielových jedno  ek fondov, výška poplatkov 

sa môže v čase meniť)

Ročne z objemu inves  cie
Názov fi nančného fondu Poplatok poisťovateľovi 

za sprostredkovanie fi nančného fondu
Fond dlhopisov 0,90 %
Zmiešaný fond II 0,90 %
Fond svetových akcií II 0,90 %
Fond peňažných prostriedkov 0,80 %
Zahraničný zmiešaný fond 0,90 %
Fond stredoeurópskych akcií 0,90 %
Dividendový akciový fond 0,90 %

13. Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou – tzv. „Bid/Off er spread“
• pre bežné poistné 4 %
• pre mimoriadne poistné 1,5 %

LIMITY
14. Minimálna výška vkladu pre mimoriadne poistné 40 EUR
15. Minimálna výška čiastočného odkupu

• z fi nančného fondu 120 EUR
• z garantovaného fondu 120 EUR

16. Maximálna výška čiastočného odkupu
• z fi nančného fondu                                                                                                                 do výšky akumulačných jedno  ek
• z garantovaného fondu                                                                                                                do výšky akumulačných jedno  ek

17. Garantovaný fond
• garantuje rast ceny podielovej jednotky vo výške uvedenej v dokumente – Aktuál-

na miera ročného rastu ceny podielovej jednotky v Garantovanom fonde, ktorý je 
zverejnený na www.nnpoistovna.sk. Poisťovateľ má právo úrokovú mieru v priebehu 
trvania zmluvy zmeniť. 

18. Minimálna hodnota na prevod poistenia do splateného stavu 120 EUR
• poistná suma pre prípad smr   v splatenom stave 400 EUR
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VÝPOČET RIZIKOVÉHO POISTNÉHO ZA HLAVNÉ POISTENIE
Výška rizikového poistného sa rovná násobku sadzby poistného stanovenej pre daný vek prvého poisteného v aktuálne plat-
nom sadzobníku poisťovateľa a sumy, o ktorú je hodnota podielového účtu k aktuálnemu dátumu nižšia ako poistná suma 
pre prípad smr   prvého poisteného. Rizikové poistné sa zaokrúhľuje na dve desa  nné miesta. 
Rizikové poistné = maximum/1000*sadzba

Vek Sadzba Vek Sadzba Vek Sadzba
0 0,276 26 0,095 52 0,900
1 0,096 27 0,099 53 0,990
2 0,065 28 0,104 54 1,080
3 0,049 29 0,108 55 1,170
4 0,044 30 0,113 56 1,260
5 0,036 31 0,117 57 1,350
6 0,032 32 0,126 58 1,440
7 0,031 33 0,144 59 1,530
8 0,030 34 0,162 60 1,620
9 0,030 35 0,180 61 1,755

10 0,031 36 0,198 62 1,890
11 0,032 37 0,216 63 2,025
12 0,033 38 0,234 64 2,160
13 0,036 39 0,252 65 2,295
14 0,040 40 0,270 66 2,430
15 0,043 41 0,315 67 2,565
16 0,050 42 0,360 68 2,700
17 0,056 43 0,405 69 2,835
18 0,063 44 0,450 70 2,970
19 0,069 45 0,495 71 3,150
20 0,074 46 0,540 72 3,420
21 0,078 47 0,594 73 3,690
22 0,082 48 0,648 74 3,960
23 0,085 49 0,702 75 4,320
24 0,088 50 0,765
25 0,090 51 0,828
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Zamestnanci 
Príjem poisteného Denná dávka

Ročný Mesačný
hrubý príjem hrubý príjem Zamestnanec
0 15999,99 0 1333,33 7,0

16000 16799,99 1333,34 1400,00 8,0
16800 17599,99 1400,01 1466,67 9,5
17600 18399,99 1466,68 1533,33 11,0
18400 19199,99 1533,34 1600,00 12,5
19200 19999,99 1600,01 1666,67 13,5
20000 20799,99 1666,68 1733,33 15,0
20800 21599,99 1733,34 1800,00 16,5
21600 22399,99 1800,01 1866,67 18,0
22400 23199,99 1866,68 1933,33 19,0
23200 23999,99 1933,34 2000,00 20,5
24000 24799,99 2000,01 2066,67 22,0
24800 25599,99 2066,68 2133,33 23,5
25600 26399,99 2133,34 2200,00 24,5
26400 27199,99 2200,01 2266,67 26,0
27200 27999,99 2266,68 2333,33 27,5
28000 28799,99 2333,34 2400,00 29,0
28800 29599,99 2400,01 2466,67 30,0
29600 30399,99 2466,68 2533,33 31,5
30400 31199,99 2533,34 2600,00 33,0
31200 31999,99 2600,01 2666,67 34,5
32000 32799,99 2666,68 2733,33 36,0
32800 33599,99 2733,34 2800,00 37,0
33600 34399,99 2800,01 2866,67 38,5
34400 35199,99 2866,68 2933,33 40,0
35200 35999,99 2933,34 3000,00 41,5
36000 36799,99 3000,01 3066,67 42,5
36800 37599,99 3066,68 3133,33 44,0
37600 38399,99 3133,34 3200,00 45,5
38400 39199,99 3200,01 3266,67 47,0
39200 39999,99 3266,68 3333,33 48,0
40000 40799,99 3333,34 3400,00 49,5
40800 41599,99 3400,01 3466,67 51,0
41600 42399,99 3466,68 3533,33 52,5
42400 43199,99 3533,34 3600,00 54,0
43200 43999,99 3600,01 3666,67 55,0
44000 44799,99 3666,68 3733,33 56,5
44800 45599,99 3733,34 3800,00 58,0
45600 46399,99 3800,01 3866,67 59,0
46400 47199,99 3866,68 3933,33 60,5
47200 47999,99 3933,34 4000,00 62,0
48000 48799,99 4000,01 4066,67 63,0
48800 49599,99 4066,68 4133,33 64,5
49600 50399,99 4133,34 4200,00 66,0
50400 51199,99 4200,01 4266,67 67,5
51200 51999,99 4266,68 4333,33 69,0
52000 52799,99 4333,34 4400,00 70,5
52800 53599,99 4400,01 4466,67 72,0
53600 54399,99 4466,68 4533,33 73,5
54400 55199,99 4533,34 4600,00 75,0
55200 55999,99 4600,01 4666,67 76,5

Zamestnanci 
Príjem poisteného Denná dávka

Ročný Mesačný
hrubý príjem hrubý príjem Zamestnanec

56000 56799,99 4666,68 4733,33 78,0
56800 57599,99 4733,34 4800,00 79,5
57600 58399,99 4800,01 4866,67 80,0
58400 59199,99 4866,68 4933,33 80,0
59200 59999,99 4933,34 5000,00 80,0
60000 60799,99 5000,01 5066,67 80,0
60800 61599,99 5066,68 5133,33 80,0
61600 62399,99 5133,34 5200,00 80,0
62400 63199,99 5200,01 5266,67 80,0
63200 63999,99 5266,68 5333,33 80,0
64000 64799,99 5333,34 5400,00 80,0
64800 65599,99 5400,01 5466,67 80,0
65600 66399,99 5466,68 5533,33 80,0
66400 67199,99 5533,34 5600,00 80,0
67200 67999,99 5600,01 5666,67 80,0
68000 68799,99 5666,68 5733,33 80,0
68800 69599,99 5733,34 5800,00 80,0
69600 70399,99 5800,01 5866,67 80,0
70400 71199,99 5866,68 5933,33 80,0
71200 71999,99 5933,34 6000,00 80,0
72000 72799,99 6000,01 6066,67 80,0
72800 73599,99 6066,68 6133,33 80,0
73600 74399,99 6133,34 6200,00 80,0
74400 75199,99 6200,01 6266,67 80,0
75200 75999,99 6266,68 6333,33 80,0
76000 76799,99 6333,34 6400,00 80,0
76800 77599,99 6400,01 6466,67 80,0
77600 78399,99 6466,68 6533,33 80,0
78400 6533,34 80,0

SZČO – nem. poistená
Príjem poisteného Denná dávka

Ročný Mesačný
„hrubý príjem“ – 

základ dane hrubý príjem SZČO s poistením 

0 18399,99 0 1533,33 7,0
18400 19199,99 1533,34 1600,00 8,0
19200 19999,99 1600,01 1666,67 9,0
20000 20799,99 1666,68 1733,33 10,5
20800 21599,99 1733,34 1800,00 11,5
21600 22399,99 1800,01 1866,67 13,0
22400 23199,99 1866,68 1933,33 14,0
23200 23999,99 1933,34 2000,00 15,0
24000 24799,99 2000,01 2066,67 16,5
24800 25599,99 2066,68 2133,33 17,5
25600 26399,99 2133,34 2200,00 19,0
26400 27199,99 2200,01 2266,67 20,0
27200 27999,99 2266,68 2333,33 21,5
28000 28799,99 2333,34 2400,00 22,5
28800 29599,99 2400,01 2466,67 23,5
29600 30399,99 2466,68 2533,33 25,0

TABUĽKA MAXIMÁLNYCH DENNÝCH DÁVOK PRE PRIPOISTENIE PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI SPN4/SPN5
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SZČO s dennou dávkou do 7 EUR musí mať hrubý ročný 
príjem (obrat) aspoň vo výške priemernej mesačnej mzdy 
v hospodárstve (podľa Štatistického úradu SR) x 12 mesiacov. 
SZČO s dennou dávkou nad 7 EUR musí mať hrubý ročný príjem 
(obrat mínus náklady, je možné využiť 60 % paušálne náklady).

SZČO – nem. poistená
Príjem poisteného Denná dávka

Ročný Mesačný
„hrubý príjem“ – 

základ dane hrubý príjem SZČO s poistením 

30400 31199,99 2533,34 2600,00 26,0
31200 31999,99 2600,01 2666,67 27,5
32000 32799,99 2666,68 2733,33 28,5
32800 33599,99 2733,34 2800,00 29,5
33600 34399,99 2800,01 2866,67 31,0
34400 35199,99 2866,68 2933,33 32,0
35200 35999,99 2933,34 3000,00 33,5
36000 36799,99 3000,01 3066,67 34,5
36800 37599,99 3066,68 3133,33 35,5
37600 38399,99 3133,34 3200,00 37,0
38400 39199,99 3200,01 3266,67 38,0
39200 39999,99 3266,68 3333,33 39,5
40000 40799,99 3333,34 3400,00 40,5
40800 41599,99 3400,01 3466,67 41,5
41600 42399,99 3466,68 3533,33 43,0
42400 43199,99 3533,34 3600,00 44,0
43200 43999,99 3600,01 3666,67 45,5
44000 44799,99 3666,68 3733,33 46,5
44800 45599,99 3733,34 3800,00 47,5
45600 46399,99 3800,01 3866,67 49,0
46400 47199,99 3866,68 3933,33 50,0
47200 47999,99 3933,34 4000,00 51,5
48000 48799,99 4000,01 4066,67 52,5
48800 49599,99 4066,68 4133,33 53,5
49600 50399,99 4133,34 4200,00 55,0
50400 51199,99 4200,01 4266,67 56,0
51200 51999,99 4266,68 4333,33 57,5
52000 52799,99 4333,34 4400,00 58,5
52800 53599,99 4400,01 4466,67 59,5
53600 54399,99 4466,68 4533,33 60,5
54400 55199,99 4533,34 4600,00 62,0

SZČO – nem. poistená
Príjem poisteného Denná dávka

Ročný Mesačný
„hrubý príjem“ – 

základ dane hrubý príjem SZČO s poistením 

55200 55999,99 4600,01 4666,67 63,0
56000 56799,99 4666,68 4733,33 64,0
56800 57599,99 4733,34 4800,00 65,0
57600 58399,99 4800,01 4866,67 66,0
58400 59199,99 4866,68 4933,33 67,5
59200 59999,99 4933,34 5000,00 68,5
60000 60799,99 5000,01 5066,67 69,5
60800 61599,99 5066,68 5133,33 70,5
61600 62399,99 5133,34 5200,00 72,0
62400 63199,99 5200,01 5266,67 73,0
63200 63999,99 5266,68 5333,33 74,0
64000 64799,99 5333,34 5400,00 75,0
64800 65599,99 5400,01 5466,67 76,0
65600 66399,99 5466,68 5533,33 77,5
66400 67199,99 5533,34 5600,00 78,5
67200 67999,99 5600,01 5666,67 79,5
68000 68799,99 5666,68 5733,33 80,0
68800 69599,99 5733,34 5800,00 80,0
69600 70399,99 5800,01 5866,67 80,0
70400 71199,99 5866,68 5933,33 80,0
71200 71999,99 5933,34 6000,00 80,0
72000 72799,99 6000,01 6066,67 80,0
72800 73599,99 6066,68 6133,33 80,0
73600 74399,99 6133,34 6200,00 80,0
74400 75199,99 6200,01 6266,67 80,0
75200 75999,99 6266,68 6333,33 80,0
76000 76799,99 6333,34 6400,00 80,0
76800 77599,99 6400,01 6466,67 80,0
77600 78399,99 6466,68 6533,33 80,0
78400 6533,34 80,0

Príjem poisteného (v EUR) Denná dávka (v EUR) pre SDL1 Denná dávka (v EUR) pre SDL2
Ročný hrubý príjem Mesačný hrubý príjem Od Do Od Do

0 11200,07 0 933,33 20 (bez dokladovania príjmov) 20 (bez dokladovania príjmov)
11200,08 13600,07 933,34 1133,33 20,01 24,99 20,01 24,99
13600,08 16800,11 1133,34 1400 25 29,99 25 29,99
16800,12 20000,15 1400,01 1666,67 30 34,99 30
20000,16 22400,15 1666,68 1866,67 35 39,99 30
22400,16 25600,07 1866,68 2133,33 40 44,99 30
25600,08 28800,11 2133,34 2400 45 49,99 30
28800,12 32000,15 2400,01 2666,67 50 54,99 30
32000,16 34400,15 2666,68 2866,67 55 59,99 30
34400,16 37600,07 2866,68 3133,33 60 64,99 30
37600,08 40000,07 3133,34 3333,33 65 69,99 30

40000,08 3333,34 70 30

TABUĽKA MAXIMÁLNYCH DENNÝCH DÁVOK PRE PRIPOISTENIE ODŠKODNÉHO ZA DOBU LIEČENIA ÚRAZU 
DOSPELÉHO/DIEŤAŤA S PROGRESIOU A S BOLESTNÝM SDL1/SDL2
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
SPOLOČNOSTI 

NN ŽIVOTNÁ POISŤOVŇA, A.S.
ĎALEJ IBA „POISŤOVATEĽ“  

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

Článok 1 – Úvodné ustanovenie
Pre všetky poistné zmluvy o inves  čnom životnom poistení 
uzatvorené so spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s. pla-
 a príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianske-

ho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ob-
čiansky zákonník”) a  eto všeobecné poistné podmienky 
pre inves  čné životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP”), ktoré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Pokiaľ nie je 
v týchto VPP IŽP uvedené inak, pla  a ustanovenia Občian-
skeho zákonníka.
Článok 2 – Definície
V týchto VPP IŽP pla  a nasledujúce defi nície:
Poisťovateľ
NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 35 691 999, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
č. 1095/B.
Poistník
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmlu-
vu s poisťovateľom a ktorá je povinná platiť poistné.
Poistený
Fyzická osoba, na ktorej život, zdravie alebo telesné poško-
denie sa poistenie vzťahuje. 
Oprávnená osoba
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej vzniká právo na poist-
né plnenie podľa poistnej zmluvy v prípade poistnej udalosti.
Poistná udalosť
Poistná udalosť je náhodná udalosť, o ktorej poistený dô-
vodne predpokladá, že môže nastať, ale v čase uzavretia 
poistenia nevie, kedy sa tak stane, prípadne, či k nej vôbec 
dôjde.
Poistná suma
Suma dohodnutá v poistnej zmluve, na ktorej vyplatenie 
vznikne nárok v prípade vzniku poistnej udalosti dohodnutej 
v poistnej zmluve.
Poistné plnenie
Suma, ktorú poisťovateľ vyplatí po ukončení poistného 
vyšetrenia a ktorej výška sa určí v súlade s ustanoveniami 
poistnej zmluvy na základe výsledkov poistného vyšetrenia.
Poistná doba
Obdobie v rokoch, na ktoré je v poistnej zmluve dohodnuté 
poistenie.
Poistné obdobie
Obdobie určené v poistnej zmluve, za ktoré sa platí bežné 
poistné (frekvencia platenia).
Poistenie
Právny vzťah, na základe ktorého (a) dochádza k prenosu 
finančných následkov rizika poisteného na poisťovateľa a (b) 
vzniká záväzok poistníka platiť poistné a záväzok poisťova-
teľa poskytnúť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti 
(poistné krytie).
Poistné
Odplata, ktorú je poistník povinný platiť za poistenie dohod-
nuté poisťovateľom.
Vstupný vek
Dožitý vek poisteného v rokoch pred začiatkom poistenia.

Výročie poistenia
Deň, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom začiatku 
poistenia vždy po uplynutí dvanástich po sebe nasledujúcich 
mesiacov.
Hlavné poistenie
Poistenie, ktoré v zmysle povolenia na výkon poisťovacej 
činnosti je poisťovateľ oprávnený vykonávať ako samostatné 
poistenie.
Pripoistenie
Poistenie, ktoré v zmysle povolenia na výkon poisťovacej 
činnosti je poisťovateľ oprávnený vykonávať výlučne s hlav-
ným poistením.
Výzva
Písomné upozornenie poisťovateľa na zaplatenie dlžného 
poistného, od doručenia ktorého začína plynúť lehota na za-
platenie dlžného poistného, márnym uplynutím ktorej pois-
tenie zanikne alebo je prevedené do splateného stavu.
Poistka
Písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy 
alebo o vykonaní akejkoľvek zmeny v poistnej zmluve.
Sadzobník poplatkov
Zoznam poplatkov a nákladov poisťovateľa platný v čase 
vykonania úkonu podliehajúceho poplatkovej povinnosti. 
Sadzobník poplatkov je zverejnený na internetovej stránke 
poisťovateľa a v jeho prevádzkových priestoroch.
Dlžné poistné
Akýkoľvek druh poistného, s ktorého zaplatením je po-
istník v omeškaní ku dňu určenému v týchto poistných 
podmienkach.
Podielový účet poistníka
Individuálny účet vedený poisťovateľom pre každého poist-
níka ku každej poistnej zmluve. 
Článok 3 – Predmet poistenia
Predmetom poistenia je poistná udalosť, ktorou sa v život-
nom poistení rozumie:
a) smrť poisteného počas poistnej doby v zmysle poistnej 

zmluvy,
b) doži  e sa poisteného konca poistnej doby v zmysle poist-

nej zmluvy.
Článok 4 – Uzavretie poistnej zmluvy
4.1 Poistná zmluva, ako aj akékoľvek jej zmeny s výnimkou 

vyjadrenia k infl ačnému zvýšeniu v zmysle čl. 16 týchto 
VPP musia mať písomnú formu. E-mailová komuniká-
cia sa považuje za zachovanie písomnej formy podľa 
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

4.2 Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keď poisťovateľ 
dostal oznámenie o prija   svojho návrhu, a to podpí-
saním poistnej zmluvy poistníkom a poisteným, ak je 
poistený iná osoba ako poistník.

4.3 Poistník a poistený, ak je poistený iná osoba ako poistník, 
sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky písom-
né otázky poisťovateľa týkajúce sa uzatváraného poiste-
nia. To pla   aj v prípade zmeny poistenia. Písomné otázky 
poisťovateľa týkajúce sa poistenia, ako aj písomné odpo-
vede poistníka a poisteného, ak je poistený iná osoba ako 
poistník, tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

4.4 Poisťovateľ vydáva poistníkovi poistku. Poistka je neod-
deliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

Článok 5 – Začiatok poistenia
Povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a zároveň 
jeho právo na poistné vznikne nultou hodinou dňa nasledu-
júceho po uzavre   poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté, že sa poistenie začína už uzavre  m po-
istnej zmluvy alebo neskôr.
Článok 6 – Zánik poistenia
6.1 Poistenie zaniká na základe skoršej z nasledujúcich 

skutočnos  :
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a) 24. hodinou dňa dohodnutého ako deň ukončenia 
poistenia,

b) na základe výpovede poistnej zmluvy zo strany pois-
ťovateľa alebo poistníka podľa článku 10 týchto 
VPP IŽP,

c) odstúpením poisťovateľa alebo poistníka od poist-
nej zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianske-
ho zákonníka,

d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom 
podľa príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka,

e) ako dôsledok neplatenia poistného,
f) vznikom poistnej udalos  , ak v príslušných osobit-

ných poistných podmienkach nie je uvedené inak,
g) dohodou.

6.2 Ak nastala poistná udalosť podľa článku 3 týchto VPP 
IŽP a dôvod ďalšieho poistenia odpadol, poistenie za-
nikne až ukončením poistného vyšetrenia podľa člán-
ku 11 týchto VPP IŽP. Povinnosť pla  ť poistné v tomto 
prípade zaniká dňom vzniku poistnej udalos  .

Článok 7 – Platenie poistného
7.1 Poistník je povinný pla  ť poistné stanovené poisťova-

teľom a dohodnuté v poistnej zmluve riadne a včas, a to 
za dohodnuté poistné obdobia (bežné poistné). Možno 
 ež dohodnúť, že poistné bude zaplatené naraz za celú 

dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané (jednorazové 
poistné). Poistník zodpovedá za platenie príslušného 
poistného stanoveného poisťovateľom a dohodnutého 
v poistnej zmluve.

7.2 Poistné sa považuje za zaplatené riadne a včas, ak poist-
né v dohodnutej výške je pripísané na účet poisťovateľa.

7.3 Bežné poistné môže byť platené v ročných, polroč-
ných, štvrťročných alebo mesačných poistných ob-
dobiach, a to poštovým poukazom alebo bankovým 
prevodom. Poistník môže v priebehu platenia poistné-
ho meniť poistné obdobia, a to po písomnej dohode 
s poisťovateľom.

7.4 Poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové po-
istné je splatné v deň začiatku poistenia. Bežné poistné 
za každé nasledujúce poistné obdobie je splatné prvým 
dňom tohto obdobia.

7.5 Poistné sa pla   v mene EUR, ak nie je dohodnuté inak.
7.6 Poisťovateľ je oprávnený stanoviť minimálnu a/alebo 

maximálnu výšku bežného poistného. Obdobne to pla-
  aj pre mimoriadne poistné, pokiaľ osobitné poistné 

podmienky umožňujú jeho úhradu nad rámec bežného 
poistného.

7.7 Pokiaľ poisťovateľ dostane platbu, ktorú nebude možné 
iden  fi kovať (najmä pre nesprávny variabilný symbol), 
platbu vrá   späť na bankový účet alebo na adresu odo-
sielateľa, z ktorej bola uhradená. Obdobne je poisťo-
vateľ oprávnený vrá  ť platbu mimoriadneho poistného 
alebo jej časť, pokiaľ nie je dodržaná výška minimálne-
ho/maximálneho poistného pre mimoriadne poistné 
stanovené poisťovateľom. Postup v prípade, kedy po-
istník pri mimoriadnom poistnom neurčí do akých fi -
nančných fondov a v akom pomere má byť mimoriadne 
poistné investované (tzv. alokačný pomer), je špecifi ko-
vaný v osobitných poistných podmienkach.

7.8 Ak je oprávnenou osobou na poistné plnenie poistený, 
ktorý je inou osobou ako poistník a poistník nepla  l ku 
dňu vzniku poistnej udalos   poistné riadne a včas, pre 
tento prípad sa poistník a poistený uzavre  m poistnej 
zmluvy dohodli a poisťovateľ s takouto dohodou súhla-
sí, že okamihom vzniku nároku na poistné plnenie (i) 
poistený pristupuje v celom rozsahu k dlhu poistníka 
z  tulu nezaplateného poistného a (ii) poisťovateľ má 
právo započítať pohľadávku dlžného poistného voči po-
hľadávke poisteného ako oprávnenej osoby na výplatu 
poistného plnenia.

7.9 Ak právo na poistné plnenie vznikne oprávnenej osobe 
pre prípad smr   poisteného, ktorá je inou osobou ako 
poistník a poistník ku dňu vzniku poistnej udalos   ne-
pla  l poistné riadne a včas, poisťovateľ v prípade dlžné-
ho poistného postupuje primerane podľa ods. 7.8 toh-
to článku. Ak právo na výplatu poistného plnenia 
uplatní viac oprávnených osôb pre prípad smr   poiste-
ného, každá z oprávnených osôb sa podieľa na záväzku 
poistníka pomerom, v akom sa podieľajú na poistnom 
plnení. 

7.10 Poisťovateľ je oprávnený započítať akúkoľvek pohľa-
dávku poistníka voči poisťovateľovi na akúkoľvek po-
hľadávku poisťovateľa voči poistníkovi, a to bez ohľadu 
na to, či takáto pohľadávka poisťovateľa je splatná ale-
bo nie, či takáto pohľadávka poisťovateľa vznikla z rov-
nakého právneho dôvodu alebo nie a či takáto pohľa-
dávka poisťovateľa je premlčaná alebo nie.

Článok 8 – Podielový účet poistníka
8.1 Splátky poistného sú umiestňované na podielový účet 

poistníka podľa pravidiel stanovených poisťovateľom.
8.2 Hodnota podielového účtu poistníka sa bude meniť 

pravidelne podľa hodnoty ak  v držaných poisťova-
teľom na kry  e tohto účtu.

8.3 Výška podielového účtu poistníka sa bude pravidelne 
znižovať o poplatky, ktoré sú hradené formou odpo-
čtu podielových jedno  ek z podielového účtu v zmysle 
Sadzobníka poplatkov.

Článok 9 – Neplatenie poistného
9.1 Ak bežné poistné za prvé poistné obdobie nie je zapla-

tené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnos  , pois-
tenie zanikne.

9.2 Ak bežné poistné za ďalšie poistné obdobie nie je za-
platené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy 
poisťovateľa na jeho zaplatenie, alebo ak bežné poistné 
nie je zaplatené pred doručením tejto výzvy, poistenie 
zanikne alebo bude prevedené do splateného stavu 
v súlade s príslušným článkom osobitných poistných 
podmienok. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, 
že poistenie zanikne, alebo bude prevedené do splate-
ného stavu, ak nebude zaplatené bežné poistné. To isté 
pla  , ak bola zaplatená len časť bežného poistného. 
Bežné poistné sa považuje za zaplatené okamihom jeho 
pripísania na účet poisťovateľa.

9.3 Poisťovateľ zašle výzvu poistníkovi poštou ako zásielku 
na korešpondenčnú adresu poistníka uvedenú v poist-
nej zmluve. Výzva sa považuje za doručenú na 18 deň 
nasledujúci po dni, kedy bola výzva podaná na doru-
čovacom poštovom podniku poisťovateľom, pričom 
za doklad o doručení výzvy sa považuje potvrdenie 
doručovacieho poštového podniku o podaní zásielky 
adresovanej poistníkovi bez ohľadu na jej doručenie 
poistníkovi.

9.4 Ak nie je poistné zaplatené v lehote podľa od-
seku 9.2 tohto článku a výška odkupnej hodnoty pre-
sahuje výšku stanovenú poisťovateľom, vykoná pois-
ťovateľ redukciu poistnej sumy (uvedenie poistenia 
do splateného stavu) pri zachovaní pôvodnej poistnej 
doby. Redukcia poistnej sumy (uvedenie do splateného 
stavu) sa vypočíta podľa štandardných poistno-mate-
ma  ckých metód.

9.5 Ak nie je poistné zaplatené v lehote podľa od-
seku 9.2 tohto článku a poisťovateľ je povinný vypla  ť 
odkupnú hodnotu, ktorá však nedosahuje výšku sta-
novenú poisťovateľom, ustanovenie odseku 9.4 týchto 
VPP IŽP sa nepoužije, poistenie bude ukončené a poist-
níkovi bude vyplatená odkupná hodnota.

9.6 Pokiaľ poistné nie je zaplatené v lehote podľa od-
seku 9.2 tohto článku a hodnota podielového účtu ne-
postačuje na pokry  e dlžného rizikového poistného, 
poplatkov na pokry  e počiatočných nákladov poisťova-
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teľa a/alebo akýchkoľvek poplatkov hradených formou 
odpočtu podielových jedno  ek z hodnoty podielového 
účtu, poistenie zaniká pre neplatenie poistného bez 
náhrady, a to márnym uplynu  m lehoty na zaplatenie 
dlžného poistného, ktorá bola uvedená vo výzve.

9.7 Počas obdobia, za ktoré poistník nezapla  l bežné po-
istné, poisťovateľ má právo účtovať si rizikové poistné 
a poplatky hradené formou odpočtu podielových jed-
no  ek z osobného účtu v zmysle Sadzobníka poplatkov 
podľa ods. 8.3 týchto VPP IŽP, a to podľa pravidiel úhra-
dy poplatkov touto formou.

Článok 10 – Výpoveď a odstúpenie od poistnej zmluvy
10.1 Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenia 

do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Vý-
povedná lehota je osemdenná a jej uplynu  m poiste-
nie zanikne.

10.2 Poistenie s dohodnutým bežne plateným poistným za-
nikne písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdo-
bia, pričom takáto výpoveď musí byť daná aspoň šesť 
týždňov pred koncom daného poistného obdobia.

10.3 Ak má poistník pri zániku poistnej zmluvy nárok na od-
kupnú hodnotu, poisťovateľ ju poistníkovi vypla  .

10.4 Odkupná hodnota je založená na technickej rezerve da-
nej poistnej zmluvy platnej ku dňu ukončenia poistenia 
a je vypočítaná podľa štandardných poistno-matema-
 ckých metód, ak nie je dohodnuté inak. Výška odkup-

nej hodnoty sa nerovná sume zaplateného poistného. 
10.5 Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku 

poistenia. Ak poistenie zanikne pred uplynu  m doby, 
za ktorú bolo bežné poistné zaplatené, je poisťovateľ 
povinný zvyšujúcu časť poistného vrá  ť poistníkovi (ne-
spotrebované poistné), znížené o poplatky a náklady 
poisťovateľa. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďal-
šieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi poist-
né do konca poistného obdobia, v ktorom poistná uda-
losť nastala; jednorazové poistné patrí poisťovateľovi aj 
v týchto prípadoch vždy celé.

10.6 V prípade poistenia osôb, s výnimkou poistenia pre prí-
pad úrazu, môže osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela 
poistnú zmluvu (poistník), najneskôr do tridsať dní odo 
dňa uzavre  a poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť 
formou písomného oznámenia o odstúpení. Odstúpe-
nie od poistnej zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho 
doručenia poisťovateľovi.

10.7 Ak zanikne poistenie odstúpením od poistnej zmluvy, 
vrá   poisťovateľ poistníkovi bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do tridsať dní odo dňa doručenia ozná-
menia o odstúpení zaplatené poistné a má právo si 
od zaplateného poistného odpočítať, čo už plnil. Ak vy-
platené poistné plnenie presahuje výšku zaplateného 
poistného, vrá   poistník alebo poistený poisťovateľo-
vi výšku poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené 
poistné.

Článok 11 – Rozsah a splatnosť poistného plnenia
11.1 Poistník a poistený, ak je poistený iná osoba ako poist-

ník, sú povinní zachovávať povinnos  , ktoré boli do-
hodnuté v poistnej zmluve alebo ktoré im vyplývajú 
z príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

11.2 Oprávnená osoba je povinná bez zbytočného odkladu 
poisťovateľovi písomne oznámiť, že nastala poistná 
udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsa-
hu jej následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si 
poisťovateľ vyžiada.

11.3 Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť pois-
teného, môže poistník určiť osobu alebo osoby, kto-
rým má poistnou udalosťou vzniknúť právo na poistné 
plnenie (ďalej len „oprávnená osoba pre prípad smr   
poisteného”).

11.4 Ak nie je oprávnená osoba pre prípad smr   poisteného 
v čase poistnej udalos   určená, alebo ak nenadobudne 

právo na plnenie, nadobúdajú toto právo osoby v roz-
sahu a za podmienok určených podľa príslušných usta-
novení Občianskeho zákonníka.

11.5 Až do vzniku poistnej udalos   môže poistník určenie 
oprávnenej osoby pre prípad smr   poisteného zmeniť; 
ak nie je poistník tou istou osobou ako poistený, môže 
tak urobiť len so súhlasom poisteného. Zmena určenia 
oprávnenej osoby pre prípad smr   poisteného je účin-
ná doručením písomného oznámenia poisťovateľovi. 

11.6 Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je doži  e sa 
poisteného konca poistnej doby, je oprávnenou osobou 
na poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy poistený.

11.7 Poistné plnenie je splatné do pätnás  ch dní po tom, čo 
poisťovateľ skončil poistné vyšetrenie potrebné na zis-
tenie rozsahu povinnos   poisťovateľa plniť. Poistné vy-
šetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu. Ak sa 
poistné vyšetrenie nemôže skončiť do jedného mesiaca 
po tom, keď sa poisťovateľ o poistnej udalos   dozvedel, 
je poisťovateľ povinný poskytnúť poistenému primera-
ný preddavok, a to vo výške stanovenej poisťovateľom. 

11.8 Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia 
odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistné-
ho obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala; jednora-
zové poistné patrí poisťovateľovi celé.

11.9 Platba poistného plnenia sa vykoná v súlade s prísluš-
nými predpismi upravujúcimi daň z príjmu účinnými 
v čase platby.

Článok 12 – Obmedzenie poistného plnenia
12.1 Ak poistnú udalosť spôsobili bezprostredné alebo ná-

sledné dôsledky vojny, vojnových akcií, ozbrojeného 
konfl iktu, stanného práva, nezákonného štrajku, zaká-
zaného zhromaždenia alebo odporu, a to za predpokla-
du, že poistený je účastníkom takéhoto štrajku, zhro-
maždenia alebo odporu, poisťovateľ vypla   oprávnenej 
osobe poistné plnenie len vo výške odkupnej hodnoty 
vypočítanej ku dňu, kedy nastala poistná udalosť, po-
kiaľ poisťovateľ má povinnosť vypla  ť odkupnú hod-
notu a ak odkupná hodnota bola vytvorená. Poistenie 
týmto zanikne bez akýchkoľvek ďalších nárokov. 

12.2 Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, maximálne 
však o 50 % z dohodnutej poistnej sumy, a to osobitne 
z dohodnutej poistnej sumy pre hlavné poistenie, ako 
aj z každej z dohodnutých poistných súm jednotlivých 
pripoistení, ak k poistnej udalos   došlo v súvislos   
s takým konaním poisteného, ktoré malo za následok 
ťažké ublíženie na zdraví alebo úmr  e inej osoby ale-
bo ktorým poistený inak hrubo porušil dôležitý záujem 
spoločnos  .

12.3 Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, maximálne 
však o 50 % z dohodnutej poistnej sumy, a to osobitne 
z dohodnutej poistnej sumy pre hlavné poistenie, ako 
aj z každej z dohodnutých poistných súm jednotlivých 
pripoistení, ak bola poistná udalosť preukázateľne spô-
sobená následkom poži  a alkoholu poisteným alebo 
následkom poži  a návykových látok poisteným, a to 
najmä narko  k, toxických alebo omamných látok. 

12.4 Oprávnená osoba nenadobudne právo na poistné pl-
nenie, ak bola uznaná právoplatným rozhodnu  m súdu 
za vinnú v súvislos   s poistnou udalosťou.

12.5 Ak je príčinou poistnej udalos   samovražda počas 
dvoch rokov odo dňa začiatku poistenia, poisťovateľovi 
zanikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie a vypla-
  oprávnenej osobe pre prípad smr   poisteného iba 

odkupnú hodnotu poistnej zmluvy, pokiaľ poisťovateľ 
má povinnosť vypla  ť odkupnú hodnotu a ak odkupná 
hodnota bola vytvorená. Ak dôjde k poistnej udalos   
v dôsledku samovraždy počas dvoch rokov po akomkoľ-
vek zvýšení poistnej sumy, poisťovateľ vypla   oprávne-
nej osobe pre prípad smr   poisteného poistnú sumu 
platnú pred týmto zvýšením. 
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12.6 Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť poistné plne-
nie, ak malo vedomé porušenie povinnos   stanovených 
v Občianskom zákonníku, týmito VPP IŽP alebo uzatvo-
rených poistnou zmluvou zo strany poisteného podstat-
ný vplyv na vznik poistnej udalos   alebo na zväčšenie 
rozsahu následkov poistnej udalos  , a to podľa toho, 
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnos-
  plniť.

12.7 Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť poistné plnenie 
pre prípad smr   poisteného v dôsledku choroby, ak 
smrť poisteného nastala najneskôr do dvoch mesiacov 
odo dňa uzavre  a a poistnej zmluvy.

12.8 Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť poistné plnenie 
pre prípad, že ku dňu poistnej udalos   nebolo zaplate-
né prvé poistné.

Článok 13 – Nepravdivé a neúplné údaje
13.1 Poistník je zodpovedný za uvedenie správneho veku po-

istených. Ak bude vek poisteného uvedený nesprávne, 
každé poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy sa upra-
ví podľa skutočného stavu a bude sa zakladať na správ-
nych údajoch.

13.2 Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie z poistnej 
zmluvy primerane znížiť, ak pri vedomom porušení po-
vinnos   uvedenej v článku 4 odsek 4.3 týchto VPP IŽP 
bolo určené nižšie poistné.

13.3 Poisťovateľ je oprávnený od poistnej zmluvy odstúpiť 
pri vedomom porušení povinnos   podľa článku 4 odsek 
4.3 týchto VPP IŽP, ak pri pravdivom a úplnom zodpo-
vedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto prá-
vo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo 
dňa, keď takú skutočnosť zis  l, inak toto právo zanik-
ne. V prípade, ak poisťovateľ odstúpi od poistnej zmlu-
vy podľa tohto článku, poistník má nárok na vrátanie 
zaplateného poistného zníženého poplatky a náklady 
poisťovateľa podľa Sadzobníka poplatkov.

13.4 Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalos  , že jej 
príčinou je skutočnosť, ktorú pre porušenie povinnos-
  poisteného uvedenej v článku 4 odsek 4.3 týchto 

VPP IŽP nemohol zis  ť pri uzatváraní poistenia a ktorá 
pre uzavre  e poistnej zmluvy bola podstatná, je opráv-
nený poistné plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; od-
mietnu  m poistného plnenia poistenie zanikne.

Článok 14 – Oprávnenie poisťovateľa zisťovať a preskúma-
vať zdravotný stav
14.1 Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať zdra-

votný stav poisteného, prípadne aj poistníka, a to na zá-
klade správ vyžiadaných od lekára, u ktorého sa liečili, 
tak  ež aj prehliadkou, prípadne vyšetrením u lekára, 
ktorého poisťovateľ sám určil. 

14.2 Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať zdra-
votný stav osôb uvedených v ods. 1 pri uzatváraní poist-
nej zmluvy, pri vykonávaní zmien v uzatvorenej poistnej 
zmluve a pri vyšetrovaní poistnej udalos  .

14.3 Súhlas na zisťovanie a preskúmavanie zdravotného 
stavu dáva poistený alebo poistník, podpisom poistnej 
zmluvy a podpisom na oznámení poistnej udalos  .

14.4 Skutočnos  , o ktorých sa poisťovateľ pri zisťovaní zdra-
votného stavu dozvie, môže použiť len pre účely poiste-
nia. Pre iné účely než účely poistenia môže  eto skutoč-
nos   použiť len v prípadoch stanovených vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch.

14.5 Poistený v prípade zmeny rozsahu a obsahu poistenia 
vyplývajúceho z poistnej zmluvy a/alebo pri vzniku po-
istnej udalos   týmto:
a) dáva lekárom, zdravotníckym zariadeniam, u kto-

rých bol alebo je liečený, ako aj orgánom sociálneho 
zabezpečenia a orgánom činným v trestnom konaní 
výslovný súhlas, aby poskytli poisťovateľovi, poisťo-
vateľom na to splnomocnenej osobe alebo osobe, 

ktorej poisťovateľ zveril výkon s tým súvisiacej čin-
nos  , požadované údaje poisteného;

b) dáva poisťovateľovi výslovný súhlas a splnomocňuje 
ho, aby zis  l údaje o fyzickom a psychickom stave 
poisteného (ďalej len „údaje“), a to: 1. zo strany le-
károv a/alebo zdravotníckych zariadení, u ktorých 
bol alebo je liečený; 2. zo strany orgánov sociálneho 
zabezpečenia, ak ide o údaje týkajúce sa jeho osoby. 
V rozsahu podľa tohto bodu b) je poisťovateľ opráv-
nený subs  tučne splnomocniť tre  e osoby.

Článok 15 – Doručovanie písomností
15.1 Písomnosť sa účastníkom poistenia (poisťovateľovi, po-

istníkovi, poistenému, oprávnenej osobe) doručujú spra-
vidla na nimi ostatný raz uvedenú adresu bydliska (sídla), 
prípadne na inú uvedenú korešpondenčnú adresu.

15.2 Písomnos   sa doručujú ako bežné zásielky, doporučené 
zásielky alebo doporučené zásielky s doručenkou.

15.3 Akákoľvek písomnosť alebo dokumentácia adresovaná 
poisťovateľovi musí byť predložená v štátnom jazyku. 
V prípade, ak je písomnosť vyhotovená v inom ako štát-
nom jazyku, poistený a/alebo poistník je povinný doru-
čiť takúto písomnosť v úradne osvedčenom preklade.

15.4 Písomnosť (t.j. oznámenie, žiadosť alebo akýkoľvek iný 
právny úkon) adresovaná poisťovateľovi musí byť úpl-
ná a spĺňať formálne a obsahové náležitos  , stanovené 
všeobecne záväznými predpismi alebo poistnou zmlu-
vou. Ak je písomnosť podľa prvej vety neúplná alebo 
má iné vady, vyzve poisťovateľ osobu, ktorá písomnosť 
podala, aby bez zbytočného odkladu vady písomnos   
odstránila. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom 
jej doručenia úplnej a bezchybnej písomnos   adresá-
tovi. Písomnosť zasielaná doporučene a doporučená 
zásielka s doručenkou sa považuje za doručenú aj már-
nym uplynu  m odbernej lehoty po jej uložení na doru-
čovacom poštovom podniku. Ak pripadne posledný deň 
tejto lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posled-
ným dňom tejto lehoty najbližší pracovný deň. Ak ad-
resát odmietne prijať doručovanú písomnosť, považuje 
sa písomnosť za doručenú dňom, keď bolo jej prija  e 
odmietnuté.

Článok 16 – Ochrana pred infláciou
16.1 Poisťovateľ môže ponúknuť poistníkovi ku dňu výro-

čia poistenia zvýšenie bežného poistného v závislos   
od miery infl ácie, ako ju stanoví poisťovateľ. V prípade, 
ak miera infl ácie bude menšia ako tri percentá (ďalej 
len „infl ačné zvýšenie“), poisťovateľ zvýši poistné o tri 
percentá.

16.2 Možnosť infl ačného zvýšenia ponúkne poisťovateľ pri 
každom výročí poistenia, pokiaľ do konca doby platenia 
poistného za poistné kry  e zostávajú aspoň tri roky.

16.3 S infl ačným zvýšením poistného sa zodpovedajúco zvý-
ši aj poistná suma podľa štandardných poistno-mate-
ma  ckých metód. Pri tomto zvýšení sa nevyžadujú do-
datočné informácie o zdravotnom stave poisteného.

16.4 Právo poistníka na infl ačné zvýšenie sa netýka poistnej 
zmluvy s jednorazovým poistným.

16.5 Poisťovateľ upovedomí poistníka o možnos   infl ačného 
zvýšenia najmenej 45 dní pred výročím poistenia. Ak po-
istník odmietne možnosť infl ačného zvýšenia navrhova-
ného poisťovateľom najneskôr 10 dní pred dňom výročia 
poistenia (vyjadrenie klienta o neprija   infl ačného zvý-
šenia), považuje sa návrh poisťovateľa za bezpredmetný. 
Ak poistník prijem infl ačné zvýšenie alebo ak najneskôr 
v lehote 10 dní pred dňom výročia poistenia neinformuje 
poistníka o odmietnu   infl ačného zvýšenia, má sa za to, 
že návrh na infl ačné zvýšenie poistník prijal.

Článok 17 – Ostatné ustanovenia
17.1 Poistník a poistený podpisom poistnej zmluvy vyhla-

sujú a potvrdzujú, že im boli fi nančným agentom v sek-
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tore poistenia poskytnuté úplné, presné, pravdivé, 
zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajú-
ce informácie týkajúce sa sprostredkúvaného poiste-
nia, na základe ktorých si slobodne, vážne, nie v  esni 
a za nápadne nevýhodných podmienok vybrali vyššie 
uvedený poistný produkt. Potvrdzujú, že boli obozná-
mení s informáciami týkajúcimi sa oznamovacej povin-
nos   podľa ustanovení uložený mi všeobecne záväzný-
mi právnymi predpismi a boli informovaní o existencii 
peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma 
fi nančný agent za sprostredkovanie poistenia, ako aj 
o možnos   byť písomne informovaní o jeho výške. Po-
istník a poistený podpisom poistnej zmluvy zároveň po-
tvrdzujú doručenie písomného vyhotovenia Dokumen-
tu s kľúčovými informáciami vzťahujúcimi sa k vyššie 
uvedenému poistnému produktu a potvrdzujú, že mali 
v dostatočnom časovom preds  hu pred uzatvorením 
poistnej zmluvy možnosť oboznámiť sa s Dokumentom 
s kľúčovými informáciami.

17.2 Poistník je povinný na požiadanie poisťovateľa vyplniť 
formulár W8/W9 a predložiť ďalšie dokumenty, podľa 
žiados   poisťovateľa, v súlade so zákonom o automa-
 ckej výmene informácií o fi nančných účtoch na účely 

správy daní. Poistník sa zaväzuje bezodkladne písomne 
informovať poisťovateľa o zmene jeho údajov, ktoré 
poskytol poisťovateľovi v súvislos   s poistnou zmluvou, 
vrátane zmeny daňovej príslušnos  , pričom poistník je 
povinný poskytnúť poisťovateľovi na vyžiadanie dokla-
dy preukazujúce takúto zmenu.

17.3 Poistený súhlasí s tým, aby poisťovateľ sám alebo pro-
stredníctvom poisťovateľom určených osôb telefonic-
ky kontaktoval poisteného alebo navš  vil poisteného 
na adrese uvedenej v dokladoch preukazujúcich po-
istnú udalosť, a to za účelom zistenia rozsahu poistnej 
udalos  .

17.4 Akékoľvek zmeny poistnej zmluvy v čas   „Hlavné po-
istenie, Pripoistenie, Oprávnené osoby, Zdravotný do-
tazník“ je možné uskutočniť iba na základe písomnej 
dohody zmluvných strán. Iné zmeny a doplnenia po-
istnej zmluvy (napr. oprava chyby v písaní, počítaní, 
doplnenie chýbajúcich údajov a pod.) je možné usku-
točniť aj na základe e-mailového, prípadne telefonic-
kého kontaktu poistníka uvedeného v záhlaví tejto po-
istnej zmluvy s následným potvrdením poisťovateľom. 
(Prehľad údajov, ktoré je možné zmeniť a/alebo doplniť 
telefonickou alebo e-mailovou formou je uverejnený 
na webovej stránke poisťovateľa). 

17.5 Poistník a poistený vyhlasujú a potvrdzujú, že akékoľvek 
zmeny týkajúce sa tejto poistnej zmluvy oznámia bez 
zbytočného odkladu poisťovateľovi a doložia  eto zme-
ny potrebnými dokladmi.

17.6 Poistník a poistený súhlasí s vyhotovovaním a násled-
ným archivovaním zvukových záznamov telefonických 
hovorov uskutočnených medzi ním a poisťovateľom 
na magnetofónových pásoch, op  ckých diskoch alebo 
na iných technických prostriedkoch umožňujúcich ich 
zachytenie, zachovanie a reprodukciu.

17.7 Poisťovateľ si v záujme ochrany poistníka a poisteného 
vyhradzuje právo požadovať pri niektorých úkonoch 
súvisiacich s poistením úradne osvedčený podpis poist-
níka a/alebo poisteného alebo inej oprávnenej osoby, 
príp. úradne overenú fotokópiu vyžadovaného dokla-
du (overenie je možné úradne – matrika, obecný úrad, 
notár).

Článok 18 – Záverečné ustanovenia
18.1 Tieto poistné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 

ich schválenia predstavenstvom spoločnos   a účinnosť 
od 25. mája 2018. 

18.2 Rozhodným právom pre poistnú zmluvu životného 
poistenia je právo Slovenskej republiky. Všetky spo-

ry vyplývajúce z poistenia alebo vzniknuté v súvislos   
s ním, ak nepríde k dohode účastníkov poistenia, rieši 
príslušný súd v SR podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

18.3 Poistná zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch: ori-
ginál pre poisťovateľa, prvá kópia pre fi nančného agen-
ta, druhá kópia pre poistníka.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE ÚRAZOVÉ PRIPOISTENIE 

Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Pre úrazové pripoistenie k životnému poisteniu alebo k in-
ves  čnému životnému poisteniu uzatvorenému so spoloč-
nosťou NN Životná poisťovňa, a.s., pla  a príslušné ustano-
venia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), a  e-
to všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie 
(ďalej len „VPP ÚP”), ktoré dopĺňajú všeobecné poistné pod-
mienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo vše-
obecné poistné podmienky pre inves  čné životné poistenie 
(ďalej len „VPP IŽP”) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej 
zmluvy.
Článok 2 – Definície
Defi nície použité v týchto VPP ÚP sa vykladajú nasledovne: 
Poistná udalosť
Úraz alebo náhodná udalosť priamo spôsobená úrazom, ak 
k nej došlo najneskôr do troch rokov odo dňa vzniku úrazu, 
s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa vyplatiť po-
istné plnenie, dohodnutá v poistnej zmluve a bližšie špecifi-
kovaná v osobitných poistných podmienkach pre príslušné 
pripoistenie.
Úraz
Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej 
telesnej sily nezávislej na vôli poisteného, ku ktorému došlo 
počas trvania pripoistenia a ktoré spôsobilo telesné poškode-
nie alebo smrť poisteného. Úrazom je aj neúmyselné, náhle, 
neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo 
nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického 
prúdu, chemických látok a jedov (okrem mikrobiologických 
jedov a imunotoxických látok), ktoré poistenému, nezávisle 
od jeho vôle, spôsobilo telesné poškodenie alebo smrť a ku 
ktorým došlo počas trvania pripoistenia. Telesné poškodenie 
alebo smrť považuje poisťovateľ za spôsobené úrazom, ak 
vznikne miestnym hnisaním po vniknu   choroboplodných 
zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom, nákazou 
tetanom alebo vírusom HIV pri úraze. Za úraz sa naopak ne-
považuje: synoviali  da, epikondyli  da, slabinová a pupočná 
prietrž, vyklenu  e medzistavcovej platničky a s ňou súvisia-
ce ťažkos  , vrátane vertebrogenných algických syndrómov 
a iné ujmy na zdraví spôsobené manipuláciou s bremenom, 
a to ani v prípade, ak ich príčinou je úraz.
Článok 3 – Rozsah a splatnosť poistného plnenia
Okrem ustanovení článku 11 VPP ŽP a článku 11 VPP IŽP sa 
na toto pripoistenie vzťahujú nasledujúce ustanovenia:
3.1 Poisťovateľ poskytne poistné plnenie poistenému, ak 

dôjde k poistnej udalos   podľa článku 2 týchto VPP ÚP.
Článok 4 – Výluky z poistenia
4.1 Za poistnú udalosť sa nepovažujú akékoľvek zranenia, 

telesné poškodenie alebo zhoršenie zdravia, ktoré 
vznikli, boli diagnos  kované alebo liečené pred dobou 
platnos   tohto pripoistenia.

4.2 Pokiaľ sa následky úrazu poisteného zhoršili z dôvodu 
akejkoľvek choroby alebo z dôvodu telesného poško-
denia existujúceho pred začiatkom platnos   tohto pri-
poistenia, poistné plnenie sa stanoví podľa následkov 
úrazu, ktoré by za rovnakých okolnos   utrpela osoba 
bez takéhoto telesného poškodenia alebo choroby.
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4.3 Za poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť spôsobená 
infekčným ochorením, bez ohľadu na spôsob prenosu 
nákazy, s výnimkou telesného poškodenia alebo smr   
spôsobených úrazom v zmysle čl. 2 týchto VPP ÚP.

4.4 Za poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť spôsobená 
priamo alebo nepriamo ktoroukoľvek z nasledujúcich 
okolnos  :
a) samovraždou, pokusom o samovraždu alebo úmy-

selným sebapoškodením poisteného, vrátane úmy-
selného nevyhľadania lekárskej pomoci alebo úmy-
selného nedodržiavania lekárskych pokynov, a to 
bez ohľadu na aktuálny duševný stav poisteného;

b) diagnos  ckými, výskumnými, kozme  ckými, tera-
peu  ckými alebo preven  vnymi lekárskymi zása-
hmi, ktoré neboli vykonané s cieľom liečenia ná-
sledkov úrazu alebo neodbornými zákrokmi, ktoré si 
poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom 
tele; 

c) s poruchou alebo stratou vedomia poisteného, epi-
lep  ckým alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý 
zasiahne celé telo poisteného, pokiaľ úraz nebol ich 
výlučnou príčinou;

d) s röntgenovým, ionizujúcim alebo jadrovým zaria-
dením, ktoré bolo spôsobené výbuchom, poruchou 
zariadení a prístrojov, neodborným zachádzaním 
osôb, kontaminovanou rádioak  vitou z akéhokoľvek 
jadrového paliva alebo jadrového odpadu alebo zo 
spaľovania jadrového paliva;

e) rádioak  vnou, toxickou, explozívnou alebo inak ne-
bezpečnou alebo kontaminujúcou vlastnosťou aké-
hokoľvek nukleárneho zariadenia, rádioak  vneho 
materiálu, reaktoru, nukleárnou montážou alebo 
nukleárneho komponentu; vo vzťahu k rádioak  vne-
mu materiálu sa táto výluka nevzťahuje na rádioak-
 vne izotopy iné ako jadrové palivo, pokiaľ sú  eto 

izotopy pripravované, prepravované, uchovávané 
alebo používané pre obchodné, poľnohospodárske, 
lekárske, vedecké alebo iné podobné mierové účely;

f) pôsobením chemických, biologických, biochemic-
kých, elektromagne  ckých zbraní alebo pôsobením 
zbraní alebo zariadení využívajúcich atómové alebo 
nukleárne š  epenie, syntézu alebo inú podobnú re-
akciu, rádioak  vnu silu alebo látku;

g) s profesionálnym vykonávaním športu poisteným; 
h) s výkonom práce poisteného, ktoré sú zakázané 

pracovnoprávnymi predpismi a predpismi s nimi 
súvisiacimi;

i) telesné poškodenie spôsobené akoukoľvek choro-
bou, vrátane zhoršenia choroby alebo chronických 
zdravotných komplikácií existujúcich pred úrazom, 
zhoršenie choroby v dôsledku úrazu a úrazy, ktoré 
vznikli ako následok akejkoľvek choroby,

j) vojnou, občianskou vojnou, vzburou alebo po-
vstaním, štrajkom, nepokojom, pri výkone služby 
v ozbrojených zložkách počas zahraničnej misie v krí-
zových oblas  ach hroziaceho, alebo prebiehajúceho 
ozbrojeného konfl iktu a podobnými mimoriadnymi 
stavmi,

k) úrazu, ktorý vznikol v súvislos   s tým, že poistený sa 
ako vodič alebo spolujazdec v motorovom vozidle 
zúčastnil na pretekoch alebo s tým súvisiacich tré-
ningových jazdách,

l) poži  a lieku a/alebo liekov, ktorých používanie nie je 
povolené príslušnými štátnymi orgánmi,

m) úrazu, ktorý vznikol v súvislos   s vykonávaním ex-
trémne rizikových športov, alebo športov vykoná-
vaných v extrémnych podmienkach a/alebo vyža-
dujúcich si špeciálne technické vybavenie (napr. 
horolezectvo nad 3 000 m. n. m., prístrojové potá-
panie do hĺbky viac ako 30 m a potápanie v jasky-

niach, vo vrakoch a pod ľadom, pretekmi všetkých 
motorových prostriedkov vrátane prípravných skú-
šok, všetkých avia  ckých športov a pri letoch inými 
lietadlami ako sú lietadlá licencovaných leteckých 
dopravcov, adrenalínových športov, t.j. také, ktoré 
sú prevádzané bez obvyklého istenia alebo v iných 
ako obvyklých podmienkach – napr. lezenie bez is  -
aceho lana, lyžovanie mimo upravených tra  , cyklis-
 ka mimo vyznačených tra  ), 

n) s úrazom poisteného, ktorý vznikol pri leteckej do-
prave, za predpokladu, že poistený je účastníkom 
letu a nejde o ofi ciálne registrované pravidelné ale-
bo charterové lety prevádzkované licencovaným le-
teckým dopravcom.

4.5 Pokiaľ dôjde k úrazu z dôvodu porušenia predpisov 
a pokynov bezpečnos   a ochrany zdravia pri práci zo 
strany poisteného, poisťovateľ je oprávnený znížiť po-
istné plnenie, maximálne však o 50 % z dohodnutej po-
istnej sumy. 

Článok 5 – Začiatok poistenia a doba poistenia
Poistenie sa začína nultou hodinou dňa nasledujúceho 
po dni uzavre  a poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak. Doba trvania poistenia je určená 
v poistnej zmluve.
Článok 6 – Povinnosti poisteného
6.1 Poistený je po úraze povinný bez zbytočného odkladu 

vyhľadať lekárske ošetrenie. Ak poistený poruší túto 
povinnosť alebo sa nelieči podľa pokynov ošetrujúceho 
lekára, má poisťovateľ právo plnenie primerane znížiť, 
pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv na rozsah 
poistného plnenia.

6.2 Poistený je v prípade úrazu povinný bez meškania vy-
hľadať lekárske ošetrenie, riadiť sa pokynmi lekára 
a v prípade potreby sa podrobiť lekárskemu vyšetreniu 
a/alebo lekárskej prehliadke, ktorú na svoje náklady 
určí poisťovateľ. Poisťovateľ si vyhradzuje právo pri-
merane znížiť poistné plnenie v prípade, ak poistený 
túto povinnosť nesplnil.

6.3 Poistený je povinný poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť 
pri zabezpečení akejkoľvek dokumentácie potrebnej 
na zistenie rozsahu povinnos   poisťovateľa plniť.

Článok 7 – Upisovanie rizika
7.1 V prípade rizika, ktoré prekračuje štandardné riziko 

poistenia určené poisťovateľom pri uzatvorení tohto 
pripoistenia, vyhradzuje si poisťovateľ právo ponúknuť 
toto pripoistenie podľa podmienok, ktoré sa budú od-
lišovať od podmienok špecifi kovaných v návrhu, alebo 
môže takéto riziko odmietnuť. 

7.2 Ak počas trvania tohto pripoistenia nastanú akékoľvek 
zmeny týkajúce sa charakteru zamestnania, športovej 
alebo inej záujmovej činnos   (ďalej len „zmena činnos-
 “) poisteného v porovnaní so stavom pri uzatváraní 

poistenia, resp. od poslednej ohlásenej zmeny, poist-
ník, resp. poistený je povinný takéto zmeny bezodklad-
ne písomne oznámiť poisťovateľovi.

7.3 Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie adekvátne 
znížiť v prípade, ak poistník, resp. poistený, zmenu čin-
nos   neohlásil.

7.4 Ak novému charakteru vykonávaného zamestnania, 
športovej alebo inej záujmovej činnos   poisteného 
podľa poistných sadzieb poisťovateľa platných v oka-
mihu oznámenia zmeny vyššie uvedených skutočnos   
zodpovedá zaradenie do inej rizikovej skupiny, poisťo-
vateľ so súhlasom poistníka vykoná príslušnú zmenu 
podmienok poistenia, vrátane prípadnej zmeny výšky 
poistného, a to k najbližšiemu dňu splatnos   bežného 
poistného.

7.5 Pokiaľ pripoisteniu po zmene činnos   poisteného zod-
povedá podľa poistných sadzieb platných v čase zmeny 
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nižšie poistné, je poisťovateľ povinný zodpovedajúco 
znížiť poistné, a to s účinnosťou od najbližšieho dňa 
splatnos   poistného nasledujúceho po dni, kedy bolo 
oznámenie o zmene doručené poisťovateľovi.

7.6 Pokiaľ po zmene činnos   poisteného zodpovedá podľa 
poistných sadzieb platných v okamihu tejto zmeny 
vyššie poistné, má poisťovateľ právo do jedného me-
siaca odo dňa, kedy sa o zmene uvedenej v ods. 7.2 
tohto článku dozvedel, navrhnúť poistníkovi zvýše-
nie poistného z dôvodu zvýšeného poistného rizika 
s účinnosťou od najbližšieho dňa splatnos   poistného 
nasledujúceho po dni, kedy bolo oznámenie o zmene 
doručené poisťovateľovi. Pokiaľ poistník so zmenou 
výšky poistného nesúhlasí, alebo sa nevyjadrí do jed-
ného mesiaca odo dňa doručenia návrhu poisťovateľa, 
má poisťovateľ právo toto pripoistenie vypovedať ku 
koncu poistného obdobia. Výpoveď musí byť doručená 
poisťovateľovi najneskôr šesť týždňov pred uplynu  m 
poistného obdobia.

7.7 Pokiaľ dôjde v období od doručenia oznámenia o zme-
ne činnos   do najbližšej splatnos   poistného k úrazu, 
poisťovateľ vypla   poistné plnenie znížené o prípadný 
rozdiel nezaplateného zvýšeného poistného.

Článok 8 – Záverečné ustanovenia
Tieto VPP ÚP nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom spoločnos   a účinnosť od 25. mája 2018.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE CHORÔB 

Článok 1 – Úvodné ustanovenie
Pre pripoistenie chorôb k životnému poisteniu alebo k inves-
 čnému životnému poisteniu uzatvorenému so spoločnos-
ťou NN Životná poisťovňa, a.s. pla  a príslušné ustanovenia 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a  eto 
všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie chorôb (ďa-
lej len „VPP PCH“), ktoré dopĺňajú všeobecné poistné pod-
mienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo vše-
obecné poistné podmienky pre inves  čné životné poistenie 
(ďalej len „VPP IŽP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej 
zmluvy.
Článok 2 – Definície
Defi nície použité v týchto VPP PCH sa vykladajú nasledovne:
Poistná udalosť
Výskyt choroby, operácie alebo akejkoľvek inej udalosti pria-
mo spojenej s výskytom choroby alebo operácie, ktoré sú 
definované v poistnej zmluve počas doby trvania pripoiste-
nia uvedenej v poistnej zmluve.
Článok 3 – Rozsah a splatnosť poistného plnenia
Okrem ustanovení článku 11 VPP ŽP alebo článku 11 VPP IŽP 
sa na toto pripoistenie vzťahujú nasledovné ustanovenia:
3.1 Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie po-

istenému, ak dôjde k poistnej udalos   podľa článku 
2 týchto VPP PCH.

3.2 Poistený je povinný poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť 
pri zabezpečení akejkoľvek dokumentácie potrebnej 
na zistenie rozsahu poisťovateľa plniť.

Článok 4 – Začiatok poistenia a doba poistenia
Poistenie sa začína nultou hodinou dňa nasledujúceho 
po dni uzavre  a poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak. Doba trvania poistenia je určená 
v poistnej zmluve.
Článok 5 – Obmedzenie poistného plnenia
Právo na poistné plnenie poistenému nevznikne, pokiaľ po-
istná udalosť nastala v priamej alebo nepriamej súvislos   s:
a) samovraždou, pokusom o samovraždu alebo úmyselným 

sebapoškodením poisteného, vrátane úmyselného nevy-
hľadania lekárskej pomoci alebo úmyselného nedodrži-

avania lekárskych pokynov, a to bez ohľadu na aktuálny 
duševný stav poistného;

b) diagnos  ckými, výskumnými, kozme  ckými, terapeu-
 ckými alebo preven  vnymi lekárskymi zásahmi, ktoré 

neboli vykonané s cieľom liečenia následkov úrazu alebo 
neodbornými zákrokmi, ktoré si poistený vykoná alebo si 
nechá vykonať na svojom tele;

c) s röntgenovým, ionizujúcim alebo jadrovým zariadením, 
ktoré bolo spôsobené výbuchom, poruchou zariadení 
a prístrojov, neodborným zachádzaním osôb, kontami-
novanou rádioak  vitou z akéhokoľvek jadrového paliva 
alebo jadrového odpadu alebo zo spaľovania jadrového 
paliva;

d) rádioak  vnou, toxickou, explozívnou alebo inak nebez-
pečnou alebo kontaminujúcou vlastnosťou akéhokoľvek 
nukleárneho zariadenia, rádioak  vneho materiálu, re-
aktoru, nukleárnou montážou alebo nukleárneho kom-
ponentu. Vo vzťahu k rádioak  vnemu materiálu sa táto 
výluka nevzťahuje na rádioak  vne izotopy iné ako ja-
drové palivo, pokiaľ sú  eto izotopy pripravované, pre-
pravované, uchovávané alebo používané pre obchodné, 
poľnohospodárske, lekárske, vedecké alebo iné podobné 
mierové účely;

e) pôsobením chemických, biologických, bio-chemických, 
elektromagne  ckých zbraní alebo pôsobením zbraní ale-
bo zariadení využívajúcich atómové alebo nukleárne š  e-
penie, syntézu alebo inú podobnú reakciu, rádioak  vnu 
silu alebo látku;

f) s výkonom práce poisteného, ktoré sú zakázané pracov-
noprávnymi predpismi a predpismi s nimi súvisiacimi;

g) poži  a lieku a/alebo liekov, ktorých používanie nie je po-
volené príslušnými štátnymi orgánmi.

Článok 6 – Záverečné ustanovenia
Tieto VPP PCH nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom spoločnos   a účinnosť od 1. mája 2017.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE HLAVNÉ POISTENIE

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 

NN SMART  UZ2S/SS21
ĎALEJ IBA „POISTENIE“

SPOLOČNOSTI NN ŽIVOTNÁ POISŤOVŇA, A.S.,
ĎALEJ IBA „POISŤOVATEĽ“

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tieto osobitné poistné podmienky pre Investičné životné 
poistenie NN SMART (ďalej len „OPP UZ2S/SS21”) dopĺňajú 
všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poiste-
nie (ďalej len „VPP IŽP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poist-
nej zmluvy. V prípade rozporu medzi OPP UZ2S/SS21 a VPP 
IŽP majú prednosť ustanovenia OPP UZ2S/SS21. 
Čo by som mal vedieť o mojom poistení?
Toto poistenie je možné uzavrieť ako hlavné životné poiste-
nie, ku ktorému môže byť uzatvorené jedno alebo viac voli-
teľných pripoistení pre prvého poisteného a/alebo druhého 
poisteného a/alebo pre pripoistené deti, za podmienok sta-
novených poistnou zmluvou.

II. ROZSAH A OBSAH POISTENIA
Článok 1 – Čo kryje moje poistenie?
1.1 Toto poistenie je možné uzatvoriť pre jednu alebo dve 

fyzické osoby (prvý poistený, druhý poistený).
1.2 Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá vznikla 

v čase trvania poistenia; poistnou udalosťou sa rozumie:
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a) smrť prvého poisteného počas doby trvania poistenia,
b) doži  e sa dohodnutého konca poistenia prvým 

poisteným,
c) smrť druhého poisteného počas doby trvania poistenia.

Článok 2 – Čo je obsahom poistenia prvého poisteného?
2.1 Ak nastane poistná udalosť – smrť prvého poisteného 

počas poistnej doby podľa článku 1 bod 1.2 písm. a) 
týchto OPP UZ2S/SS21 vyplatí poisťovateľ oprávne-
nej osobe poistné plnenie vo výške poistnej sumy pre 
prípad smrti prvého poisteného platnej ku dňu vzniku 
poistnej udalosti alebo vo výške hodnoty podielového 
účtu poistníka ku dňu vzniku poistnej udalosti, ak je táto 
hodnota vyššia ako poistná suma pre prípad smrti prvé-
ho poisteného platná ku dňu vzniku poistnej udalosti.

2.2 Pri výpočte hodnoty podielového účtu poistníka podľa 
bodu 2.1 tohto článku vychádza poisťovateľ z predajnej 
ceny podielových jednotiek platnej najneskôr v najbližší 
oceňovací deň po dni doručenia oznámenia o poistnej 
udalosti na doručovaciu adresu poisťovateľa.

2.3 Ak dôjde k poistnej udalosti podľa bodu 2.1 tohto člán-
ku do dvoch rokov od začiatku poistenia následkom 
choroby, ktorá už bola pred uzavretím poistnej zmluvy 
diagnostikovaná, prípadne z dôvodov komplikácií spo-
jených s touto chorobou alebo na jej následky, nevzniká 
oprávnenej osobe pre prípad smrti prvého poisteného 
nárok na výplatu poistného plnenia. Toto ustanovenie 
sa nepoužije v prípade, ak prvý poistený pred uzavretím 
poistnej zmluvy podstúpil lekársku prehliadku organi-
zovanú poisťovateľom alebo pravdivo vyplnil zdravotný 
dotazník.

2.4 Ak nastane poistná udalosť podľa článku 1 bod 
1.2 písm. b) týchto OPP UZ2S/SS21 – dožitie sa dohod-
nutého konca poistenia prvým poisteným – poisťovateľ 
je povinný vyplatiť poistné plnenie prvému poistenému 
vo výške hodnoty podielového účtu poistníka ku dňu 
vzniku poistnej udalosti. Pre výpočet tejto hodnoty 
bude použitá predajná cena najneskôr z najbližšieho 
oceňovacieho dňa po dni vzniku poistnej udalosti.

2.5 Výplaty poistného plnenia podľa tohto článku podlie-
hajú ustanoveniam článkov 11, 12 a 13 VPP IŽP.

2.6 Poistné plnenie podľa týchto OPP UZ2S/SS21 podlieha 
dani z príjmu podľa príslušných právnych predpisov 
platných a účinných v čase výplaty poistného plnenia.

Článok 3 – Čo je obsahom poistenia druhého poisteného?
3.1 Ak nastane poistná udalosť podľa článku 1 bod 

1.2 písm. c) týchto OPP UZ2S/SS21 – smrť druhého po-
isteného počas doby trvania poistenia, vyplatí poisťova-
teľ oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške poistnej 
sumy pre prípad smrti druhého poisteného platnej ku 
dňu vzniku poistnej udalosti.

3.2 Ak dôjde k poistnej udalosti podľa bodu 3.1 tohto článku 
do dvoch rokov od začiatku poistenia druhého poiste-
ného následkom choroby, ktorá už bola pred uzavretím 
poistnej zmluvy diagnostikovaná, prípadne z dôvodov 
komplikácií spojených s touto chorobou alebo na jej 
následky, nevzniká oprávnenej osobe pre prípad smrti 
druhého poisteného nárok na výplatu poistného plne-
nia. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak druhý 
poistený pred uzavretím poistnej zmluvy podstúpil le-
kársku prehliadku organizovanú poisťovateľom alebo 
pravdivo vyplnil zdravotný dotazník.

Článok 4 – V akej situácii nastane zmena prvého poistené-
ho, ktorý je zároveň poistníkom?
4.1 Pokiaľ v čase trvania poistenia, ktoré je uzatvorené 

v rozsahu dvoch poistených, dôjde k úmrtiu prvého 
poisteného, ktorý je zároveň poistníkom, tak dňom 
úmrtia tohto prvého poisteného (poistníka) vstupuje 
druhý poistený na pozíciu poistníka v zmysle nižšie uve-

deného. V prípade smrti prvého poisteného (poistníka) 
je druhý poistený oprávnený písomne požiadať v leho-
te do 90 dní od vzniku tejto poistnej udalosti o prevod 
poistnej zmluvy na svoju osobu tak, aby sa stal prvým 
poisteným (poistníkom) za podmienok ustanovených 
v bode 4.2 týchto OPP UZ2S/SS21, a to s účinnosťou 
k najbližšiemu dátumu splatnosti poistného nasledujú-
ceho po smrti prvého poisteného (poistníka).

4.2 Zmenou postavenia druhého poisteného na prvého 
poisteného a zároveň poistníka podľa bodu 4.1 týchto 
OPP UZ2S/SS21 sa rozumie zmena rozsahu poistenia 
druhého poisteného tak, že v prípade smrti druhého 
poisteného vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe po-
istné plnenie vo výške súčtu poistnej sumy pre prípad 
smrti druhého poisteného platnej ku dňu poistnej 
udalosti a hodnoty podielového účtu poistníka. Pre vý-
počet tejto hodnoty bude použitá predajná cena najne-
skôr z najbližšieho oceňovacieho dňa po dni doručenia 
oznámenia o vzniku poistnej udalosti. Poistná suma 
pre prípad smrti druhého poisteného a poistné sumy 
všetkých pripoistení druhého poisteného dohodnuté 
v poistnej zmluve zostávajú zachované, pričom sa zme-
ní výška poistného podľa veku druhého poisteného. 
Pokiaľ po tejto zmene nie je splnená podmienka mini-
málneho poistného, je druhý poistený povinný prime-
rane zvýšiť výšku poistného. Pokiaľ tak neučiní, poistná 
zmluva zaniká bez náhrady podľa postupu uvedeného 
v bode 4.3 tohto článku OPP UZ2S/SS21.

4.3 Ak druhý poistený o zmenu na prvého poisteného pod-
ľa bodu 4.1 tohto článku v stanovenej lehote písomne 
nepožiada alebo možnosť zmeny na prvého poistené-
ho pred uplynutím tejto lehoty písomne odmietne, 
poistná zmluva zaniká ku koncu poistného obdobia 
nasledujúceho po udalosti, ktorá má za následok zánik 
poistnej zmluvy podľa tejto vety. To isté platí, pokiaľ 
druhý poistený nesplní podmienku minimálneho rozsa-
hu poistenia.

4.4 Poistnej zmluve bude pri postupe podľa bodu 4.2 tohto 
článku pridelené nové číslo.

Článok 5 – Ako sa tvorí bonus za dožitie, tzv. dodatočné 
podielové jednotky?
5.1 Ak sa prvý poistený dožije konca poistnej doby, poisťo-

vateľ pripíše poistníkovi na podielový účet v deň dožitia 
(v zmysle bodu 1.2 písm. b)) sa prvého poisteného kon-
ca poistnej doby bonus vo forme dodatočných podielo-
vých jednotiek.

5.2 Ak nastane poistná udalosť – smrť prvého poisteného 
počas doby trvania poistenia – poisťovateľ pripočíta 
k hodnote podielového účtu poistníka aj dodatočné 
podielové jednotky vytvorené do dňa vzniku poistnej 
udalosti, ktoré doposiaľ neboli pripísané na podielový 
účet, a to ako bonus za dožitie podľa bodu 5.1 tohto 
článku.

5.3 Dodatočné podielové jednotky sa tvoria postupne 
od začiatku poistenia do konca poistnej doby hlavné-
ho poistenia prvého poisteného. Dodatočné podielové 
jednotky vo výške 1,5 % sa tvoria z rozdielu medzi ná-
kupnou a predajnou cenou pre bežné poistné súčasne 
so zaúčtovaním zaplateného bežného poistného na po-
istnú zmluvu, sú alokované do zhodných fondov ako 
zaúčtované bežné poistné a pre ich vytvorenie bude 
použitá cena z rovnakého oceňovacieho dňa, ktorý 
bol použitý pre nákup podielových jednotiek bežného 
poistného.

5.4 Dodatočné podielové jednotky vo výške 0,90 EUR sa 
tvoria mesačne (z poplatku na krytie administratívnych 
nákladov) ku dňu, ktorý sa svojím označením zhoduje 
s dňom začiatku poistenia a vo fondoch platných v ten-
to deň. Pre ich vytvorenie bude použitá cena najneskôr 
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z najbližšieho oceňovacieho dňa po dni, ktorý sa svojim 
označením zhoduje s dňom začiatku poistenia. 

5.5 Nárok na bonus podľa bodu 5.1 tohto článku nevzniká, 
ak dôjde k prevodu poistenia na poistenie v splatenom 
stave podľa článku 20 týchto OPP UZ2S/SS21.

Článok 6 – Za akých podmienok poskytuje poisťovateľ bo-
nus na pripoistení 3+1?
6.1 Poisťovateľ poskytne bezodplatne prvému poistené-

mu pripoistenie poúrazovej hospitalizácie (ďalej len 
„FDR3“) s dennou dávkou vo výške:
a) 8 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia prvého 

poisteného bude dohodnuté:
– pripoistenie pre prípad smr   následkom úrazu 

(typ ADR3) s poistnou sumou vo výške minimálne 
8 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 
s progresívnym plnením (typ PDR6) s poistnou 
sumou vo výške minimálne 8 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu 
dospelého s progresiou (typ SDL1) s dennou dáv-
kou vo výške minimálne 8 EUR;

b) 12 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia prvého 
poisteného bude dohodnuté:
– pripoistenie pre prípad smr   následkom úrazu 

(typ ADR3) s poistnou sumou vo výške minimálne 
12 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 
s progresívnym plnením (typ PDR6) s poistnou su-
mou vo výške minimálne 12 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu 
dospelého s progresiou (typ SDL1) s dennou dáv-
kou vo výške minimálne 12 EUR, pričom pri po-
skytnu   pripoistenia FDR3 vo výške podľa písm. 
b) tohto bodu stráca prvý poistený nárok na den-
nú dávku vo výške podľa písm. a) tohto bodu;

c) 16 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia prvého 
poisteného bude dohodnuté:
– pripoistenie pre prípad smr   následkom úrazu 

(typ ADR3) s poistnou sumou vo výške minimálne 
16 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 
s progresívnym plnením (typ PDR6) s poistnou su-
mou vo výške minimálne 16 000 EUR, a zároveň 

– pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu 
dospelého s progresiou (typ SDL1) s dennou dáv-
kou vo výške minimálne 16 EUR, pričom pri po-
skytnu   pripoistenia FDR3 vo výške podľa písm. 
c) tohto bodu stráca prvý poistený nárok na den-
nú dávku vo výške podľa písm. a) a písm. b) tohto 
bodu, 

d) 20 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia prvého 
poisteného bude dohodnuté:
– pripoistenie pre prípad smr   následkom úrazu 

(typ ADR3) s poistnou sumou vo výške minimálne 
20 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 
s progresívnym plnením (typ PDR6) s poistnou su-
mou vo výške minimálne 20 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu 
dospelého s progresiou (typ SDL1) s dennou dáv-
kou vo výške minimálne 20 EUR.

 pričom pri poskytnu   pripoistenia FDR3 vo výške 
podľa písm. d) tohto bodu stráca prvý poistený 
nárok na dennú dávku vo výške podľa písm. a), 
písm. b) a písm. c) tohto bodu.

6.2 Poisťovateľ poskytne bezodplatne druhému poistené-
mu pripoistenie FDR3 s dennou dávkou vo výške: 
a) 8 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia druhého 

poisteného bude dohodnuté:

– pripoistenie pre prípad smr   následkom úrazu 
(typ ADR3) s poistnou sumou vo výške minimálne 
8 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 
s progresívnym plnením (typ PDR6) s poistnou 
sumou vo výške minimálne 8 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu 
dospelého s progresiou (typ SDL1) s dennou dáv-
kou vo výške minimálne 8 EUR;

b) 12 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia druhé-
ho poisteného bude dohodnuté: 
– pripoistenie pre prípad smr   následkom úrazu 

(typ ADR3) s poistnou sumou vo výške minimálne 
12 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 
s progresívnym plnením (typ PDR6) s poistnou su-
mou vo výške minimálne 12 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie odškodného za dobu liečenia úra-
zu dospelého s progresiou (typ SDL1) s dennou 
dávkou vo výške minimálne 12 EUR, pričom pri 
poskytnu   pripoistenia FDR3 vo výške podľa 
písm. b) tohto bodu stráca druhý poistený nárok 
na dennú dávku vo výške podľa písm. a) tohto 
bodu;

c) 16 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia druhé-
ho poisteného bude dohodnuté:
– pripoistenie pre prípad smr   následkom úrazu 

(typ ADR3) s poistnou sumou vo výške minimálne 
16 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 
s progresívnym plnením (typ PDR6) s poistnou su-
mou vo výške minimálne 16 000 EUR, a zároveň 

– pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu do-
spelého s progresiou (typ SDL1) s dennou dávkou 
vo výške minimálne 16 EUR, pričom pri poskytnu-
  pripoistenia FDR3 vo výške podľa písm. c) tohto 

bodu stráca druhý poistený nárok na dennú dávku 
vo výške podľa písm. a) a písm. b) tohto bodu, 

d) 20 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia druhé-
ho poisteného bude dohodnuté:
– pripoistenie pre prípad smr   následkom úrazu 

(typ ADR3) s poistnou sumou vo výške minimálne 
20 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 
s progresívnym plnením (typ PDR6) s poistnou su-
mou vo výške minimálne 20 000 EUR, a zároveň

– pripoistenie odškodného za dobu liečenia úra-
zu dospelého s progresiou (typ SDL1) s dennou 
dávkou vo výške minimálne 20 EUR, pričom pri 
poskytnu   pripoistenia FDR3 vo výške podľa 
písm. d) tohto bodu stráca druhý poistený nárok 
na dennú dávku vo výške podľa písm. a), písm. b) 
a písm. c) tohto bodu.

6.3 Pripoistenie FDR3 sa riadi ustanoveniami osobitných 
poistných podmienok pre pripoistenie poúrazovej 
hospitalizácie – SHU4/SHU5. V prípade, ak poistený do-
siahne maximálny výstupný vek pri tomto pripoistení 
FDR3, pripoistenie FDR3 zaniká.

6.4 Pripoistenie FDR3 zaniká okrem podmienky uvedenej 
v bode 6.3 tohto článku aj v prípade, ak počas trvania 
poistenia nie je splnená jedna alebo viac podmienok 
uvedených v bode 6.1 alebo bode 6.2 tohto článku.

Článok 7 – Za akých podmienok poskytuje poisťovateľ bo-
nus za detské pripoistenia?
7.1 V prípade, ak poistník v rámci pripoistenia dieťaťa 

uzavrie:
– pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu die-

ťaťa s progresívnym plnením (typ STN2) s poistnou 
sumou vo výške minimálne 9 000 EUR, a zároveň
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– pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu die-
ťaťa s progresiou (typ SDL2) s dennou dávkou vo výš-
ke minimálne 9 EUR, poisťovateľ poskytne poistené-
mu dieťaťu 100 % progresívne plnenie za poúrazovú 
hospitalizáciu v pripoistení odškodného za dobu 
liečenia úrazu dieťaťa s progresiou a bonusom (typ 
SDLF) (ďalej  ež len ako „bonus za detské pripois-
tenia“), ktorý nahrádza pripoistenie odškodného 
za dobu liečenia úrazu dieťaťa s progresiou (typ 
SDL2). 

7.2 Bonus za detské pripoistenia poskytne poisťovateľ 
každému ďalšiemu poistenému dieťaťu v rovnakom 
nastavení iba za predpokladu splnenia podmienok uve-
dených v bode 7.1 tohto článku.

7.3 Výška poistného plnenia za poúrazovú hospitalizáciu 
pri splnení podmienok stanovených v bode 7.1 tohto 
článku sa určí ako súčin 100 % dohodnutej dennej dáv-
ky odškodného za dobu liečenia úrazu dieťaťa s progre-
siou a počtu dní poúrazovej hospitalizácie.

7.4 Pre pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu die-
ťaťa s progresiou a bonusom (typ SDLF) platia ustano-
venia osobitných poistných podmienok pre pripoistenie 
odškodného za dobu liečenia úrazu dieťaťa s progresiou 
a s bolestným (SDL2) s výnimkou bodu 2.8 uvedených 
poistných podmienok.

7.5 Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu dieťaťa 
s progresiou a bonusom (typ SDLF) zaniká, ak nie je spl-
nená jedna z podmienok uvedených v bode 7.1 tohto 
článku.

III. POISTNÉ
Článok 8 – Ako sa stanoví bežné poistné?
8.1 Poistník je povinný platiť poisťovateľovi bežné poistné 

v poistných obdobiach, vo výške a spôsobom dohodnu-
tým v poistnej zmluve.

8.2 Dátum pripísania poistného v prospech poistnej zmluvy 
nie je totožný s dátumom pripísania poistného na bež-
ný účet poisťovateľa. 

8.3 Pre platenie poistného platia ustanovenia článku 
7 VPP IŽP a ustanovenia týchto OPP UZ2S/SS21.

Článok 9 – Ako sa stanoví mimoriadne poistné?
9.1 Poistník môže kedykoľvek zaplatiť mimoriadne poist-

né. Pri úhrade mimoriadneho poistného je poistník 
povinný uvedením variabilného symbolu určiť, či ide 
o jednorazové mimoriadne poistné alebo o opakované 
mimoriadne poistné.

9.2 Výška takéhoto mimoriadneho poistného však nesmie 
byť nižšia ako minimálna výška mimoriadneho poistné-
ho stanovená poisťovateľom v Sadzobníku poplatkov. 
Poisťovateľ si vyhradzuje právo stanoviť v Sadzobníku 
poplatkov maximálnu výšku mimoriadneho poistného, 
v takomto prípade je poistník povinný dodržať pri úhra-
de mimoriadneho poistného aj túto maximálnu výšku.

9.3 Dátum pripísania mimoriadneho poistného v prospech 
poistnej zmluvy nie je totožný s dátumom pripísania 
mimoriadneho poistného na bežný účet poisťovateľa.

9.4 Zaplatenie mimoriadneho poistného nezbavuje poist-
níka povinnosti platiť bežné poistné podľa článku 8 bod 
8.1 týchto OPP UZ2S/SS21.

Článok 10 – Ako sa poistné umiestňuje a ako jeho umiest-
ňovanie zmeniť?
10.1 Poistné bude umiestnené do jednotlivých finančných 

fondov a/alebo Garantovaného fondu podľa stratégie 
investovania dohodnutej s poistníkom v poistnej zmlu-
ve. Poistník je oprávnený vybrať si Vlastnú stratégiu, 
Preddefinovanú stratégiu.

10.2 Za zaplatené bežné i mimoriadne poistné nakúpi po-
isťovateľ podielové jednotky finančných fondov alebo 

Garantovaného fondu podľa alokačného pomeru urče-
ného poistníkom, poprípade poisťovateľom, v závislosti 
na zvolenej stratégii a podľa podmienok uvedených 
v článku 11 týchto OPP UZ2S/SS21.

10.3 Alokačný pomer pre bežné a mimoriadne poistné je sta-
novený poistníkom v poistnej zmluve. Alokačný pomer 
je možné zmeniť na základe písomnej dohody poistní-
ka a poisťovateľa. To neplatí, pokiaľ je bežné poistné 
alokované podľa Preddefinovanej stratégie. V takom 
prípade je možné Preddefinovanú stratégiu na zák-
lade písomnej dohody poistníka a poisťovateľa zrušiť 
a nahradiť ju Vlastnou stratégiou. Zmena alokačného 
pomeru podlieha poplatku vo výške podľa aktuálneho 
Sadzobníka poplatkov.

Článok 11 – Akým spôsobom sa nakupujú podielové jed-
notky vo finančných fondoch a/alebo v Garantovanom 
fonde?
11.1 Bežné poistné uhradené poistníkom za prvé poistné 

obdobie bude po úhrade poplatkov na pokrytie počia-
točných nákladov poisťovateľa podľa článku 14 týchto 
OPP UZ2S/SS21 použité na nákup podielových jedno-
tiek za nákupnú cenu najneskôr z najbližšieho oceňo-
vacieho dňa po dni, kedy budú súčasne splnené všetky 
nasledujúce podmienky:
a) zaplatené prvé bežné poistné je pripísané v pro-

spech poistnej zmluvy,
b) sú splnené všetky podmienky pre vydanie poistky 

poisťovateľom,
c) nastal deň začiatku poistenia uvedený v poistnej zmluve.

11.2 Bežné poistné uhradené poistníkom na ktorékoľvek 
ďalšie poistné obdobie pred dňom jeho splatnosti bude 
po úhrade poplatkov na pokrytie počiatočných nákla-
dov poisťovateľa podľa článku 14 týchto OPP UZ2S/
SS21 použité na nákup podielových jednotiek za ná-
kupnú cenu najneskôr z nasledujúceho oceňovacieho 
dňa po dni splatnosti tohto bežného poistného. Bežné 
poistné uhradené poistníkom za ktorékoľvek ďalšie po-
istné obdobie v deň alebo po dni jeho splatnosti bude 
po úhrade poplatkov na pokrytie počiatočných nákla-
dov poisťovateľa podľa článku 14 týchto OPP UZ2S/
SS21 použité na nákup podielových jednotiek za cenu 
najneskôr z najbližšieho oceňovacieho dňa po dni pripí-
sania bežného poistného v prospech poistnej zmluvy.

11.3 Za mimoriadne poistné budú nakúpené podielové jed-
notky finančných fondov alebo Garantovaného fondu 
podľa alokačného pomeru stanoveného poistníkom. 
To neplatí, pokiaľ si poistník pre umiestnenie mimo-
riadneho poistného zvolil Preddefinovanú stratégiu. Pri 
úhrade mimoriadneho poistného je poistník povinný 
variabilným symbolom určiť, či ide o jednorazové alebo 
opakované mimoriadne poistné.

11.4 Jednorazové mimoriadne poistné bude použité na ná-
kup podielových jednotiek za nákupnú cenu najneskôr 
z najbližšieho oceňovacieho dňa po dni, kedy budú sú-
časne splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) poistná zmluva je uzatvorená a je vydaná poistka,
b) zaplatené mimoriadne poistné je pripísané v pro-

spech poistnej zmluvy,
c) poisťovateľ prijal pokyn poistníka o alokačnom pome-

re tohto jednorazového mimoriadneho poistného.
11.5 Pokiaľ do 30 kalendárnych dní po úhrade jednorazového 

mimoriadneho poistného poisťovateľ neobdržal pokyn 
poistníka o alokačnom pomere tohto jednorazového mi-
moriadneho poistného, poisťovateľ márnym uplynutím 
tejto lehoty umiestni jednorazové mimoriadne poistné 
do finančných fondov a/alebo Garantovaného fondu 
podľa alokačného pomeru dohodnutého pre opakované 
mimoriadne poistné. Pokiaľ nie je alokačný pomer pre 
opakované mimoriadne poistné určený, umiestni poisťo-
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vateľ jednorazové poistné podľa alokačného pomeru do-
hodnutého pre bežné poistné. Podielové jednotky budú 
nakúpené za nákupnú cenu najneskôr z najbližšieho 
oceňovacieho dňa po uplynutí 30 kalendárnych dní odo 
dňa, kedy bolo zaplatené mimoriadne poistné pripísané 
v prospech poistnej zmluvy, ktorá má vydanú poistku.

11.6 V prípade opakovaného mimoriadneho poistného sa po-
užije vopred stanovený alokačný pomer pre mimoriadne 
poistné, ktorý je možné dohodnúť v Žiadosti o vykonanie 
zmeny poistenia. Takto vopred dohodnutý alokačný pomer 
pre opakované mimoriadne poistné je poistník oprávnený 
kedykoľvek v priebehu trvania poistenia zmeniť. Pokiaľ ku 
dňu úhrady opakovaného mimoriadneho poistného nie 
je dohodnutý tento alokačný pomer, poisťovateľ umiestni 
opakované mimoriadne poistné do finančných fondov a/
alebo Garantovaného fondu podľa alokačného pomeru, 
ktorý je dohodnutý pre bežné poistné.

11.7 Opakované mimoriadne poistné bude použité na ná-
kup podielových jednotiek za nákupnú cenu najneskôr 
z najbližšieho oceňovacieho dňa po dni, kedy budú sú-
časne splnené obe nasledujúce podmienky:
a) poistná zmluva je uzatvorená a je vydaná poistka,
b) zaplatené mimoriadne poistné je pripísané v pro-

spech poistnej zmluvy.
11.8 Počet zakúpených podielových jednotiek bude určený 

na základe nákupnej ceny.
Článok 12 – Ako môžem zmeniť výšku poistného?
12.1 Poistník má právo kedykoľvek písomne požiadať pois-

ťovateľa o zvýšenie bežného poistného, najviac však 
na maximálnu hodnotu bežného poistného stanovenú 
poisťovateľom v Sadzobníku poplatkov (za predpokla-
du, že poisťovateľ takúto hodnotu má stanovenú).

12.2 Poistník má právo kedykoľvek písomne požiadať pois-
ťovateľa o zníženie bežného poistného. Bežné poistné 
nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu bežného poist-
ného stanovenú poisťovateľom v Sadzobníku poplatkov 
(za predpokladu, že poisťovateľ takúto hodnotu má sta-
novenú). V súvislosti s tým si poisťovateľ vyhradzuje prá-
vo na zodpovedajúce/primerané zníženie poistnej sumy 
v prípade, že dohodnutá poistná suma vo vzťahu k zní-
ženému bežnému poistnému nezodpovedá koeficientu 
maximálnej poistnej sumy vo vzťahu k výške poistného 
a veku poisteného. Poisťovateľ informuje poistníka o tej-
to požiadavke na zmenu poistnej sumy bez zbytočného 
odkladu. Pokiaľ dôjde k zníženiu bežného poistného 
na sumu, ktorá nepostačuje na úhradu rizikového poist-
ného a/alebo poplatkov účtovaných formou odpočtu po-
dielových jednotiek z hodnoty podielového účtu poistní-
ka (stav označovaný ako tzv. akumulovaný dlh), uplatní sa 
postup podľa článku 15 týchto OPP UZ2S/SS21.

12.3 Žiadosť o zmenu musí byť doručená na doručovaciu 
adresu poisťovateľa najneskôr 2 dni pred požadovanou 
účinnosťou.

12.4 Zmena výšky bežného poistného nadobúda účinnosť 
v najbližší deň splatnosti bežného poistného nasledujú-
ceho po schválení tejto zmeny poisťovateľom.

12.5 Pokiaľ dôjde k súbehu žiadosti poistníka o zmenu poist-
nej zmluvy, ktorá ovplyvňuje hodnotu podielového účtu 
s pravidelnými operáciami, ktoré sú uskutočňované v sú-
vislosti s poistením (napr. úhrada poplatkov), poisťovateľ 
prednostne uskutoční tieto pravidelné operácie.

IV. POPLATKY
Článok 13 – Akými pravidlami sa riadia poplatky účtované 
za poistenie?
13.1 Výška poplatkov a spôsob ich úhrady sú stanovené v ak-

tuálnom Sadzobníku poplatkov. Poisťovateľ je oprávne-
ný Sadzobník poplatkov jednostranne meniť.

13.2 Poplatok za krytie administratívnych nákladov poisťo-
vateľa sa účtuje mesačne a hradí sa formou odpočtu 
podielových jednotiek z hodnoty podielového účtu po-
istníka, tzn. že každý mesiac sa hodnota podielového 
účtu poistníka zníži o taký počet podielových jednotiek, 
ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške tohto po-
platku uvedeného v aktuálnom Sadzobníku poplatkov. 
Splatnosť poplatku za krytie administratívnych nákla-
dov poisťovateľa je pri mesačnom poistnom období 
vždy ku dňu splatnosti poistného a pri štvrťročnom/
polročnom/ ročnom poistnom období k príslušnému 
dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa zhoduje s dňom 
výročia poistenia. Splatnosť ostatných poplatkov je ku 
dňu uskutočnenia úkonu, za ktorý sa účtuje.

13.3 Rizikové poistné sa účtuje mesačne. Má splatnosť a hra-
dí sa rovnakým spôsobom ako poplatok za krytie admi-
nistratívnych nákladov podľa bodu 13.2 tohto článku 
týchto OPP UZ2S/SS21. Rizikové poistné sa účtuje zvlášť 
za prvého poisteného a zvlášť za druhého poisteného. 
Výška rizikového poistného za prvého poisteného sa 
rovná násobku sadzby poistného, ktorá je v Sadzobníku 
poplatkov stanovená na každý poistný rok pre aktuál-
ny vek prvého poisteného a sumy, o ktorú je hodnota 
podielového účtu k dátumu splatnosti rizikového poist-
ného nižšia ako poistná suma pre prípad smrti prvého 
poisteného. Výška rizikového poistného za druhého 
poisteného sa rovná násobku poistnej sumy pre prípad 
smrti druhého poisteného a sadzby poistného, ktorá 
je v Sadzobníku poplatkov stanovená na celú poistnú 
dobu trvania poistenia podľa dohodnutej poistnej doby 
a veku druhého poisteného k dátumu začiatku poiste-
nia. Rizikové poistné sa zaokrúhľuje na dve desatinné 
miesta.

13.4 Pre poplatky hradené formou odpočtu podielových 
jednotiek z hodnoty podielového účtu poistníka platí, 
že pokiaľ sú podielové jednotky umiestnené v rôznych 
finančných fondoch a/alebo v Garantovanom fonde, 
je počet podielových jednotiek odpočítaných za pop-
latky vypočítaný pomerom z hodnoty podielových 
jednotiek jednotlivých finančných fondov a/alebo 
Garantovaného fondu. Pri určení počtu odpočítaných 
podielových jednotiek vychádza poisťovateľ z predaj-
nej ceny platnej najneskôr z najbližšieho oceňovacieho 
dňa po dni splatnosti daného poplatku. Pokiaľ nie je 
k danému okamžiku hodnota podielových jednotiek 
dostatočná, použije sa predajná cena platná najneskôr 
z najbližšieho oceňovacieho dňa po príslušnom navýše-
ní hodnoty podielových jednotiek. Tento postup platí 
obdobne aj pre prípady úhrady bežného poistného 
a/alebo poplatkov z hodnoty podielového účtu poistní-
ka podľa článkov 20 a 21 týchto OPP UZ2S/SS21.

Článok 14 – Akým spôsobom sa účtuje poplatok za krytie 
počiatočných nákladov poisťovateľa?
14.1 Poisťovateľ bude po dobu prvých 3 rokov od začiatku 

poistenia odpočítavať z každého zaplateného bežného 
poistného za hlavné poistenie prvého poisteného po-
platok za krytie počiatočných nákladov poisťovateľa. 
Výška poplatku za krytie počiatočných nákladov pois-
ťovateľa sa stanoví ako tzv. alokačné percento z výšky 
bežného poistného za hlavné poistenie, ktoré je pre 
prvého poisteného uzatvorené na prvé poistné obdo-
bie. Pre určenie výšky alokačného percenta špecifiko-
vaného v Sadzobníku poplatkov je rozhodujúca poistná 
doba poistenia prvého poisteného. Ak sa zníži v uvede-
nom období prvých 3 rokov bežné poistné (na hlavnom 
poistení prvého poisteného), poplatok vo výške podľa 
prvého poistného obdobia, sa účtuje maximálne počas 
prvého roku od tohto zníženia. Následne sa výška po-
platku stanoví ako tzv. alokačné percento z aktuálnej 
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výšky bežného poistného (na hlavnom poistení prvého 
poisteného).

14.2 Obdobne, ak dôjde kedykoľvek v priebehu trvania po-
istnej zmluvy ku zvýšeniu bežného poistného (za hlav-
né poistenie prvého poisteného), poisťovateľ po dobu 
prvých 3 rokov od takéhoto zvýšenia odpočíta zo sumy, 
o ktorú bolo bežné poistné zvýšené, poplatok na úhra-
du počiatočných nákladov poisťovateľa. Výška tohto 
poplatku sa stanoví ako tzv. alokačné percento zo sumy, 
o ktorú bolo bežné poistné zvýšené. Pre určenie výšky 
alokačného percenta špecifikovaného v Sadzobníku 
poplatkov je rozhodujúca zostávajúca poistná doba po-
istenia prvého poisteného odo dňa zvýšenia bežného 
poistného.

14.3 V prípade prevodu poistenia do splateného stavu pod-
ľa článku 20 týchto OPP UZ2S/SS21 a/alebo pri zániku 
poistenia sa poplatky za pokrytie počiatočných nákla-
dov poisťovateľa, ktoré neboli uhradené za prvé 3 roky 
od začiatku poistenia podľa bodu 14.1 tohto článku 
týchto OPP UZ2S/SS21 alebo za obdobie prvých 3 ro-
kov od zvýšenia poistného v priebehu trvania poistnej 
zmluvy podľa bodu 14.2 týchto OPP UZ2S/SS21 uhradia 
jednorazovo ku dňu prevodu poistenia do splateného 
stavu, a to formou odpočtu zodpovedajúcich podielo-
vých jednotiek z hodnoty podielového účtu poistníka. 
Prevod poistenia do splateného stavu alebo zánik po-
istnej zmluvy pred uplynutím uvedených 3 rokov nemá 
na túto skutočnosť vplyv. 

Článok 15 – Čo sa stane, ak nie je na poistnej zmluve do-
statok prostriedkov na úhradu poplatkov (t.j. v prípade tzv. 
akumulovaného dlhu)?
15.1 Akumulovaným dlhom sa rozumie stav poistnej zmluvy, 

kedy hodnota podielového účtu poistníka nepostačuje 
na pokrytie rizikového poistného a/alebo akýchkoľvek 
poplatkov hradených formou odpočtu podielových 
jednotiek z hodnoty podielového účtu poistníka v deň 
ich splatnosti. V takomto prípade je neuhradená časť 
rizikového poistného a/alebo príslušných poplatkov 
prevedená do ďalšieho mesiaca a bude uhradená z po-
dielových jednotiek zakúpených za nasledujúce platby 
poistného (bežného alebo mimoriadneho), tzn. po na-
výšení hodnoty podielového účtu poistníka.

15.2 Pokiaľ je poistná zmluva v akumulovanom dlhu a je 
v platnosti aspoň 3 roky, poisťovateľ poistníka na tento 
stav písomne upozorní a súčasne ho vyzve, aby hodno-
tu podielového účtu navýšil.

15.3 Pokiaľ je v akumulovanom dlhu poistná zmluva, ktorá je 
v platnosti aspoň 4 roky, poisťovateľ o tejto skutočnosti 
písomne upozorní poistníka a zároveň ho vyzve k nut-
nosti navýšenia hodnoty podielového účtu poistníka, 
a to v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní a zá-
roveň dlhšia ako 3 mesiace odo dňa odoslania písom-
nej výzvy poistníkovi. Ak poistník nezvýši v stanovenej 
lehote hodnotu podielového účtu poistníka na úroveň 
postačujúcu na úhradu rizikového poistného a/alebo 
uvedených poplatkov, poistenie nasledujúceho dňa 
po uplynutí uvedenej lehoty zanikne. Ak má poistník 
v okamžiku zániku poistnej zmluvy nárok na odkupnú 
hodnotu, poisťovateľ zároveň po zániku poistnej zmluvy 
vyplatí poistníkovi sumu zodpovedajúcu tejto odkupnej 
hodnoty.

V. ZMENY POISTENIA
Článok 16 – Ako môžem urobiť zmenu na poistnej zmluve?
16.1 Ak dôjde k súbehu niekoľkých zmien poistenia ale-

bo k súbehu zmeny poistenia so zmenou dňa úhrady 
poplatkov a dňa úhrady poistného, bude poisťovateľ 
vykonávať jednotlivé operácie vo svojom produkčnom 
systéme postupne.

16.2 Pokiaľ dôjde k súbehu žiadosti poistníka o zmenu po-
istnej zmluvy, ktorá ovplyvňuje hodnotu podielového 
účtu poistníka s pravidelnými operáciami, ktoré sú 
uskutočňované v súvislosti s poistením (napr. úhrada 
poplatkov), poisťovateľ prednostne uskutoční tieto pra-
videlné operácie.

16.3 Všetky zmeny poistenia môžu podliehať poplatku. 
Výška poplatku je uvedená v aktuálnom Sadzobníku 
poplatkov.

16.4 Žiadosti/návrhy zmien poistnej zmluvy uvedené v člán-
koch 12 a 17 týchto OPP UZ2S/SS21 musia byť doruče-
né na doručovaciu adresu poisťovateľa najneskôr dva 
dni pred dátumom ich požadovanej účinnosti.

Článok 17 – Ako môžem zmeniť výšku poistnej sumy?
17.1 Ak poistník požiada o zvýšenie poistnej sumy, má po-

isťovateľ právo požadovať aktuálne informácie o zdra-
votnom stave poisteného. V prípade, ak navrhované 
zvýšenie poistnej sumy presiahne hodnotu maximálnej 
poistnej sumy stanovenej poisťovateľom v čase návrhu 
zvýšenia poistnej sumy poistníkom, bude poisťovateľ 
žiadať o zodpovedajúce/primerané zvýšenie bežného 
poistného. O tejto skutočnosti bude poisťovateľ infor-
movať poistníka bez zbytočného odkladu. 

17.2 Ak poistník požiada o zníženie poistnej sumy, poistná 
suma nemôže byť nižšia ako minimálna hodnota po-
istnej sumy stanovená poisťovateľom v čase návrhu 
zníženia poistnej sumy poistníkom za predpokladu, že 
poisťovateľ takúto hodnotu v Sadzobníku poplatkov 
stanoví.

17.3 Zmena poistnej sumy podľa bodu 17.1 alebo bodu 
17.2 tohto článku sa stáva účinnou najskôr v najbliž-
ší deň splatnosti bežného poistného nasledujúceho 
po schválení tejto zmeny poisťovateľom.

17.4 Žiadosť o zmenu poistnej sumy musí byť doručená 
na doručovaciu adresu poisťovateľa najneskôr 2 dni 
pred požadovanou účinnosťou.

Článok 18 – Za akých podmienok môžem uskutočniť pre-
vod podielových jednotiek medzi finančnými fondmi?
18.1 Poistník má právo písomne požiadať o prevod podielo-

vých jednotiek medzi jednotlivými finančnými fondmi. 
18.2 Žiadosť o prevod nadobúda účinnosť v deň uvedený 

v žiadosti o prevod, pokiaľ je tento neskorší ako dátum 
doručenia žiadosti poisťovateľovi, inak najskôr nasledu-
júci pracovný deň po dni doručenia žiadosti o prevod 
na doručovaciu adresu poisťovateľa.

18.3 Prevod podielových jednotiek sa vykoná za cenu platnú 
najneskôr v najbližší oceňovací deň po dni účinnosti 
žiadosti o prevod.

18.4 V každom poistnom roku je poistník oprávnený bez-
platne uskutočniť jeden prevod podielových jednotiek 
medzi finančnými fondmi. Druhý a ďalší prevod podie-
lových jednotiek v poistnom roku podlieha poplatku 
vo výške podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov a je 
splatný ku dňu uskutočnenia úkonu.

Článok 19 – Ako môžem vybrať peniaze zo svojej poistnej 
zmluvy (tzv. čiastočný odkup)?
19.1 Poistník má právo kedykoľvek písomne požiadať 

o čiastočný odkup časti podielového účtu poistníka. 
Poisťovateľ je oprávnený v aktuálnom Sadzobníku 
poplatkov stanoviť minimálnu a maximálnu hodno-
tu čiastočného odkupu osobitne pre finančné fondy 
a Garantovaný fond. Poisťovateľ je oprávnený účtovať 
si za výplatu čiastočného odkupu poplatok stanovený 
poisťovateľom v Sadzobníku poplatkov. O tento popla-
tok sa zníži suma vyplatená poistníkovi na základe pred-
metnej žiadosti o čiastočný odkup.

19.2 Žiadosť o čiastočný odkup nadobúda účinnosť v deň 
uvedený v žiadosti o čiastočný odkup, pokiaľ je tento 
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neskorší ako dátum doručenia žiadosti poisťovateľovi, 
inak najskôr nasledujúci pracovný deň po dni jej doru-
čenia na doručovaciu adresu poisťovateľa.

19.3 Čiastočným odkupom sa zníži hodnota podielového 
účtu poistníka o počet podielových jednotiek zodpove-
dajúcich požadovanej hodnote čiastočného odkupu. Pri 
stanovení počtu odpočítaných podielových jednotiek 
vychádza poisťovateľ z predajnej ceny platnej najne-
skôr v najbližší oceňovací deň po dni účinnosti žiadosti 
o čiastočný odkup.

19.4 V prípade splnenia podmienok pre čiastočný odkup, 
vyplatí poisťovateľ hodnotu čiastočného odkupu naj-
neskôr do jedného mesiaca odo dňa účinnosti žiadosti 
o čiastočný odkup.

19.5 Poisťovateľ má právo ku dňu účinnosti žiadosti o čias-
točný odkup znížiť poistnú sumu stanovenú v poistnej 
zmluve, maximálne však o požadovanú sumu čiastoč-
ného odkupu. O tomto znížení bude poistníka písomne 
informovať.

Článok 20 – Čo znamená mať poistenie v splatenom stave?
20.1 Poistenie v splatenom stave je poistenie s poistnou 

sumou hlavného poistenia stanovenou poisťovate-
ľom, pri ktorom poistník neplatí bežné poistné a pri 
ktorom zanikajú všetky pripoistenia a poistenie druhé 
poisteného.

20.2 Pri poistení v splatenom stave sa naďalej účtuje rizikové 
poistné a poplatok na krytie administratívnych nákla-
dov poisťovateľa, ktoré sú hradené z hodnoty podielo-
vého účtu poistníka.

20.3 Ak dôjde po prevedení poistenia do splateného stavu 
k smrti poisteného, poisťovateľ vyplatí oprávnenej oso-
be poistné plnenie vo výške poistnej sumy pre prípad 
smrti platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti alebo 
vo výške hodnoty podielového účtu poistníka ku dňu 
vzniku poistnej udalosti, ak je táto hodnota vyššia ako 
poistná suma pre prípad smrti platná ku dňu vzniku po-
istnej udalosti.

20.4 Poistenie môže byť prevedené na poistenie v splate-
nom stave po splnení nižšie uvedených podmienok 
na základe žiadosti poistníka alebo bez dodatočného 
súhlasu poistníka z dôvodu dlžného poistného podľa 
článku 25 týchto OPP UZ2S/SS21.

20.5 Na písomnú žiadosť poistníka môže byť poistenie pre-
vedené na poistenie v splatenom stave najskôr po uply-
nutí tretieho poistného roka a po uhradení bežného po-
istného aspoň za obdobie prvých troch poistných rokov. 
Prevod poistenia na poistenie v splatenom stave na žia-
dosť poistníka je platný v najbližší deň splatnosti bež-
ného poistného nasledujúci po dni akceptácie žiadosti 
poistníka poisťovateľom (ďalej len „deň prevodu“).

20.6 Poisťovateľ je oprávnený previesť poistenie do spla-
teného stavu z dôvodu dlžného poistného na základe 
bodu 25.3. týchto OPP UZ2S/SS21.

20.7 Pre uskutočnenie prevodu poistenia do splateného 
stavu poisťovateľ stanoví v Sadzobníku poplatkov mini-
málnu hodnotu podielového účtu poistníka. Hodnota 
podielového účtu poistníka sa vypočíta ako rozdiel hod-
noty podielového účtu poistníka ku dňu prevodu a hod-
noty poplatku za prevod poistenia do splateného stavu 
podľa bodu 20.8 tohto článku a hodnoty neuhradených 
poplatkov, ktoré boli prevedené do nasledujúcich me-
siacov podľa článku 15 týchto OPP UZ2S/SS21.

20.8 Poplatok za prevod poistenia do splateného stavu sa 
rovná sume neuhradených poplatkov na krytie počia-
točných nákladov. Poplatok sa uhradí po uskutočnení 
prevodu do splateného stavu formou zníženia počtu 
podielových jednotiek na podielovom účte poistníka.

20.9 Pokiaľ po prevedení poistenia do splateného stavu hod-
nota podielového účtu poistníka nebude postačovať 
k pokrytiu akýchkoľvek poplatkov hradených formou 
odpočtu podielových jednotiek, poisťovateľ bude o tej-
to skutočnosti písomne informovať poistníka a zároveň 
ho vyzve k navýšeniu hodnoty podielového účtu po-
istníka. Na vykonanie navýšenia poskytne poisťovateľ 
poistníkovi lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní 
a zároveň dlhšia ako 3 mesiace odo dňa odoslania pí-
somnej výzvy. Ak poistník nezvýši v stanovenej lehote 
hodnotu podielového účtu poistníka na úroveň posta-
čujúcu na úhradu týchto poplatkov, poistenie nasledu-
júci deň po uplynutí uvedenej lehoty zanikne.

20.10 Pri poistení v splatenom stave má poistník naďalej prá-
vo na nákup podielových jednotiek zaplatením mimo-
riadneho poistného v súlade s článkom 9 týchto OPP 
UZ2S/SS21, na prevod podielových jednotiek podľa 
článku 18 týchto OPP UZ2S/SS21 a na čiastočný odkup 
podľa článku 19 týchto OPP UZ2S/SS21.

Článok 21 – Za akých podmienok mám možnosť prerušiť 
platenie bežného poistného?
21.1 Poistník má právo písomne požiadať o prerušenie po-

vinnosti platiť bežné poistné až na 12 po sebe idúcich 
kalendárnych mesiacov, ak sú súčasne splnené nasle-
dujúce skutočnosti:
a) poistné bolo zaplatené za prvé tri poistné roky,
b) došlo k uplynu  u tre  eho poistného roka a
c) hodnota podielového účtu poistníka ku dňu najbliž-

šej splatnos   bežného poistného po doručení žia-
dos   o prerušenie povinnos   pla  ť bežné poistné 
na doručovaciu adresu poisťovateľa je väčšia ale-
bo rovná 110 % súčtu predpokladaných poplatkov 
na pokry  e počiatočných nákladov poisťovateľa, po-
platku za administra  vne náklady, poplatku za pre-
rušenie povinnos   pla  ť poistné, rizikového poist-
ného a poistného za všetky dohodnuté pripoistenia, 
na ktoré má poisťovateľ nárok za obdobie preruše-
nia povinnos   pla  ť bežné poistné.

21.2 Poisťovateľ preruší povinnosť poistníka platiť bežné 
poistné odo dňa najbližšej splatnosti bežného poistné-
ho, a to za poplatok stanovený v Sadzobníku poplatkov, 
ktorý je splatný ku dňu uskutočnenia úkonu. V priebe-
hu trvania poistnej zmluvy je poistník oprávnený po-
žiadať o prerušenie povinnosti platiť bežné poistné aj 
opakovane.

21.3 V období, keď je prerušená povinnosť platiť bežné po-
istné, zostáva zachované poistenie prvého aj druhého 
poisteného. Počas doby prerušenia povinnosti platiť 
bežné poistné nie je poistník oprávnený meniť výšku 
poistnej sumy na hlavnom poistení ani na uzatvorených 
pripoisteniach. Rovnako nie je oprávnený uzatvárať ďal-
šie pripoistenia v rámci poistnej zmluvy.

21.4 V období, keď je prerušená povinnosť platiť bežné 
poistné, bude poisťovateľ uskutočňovať úhradu sumy 
rizikového poistného, poistného za uzatvorené pri-
poistenia, poplatku na krytie počiatočných nákladov 
a administratívneho poplatku formou znižovania počtu 
podielových jednotiek na podielovom účte poistníka.

21.5 Povinnosť platiť bežné poistné sa obnovuje na základe 
skoršej z nasledujúcich udalostí:
a) zaplatením bežného poistného pred dohodnutým 

termínom konca obdobia prerušenia povinnos   pla-
 ť bežné poistné alebo

b) uplynu  m dohodnutej doby trvania prerušenia po-
vinnos   pla  ť bežné poistné alebo

c) úplným spotrebovaním všetkých podielových jedno-
 ek na podielovom účte poistníka.

21.6 O obnovení povinnosti platiť bežné poistné bude poist-
ník písomne informovaný.
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21.7 Kedykoľvek v priebehu prerušenia povinnosti platiť 
bežné poistné môže poistník zaplatiť mimoriadne po-
istné. Zaplatenie mimoriadneho poistného nebude mať 
vplyv na prerušenie povinnosti platiť bežné poistné.

VI. FINANČNÉ FONDY A GARANTOVANÝ FOND
Článok 22 – Čo predstavujú finančné fondy životného pois-
tenia a ako prebieha ich oceňovanie?
22.1 Poisťovateľ vytvorí na účely poistenia podľa týchto OPP 

UZ2S/SS21 finančné fondy, ktorých cieľom je dlhodobý 
nárast hodnoty aktív, ktoré tvoria hodnotu finančných 
fondov. Jednotlivé finančné fondy pozostávajú z rôz-
nych typov aktív.

22.2 Poisťovateľ má právo vyradiť niektorý z finančných 
fondov z ponuky alebo ho úplne zrušiť. Poisťovateľ 
v takomto prípade navrhne v dostatočnom časovom 
predstihu poistníkovi prevod podielových jednotiek 
z vyraďovaného finančného fondu do iného finančného 
fondu a nový alokačný pomer pre bežné a mimoriadne 
poistné (návrh poisťovateľa). Pokiaľ poistník s navrhnu-
tou zmenou alokačného pomeru nesúhlasí, je povinný 
do jedného mesiaca od doručenia návrhu poisťovateľa 
doručiť na doručovaciu adresu poisťovateľa nový návrh 
(protinávrh) na prevod podielových jednotiek z vyra-
ďovaného finančného fondu a nový alokačný pomer. 
Pokiaľ poistník nedoručí na doručovaciu adresu pois-
ťovateľa protinávrh v lehote podľa predchádzajúcej 
vety, budú existujúce podielové jednotky prevedené 
do finančných fondov/fondu podľa návrhu poisťovateľa 
a v prípade platenia bežného a mimoriadneho poistné-
ho budú nakupované podielové jednotky podľa alokač-
ného pomeru navrhnutého poisťovateľom.

22.3 Poisťovateľ pravidelne oceňuje finančné fondy v oce-
ňovací deň, pričom pravidelnosť oceňovania finanč-
ných fondov určuje poisťovateľ, minimálne však raz 
za týždeň.

22.4 Poisťovateľ je oprávnený odpočítať z hodnoty finančného 
fondu poplatok poisťovateľovi za sprostredkovanie finanč-
ného fondu, ktoré sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku 
poplatkov a v Dokumente s kľúčovými informáciami.

22.5 Hodnota finančných fondov je určená ako hodnota 
všetkých aktív finančného fondu znížená o hodnotu 
záväzkov finančného fondu a poplatkov uvedených 
v bode 22.4. Výnosy získané investovaním aktív finanč-
ného fondu budú znovuinvestované do finančného 
fondu.

22.6 Výnosy získané investovaním aktív finančného fondu 
podliehajú dani z príjmu podľa právnych predpisov 
platných v čase výplaty výnosu finančného fondu.

22.7 Doterajšie výnosy finančných fondov nie sú zárukou 
budúcich výnosov.

Článok 23 – Garantovaný fond
23.1 Poisťovateľ vytvorí na účely poistenia podľa týchto 

OPP UZ2S/SS21 Garantovaný fond, ktorého cieľom je 
dlhodobý nárast hodnoty aktív, ktoré tvoria hodnotu 
Garantovaného fondu. Pre prípadné vyradenie garan-
tovaného fondu z ponuky alebo jeho zrušenie a ďalší 
postup poisťovateľa a poistníka platí postup podľa 
bodu 22.2 týchto OPP UZ2S/SS21.

23.2 Poisťovateľ v Garantovanom fonde garantuje ročný 
rast ceny podielovej jednotky vo výške uvedenej v do-
kumente - Aktuálna miera ročného rastu ceny podie-
lovej jednotky v Garantovanom fonde. Poisťovateľ 
má právo, v prípade vzniku dôvodnej potreby zmeny 
(predovšetkým v nadväznosti na vývoj právneho pro-
stredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného orgánu 
dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových podmie-
nok) jednostranne zmeniť mieru ročného rastu ceny 

podielovej jednotky v Garantovanom fonde. Ak dôjde 
k zmene miery ročného rastu ceny podielovej jednotky 
v Garantovanom fonde, poisťovateľ písomne oznámi 
navrhovanú novú mieru ročného rastu ceny podielo-
vej jednotky v Garantovanom fonde poistníkovi pros-
tredníctvom jej zverejnenia na internete. Poistník sa 
zaväzuje oboznámiť sa s novou mierou ročného rastu 
ceny podielovej jednotky v Garantovanom fonde zve-
rejnenej na internetovej stránke poisťovateľa. Deň 
účinnosti navrhovanej zmeny miery ročného rastu ceny 
podielovej jednotky v Garantovanom fonde musí byť 
stanovený tak, aby medzi oznámením novej miery roč-
ného rastu ceny podielovej jednotky v Garantovanom 
fonde a dňom účinnosti tejto zmeny bolo obdobie 
najmenej 45 kalendárnych dní. Ak poistník nesúhlasí 
so zmenou miery ročného rastu ceny podielovej jed-
notky v Garantovanom fonde, je oprávnený bezplatne 
a s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede 
poisťovateľovi vypovedať poistnú zmluvu. Pokiaľ poist-
ník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred 
dňom účinnosti tejto zmeny miery ročného rastu ceny 
podielovej jednotky v Garantovanom fonde nedoručí 
svoju výpoveď poistnej zmluvy, potvrdzuje tým poistník 
svoj súhlas so zmenou miery ročného rastu ceny podie-
lovej jednotky v Garantovanom fonde v takom rozsahu, 
aké bolo poisťovateľom navrhnuté.

Článok 24 – Ako sa počíta cena podielových jednotiek vo 
finančných fondoch?
24.1 Predajná cena podielovej jednotky finančného fondu sa 

určí ako podiel hodnoty finančného fondu a celkového 
počtu podielových jednotiek tohto finančného fondu. 
Výsledok bude zaokrúhlený matematicky maximálne 
o 1 %.

24.2 Nákupná cena podielovej jednotky finančného fondu 
sa určí tak, aby rozdiel medzi nákupnou cenou a pre-
dajnou cenou bol maximálne vo výške uvedenej v per-
centách v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.

VII. ZÁNIK POISTENIA
Článok 25 – Aké sú dôsledky neplatenia poistného?
25.1 Ak bežné poistné za prvé poistné obdobie nie je zapla-

tené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, pois-
tenie zanikne.

25.2 Ak bežné poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo 
zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia vý-
zvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, alebo ak nebolo 
bežné poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy, 
poistenie zanikne alebo bude prevedené do splatené-
ho stavu v súlade s článkom 20 týchto OPP UZ2S/SS21. 
Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie 
zanikne alebo bude prevedené do splateného stavu, ak 
nebude zaplatené bežné poistné. To isté platí, ak bola 
zaplatená len časť bežného poistného. Bežné poistné 
sa považuje za zaplatené okamihom jeho pripísania 
na účet poisťovateľa.

25.3 Pokiaľ poistník nezaplatil bežné poistné za určité po-
istné obdobie a hodnota podielového účtu nie je do-
statočná na pokrytie dlžného rizikového poistného, 
poplatku za krytie počiatočných nákladov poisťovateľa 
a/ alebo akýchkoľvek poplatkov hradených formou 
odpočtu podielových jednotiek z hodnoty podielového 
účtu, poistenie zaniká pre neplatenie poistného bez ná-
hrady, a to márnym uplynutím lehoty.

25.4 Pokiaľ poistník nezaplatil bežné poistné za určité po-
istné obdobie a hodnota podielového účtu poistníka 
po odpočítaní dlžného rizikového poistného, poplatku 
za krytie počiatočných nákladov poisťovateľa a/alebo 
akýchkoľvek poplatkov, ktoré sú hradené formou od-
počtu podielových jednotiek z hodnoty podielového 
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účtu poistníka, nedosahuje minimálnu hodnotu na pre-
vod poistenia do splateného stavu, poistenie zaniká pre 
neplatenie poistného márnym uplynutím lehoty k za-
plateniu dlžného poistného uvedenej vo výzve poistní-
kovi. Poisťovateľ po zániku poistenia vyplatí poistníkovi 
odkupnú hodnotu.

25.5 Pokiaľ poistník nezaplatil bežné poistné za určité poistné 
obdobie a hodnota podielového účtu poistníka po odpo-
čítaní dlžného rizikového poistného, poplatku za krytie 
počiatočných nákladov poisťovateľa a/alebo akýchkoľ-
vek poplatkov, ktoré sú hradené formou odpočtu po-
dielových jednotiek z hodnoty podielového účtu poist-
níka, dosahuje minimálnu hodnotu na prevod poistenia 
do splateného stavu, poisťovateľ ku dňu márneho uply-
nutia lehoty na zaplatenie dlžného poistného uvedenej 
vo výzve poistníkovi, prevedie poistenie do splateného 
stavu podľa článku 20 týchto OPP UZ2S/SS21.

25.6 Na výpočet hodnoty podielového účtu poistníka bude 
použitá predajná cena najneskôr z najbližšieho oceňo-
vacieho dňa po dátume stanovenom poisťovateľom vo 
výzve k zaplateniu dlžného poistného.

Článok 26 – Kedy môžem požiadať o zánik poistenia s vý-
platou odkupnej hodnoty?
26.1 Poistník má kedykoľvek nárok na ukončenie poistnej 

zmluvy pred uplynutím poistnej doby podľa článku 10 
VPP IŽP.

26.2 Odlišne od bodu 10.4 VPP IŽP sa dojednáva, že výšku 
odkupnej hodnoty poisťovateľ určí ako rozdiel hodno-
ty podielového účtu poistníka ku dňu zániku poistnej 
zmluvy a prípadného dlžného rizikového poistného 
a hodnoty neuhradených poplatkov.

26.3 Na výpočet hodnoty podielového účtu poistníka pod-
ľa bodu 26.2 týchto OPP UZ2S/SS21 bude použitá 
predajná cena najneskôr z najbližšieho oceňovacieho 
dňa po dni zániku poistnej zmluvy. Výplatu odkupnej 
hodnoty poisťovateľ uskutoční najneskôr do jedného 
mesiaca po zániku poistnej zmluvy.

26.4 Ak na poistnej zmluve nie je vytvorená žiadna odkup-
ná hodnota určená podľa bodu 26.2 týchto OPP UZ2S/
SS21, poistenie ukončené poistníkom zanikne bez aké-
hokoľvek plnenia zo strany poisťovateľa.

26.5 Odkupná hodnota podlieha dani z príjmu podľa práv-
nych predpisov platných v čase výplaty odkupnej 
hodnoty.

Článok 27 – Ukončenie poistenia druhého poisteného
27.1 Poistník môže počas trvania poistenia ukončiť poistenie 

druhého poisteného ku koncu nasledujúceho poistné-
ho obdobia.

27.2 Pokiaľ druhý poistený do 30 dní od účinnosti ukončenia 
poistenia druhého poisteného podľa bodu 27.1 tohto 
článku uzavrie novú poistnú zmluvu, pričom rozsah 
poistenia poskytovaného novou poistnou zmluvou ne-
bude väčší ako rozsah poistenia, ktoré mal dojednané 
v pôvodnej poistnej zmluve, pre účely uzavretia novej 
poistnej zmluvy sa nevyžaduje upisovanie rizika.

27.3 Ustanovenie bodu 27.2 tohto článku platí aj v prípade, 
ak poistník vypovedal pôvodnú poistnú zmluvu ako 
celok. Poisťovateľ stanoví poistné pre novú poistnú 
zmluvu so zohľadnením aktuálneho veku poisteného 
a poistnej doby, na ktorú sa nové poistenie uzatvára.

Článok 28 – Zánik poistenia
Poistenie podľa týchto OPP UZ2S/SS21 zanikne v deň, 
v ktorom nastane skoršia z nasledujúcich udalos  :
a) vznik poistnej udalos   podľa bodu 1.2 písm. a), ak je po-

istná zmluva uzatvorená len na jedného poisteného 
b) vznik poistnej udalos   podľa bodu 1.2 písm. b) týchto 

OPP UZ2S/SS21,
c) v zmysle bodu 4.3 týchto OPP UZ2S/SS21

d) zánik poistenia z dôvodu neplatenia poistného podľa 
článku 25 týchto OPP UZ2S/SS21,

e) zánik poistenia z dôvodu nedostatočnej hodnoty po-
dielového účtu poistníka podľa bodu 15.3 a bodu 
20.9 týchto OPP UZ2S/SS21,

f) výpoveďou danou poistníkom podľa ustanovenia 
§ 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

g) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka,

h) odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy podľa usta-
novenia § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

i) odmietnu  m poistného plnenia podľa ustanovenia 
§ 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,

j) odstúpením poistníka od poistnej zmluvy podľa ustano-
venia § 802a Občianskeho zákonníka

k) dohodou zmluvných strán.

VIII. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 29 – Osobitné ustanovenia
29.1 Poistník si je vedomý nasledujúcich rizík v poistení

a) trhovým vplyvom a vplyvom poplatkov sa celková 
hodnota podielových jedno  ek evidovaných na po-
dielovom účte poistníka môže znížiť na nulu, a to 
najmä v priebehu prvých rokov platnos   poistnej 
zmluvy,

b) trhovým vplyvom alebo vplyvom odpočítania jed-
no  ek na úhradu poplatkov alebo rizikového poist-
ného sa môže znížiť súhrnná hodnota podielového 
účtu poistníka na takú úroveň, že nebude stačiť 
na úhradu poplatkov a rizikového poistného. V ta-
komto prípade sa pri úhrade poplatkov a rizikového 
poistného postupuje podľa článku 15 týchto OPP 
UZ2S/SS21.

29.2 Pretože náklady spojené s uzatvorením poistnej zmlu-
vy idú na ťarchu poistnej zmluvy v priebehu prvých 
3 rokov jej trvania, môže mať predčasné ukončenie 
poistnej zmluvy za následok, že v okamihu jej predčas-
ného ukončenia bude súhrnná hodnota podielového 
účtu poistníka nižšia ako súčet poistného uhradeného 
od počiatku poistenia do dňa predčasného ukončenia, 
alebo bude dokonca nulová.

29.3 Investičné životné poistenie NN SMART nie je registro-
vané podľa amerického zákona o cenných papieroch 
a jeho uzatvorenie nie je vhodné s občanmi USA.

Článok 30 – Záverečné ustanovenia
30.1 Ak poistník pri uzatváraní poistenia odmietne možnosť 

protiinflačnej ochrany, na takéto poistenie sa nevzťahu-
jú ustanovenia článku 16 VPP IŽP.

30.2 Tieto OPP UZ2S/SS21 nadobúdajú platnosť dňom ich 
schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť 
dňom 25. mája 2018.

Článok 31 – Ktoré definície sú pre mňa dôležité?
Všetky definície uvedené vo VPP IŽP platia aj pre tieto OPP 
UZ2S/SS21, pokiaľ nie je v týchto OPP UZ2S/SS21 uvedené 
inak. Pre tieto OPP UZ2S/SS21 platia nasledujúce definície:
Akumulovaný dlh
Pokles hodnoty podielového účtu poistníka pod minimálny 
limit, ktorý je potrebný na úhradu rizikového poistného a po-
platkov hradených formou odpočtu podielových jednotiek.
Alokačné percento
Percento zo zaplateného bežného poistného, ktoré sa pou-
žije na úhradu počiatočných nákladov poisťovateľa za pod-
mienok stanovených týmito OPP UZ2S/SS21.
Alokačný pomer
Pomer, v ktorom sa zaplatené poistné umiestňuje do vy-
braných finančných fondov a/alebo Garantovaného fondu. 
Alokačný pomer a možnosť jeho prípadných zmien sa pri 
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jednotlivých poistníkom zvolených stratégiách umiestnenia 
poistného do týchto fondov môže líšiť.
Bežné poistné
Poistné za dohodnuté poistné obdobie platené poistníkom 
v pravidelných splátkach.
Druhý poistený
Fyzická osoba, na ktorej život, zdravie alebo telesné poško-
denie sa poistenie vzťahuje a súčasne je spolu s prvým pois-
teným poistená tou istou poistnou zmluvou.
Finančný(é) fond(y)
Majetok tvorený cennými papiermi, peňažnými prostriedka-
mi a inými majetkovými hodnotami, predstavujúci portfólio 
rôznych typov investícií, spravovaný poisťovateľom alebo 
jeho splnomocnencom výhradne pre účely životného pois-
tenia, ktorého bližšia špecifikácia je uvedená v Informáciách 
pre klienta.
Garantovaný fond
Finančný fond poisťovateľa, pri ktorom je ročný rast ceny 
podielovej jednotky garantovaný vo výške uvedenej v do-
kumente – Aktuálna miera ročného rastu ceny podielovej 
jednotky v Garantovanom fonde.
Hodnota podielového účtu poistníka
Celkový počet podielových jednotiek na podielovom účte 
poistníka vynásobený predajnou cenou.
Mimoriadne poistné
Poistné, ktoré je platené nad rámec bežného poistného do-
hodnutého v poistnej zmluve.
Nákupná cena
Cena, za ktorú je možné nakúpiť podielovú jednotku, vypo-
čítaná poisťovateľom podľa podmienok uvedených v člán-
ku 24 týchto OPP UZ2S/SS21.
Oceňovací deň
Deň, ku ktorému poisťovateľ vypočíta nákupnú a predajnú 
cenu podielových jednotiek jednotlivých finančných fondov 
a Garantovaného fondu.
Podielová jednotka
Podiel na majetku finančného fondu, ktorý predstavuje ná-
rok na časť hodnoty tohto finančného fondu.
Podielový účet poistníka
Individuálny účet vedený poisťovateľom k poistnej zmluve 
tvorený podielovými jednotkami finančných fondov.
Poistná suma
Poistná suma pre prípad smrti prvého poisteného dohod-
nutá v poistnej zmluve, ak nie je v týchto OPP UZ2S/SS21 
výslovne uvedené, že ide o poistnú sumu pre prípad smrti 
druhého poisteného.
Poistný rok
Obdobie dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov medzi 
výročiami poistenia.
Predajná cena
Cena, za ktorú je možné podielovú jednotku predať, vypo-
čítaná poisťovateľom na základe podmienok uvedených 
v článku 24 týchto OPP UZ2S/SS21.
Preddefinovaná stratégia
Stratégia (spôsob) umiestnenia bežného a mimoriadneho 
poistného do finančných fondov na základe alokačného 
pomeru stanoveného poisťovateľom. Umiestnenie poist-
ného pri voľbe Preddefinovanej stratégie je možné v jed-
nom z nasledujúcich variantov:  Dynamická stratégia = 
100 % Fond svetových akcií II; Vyvážená stratégia = 100 % 
Zmiešaný fond II a Konzervatívna stratégia = 100 % Renta 
fond Euromix.  
Prvý poistený
Fyzická osoba, na ktorej život, zdravie alebo telesné poško-
denie sa poistenie vzťahuje.

Sadzobník poplatkov
Zoznam poplatkov a nákladov poisťovateľa platného v čase 
vykonania úkonu podliehajúceho poplatkovej povinnosti 
podľa týchto OPP UZ2S/SS21. Sadzobník poplatkov je zverej-
nený na internetovej stránke poisťovateľa a v jeho prevádz-
kových priestoroch. Sadzobník poplatkov môže byť v budúc-
nosti upravený. Nový Sadzobník poplatkov bude zverejnený 
na internetovej stránke poisťovateľa a v jeho prevádzkových 
priestoroch.
Vlastná stratégia
Stratégia (spôsob) umiestnenia bežného a mimoriadneho 
poistného do jednotlivých finančných fondov na základe 
alokačného pomeru stanoveného poistníkom. 
Začiatok poistenia
Začiatok poistenia prvého poisteného, pokiaľ nie je v týchto 
OPP UZ2S/SS21 uvedené, že ide o začiatok poistenia druhé-
ho poisteného.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIA 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE DOČASNÉ ŽIVOTNÉ PRIPOISTENIE 

 SSO3, SS21 A SSO6
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
Tieto osobitné poistné podmienky pre dočasné životné pri-
poistenie (ďalej len „OPP SSO3, OPP SS21, OPP SSO6“) do-
pĺňajú všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie 
(ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre 
investičné životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP”), všeobec-
né poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len 
„VPP ÚP“) a všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie 
chorôb (ďalej len „VPP PCH“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť 
poistnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami 
VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH na strane jednej s usta-
noveniami týchto OPP SSO3, OPP SS21, OPP SSO6 na strane 
druhej, majú prednosť ustanovenia týchto OPP SSO3, OPP 
SS21, OPP SSO6.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou pre účely tohto pripoistenia je smrť 

poisteného počas doby trvania tohto pripoistenia.
2.2 Poisťovateľ je povinný vypla  ť poistné plnenie opráv-

neným osobám v prípade úmr  a poisteného počas 
doby trvania tohto pripoistenia, podliehajúc však usta-
noveniam článkov 11, 12 a 13 VPP ŽP a VPP IŽP.

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za uvedené pripoistenie je poistník povinný 

pla  ť spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých 
poistných obdobiach.

3.2 Výška bežného poistného za pripoistenie označené kó-
dom SS21 a SSO6 sa rovná násobku poistnej sumy toh-
to pripoistenia a sadzby poistného podľa sadzobníka, 
pričom výška bežného poistného za pripoistenie pre 
každý poistný rok sa vypočíta podľa sadzobníka, ktorý je 
prístupný v sídle poisťovateľa a na jeho internetových 
stránkach. Poistné sa zaokrúhli matema  cky na euro-
centy. Zmena výšky poistného podľa tohto odseku sa 
nepokladá za jednostrannú zmenu poistného. Výška 
bežného poistného za pripoistenie je pre prvý poistný 
rok uvedená v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zme-
nu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané 
k poistnej zmluve dodatočne) a konkrétna výška bež-
ného poistného pre každý ďalší poistný rok bude po-
istníkovi oznámená písomne v dostatočnom časovom 
preds  hu. Nová výška poistného za pripoistenie bude 
poistníkovi oznámená listom odoslaným najneskôr 45 
dní pred výročím pripoistenia.
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3.3 Výška bežného poistného za pripoistenie označené kó-
dom SSO3 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve 
a vypočíta sa ako násobok poistnej sumy tohto pripo-
istenia a sadzby poistného podľa sadzobníka poplatkov 
na celú poistnú dobu v závislos   od vstupného veku 
poisteného k dátumu začiatku pripoistenia a od dĺžky 
poistnej doby.

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje 
pripoistenie?
4.1 Toto pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve.
Článok 5 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
5.1 Toto pripoistenie je možné uzatvoriť len ako pripoiste-

nie k hlavnému poisteniu. Ku dňu zániku hlavného pois-
tenia zaniká aj toto pripoistenie.

5.2 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-
ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia 
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného 
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdra-
votnom stave poisteného, ktorý je poistený povinný pri 
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť, 
prípadne  ež na základe lekárskej dokumentácie vyžia-
danej poisťovateľom alebo ním povereným zdravotníc-
kym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného či 
lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je poistený 
povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke alebo vyšetre-
niu lekárom či zdravotníckym zariadením určeným po-
isťovateľom, t.j. poisťovateľ je oprávnený v odôvodne-
ných prípadoch preskúmať zdravotný stav poisteného, 
vrátane jeho pracovnej schopnos   lekárom, ktorého 
poisťovateľ určí. Na základe týchto zistení poisťovateľ 
potvrdí uzavre  e tohto pripoistenia bez zmeny, alebo 
navrhne jeho zmenu (podá pro  návrh), príp. pripoiste-
nie s ohľadom na zdravotný stav poisteného ukončí. 

5.3 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej po-
treby zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj 
právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu prís-
lušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trho-
vých podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych 
poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP 
SSO3, OPP SS21 a OPP SSO6 a/alebo sadzobníka po-
istného. Ak dôjde k zmene OPP SSO3, OPP SS21 a OPP 
SSO6 alebo k zmene sadzobníka poistného, poisťovateľ 
doručí písomný návrh nového znenia OPP SSO3, OPP 
SS21 a OPP SSO6 alebo písomný návrh novej výšky po-
istného poistníkovi na jeho poslednú známu kontaktnú 
adresu. 

Deň účinnosti zmeny musí byť stanovený tak, aby medzi do-
ručením nového znenia OPP SSO3, OPP SS21 a OPP SSO6 a/
alebo novej výšky poistného a dňom účinnosti tejto zmeny 
bolo obdobie najmenej 45 kalendárnych dní. Ak poistník 
s navrhovanou zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne 
a s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede po-
isťovateľovi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ poistník 
poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom 
účinnosti navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď tohto pri-
poistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas so zmenou 
OPP SSO3, OPP SS21 a OPP SSO6 a/alebo výšky poistného 
v takom znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnu-
té.Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie bodu 
3.2 týchto OPP SSO3, OPP SS21 a OPP SSO6, ktoré upravuje 
zmluvnými stranami dohodnutú zmenu výšky poistného. 
5.4 Na pripoistenie označené kódom SS21 a SSO6 sa nevzťa-

huje ustanovenie o ochrane pred infl áciou podľa článku 
16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP. Pre pripoistenie označené 
kódom SSO3 pla  a ustanovenia o ochrane pred infl áciou 
podľa článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP.

Článok 6 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalostí:

a) uplynu  m poistnej doby bez následného predĺženia,
b) ukončením hlavného poistenia,
c) dohoda zmluvných strán,
d) smrť poisteného,
e) prevedenie poistenia do splateného stavu,
f) výpoveď podľa § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka, vrá-

tane výpovede podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka
g) odmietnu  e poistného plnenia poisťovateľom podľa 

§ 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka,
i) ku dňu predchádzajúcemu dňu výročia začiatku hlavného 

poistenia v poistnom roku, v ktorom poistený dosiahne 
maximálny vek uvedený v poistnej zmluve (prípadne v prí-
slušnej žiados   o zmenu poistnej zmluvy, ktorou sa toto 
Pripoistenie uzatvára ku skôr uzatvorenej poistnej zmluve).

Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu. 
Článok 7 – Odkedy sú tieto OPP SSO3, OPP SS21, OPP SSO6 
platné a účinné?
Tieto OPP SSO3, OPP SS21, OPP SSO6 nadobúdajú platnosť 
dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účin-
nosť dňa 1. apríla 2016.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRÍPAD SMRTI S KLESAJÚCOU POISTNOU 

SUMOU – SSO4/SSO5
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
Tieto osobitné poistné podmienky pre prípad smrti s klesajú-
cou poistnou sumou (ďalej len „OPP SSO4 a OPP SSO5“) do-
pĺňajú všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie 
(ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre 
investičné životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP”), všeobec-
né poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len 
„VPP ÚP“) a všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie 
chorôb (ďalej len „VPP PCH“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť 
poistnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami 
VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH na strane jednej s ustano-
veniami týchto OPP SSO4 a OPP SSO5 na strane druhej, majú 
prednosť ustanovenia týchto OPP SSO4 a OPP SSO5.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou pre účely tohto pripoistenia je smrť 

poisteného počas doby trvania tohto pripoistenia.
2.2 Poisťovateľ je povinný vypla  ť poistné plnenie opráv-

neným osobám v prípade úmr  a poisteného počas 
doby trvania tohto pripoistenia, podliehajúc však usta-
noveniam článkov 11, 12 a 13 VPP ŽP a VPP IŽP.

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poist-
ných obdobiach.

3.2 Výška bežného poistného za pripoistenie označené kódom 
SSO4 sa rovná násobku aktuálnej poistnej sumy tohto pri-
poistenia a sadzby poistného podľa sadzobníka poplatkov, 
pričom výška bežného poistného za pripoistenie pre každý 
poistný rok sa vypočíta podľa sadzobníka, ktorý je prístup-
ný v sídle poisťovateľa a na jeho internetových stránkach. 
Poistné sa zaokrúhli matema  cky na eurocenty. Výška 
bežného poistného za pripoistenie je pre prvý poistný rok 
uvedená v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu po-
istnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej 
zmluve dodatočne) a konkrétna výška bežného poistného 
pre každý ďalší poistný rok bude poistníkovi oznámená pí-
somne v dostatočnom preds  hu. Zmena výšky poistného 
podľa tohto odseku sa nepokladá za jednostrannú zme-
nu poistného. Nová výška poistného za pripoistenie bude 
poistníkovi oznámená listom odoslaným najneskôr 45 dní 
pred výročím pripoistenia.
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3.3 Výška bežného poistného za pripoistenie označené kó-
dom SSO5 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve 
a vypočíta sa ako násobok poistnej sumy zvoleného 
pripoistenia a sadzby poistného podľa sadzobníka uve-
deného v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu 
poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k po-
istnej zmluve dodatočne) na celú poistnú dobu v závis-
los   od vstupného veku poisteného k dátumu začiat-
ku pripoistenia a od dĺžky poistnej doby. V posledných 
3 rokoch trvania Pripoistenia SSO5 poistník pla   len 1 % 
poistného určeného podľa predchádzajúcej vety. 

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Toto pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve.
Článok 5 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
5.1 Toto pripoistenie je možné uzatvoriť len ako pripoiste-

nie k hlavnému poisteniu. Ku dňu zániku hlavného pois-
tenia zaniká aj toto pripoistenie.

5.2 Poistná suma pripoistenia označeného kódom SSO5 je 
lineárne klesajúca, to znamená, že ku každému výročiu 
poistenia je znížená o 1/n dohodnutej poistnej sumy, 
kde „n“ predstavuje dohodnutú poistnú dobu v rokoch. 
Pokiaľ dôjde k zmene týchto pripoistení na žiadosť po-
istníka (zmena poistnej sumy alebo poistnej doby), je 
nová poistná suma ku každému výročiu znížená o 1/n 
novo dohodnutej poistnej sumy, kde „n“ predstavuje 
novo dohodnutú poistnú dobu zaokrúhlenú na celé 
roky hore, zaokrúhlená na desiatky euro hore.

 V posledných 5 rokoch trvania pripoistenia nie je mož-
né meniť výšku poistnej sumy ani skrá  ť poistnú dobu; 
pričom v posledných 3 rokoch trvania tohto pripoiste-
nia potom nie je možné ani poistnú dobu predĺžiť. 

5.3 Pri pripoistení označenom kódom SSO4 môže byť na-
miesto lineárne klesajúcej poistnej sumy dohodnutá 
poistná suma klesajúca podľa prehľadu, v tomto prípa-
de sa poistná suma znižuje k určenému výročiu poiste-
nia na poistnú sumu určenú poistníkom. 

5.4 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-
ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia 
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného 
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdra-
votnom stave poisteného, ktorý je poistený povinný pri 
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť, 
prípadne  ež na základe lekárskej dokumentácie vyžia-
danej poisťovateľom alebo ním povereným zdravotníc-
kym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného či 
lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je poistený 
povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke alebo vyšetre-
niu lekárom či zdravotníckym zariadením určeným po-
isťovateľom, t.j. poisťovateľ je oprávnený v odôvodne-
ných prípadoch preskúmať zdravotný stav poisteného, 
vrátane jeho pracovnej schopnos   lekárom, ktorého 
poisťovateľ určí. Na základe týchto zistení poisťovateľ 
potvrdí uzavre  e tohto pripoistenia bez zmeny, alebo 
navrhne jeho zmenu (podá pro  návrh), príp. pripoiste-
nie s ohľadom na zdravotný stav poisteného ukončí. 

5.5 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potre-
by zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj práv-
neho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušné-
ho orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových 
podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych po-
znatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP SSO4 
a SSO5 a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zme-
ne OPP SSO4 a SSO5 alebo k zmene sadzobníka poist-
ného, poisťovateľ doručí písomný návrh nového znenia 
OPP SSO4 a SSO5 alebo písomný návrh novej výšky po-
istného poistníkovi na jeho poslednú známu kontaktnú 
adresu. Deň účinnos   zmeny musí byť stanovený tak, 
aby medzi doručením nového znenia OPP SSO4 a SSO5 
a/alebo novej výšky poistného a dňom účinnos   tejto 

zmeny bolo obdobie najmenej 45 kalendárnych dní. Ak 
poistník s navrhovanou zmenou nesúhlasí, má právo 
bezplatne a s okamžitou účinnosťou ku dňu doruče-
nia výpovede poisťovateľovi vypovedať toto pripoiste-
nie. Pokiaľ poistník poisťovateľovi najmenej 30 kalen-
dárnych dní pred dňom účinnos   navrhovanej zmeny 
nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým 
poistník svoj súhlas so zmenou OPP SSO4 a SSO5 a/ale-
bo výšky poistného v takom znení a rozsahu, ako bolo 
poisťovateľom navrhnuté. Týmto ustanovením nie je 
dotknuté ustanovenie bodu 3.2 týchto OPP SSO4 a OPP 
SSO5, ktoré upravuje zmluvnými stranami dohodnutú 
zmenu výšky poistného. 

5.6 Na pripoistenie označené kódom SSO4 a SSO5 sa ne-
vzťahuje ustanovenie o ochrane pred infl áciou podľa 
článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP. 

Článok 6 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalostí: 
a) uplynu  e doby trvania pripoistenia, uvedenej v poistnej 

zmluve, bez následného predĺženia,
b) ukončenie hlavného poistenia,
c) dohoda zmluvných strán,
d) smrť poisteného,
e) prevedenie poistenia do splateného stavu,
f) výpoveď poistníka podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zá-

konníka, vrátane výpovede podľa ustanovenia § 800 ods. 
2 Občianskeho zákonníka,

g) odmietnu  e poistného plnenia poisťovateľom podľa 
§ 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,

h) neplatenie poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-
skeho zákonníka,

i) z dôvodu podľa bodu 5.4 týchto OPP SSO4 a SSO5,
k) ku dňu predchádzajúcemu dňu výročia začiatku hlavné-

ho poistenia v poistnom roku, v ktorom poistený dosiah-
ne maximálny vek uvedený v poistnej zmluve (prípadne 
v príslušnej žiados   o zmenu poistnej zmluvy, ktorou sa 
toto Pripoistenie uzatvára ku skôr uzatvorenej poistnej 
zmluve).

Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 7 – Odkedy sú tieto OPP SSO4 a SSO5 platné a účinné?
Tieto OPP SSO4 a SSO5 nadobúdajú platnosť dňom ich 
schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 
1. apríla 2016.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE 

SMRTEĽNÉHO ÚRAZU  ADR3
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smr-

teľného úrazu (ďalej len „OPP ADR3“) dopĺňajú všeobec-
né poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len 
„VPP ŽP“), všeobecné poistné podmienky pre inves  čné 
životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP”), všeobecné poist-
né podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP 
ÚP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP ADR3, ustano-
venia OPP ADR3 sa použijú prednostne pred ustanove-
niami VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP a ustanovenia VPP ŽP, 
VPP IŽP a VPP ÚP sa použijú pred dispozi  vnymi usta-
noveniami príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na  e 
ustanovenia príslušných všeobecne záväzných práv-
nych predpisov, ktoré majú kogentný charakter.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie. 
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Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je smrť poisteného v dôsledku úrazu, 

ako je defi novaný v článku 2 VPP ÚP. Úraz musí nastať 
počas doby trvania tohto pripoistenia a smrť musí nastať 
najneskôr do troch rokov odo dňa vzniku tohto úrazu. 

2.2 Ak bola príčinou poistnej udalos   podľa týchto OPP 
ADR3 dopravná nehoda, ktorej bol poistený účastní-
kom a súčasne ktorú poistený svojím konaním nezavinil, 
poisťovateľ oprávnenej osobe vypla   spolu s poistnou 
sumou bonus vo výške 100 % poistnej sumy, platnej ku 
dňu vzniku poistnej udalos  . 

2.3 Dopravnou nehodou sa pre účely tohto pripoistenia rozu-
mie náhodná škodová udalosť, bezprostredne súvisiaca 
s cestnou premávkou, leteckou dopravou, lodnou dopra-
vou, námornou dopravou alebo železničnou dopravou, 
ktorej následkom je zranenie alebo usmrtenie poisteného.

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie? 
3.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poist-
ných obdobiach. 

3.2 Poistné za toto pripoistenie sa určuje podľa sadzobníka, 
ktorý je prístupný v sídle poisťovateľa a na interneto-
vých stránkach poisťovateľa. Sadzba poistného je rov-
naká po celú dobu trvania pripoistenia. 

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie? 
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
4.2 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v po-

istnej zmluve. 
Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto naň má nárok? 
5.1 Ak vznikne oprávnenej osobe nárok na výplatu poistné-

ho plnenia, poisťovateľ vypla   oprávnenej osobe poist-
nú sumu platnú ku dňu smr   poisteného. 

5.2 Poisťovateľ súčasne s poistným plnením vypla   opráv-
nenej osobe navyše bonus vo výške 100 % poistnej 
sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalos  , v zmysle 
bodu 2.2 týchto OPP ADR3. 

Článok 6 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Poistná udalosť sa oznamuje bez zbytočného odkladu 

do sídla poisťovateľa, a to na predpísanom formulári 
poisťovateľa „Oznámenie poistnej udalos  “, ktorý je 
k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa, prí-
padne na Servisnom portáli poisťovateľa. 

6.2 Na pripoistenie podľa OPP ADR3 pla  a ustanovenia o ochra-
ne pred infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP. 

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po vzniku skoršej z nasledujúcich 
udalos  :
a) zánikom hlavného poistenia, 
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka, 
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka, 
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, 
e) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia § 802 

ods. 1 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) smrťou poisteného, 
h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka, 
i) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
j) uplynu  m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu. 
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia? 
8.1 Pokiaľ je pre určitý úkon podľa týchto OPP ADR3 a/ale-

bo príslušných právnych predpisov stanovená lehota 

a začiatok lehoty pripadne na deň, ktorý nie je pracov-
ným dňom, lehota začína plynúť až najbližším pracov-
ným dňom. Poisťovateľ si vyhradzuje právo primerane 
predĺžiť lehotu v prípade, ak dôjde k neočakávanému 
alebo okolnosťami vynútenému technickému preruše-
niu funkčnos   interných systémov poisťovateľa. 

8.2 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej po-
treby zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj 
právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu prís-
lušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trho-
vých podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych 
poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP 
ADR3 a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene 
OPP ADR3 alebo k zmene sadzobníka poistného, pois-
ťovateľ doručí písomný návrh nového znenia OPP ADR3 
alebo písomný návrh novej výšky poistného poistníkovi 
na jeho poslednú známu kontaktnú adresu. Deň účin-
nos   zmeny musí byť stanovený tak, aby medzi doru-
čením nového znenia OPP ADR3 a/alebo novej výšky 
poistného a dňom účinnos   tejto zmeny bolo obdobie 
najmenej 45 kalendárnych dní. Ak poistník s navrhova-
nou zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne a s okam-
žitou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede poisťo-
vateľovi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ poistník 
poisťovateľovi najmenej 30  kalendárnych dní pred 
dňom účinnos   navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď 
tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas 
so zmenou OPP ADR3 a/alebo výšky poistného v takom 
znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté.

8.3 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ poistná 
udalosť bola spôsobená priamo alebo nepriamo ktoro-
ukoľvek z nasledovných okolnos  :
a) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-

niach VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP,
b) duševnými poruchami, zmenami psychického stavu, 

a to bez ohľadu na jeho duševný stav. 
Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP ADR3 platné a účinné?
Tieto OPP ADR3 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 25. mája 2018. 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE 

TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU 
S PROGRESÍVNYM PLNENÍM  PDR6

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla  a  eto osobitné poistné pod-

mienky (ďalej len „OPP PDR6“), všeobecné poistné pod-
mienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“), všeobec-
né poistné podmienky pre inves  čné životné poistenie 
(ďalej len „VPP IŽP”) a všeobecné poistné podmienky pre 
úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“). Tieto OPP PDR6 
sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

1.2 Pla  , že prednostne sa použijú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP PDR6, ustanove-
nia OPP PDR6 sa použijú prednostne pred ustanovenia-
mi VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP a ustanovenia VPP ŽP, VPP IŽP 
a VPP ÚP sa použijú pred dispozi  vnymi ustanoveniami 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na  e ustanovenia 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ktoré majú kogentný charakter. 

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného poiste-
nia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je úraz, tak ako je defi novaný v člán-

ku 2 VPP ÚP, ktorý zanechá trvalé následky uvedené 
v článku 5 týchto OPP PDR6.
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2.2 K úrazu podľa bodu 2.1 týchto OPP PDR6 musí dôjsť po-
čas doby trvania tohto pripoistenia. Trvalé následky mu-
sia nastať najneskôr do troch rokov odo dňa úrazu. 

2.3 Toto pripoistenie sa nevzťahuje na akékoľvek zranenia, 
telesné poškodenie alebo zhoršenie zdravia, ktoré vznik-
li, boli diagnos  kované alebo liečené pred dobou plat-
nos   tohto pripoistenia.

2.4 V prípade, že úraz v dobe platnos   tohto pripoistenia 
má za následok poškodenie čas   tela, ktorá bola ako-
koľvek pos  hnutá/poškodená už pred platnosťou tohto 
pripoistenia, bude ohodnotenie týchto následkov úmer-
ne znížené tak, aby zodpovedalo skutočným následkom 
daného úrazu. K ohodnoteniu poškodenia existujúceho 
pred platnosťou tohto pripoistenia použije poisťovateľ 
percentá uvedené v prílohe k týmto OPP PDR6.

2.5 Pokiaľ sa následky poisteného úrazu zhoršili z dôvodu 
choroby alebo telesného poškodenia, ku ktorým došlo 
pred platnosťou tohto pripoistenia, poistné plnenie sa 
stanoví podľa následkov úrazu, ktoré by za rovnakých 
okolnos   utrpela osoba bez takéhoto telesného poško-
denia alebo choroby.

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie sa pla   spolu s poistným 

za hlavné poistenie v rovnakých poistných obdobiach. 
3.2 Výška poistného je stanovená predovšetkým na základe 

poskytnutých informácií o pracovnej a záujmovej činnos-
  poisteného.

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom hlav-

ného poistenia, ak nie je dohodnuté inak. 
4.2 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v po-

istnej zmluve.
Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto naň má nárok?
5.1 Ak dôjde k poistnej udalos   podľa bodu 2.1 týchto OPP 

PDR6, poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie 
poistenému podľa rozsahu trvalých následkov, maximál-
ne však do výšky príslušného percenta, ako je stanovené 
v tomto článku týchto OPP PDR6 z poistnej sumy platnej 
v čase úrazu.

5.2 Platby poistných plnení sa vykonajú v súlade so záväzný-
mi právnymi predpismi upravujúcimi daň z príjmu, účin-
nými v čase výplaty poistného plnenia.

5.3 Celé poistné plnenie stanovené podľa tohto článku tých-
to OPP PDR6 sa násobí koefi cientom progresie podľa roz-
sahu trvalých následkov úrazu. Výška koefi cientu progre-
sie je stanovená nasledovne:

Ohodnotenie trvalých následkov úrazu 
podľa tohto článku týchto OPP PDR6

Koeficient 
progresie

1–25 % vrátane 1
26–50 % vrátane 2
51–75 % vrátane 3
76–99 % vrátane 4

100 % 6
Príklad:
Progresívne plnenie pre poistnú sumu za trvalé následky 
úrazu vo výške 10 000 Eur.

Rozsah 
úrazu

Koeficient 
progresie

Výpočet výšky 
poistného 

plnenia
Vyplatené 

plnenie

10 % 1 10 % x PS x 1 1 000 EUR
35 % 2 35 % x PS x 2 7 000 EUR
60 % 3 60 % x PS x 3 18 000 EUR
80 % 4 80 % x PS x 4 32 000 EUR

Rozsah 
úrazu

Koeficient 
progresie

Výpočet výšky 
poistného 

plnenia
Vyplatené 

plnenie

100 % 6 100 % x PS x 6 60 000 EUR
5.4 Poistné plnenie za trvalé následky úrazu je vyjadrené 

v percentách z poistnej sumy platnej v dobe poistnej 
udalos   podľa prílohy týchto OPP PDR6.

5.5 Trvalé následky úrazu znamenajú fyzickú stratu kon-
ča  ny alebo orgánu alebo stratu ich funkcie, ktoré sú 
po doliečení stanovené príslušným lekárom ako trvalý 
stav.

5.6 V prípade poškodenia viacerých orgánov alebo čas-
  tela jedným úrazovým dejom sa príslušné percentá 

sčítajú, súčet však nemôže presiahnuť 100 % poistnej 
sumy.

5.7 V prípade, že následkom jedného úrazového deja 
dôjde k viacnásobnému poškodeniu jedného orgánu, 
konča  ny alebo čas   tela, poistné plnenie za toto po-
s  hnu  e určí poisťovateľ podľa najvyššieho stupňa 
pos  hnu  a daného orgánu, konča  ny alebo čas   tela, 
teda nie súčtom percent zodpovedajúcim všetkým 
jednotlivým poškodeniam toho istého orgánu, konča-
 ny alebo čas   tela.

5.8 V prípade trvalých následkov úrazu, ktoré nie sú v prílo-
he týchto OPP PDR6 explicitne uvedené, ale ich násled-
ky sú na základe lekárskeho posúdenia svojim charak-
terom podobné ako následky úrazu uvedené v prílohe 
k týmto OPP PDR6, poisťovateľ určí výšku poistného pl-
nenia podľa trvalých následkov úrazu uvedených v prí-
lohe k týmto OPP PDR6 (tzv. „pripodobnenie“).

5.9 V dôsledku jednej poistnej udalos   môže byť poistné 
plnenie stanovené maximálne vo výške 100 % poistnej 
sumy (pred vynásobením koefi cientom progresie).

Článok 6 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Poistený je po úraze povinný bez zbytočného odkladu 

vyhľadať lekárske ošetrenie. Ak poistený poruší túto 
povinnosť, alebo sa nelieči podľa pokynov ošetrujúceho 
lekára, má poisťovateľ právo plnenie primerane znížiť, 
pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv na rozsah 
poistného plnenia.

6.2 Poistený je povinný poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť 
pri zabezpečovaní zdravotnej dokumentácie potrebnej 
na poistné vyšetrenie (aj predbežné).

6.3 Poistený je povinný podrobiť sa na požiadanie poisťo-
vateľa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára, v termíne 
určenom poisťovateľom.

6.4 Poistník, resp. poistený je povinný oznámiť poisťovate-
ľovi písomne a bez zbytočného odkladu zmenu pracov-
nej, záujmovej alebo športovej činnos   opro   činnos   
uvedenej pri uzatvorení poistnej zmluvy.

6.5 Na toto pripoistenie podľa OPP PDR6 pla  a ustanove-
nia o ochrane pred infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP 
a článku 17 VPP ŽP.

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po vzniku skoršej z nasledujúcich 
udalos  : 
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia § 802 

ods. 1 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) smrťou poisteného, 
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h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-
skeho zákonníka,

i) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
j) uplynu  m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia?
8.1 Ak novému charakteru vykonávanej práce alebo špor-

tovej činnos   poisteného podľa sadzobníka poisťovate-
ľa platného v okamihu oznámenia zmeny vyššie uvede-
ných skutočnos   zodpovedá zaradenie do inej rizikovej 
skupiny, poisťovateľ so súhlasom poistníka vykoná prís-
lušnú zmenu podmienok poistenia vrátane prípadnej 
zmeny výšky poistného, a to k najbližšiemu dňu splat-
nos   bežného poistného.

8.2 Ak poistník s vykonaním zmeny podmienok poistenia, 
resp. výšky bežného poistného podľa bodu 8.1 tohto 
článku nesúhlasí, poisťovateľ postupuje v zmysle bodu 
7.6 VPP ÚP. 

8.3 V prípade, že zmena charakteru pracovnej, záujmovej 
alebo športovej činnos  , ktorá podmieňuje zaradenie 
poisteného do inej rizikovej skupiny, resp. zvýšenie bež-
ného poistného, nebude oznámená do vzniku poistnej 
udalos  , poisťovateľ má právo prípadné poistné plne-
nie primerane znížiť.

8.4 Poistený je povinný oznámiť poistnú udalosť bez zby-
točného odkladu do sídla poisťovateľa, a to na pred-
písanom formulári poisťovateľa „Oznámenie poistnej 
udalos  “, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke 
poisťovateľa, prípadne na Servisnom portáli poisťova-
teľa. Pokiaľ poistený s ohľadom na svoj zdravotný stav 
nebude schopný sám poisťovateľovi oznámiť poistnú 
udalosť ani požiadať o poistné plnenie, k oznámeniu 
poistnej udalos   je oprávnený aj poistník, osoba blízka 
k poistenému či žijúca s poisteným v spoločnej domác-
nos  , prípadne aj iná osoba, ktorá má na poistné plne-
nie právny nárok. Poistné plnenie bude v takomto prí-
pade vyplatené na bankový účet dohodnutý pre  eto 
účely, pokiaľ poistený v rámci šetrenia poistnej udalos   
neurčí inak. 

8.5 Pokiaľ je pre určitý úkon podľa týchto OPP PDR6 a/ale-
bo príslušných právnych predpisov stanovená lehota 
a začiatok lehoty pripadne na deň, ktorý nie je pracov-
ným dňom, lehota začína plynúť až najbližším pracov-
ným dňom. Poisťovateľ si vyhradzuje právo primerane 
predĺžiť lehotu v prípade, ak dôjde k neočakávanému 
alebo okolnosťami vynútenému technickému preruše-
niu funkčnos   interných systémov poisťovateľa. 

8.6 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej po-
treby zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj 
právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu prís-
lušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trho-
vých podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych 
poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP 
PDR6 a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zme-
ne OPP PDR6 alebo k zmene sadzobníka poistného, 
poisťovateľ doručí písomný návrh nového znenia OPP 
PDR6 alebo písomný návrh novej výšky poistného po-
istníkovi na jeho poslednú známu kontaktnú adresu. 
Deň účinnos   zmeny musí byť stanovený tak, aby me-
dzi doručením nového znenia OPP PDR6 a/alebo novej 
výšky poistného a dňom účinnos   tejto zmeny bolo 
obdobie najmenej 45 kalendárnych dní. Ak poistník 
s navrhovanou zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne 
a s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede 
poisťovateľovi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ po-
istník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred 
dňom účinnos   navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď 
tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas 

so zmenou OPP PDR6 a/alebo výšky poistného v takom 
znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté.

8.7 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ poistná 
udalosť bola spôsobená priamo alebo nepriamo ktoro-
ukoľvek z nasledovných okolnos  :
a) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-

niach VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP,
b) požívaním alkoholu, zneužívaním liekov, aplikáciou 

omamných a/alebo toxických látok alebo príprav-
kov, ktoré obsahujú  eto látky,

c) s poruchou alebo stratou vedomia, epilep  ckým 
alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahne celé 
telo poisteného, pokiaľ nebol úraz jeho výlučnou 
príčinou,

d) duševnými poruchami, zmenami psychického stavu, 
a to bez ohľadu na jeho duševný stav,

e) v dôsledku úrazu, ktorý nastal pred začiatkom po-
istenia, s výnimkou prípadov, kedy pri uzatváraní 
poistenia bol vyplnený zdravotný dotazník, tento 
zdravotný dotazník bol vyplnený pravdivo a úplne 
a poisťovateľ napriek existencii úrazu poisteného 
akceptoval do poistenia,

f) s úrazom poisteného, ktorý nastal v súvislos   s ako-
ukoľvek jeho chorobou, vrátane jej zhoršenia, alebo 
v súvislos   s chronickými zdravotnými komplikácia-
mi, ktoré existovali pred týmto úrazom,

g) so zhoršením ochorenia poisteného, ku ktorému do-
šlo následkom úrazu poisteného.

h) s úrazom v dôsledku vojny, vojnových akcií, ozbro-
jeného konfl iktu, stanného práva alebo zakázaného 
zhromaždenia.

Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP PDR6 platné a účinné?
Tieto OPP PDR6 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom spoločnos   a účinnosť dňom 25. mája 2018. 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE PRIPOISTENIE 

TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU DIEŤAŤA 
S PROGRESÍVNYM PLNENÍM  STN2

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla  a  eto osobitné poistné pod-

mienky (ďalej len „OPP STN2“), všeobecné poistné 
podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“), 
všeobecné poistné podmienky pre inves  čné životné 
poistenie (ďalej len „VPP IŽP”) a všeobecné poistné 
podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP 
ÚP“). Tieto OPP STN2 sú neoddeliteľnou súčasťou po-
istnej zmluvy.

1.2 Pla  , že prednostne sa použijú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP STN2, ustano-
venia OPP STN2 sa použijú prednostne pred ustanove-
niami VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP a ustanovenia VPP ŽP, 
VPP IŽP a VPP ÚP sa použijú pred dispozi  vnymi usta-
noveniami príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na  e 
ustanovenia príslušných všeobecne záväzných práv-
nych predpisov, ktoré majú kogentný charakter. 

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je úraz dieťaťa defi novaný v člán-

ku 2 VPP ÚP, ktorý zanechá trvalé následky uvedené 
v článku 5 týchto OPP STN2.

2.2 K úrazu podľa bodu 2.1 týchto OPP STN2 musí dôjsť po-
čas doby trvania tohto pripoistenia a pokiaľ poistené 
dieťa nedosiahlo 18 rokov veku. Trvalé následky úrazu 
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musia nastať najneskôr do troch rokov odo dňa vzniku 
úrazu. 

2.3 V prípade, že úraz, ktorý vznikol v dobe platnos   toh-
to pripoistenia má za následok poškodenie čas   tela, 
ktorá bola akokoľvek pos  hnutá alebo poškodená (či 
už pred uzatvorením tohto pripoistenia, alebo pred 
úrazom), bude ohodnotenie trvalých následkov úrazu 
úmerne znížené tak, aby zodpovedalo skutočným ná-
sledkom úrazu, ktorý je poistnou udalosťou. K ohodno-
teniu poškodenia existujúceho pred platnosťou tohto 
pripoistenia alebo úrazu, ktorý je poistnou udalosťou, 
použije poisťovateľ percentá uvedené v Prílohe k týmto 
OPP STN2.

2.4 Toto pripoistenie je možné uzatvoriť k poistnej zmluve 
s dospelým poisteným pre jedno a viac de   alebo  ež 
pre dieťa uvedené v poistnej zmluve ako hlavný pois-
tený (poistené dieťa). Pripoistené dieťa/ (de  ) musí/
musia byť menovite uvedené v poistnej zmluve.

2.5 Poistná suma je rovnaká pre všetky pripoistené de  .
Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie sa pla   podľa počtu pri-

poistených de   spolu s poistným za hlavné poistenie 
v rovnakých poistných obdobiach.

3.2 Výška poistného za každé pripoistené dieťa je stanove-
ná podľa sadzobníka poplatkov.

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
4.2 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v po-

istnej zmluve.
4.3 Pripoistenie každého jednotlivého dieťaťa zaniká dňom 

výročia poistenia v poistnom roku, v ktorom toto dieťa 
dosiahne 18 rokov veku.

Článok 5 – Aké je poistné plnenie kto naň má nárok?
5.1 Ak dôjde k poistnej udalos   podľa bodu 2.1 týchto OPP 

STN2, poisťovateľ poskytne poistné plnenie poiste-
nému podľa rozsahu trvalých následkov, maximálne 
však do výšky príslušného percenta ako je stanovené 
v tomto článku týchto OPP STN2 z poistnej sumy platnej 
v čase úrazu. 

5.2 Celé poistné plnenie stanovené podľa článku 5 týchto 
OPP STN2 sa násobí koefi cientom progresie podľa roz-
sahu trvalých následkov úrazu. Výška koefi cientu pro-
gresie je stanovená nasledovne:

Ohodnotenie trvalých následkov 
úrazu podľa tohto článku týchto 

OPP STN2

Koeficient progresie 

1–25 % vrátane 1
26–50 % vrátane 2
51–75 % vrátane 3

76–100 % vrátane 4
5.3 Poistné plnenie za trvalé následky úrazu je vyjadrené 

v percentách z poistnej sumy platnej v dobe vzniku po-
istnej udalos   podľa prílohy týchto OPP STN2.

5.4 Trvalé následky úrazu znamenajú fyzickú stratu kon-
ča  ny alebo orgánu, alebo stratu ich funkcie, ktoré sú 
po doliečení vyhlásené príslušným lekárom za trvalý 
stav.

5.5 V prípade poškodenia viacerých orgánov alebo čas   
tela jedným úrazovým dejom sa príslušné percentá sčí-
tajú, súčet však nemôže presiahnuť 100 % dohodnutej 
poistnej sumy.

5.6 V prípade, že následkom jedného úrazového deja dôjde 
k viacnásobnému poškodeniu jedného orgánu, konča  -
ny alebo čas   tela, poistné plnenie za toto pos  hnu  e 
určí poisťovateľ podľa najvyššieho stupňa pos  hnu  a 

daného orgánu, konča  ny alebo čas   tela, teda nie sú-
čtom percent zodpovedajúcich všetkým jednotlivým 
poškodeniam toho istého orgánu, konča  ny alebo čas   
tela.

5.7 V dôsledku jednej poistnej udalos   môže byť poist-
né plnenie stanovené maximálne na 100 % dohodnu-
tej poistnej sumy (pred vynásobením koefi cientom 
progresie).

5.8 V prípade čiastočnej straty orgánu alebo jeho funkcie 
bude výška poistného plnenia odvodená na základe po-
súdenia poisťovateľom od plnenia za úplnú stratu orgá-
nu alebo jeho funkcie. Výška maximálneho poistného 
plnenia v percentách za jednotlivé diagnózy sa uvádza 
v prílohe k týmto OPP STN2.

5.9 V prípade trvalých následkov úrazu, ktoré nie sú v prílo-
he týchto OPP STN2 explicitne uvedené, ale ich násled-
ky sú na základe lekárskeho posúdenia svojim charak-
terom podobné ako následky úrazu uvedené v prílohe 
k týmto OPP STN2, poisťovateľ určí výšku poistného pl-
nenia podľa trvalých následkov úrazu uvedených v prí-
lohe k týmto OPP STN2 (tzv. „pripodobnenie“). 

5.10 Pokiaľ nastane niektorý z trvalých následkov úrazu 
označených v prílohe týchto OPP STN2 č. 11–16, 19–20, 
46–47, 59 a 62–66, vypla   sa okrem poistného plnenia 
za trvalé následky úrazu aj ďalšie, tzv. „detské plnenie“. 
5.11 Výška „detského plnenia“ sa rovná výške prísluš-
ného percenta podľa prílohy týchto OPP STN2 z poist-
nej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalos  .

5.12 Pre „detské plnenie“ pla  a ustanovenia článku 5 tých-
to OPP STN2, s výnimkou ustanovenia bodu 5.2 týchto 
OPP STN2, t.j. detské plnenie sa nenásobí koefi cientom 
progresie.

5.13 „Detské plnenie“ sa vypláca súčasne s výplatou poist-
ného plnenia za trvalé následky úrazu.

Článok 6 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Poistník je povinný zabezpečiť, aby pripoistené dieťa 

po úraze bez zbytočného odkladu vyhľadalo lekárske 
ošetrenie. Ak poistník alebo pripoistené dieťa poruší 
túto povinnosť alebo sa nelieči podľa pokynov ošetru-
júceho lekára, má poisťovateľ právo plnenie primera-
ne znížiť, pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv 
na rozsah poistného plnenia.

6.2 Pripoistené dieťa a poistník sú povinní poskytnúť pois-
ťovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní zdravotnej doku-
mentácie potrebnej na poistné vyšetrenie (aj predbežné).

6.3 Poistník je povinný zabezpečiť, aby sa pripoistené 
dieťa podrobilo na požiadanie poisťovateľa vyšetre-
niu zdravotného stavu u lekára v termíne určenom 
poisťovateľom.

6.4 De   sa zaraďujú do rizikovej skupiny 1 bez ohľadu na ich 
záujmovú a športovú činnosť.

6.5 Na pripoistenie podľa OPP STN2 pla  a ustanove-
nia o ochrane pred infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP 
a článku 17 VPP ŽP.

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zanikne na základe vzniku skoršej z nasledu-
júcich udalos  :
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka,
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia § 802 ods. 1 Ob-

čianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) smrťou poisteného dieťaťa, v takom prípade pripoistenie 

zanikne bez náhrady ku dňu smr   poisteného dieťaťa,
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h) z dôvodu neplatenia poistného podľa ustanovenia § 801 
Občianskeho zákonníka,

i) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
j) uplynu  m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté,
k) automa  cky v kalendárnom roku, v ktorom poistené die-

ťa dosiahne maximálny vek pre toto pripoistenie, a to ku 
dňu výročia hlavného poistenia. 

Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia?
8.1 Vznik poistnej udalos   sa oznamuje poisťovateľovi pro-

stredníctvom formulára Oznámenie poistnej udalos   
následkom úrazu, ktorý je k dispozícii na internetovej 
stránke poisťovateľa, prípadne na Servisnom portáli 
poisťovateľa. Poistnú udalosť oznamuje zákonný zá-
stupca poisteného dieťaťa.

8.2 Poisťovateľ môže požadovať ďalšie potrebné doklady 
pre vyjasnenie rozsahu povinnos   poskytnúť poistné 
plnenie.

8.3 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ poistná 
udalosť bola spôsobená priamo alebo nepriamo kto-
roukoľvek z nasledovných okolnos  :
a) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-

niach VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP,
b) požívaním alkoholu, zneužívaním liekov, aplikáciou 

omamných a/alebo toxických látok alebo príprav-
kov, ktoré obsahujú  eto látky,

c) s poruchou alebo stratou vedomia, epilep  ckým 
alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahne celé 
telo poisteného, pokiaľ nebol úraz jeho výlučnou 
príčinou,

d) duševnými poruchami, zmenami psychického sta-
vu poisteného, a to bez ohľadu na duševný stav 
poisteného,

e) v dôsledku úrazu, ktorý nastal pred začiatkom 
tohto pripoistenia, s výnimkou prípadov, kedy pri 
uzatváraní tohto pripoistenia bol vyplnený zdra-
votný dotazník, tento zdravotný dotazník bol vy-
plnený pravdivo a úplne a poisťovateľ napriek 
existencii úrazu poisteného akceptoval do tohto 
pripoistenia,

f) s úrazom poisteného, ktorý nastal v súvislos   s akou-
koľvek jeho chorobou, vrátane jej zhoršenia, alebo 
v súvislos   s chronickými zdravotnými kompliká-
ciami, ktoré existovali pred týmto úrazom, 

g) so zhoršením ochorenia poisteného, ku ktorému do-
šlo následkom úrazu poisteného.

Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP STN2 platné a účinné?
Tieto OPP STN2 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom spoločnos   a účinnosť dňom 25. mája 2018.

Príloha k osobitným poistným podmien-
kam pre pripoistenie PDR6 a STN2

Vysvetlenie pojmov pre účely stanovenia poistného plnenia:
1. Obmedzením hybnosti ľahkého stupňa sa rozumie ob-

medzenie hybnosti oproti zdravej strane alebo oproti 
bežnému rozsahu pohybu o 10,1 % až 25 %

2. Obmedzením hybnosti stredného stupňa sa rozumie 
obmedzenie hybnosti oproti zdravej strane alebo 
oproti bežnému rozsahu pohybu o 25,1 % až 50 %

3. Obmedzením hybnosti ťažkého stupňa sa rozumie ob-
medzenie hybnosti oproti zdravej strane alebo oproti 
bežnému rozsahu pohybu o viac než 50 %

V prípade dvojakého percentuálneho ohodnotenia pri jed-
nom úraze, napr. 30 %/20 % alebo 10 %/neuplatňuje sa, 
platí prvé percentuálne ohodnotenie pre pripoistenie PDR6 
a druhé percentuálne ohodnotenie pre pripoistenie STN2. 
V ostatných prípadoch je percentuálne ohodnotenie rovna-
ké pre obidve pripoistenia PDR6 aj STN2.  

Trvalé následky: Maximálne % plnenie: 
1) Úrazy hlavy a zmyslových orgánov
1. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsa-

hu do 2 cm2
5 %

2. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsa-
hu do 5 cm2

10 %

3. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsa-
hu do 10 cm2

15 %

4. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsa-
hu nad 10 cm2

25 %

5. Ľahké objektívne príznaky alebo lekár-
skym pozorovaním zistené subjektívne 
ťažkosti bez objektívneho nálezu 
po ťažkých zraneniach hlavy

20 %

6. Vážne neurologické mozgové poruchy 
po ťažkom poranení hlavy podľa 
stupňa

100 %

7. Subjektívne ťažkosti po ťažkých zrane-
niach iných častí tela bez objektívneho 
nálezu zistené lekárskym pozorovaním

15 %

8. Strata čeľuste 60 %
9. Obmedzenie hybnosti dolnej čeľuste 

(s pootvorením do 1 cm)
5 %

10. Úplná nehybnosť dolnej čeľuste 25 %
11. Traumatická porucha lícneho nervu 

ľahkého stupňa
10 %

12. Traumatická porucha lícneho nervu 
ťažkého stupňa

15 %

13. Traumatické poškodenie trojklaného 
nervu podľa stupňa

15 %

14. Poškodenie tváre sprevádzané funkčný-
mi poruchami alebo vzbudzujúce súcit 
alebo ošklivosť ľahkého stupňa

10 %

15. Poškodenie tváre sprevádzané funkčný-
mi poruchami alebo vzbudzujúce súcit 
alebo ošklivosť stredného stupňa

20 %

16. Poškodenie tváre sprevádzané funkčný-
mi poruchami alebo vzbudzujúce súcit 
alebo ošklivosť ťažkého stupňa

35 %

17. Mozgová fistula po poranení spodiny 
lebečnej (likvororea)

15 %

18. Deformácia nosu s funkčnou poruchou 
prechodnosti

10 %

19. Strata celého nosa bez zúženia 15 %
20. Strata celého nosa so zúžením 25 %
21. Strata hrotu nosa 8 %
22. Chronický atrofický zápal sliznice nos-

nej po poleptaní alebo popálení
10 %

23. Perforácia nosnej priehradky 5 %
24. Chronický hnisavý poúrazový zápal 

vedľajších dutín nosných 
10 %

25. Strata čuchu 10 %
26. Strata chuti 5 %
27a. Zníženie zrakovej ostrosti jedného oka 

– hmlisté a neostré videnie
10 %

27b. Zníženie zrakovej ostrosti jedného oka 
– zachovanie obrysov, rozlíšenie svetla 
a tmy

25 %

27c. Úplná strata zraku jedného oka 50 %
28a. Zníženie zrakovej ostrosti oboch očí – 

hmlisté a neostré videnie
20 %

28b. Videnie kontúr, rozlíšenie svetla a tmy 
oboch očí – zachovanie obrysov, rozlí-
šenie svetla a tmy

50 %

28c. Úplná Strata zraku obidvoch očí 100 %
29. Za anatomickú stratu oka sa k strate 

zraku pripočítava
5 %

30. Koncentrické a nekoncentrické zúženie 
zorného poľa 

20 %
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31. Strata šošovky na jednom oku, vrátane 
poruchy akomodácie do 25 rokov 
(PDR6) a do 18 rokov (STN2)

15 %

32. Strata šošovky na jednom oku, vrátane 
poruchy akomodácie do 35 rokov

10 %/
neuplatňuje sa 

33. Strata šošovky na jednom oku, vrátane 
poruchy akomodácie nad 35 rokov

5 %/
neuplatňuje sa

34. Traumatická porucha okohybných 
nervov alebo porucha rovnováhy oko-
hybných svalov

25 %

35. Porušenie prechodnosti slzných ciest 
na jednom oku

5 %

36. Porušenie prechodnosti slzných ciest 
na oboch očiach

10 %

37. Chybné postavenie mihalníc operatívne 
nekorigovateľné na jednom oku

5 %

38. Chybné postavenie mihalníc operatívne 
nekorigovateľné na oboch očiach 

10 %

39. Ptóza horného viečka operatívne neko-
rigovateľná jednostranná

15 %

40. Ptóza horného viečka operatívne neko-
rigovateľná obojstranná

60 %

41. Traumatická porucha akomodácie 
jednostranná

5 %

42. Traumatická porucha akomodácie 
obojstranná

8 %

43. Postraumatický lagoftalmus operatívne 
nekorigovateľný jednostranný

10 %

44. Postraumatický lagoftalmus operatívne 
nekorigovateľný obojstranný

15 %

45. Rozšírenie a ochrnutie zornice (na vi-
diacom oku) podľa stupňa

5 %

46. Strata jednej ušnice 10 %
47. Strata oboch ušníc 15 %
48. Nahluchlosť jednostranná stredného 

stupňa
5 %

49. Nahluchlosť jednostranná ťažkého 
stupňa

12 %

50. Nahluchlosť obojstranná ľahkého 
stupňa

10 %

51. Nahluchlosť obojstranná stredného 
stupňa

20 %

52. Nahluchlosť obojstranná ťažkého 
stupňa

35 %

53. Strata sluchu jedného ucha 15 %
54. Strata sluchu oboch uší 45 %
55. Porucha labyrintu jednostranná podľa 

stupňa
10 %

56. Porucha labyrintu obojstranná podľa 
stupňa

30 %

57. Trvalá poúrazová perforácia bubienka 
bez zjavnej sekundárnej infekcie

5 %

58. Chronický hnisavý zápal stredného 
ucha preukázaný ako priamy následok 
úrazu

15 %

59. Strata celého jazyka 40 %
60. Strata viac než polovice jazyka 10 %
61. Stavy po poranení jazyka s defektom 

tkaniva alebo jazvovými deformáciami 
(len ak sa už nehodnotí strata hlasu)

15 %

Zohyzďujúce jazvy v tvárovej časti hlavy:
62. Defekty pier 5 %
63. Pozdĺžne keloidné jazvy od 2 cm 

do 4 cm
2 %

64. Pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm 4 %
65. Pozdĺžne jazvy od 2 cm do 4 cm 1 %
66. Pozdĺžne jazvy nad 4 cm 2 %
2) Poškodenia chrupu (spôsobené úrazom)
67. Strata jedného zuba 1 %
68. Strata každého ďalšieho zuba 1 %

3) Úrazy krku
69. Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľah-

kého stupňa
15 %

70. Zúženie hrtanu alebo priedušnice 
stredného stupňa

30 %

71. Zúženie hrtanu alebo priedušnice ťaž-
kého stupňa

60 %

72. Strata hlasu (afónia) 20 %
73. Sťaženie reči následkom poškodenia 

ústrojenstva reči alebo porucha hlasu 
pri nedomykavosti hlasiviek

20 %

74. Strata reči následkom poškodenia 
ústrojenstva reči

25 %

75. Stav po úraze priedušnice alebo hrtana 
s trvale zavedenou kanylou 

35 %

76. Stav po tracheotómii s trvale zavede-
nou kanylou (nie je možné súčasne 
oceňovať so zúžením hrtana a afóniou)

50 %

4) Úrazy hrudníka, pľúc, srdca alebo pažeráka
77. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty 

pľúc a steny hrudnej klinicky overené (spi-
rometrické vyšetrenie) ľahkého stupňa

10 %

78. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty 
pľúc a steny hrudnej klinicky overené 
(spirometrické vyšetrenie) stredného 
stupňa

20 %

79. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty 
pľúc a steny hrudnej klinicky overené 
(spirometrické vyšetrenie) ťažkého 
stupňa

30 %

80. Iné následky poranenia pľúc podľa 
stupňa a rozsahu, jednostranne (spiro-
metrické vyšetrenie)

40 %

81. Iné následky poranenia pľúc podľa 
stupňa a rozsahu, obojstranne (spiro-
metrické vyšetrenie)

80 %

82. Strata jedných pľúc 35 %
83. Obmedzenie funkcie pľúc od 10 % 5 %
84. Obmedzenie funkcie pľúc od 25 % 15 %
85. Obmedzenie funkcie pľúc od 50 % 25 %
86. Obmedzenie funkcie pľúc od 75 % 40 %
87. Strata jedného celého prsníka (u žien) 15 %
88. Strata oboch celých prsníkov (u žien) 30 %
89. Porucha srdcová (iba po priamom po-

ranení, klinicky overené, podľa stupňa 
poranenia, vyš. EKG)

80 %

90. Fistula pažeráka 30 %
91. Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého 

stupňa
10 %

92. Poúrazové zúženie pažeráka stredného 
stupňa

30 %

93. Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého 
stupňa

60 %

5) Úrazy brucha, tráviacich orgánov, močových ciest a po-
hlavných orgánov
94. Porušenie brušnej steny sprevádzané 

porušením brušného lisu 
25 %

95. Poškodenie funkcie tráviacich orgánov 
podľa stupňa poruchy výživy

100 %

96. Strata sleziny 15 %
97. Strata časti sleziny podľa stupňa poru-

chy funkcie
15 %

98. Poúrazové následky poškodenia orgá-
nov tráviacej sústavy okrem pankreasu 
po ukončení liečby

15 %

99. Poúrazové následky poškodenia 
pankreasu

20 %

100. Strata časti pečene (podľa rozsahu) 40 %
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101. Poúrazové následky poranenia mo-
čových ciest (okrem obličiek), najmä 
zúženie močovej trubice – ženy

20 %

102. Poúrazové následky poranenia mo-
čových ciest (okrem obličiek), najmä 
zúženie močovej trubice – muži

30 %

103. Strata jednej obličky 30 %/20 %
104. Strata oboch obličiek 75 %
105. Poúrazové následky poranenia obličiek 

a močových ciest (vrátane druhotnej 
infekcie) ľahkého stupňa

10 %

106. Poúrazové následky poranenia obličiek 
a močových ciest (vrátane druhotnej 
infekcie) stredného stupňa

20 %

107. Poúrazové následky poranenia obličiek 
a močových ciest (vrátane druhotnej 
infekcie) ťažkého stupňa

50 %

108. Fistula močového mechúra alebo mo-
čovej rúry

50 %

109. Hydrokela 5 %
110. Strata jedného vaječníka do 45 rokov 

(PDR6) a do 18 rokov (STN2)
10 %

111. Strata jedného vaječníka nad 45 rokov 
(PDR6) a nad 18 rokov (STN2)

1 %/
neuplatňuje sa

112. Strata oboch vaječníkov do 45 rokov 
(PDR6) a do 18 rokov (STN2)

35 %

113. Strata oboch vaječníkov nad 45 rokov 
(PDR6) a nad 18 rokov (STN2)

10 %/
neuplatňuje sa

114. Strata maternice do 45 rokov (PDR6) 
a do 18 rokov (STN2)

40 %

115. Strata maternice nad 45 rokov (PDR6) 
a nad 18 rokov (STN2)

3 %/
neuplatňuje sa

116. Strata jedného semenníka 10 %
117. Strata oboch semenníkov alebo 

strata potencie do 45 rokov (PDR6) 
a do 18 rokov (STN2) (overené 
phaloplethysmografiou)

35 %

118. Strata oboch semenníkov alebo 
strata potencie od 46–60 rokov 
(PDR6) a od 18 rokov (STN2) (overené 
phaloplethysmografiou)

20 %/
neuplatňuje sa

119. Strata penisu alebo závažné deformity 
do 45 rokov (PDR6) a do 18 rokov (STN2)

40 %

120. Strata penisu alebo závažné deformity 
od 46–60 (PDR6) a od 18-60 rokov 
(STN2)

20 %/ 
neuplatňuje sa

121. Strata penisu alebo závažné deformity 
nad 60 rokov (PDR6) a nad 60 rokov 
(STN2)

10 %/ 
neuplatňuje sa

122. Poúrazové deformity ženských pohlav-
ných orgánov

40 %

123. Sterkonálna fistula podľa sídla a rozsa-
hu reakcie v okolí

60 %

124. Nedomykavosť ritných zvieračov 
čiastočná

20 %

125. Nedomykavosť ritných zvieračov úplná 60 %
126. Poúrazové zúženie konečníka alebo riti 

ľahkého stupňa
10 %

127. Poúrazové zúženie konečníka alebo riti 
stredného stupňa

20 %

128. Poúrazové zúženie konečníka alebo riti 
ťažkého stupňa

60 %

6) Úrazy chrbtice a miechy
129. Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého 

stupňa
10 %

130. Obmedzenie hybnosti chrbtice stred-
ného stupňa 

25 %

131. Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého 
stupňa

55 %

132. Poúrazové poškodenie chrbtice a mie-
chy alebo miechových koreňov s trva-
lými objektívnymi príznakmi ľahkého 
stupňa

25 %

133. Poúrazové poškodenie chrbtice a mie-
chy alebo miechových koreňov s trva-
lými objektívnymi príznakmi stredného 
stupňa

40 %

134. Poúrazové poškodenie chrbtice a mie-
chy alebo miechových koreňov s trva-
lými objektívnymi príznakmi ťažkého 
stupňa

100 %

7) Úrazy panvy
135. Ťažké poškodenie panvy s poruchou 

statiky chrbtice a funkcie dolných kon-
čatín u žien do 45 rokov

65 %

136. Ťažké poškodenie panvy s poruchou 
statiky chrbtice a funkcie dolných kon-
čatín u žien po 45 rokoch

50 %

137. Ťažké poškodenie panvy s poruchou 
statiky chrbtice a funkcie dolných kon-
čatín u mužov

50 % 

8) Úrazy horných končatín
Hodnotením vpravo sa rozumie postihnutie dominantnej 
hornej končatiny, vľavo nedominantnej hornej končatiny
138. Strata hornej končatiny v ramennom 

kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým 
a ramenným kĺbom vpravo

60 %

139. Strata hornej končatiny v ramennom 
kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým 
a ramenným kĺbom vľavo

50 %

140. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu 
v nepriaznivom postavení (úplná ab-
dukcia, addukcia alebo postavenia im 
blízke) vpravo

35 %

141. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu 
v nepriaznivom postavení (úplná ab-
dukcia, addukcia alebo postavenia im 
blízke) vľavo

30 %

142. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu 
v priaznivom postavení (abdukcia 50 
st. flexia 40–45 st., vnútorná rotácia 20 
st.) vpravo

30 %

143. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu 
v priaznivom postavení (abdukcia 50 
st. flexia 40–45 st., vnútorná rotácia 20 
st.) vľavo

25 %

144. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu 
ľahkého stupňa (vzpaženie predpaže-
ním, predpaženie neúplné nad 135 st.) 
vpravo

5 %

145. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu 
ľahkého stupňa (vzpaženie predpaže-
ním, predpaženie neúplné nad 135 st.) 
vľavo

4 %

146. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu 
stredného stupňa (vzpaženie predpaže-
ním do 135 st.) vpravo

10 %

147. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu 
stredného stupňa (vzpaženie predpaže-
ním do 135 st.) vľavo

8 %

148. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu 
ťažkého stupňa (vzpaženie predpaže-
ním do 90 st.) vpravo

18 %

149. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu 
ťažkého stupňa (vzpaženie predpaže-
ním do 90 st.) vľavo

15 %
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150. Recidivujúca posttraumatická luxácia 
ramenného kĺbu vpravo (viac ako 3x 
lekárom reponované, luxácia RTG 
overená)

15 %

151. Recidivujúca posttraumatická luxácia 
ramenného kĺbu vľavo (viac ako 3x 
lekárom reponované, luxácia RTG 
overená)

12 %

152. Nenapraviteľné vykĺbenie akromiokla-
vikulárneho kĺbu vpravo (Tossy II a III)

5 %

153. Nenapraviteľné vykĺbenie akromiokla-
vikulárneho kĺbu vľavo (Tossy II a III)

4 %

154. Pakĺb kosti ramennej vpravo 40 %
155. Pakĺb kosti ramennej vľavo 30 %
156. Chronický zápal kostnej drene len 

po otvorených zraneniach alebo 
po operatívnych zákrokoch nutných pre 
liečenie následkov úrazu vpravo

30 %

157. Chronický zápal kostnej drene len 
po otvorených zraneniach alebo 
po operatívnych zákrokoch nutných pre 
liečenie následkov úrazu vľavo

25 %

158. Nenapravené vykĺbenie sternoklaviku-
lárne vpravo

5 %

159. Nenapravené vykĺbenie sternoklaviku-
lárne vľavo

4 %

160. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy 
dlhej hlavy dvojhlavého svalu vpravo

3 %

161. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy 
dlhej hlavy dvojhlavého svalu vľavo

2 %

9) Poškodenia oblasti lakťového kĺbu a predlaktia
162. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v ne-

priaznivom postavení (úplné natiahnu-
tie alebo úplné ohnutie a postavenia 
im blízke) vpravo

30 %

163. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v ne-
priaznivom postavení (úplné natiahnu-
tie alebo úplné ohnutie a postavenia 
im blízke) vľavo

25 %

164. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu 
v priaznivom postavení (uhol ohnutia 
90–95 stupňov) vpravo

20 %

165. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu 
v priaznivom postavení (uhol ohnutia 
90–95 stupňov) vľavo

16 %

166. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu 
vpravo – ľahkého stupňa

6 %

167. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu 
vľavo – ľahkého stupňa

5 %

168. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu 
vpravo – stredného stupňa

12 %

169. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu 
vľavo – stredného stupňa

10 %

170. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu 
vpravo – ťažkého stupňa

18 %

171. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu 
vľavo – ťažkého stupňa

15 %

172. Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych 
s nemožnosťou privrátenia alebo 
odvrátenia predlaktia v nepriaznivom 
postavení (v maximálnej pronácii alebo 
supinácii) vpravo

20 %

173. Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych 
s nemožnosťou privrátenia alebo 
odvrátenia predlaktia v nepriaznivom 
postavení (v maximálnej pronácii alebo 
supinácii) vľavo

16 %

174. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia 
predlaktia vpravo – ťažkého stupňa

20 %

175. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia 
predlaktia vpravo – stredného stupňa

10 %

176. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia 
predlaktia vpravo – ľahkého stupňa

5 %

177. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia 
predlaktia vľavo – ťažkého stupňa

16 %

178. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia 
predlaktia vľavo – stredného stupňa

8 %

179. Pakĺb oboch kostí predlaktia vpravo 40 %
180. Pakĺb oboch kostí predlaktia vľavo 30 %
181. Pakĺb kosti vretennej vpravo 30 %
182. Pakĺb kosti vretennej vľavo 25 %
183. Pakĺb kosti lakťovej vpravo 20 %
184. Pakĺb kosti lakťovej vľavo 15 %
185. Uvoľnený lakťový kĺb vpravo 15 %
186. Uvoľnený lakťový kĺb vľavo 10 %
187. Strata predlaktia pri zachovanom lakťo-

vom kĺbe vpravo
55 %

188. Strata predlaktia pri zachovanom lakťo-
vom kĺbe vľavo

45 %

189. Chronický zápal kostnej drene kostí 
predlaktia vpravo (len po otvorených 
zraneniach alebo po operatívnych zá-
krokoch nutných pre liečenie následkov 
úrazu)

27 %

190. Chronický zápal kostnej drene kostí 
predlaktia vľavo (len po otvorených 
zraneniach alebo po operatívnych zá-
krokoch nutných pre liečenie následkov 
úrazu)

22 %

10) Strata alebo poškodenia ruky
191. Strata ruky v zápästí vpravo 50 %
192. Strata ruky v zápästí vľavo 45 %
193. Strata všetkých prstov ruky, prípadne 

vrátane záprstných kostí vpravo
50 %

194. Strata všetkých prstov ruky, prípadne 
vrátane záprstných kostí vľavo

42 %

195. Strata prstov ruky okrem palca vrátane 
záprstných kostí vpravo

45 %

196. Strata prstov ruky okrem palca vrátane 
záprstných kostí vľavo

38 %

197. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriazni-
vom postavení (postavenie v krajnom 
dlaňovom ohnutí) vpravo

30 %

198. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriazni-
vom postavení (postavenie v krajnom 
dlaňovom ohnutí) vľavo

25 %

199. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriazni-
vom postavení (postavenie v krajnom 
chrbtovom ohnutí) vpravo

30 %

200. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriazni-
vom postavení (postavenie v krajnom 
chrbtovom ohnutí) vľavo

25 %

201. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom 
postavení (postavenie 20–40 stupňov 
chrbtového ohnutia) vpravo

20 %

202. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom 
postavení (postavenie 20–40 stupňov 
chrbtového ohnutia) vľavo 

17 %

203. Pakĺb člnkovej kosti vpravo 15 %
204. Pakĺb člnkovej kosti vľavo 12 %
205. Obmedzenie pohyblivosti zápästia 

vpravo – ťažkého stupňa
20 %

206. Obmedzenie pohyblivosti zápästia 
vpravo – stredného stupňa

18 %

207. Obmedzenie pohyblivosti zápästia 
vpravo – ľahkého stupňa

 6 %

208. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľa-
vo – ťažkého stupňa

17 %



37

65
50

44
e 

ve
rz

ia
 Ž

P 
Sm

ar
t I

nv
es

t U
Z2

S 
– 

5/
20

18

209. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľa-
vo – stredného stupňa

10 %

210. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľa-
vo – ľahkého stupňa

5 %

211. Uvoľnenosť zápästia vpravo (potvrdené 
RTG alebo USG vyšetrením) – ťažkého 
stupňa

20 %

212. Uvoľnenosť zápästia vpravo (potvrdené 
RTG alebo USG vyšetrením) – stredné-
ho stupňa

15 %

213. Uvoľnenosť zápästia vpravo (potvrdené 
RTG alebo USG vyšetrením) – ľahkého 
stupňa

10 %

214. Uvoľnenosť zápästia vľavo (potvrdené 
RTG alebo USG vyšetrením) – ťažkého 
stupňa

15 %

215. Uvoľnenosť zápästia vľavo (potvrdené 
RTG alebo USG vyšetrením) – stredné-
ho stupňa

10 %

216. Uvoľnenosť zápästia vľavo (potvrdené 
RTG alebo USG vyšetrením) – ľahkého 
stupňa

8 %

11) Poškodenia palca
217. Strata koncového článku palca vpravo 9 %
218. Strata koncového článku palca vľavo 7 %
219. Strata palca so záprstnou kosťou 

vpravo
25 %

220. Strata palca so záprstnou kosťou vľavo 21 %
221. Strata oboch článkov palca vpravo 18 %
222. Strata oboch článkov palca vľavo 15 %
223. Úplná stuhnutosť medzičlánkového 

kĺbu palca v nepriaznivom postavení 
(krajné ohnutie) vpravo

 8 %

224. Úplná stuhnutosť medzičlánkového 
kĺbu palca v nepriaznivom postavení 
(krajné ohnutie) vľavo

7 %

225. Úplná stuhnutosť medzičlánkového 
kĺbu palca v nepriaznivom postavení 
(v hyperextenzii) vpravo

7 %

226. Úplná stuhnutosť medzičlánkového 
kĺbu palca v nepriaznivom postavení 
(v hyperextenzii) vľavo

6 %

227. Úplná stuhnutosť medzičlánkového 
kĺbu palca v priaznivom postavení (ľah-
ké poohnutie) vpravo

6 %

228. Úplná stuhnutosť medzičlánkového 
kĺbu palca v priaznivom postavení (ľah-
ké poohnutie) vľavo

5 %

229. Úplná stuhnutosť základného kĺbu 
palca vpravo

6 %

230. Úplná stuhnutosť základného kĺbu 
palca vľavo

5 %

231. Obmedzenie hybnosti karpometa-
karpálneho kĺbu palca podľa stupňa 
vpravo

9 %

232. Obmedzenie hybnosti karpometakar-
pálneho kĺbu palca podľa stupňa vľavo

7 %

233. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca 
v nepriaznivom postavení vpravo

25 %

234. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca 
v nepriaznivom postavení vľavo

21 %

235. Úplná stuhnutosť karpometakarpálne-
ho kĺbu palca v nepriaznivom posta-
vení (úplná abdukcia alebo addukcia) 
vpravo

9 %

236. Úplná stuhnutosť karpometakarpálne-
ho kĺbu palca v nepriaznivom postavení 
(úplná abdukcia alebo addukcia) vľavo

7 %

237. Úplná stuhnutosť karpometakarpálne-
ho kĺbu palca v priaznivom postavení 
(ľahká opozícia) vpravo

6 %

238. Úplná stuhnutosť karpometakarpálne-
ho kĺbu palca v priaznivom postavení 
(ľahká opozícia) vľavo

5 %

239. Trvalé následky po zle zhojenej 
Bennetovej zlomenine s trvajúcou 
subluxáciou, okrem plnenia za poruchu 
funkcie vpravo

3 %

240. Trvalé následky po zle zhojenej 
Bennetovej zlomenine s trvajúcou sublu-
xáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie 
vľavo

2 %

12) Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení po-
hyblivosti základného kĺbu:
241. ľahkého stupňa vpravo 2 %
242. ľahkého stupňa vľavo 1,5 %
243. stredného stupňa vpravo 4 %
244. stredného stupňa vľavo 3 %
245. ťažkého stupňa vpravo 6 %
246. ťažkého stupňa vľavo 5 %
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohybli-
vosti medzičlánkového kĺbu
247. ľahkého stupňa vpravo 2 %
248. ľahkého stupňa vľavo 1 %
249. stredného stupňa vpravo 4 %
250. stredného stupňa vľavo 3 %
251. ťažkého stupňa vpravo 6 %
252. ťažkého stupňa vľavo 5 %
13) Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyb-
livosti karpometakarpálneho kĺbu:
253. ľahkého stupňa vpravo 2 %
254. ľahkého stupňa vľavo 1 %
255. stredného stupňa vpravo 6 %
256. stredného stupňa vľavo 5 %
257. ťažkého stupňa vpravo 9 %
258. ťažkého stupňa vľavo. 7 %
13) Poškodenia ukazováka
259. Strata koncového článku ukazováka 

vpravo – nie je možné hodnotiť poru-
chu úchopovej funkcie

4 %

260. Strata koncového článku ukazováka 
vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu 
úchopovej funkcie

3 %

261. Strata dvoch článkov ukazováka vpravo 
– nie je možné hodnotiť poruchu úcho-
povej funkcie

8 %

262. Strata dvoch článkov ukazováka vľavo 
– nie je možné hodnotiť poruchu úcho-
povej funkcie

7 %

263. Strata všetkých troch článkov ukazo-
váka vpravo – nie je možné hodnotiť 
poruchu úchopovej funkcie

12 %

264. Strata všetkých troch článkov ukazo-
váka vľavo – nie je možné hodnotiť 
poruchu úchopovej funkcie

10 %

265. Strata ukazováka so záprstnou kosťou 
vpravo – nie je možné hodnotiť poru-
chu úchopovej funkcie

15 %

266. Strata ukazováka so záprstnou kosťou 
vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu 
úchopovej funkcie

13 %

267. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov 
ukazováka v krajnom natiahnutí vpravo

12 %

268. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov 
ukazováka v krajnom natiahnutí vľavo

10 %

269. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov 
ukazováka v krajnom ohnutí vpravo

15 %
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270. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov 
ukazováka v krajnom ohnutí vľavo

12 %

271. Nemožnosť úplného natiahnutia 
niektorého z medzičlánkových kĺbov 
ukazováka vpravo, pri neporušenej 
úchopovej funkcii

2 %

272. Nemožnosť úplného natiahnutia 
niektorého z medzičlánkových kĺbov 
ukazováka vľavo, pri neporušenej úcho-
povej funkcii

1 %

273. Porucha úchopovej funkcie ukazováka 
do úplného zovretia, do dlane chýba 
1–3 cm vpravo

4 %

274. Porucha úchopovej funkcie ukazováka 
do úplného zovretia, do dlane chýba 
1–3 cm vľavo

3 %

275. Porucha úchopovej funkcie ukazováka 
do úplného zovretia, do dlane chýba 
3–4 cm vpravo

12 %

276. Porucha úchopovej funkcie ukazováka 
do úplného zovretia, do dlane chýba 
3–4 cm vľavo

10 %

277. Porucha úchopovej funkcie ukazováka 
do úplného zovretia, do dlane chýba 
viac ako 4 cm vpravo

15 %

278. Porucha úchopovej funkcie ukazováka 
do úplného zovretia, do dlane chýba 
viac ako 4 cm vľavo

12 %

279. Nemožnosť úplného natiahnutia zá-
kladného kĺbu ukazováka s poruchou 
abdukcie vpravo

3 %

280. Nemožnosť úplného natiahnutia zá-
kladného kĺbu ukazováka s poruchou 
abdukcie vľavo

2 %

14) Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka
281. Strata celého prsta s príslušnou kosťou 

záprstnou vpravo – nie je možné hod-
notiť poruchu úchopovej funkcie

10 %

282. Strata celého prsta s príslušnou kosťou 
záprstnou vľavo – nie je možné hodno-
tiť poruchu úchopovej funkcie

9 %

283. Strata všetkých 3 článkov alebo 2 
článkov so stuhnutosťou základného 
kĺbu vpravo – nie je možné hodnotiť 
poruchu úchopovej funkcie

8 %

284. Strata všetkých 3 článkov alebo 2 člán-
kov so stuhnutosťou základného kĺbu 
vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu 
úchopovej funkcie

7 %

285. Strata 2 článkov prsta so zachovanou 
funkciou základného kĺbu vpravo – nie 
je možné hodnotiť poruchu úchopovej 
funkcie

6 %

286. Strata 2 článkov prsta so zachovanou 
funkciou základného kĺbu vľavo – nie 
je možné hodnotiť poruchu úchopovej 
funkcie

5 %

287. Strata koncového článku jedného 
z uvedených prstov vpravo – nie je 
možné hodnotiť poruchu úchopovej 
funkcie

4 %

288. Strata koncového článku jedného 
z uvedených prstov vľavo – nie je 
možné hodnotiť poruchu úchopovej 
funkcie

3 %

289. Strata apexu jedného z prstov vpravo aj 
vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu 
úchopovej funkcie

2 %

290. Úplná stuhnutosť všetkých 3 kĺbov jed-
ného prsta v krajnom natiahnutí alebo 
ohnutí (v postavení brániacom funkcii 
susedných prstov) vpravo

9 %

291. Úplná stuhnutosť všetkých 3 kĺbov jed-
ného prsta v krajnom natiahnutí alebo 
ohnutí (v postavení brániacom funkcii 
susedných prstov) vľavo

7 %

292. Porucha úchopovej funkcie prsta, 
do úplného zovretia do dlane chýba 
1 až 3 cm vpravo

4 %

293. Porucha úchopovej funkcie prsta, 
do úplného zovretia do dlane chýba 
1 až 3 cm vľavo

3 %

294. Porucha úchopovej funkcie prsta, 
do úplného zovretia do dlane chýba 3 
až 4 cm vpravo

6 %

295. Porucha úchopovej funkcie prsta, 
do úplného zovretia do dlane chýba 3 
až 4 cm vľavo

5 %

296. Porucha úchopovej funkcie prsta, 
do úplného zovretia do dlane chýba 
viac ako 4 cm vpravo

8 %

297. Porucha úchopovej funkcie prsta, 
do úplného zovretia do dlane chýba 
viac ako 4 cm vľavo

6 %

298. Nemožnosť úplného natiahnutia 
jedného z medzičlánkových kĺbov pri 
neporušenej úchopovej funkcii prstov 
vpravo

1,5 %

299. Nemožnosť úplného natiahnutia 
jedného z medzičlánkových kĺbov pri 
neporušenej úchopovej funkcii prstov 
vľavo

1 %

300. Nemožnosť úplného natiahnutia jedné-
ho základného kĺbu prsta s poruchou 
abdukcie vpravo

2 %

301. Nemožnosť úplného natiahnutia jedné-
ho základného kĺbu prsta s poruchou 
abdukcie vľavo

1 %

15) Traumatické poruchy nervov horných končatín
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomoto-
rické a trofické
302. Traumatická porucha nervu axilárneho 

vpravo
30 %

303. Traumatická porucha nervu axilárneho 
vľavo

25 %

304. Traumatická porucha kmeňa nervu 
vretenného s postihnutím všetkých 
inervovaných svalov vpravo

45 %

305. Traumatická porucha kmeňa nervu 
vretenného s postihnutím všetkých 
inervovaných Svalov vľavo

37 %

306. Traumatická porucha nervu vretenné-
ho so zachovaním funkcie trojhlavého 
svalu vpravo

35 %

307. Traumatická porucha nervu vretenné-
ho so zachovaním funkcie trojhlavého 
svalu vľavo

27 %

308. Traumatická porucha nervu muskulo-
kutánneho vpravo

30 %

309. Traumatická porucha nervu muskulo-
kutánneho vľavo

20 %

310. Traumatická porucha kmeňa lakťového 
nervu s postihnutím všetkých inervova-
ných svalov vpravo

40 %

311. Traumatická porucha kmeňa lakťového 
nervu s postihnutím všetkých inervova-
ných svalov vľavo

33 %
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312. Traumatická porucha distálnej časti 
lakťového nervu so zachovaním funkcie 
ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbo-
kého ohýbača prstov vpravo

30 %

313. Traumatická porucha distálnej časti 
lakťového nervu so zachovaním funkcie 
ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbo-
kého ohýbača prstov vľavo

25 %

314. Traumatická porucha kmeňa stredného 
nervu s postihnutím všetkých inervova-
ných svalov vpravo

30 %

315. Traumatická porucha kmeňa stredného 
nervu s postihnutím všetkých inervova-
ných svalov vľavo

25 %

316. Traumatická porucha distálnej časti 
stredného nervu, postihnutie hlavne 
thenarového svalstva vpravo

15 %

317. Traumatická porucha distálnej časti 
stredného nervu, postihnutie hlavne 
thenarového svalstva vľavo

12 %

318. Traumatická porucha všetkých troch 
nervov, poprípade aj celého pletenca 
ramenného vpravo

60 %

319. Traumatická porucha všetkých troch 
nervov, poprípade aj celého pletenca 
ramenného vľavo

50 %

16) Úrazy dolných končatín
320. Strata jednej dolnej končatiny v bedro-

vom kĺbe alebo v oblasti medzi bedro-
vým a kolenným kĺbom

60 %

321. Pakĺb stehennej kosti alebo nekróza 
hlavice

40 %

322. Endoprotéza bedrového kĺbu okrem 
hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu

15 %

323. Chronický zápal kostnej drene kosti 
stehennej len po otvorených zlomeni-
nách alebo po operatívnych zákrokoch 
nutných pre liečenie následkov úrazu

25 %

324. Skrátenie jednej dolnej končatiny 
do 2 cm – absolútne skrátenie

1 %

325. Skrátenie jednej dolnej končatiny 
do 4 cm – absolútne skrátenie

5 %

326. Skrátenie jednej dolnej končatiny 
do 6 cm – absolútne skrátenie

15 %

327. Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 
6 cm – absolútne skrátenie

25 %

328. Poúrazové deformity kosti stehennej 
(zlomeniny zhojené) s úchylkou osovou 
alebo rotačnou, za každých celých 5 ° 
úchylky (preukázané RTG)

5 %

329. Luxácia bedrového kĺbu 20 %
330. Úchylky viac ako 45 ° sa hodnotia ako 

strata končatiny
50 %

Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu
331. v nepriaznivom postavení (úplné 

pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiah-
nutie alebo ohnutie a postavenia týmto 
blízke)

20 %

332. v priaznivom postavení (ľahké odtiah-
nutie a základné postavenie alebo 
nepatrné ohnutie)

10 %

333. Obmedzenie pohyblivosti bed. kĺbu 
ľahkého stupňa

10 %

334. Obmedzenie pohyblivosti bed. kĺbu 
stredného stupňa

30 %

335. Obmedzenie pohyblivosti bed. kĺbu 
ťažkého stupňa

40 %

17) Poškodenia kolena
336. Luxácia kolena 20 %
Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení:

337. Úplné natiahnutie alebo ohnutie 
nad uhol 20 °

30 %

338. Ohnutie nad 30 ° 45 %
339. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom 

postavení (uhol ohnutia 15 ° až 20 °)
25 %

340. Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu 
(okrem hodnotenia obmedzenia hyb-
nosti kĺbu)

15 %

341. Obmedzenie pohyblivosti kolenného 
kĺbu ľahkého stupňa, nie však po TEP

8 %/10 %

342. Obmedzenie pohyblivosti kolenného 
kĺbu stredného stupňa

12 %/ 15 %

343. Obmedzenie pohyblivosti kolenného 
kĺbu ťažkého stupňa

25 %

344. Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri nedo-
statočnosti jedného postranného väzu

5 %

345. Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri nedo-
statočnosti predného alebo zadného 
skríženého väzu

12 %/15 %

346. Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri ne-
dostatočnosti predného a zadného 
skríženého väzu

25 %

347. Trvalé následky po operatívnom vybratí 
jedného menisku (podľa rozsahu od-
stránenej časti – minimálne 1/3 menis-
ku, dôkaz operačným nálezom, nutné 
obmedzenie hybnosti)

5 %

348. Trvalé následky po operatívnom vybratí 
oboch meniskov (podľa rozsahu od-
stránených častí – min. 1/3 meniskov, 
dôkaz operačným nálezom, nutné 
obmedzenie hybnosti)

10 %

349. Trvalé následky po vybratí jabĺčka vráta-
ne atrofie stehenných a lýtkových svalov

25 %/15 %

18) Poškodenia predkolenia
Strata dolnej končatiny v predkolení:
350. so zachovaným kolenom 45 %
351. so stuhnutým kolenným kĺbom 50 %
401. Pakĺb kosti holennej alebo oboch kostí 

predkolenia
40 %

352. Chronický zápal kostnej drene kosti 
predkolenia len po otvorených zrane-
niach alebo po operatívnych zákrokoch 
nutných pre liečenie následkov úrazu

22 %

353. Poúrazové deformity predkolenia vznik-
nuté zhojením zlomenín v osovej alebo 
rotačnej úchylke (úchylky musia byť pre-
ukázané na RTG), za každých celých 5 °

5 %

354. Úchylky viac ako 45 ° sa hodnotia ako 
strata predkolenia

50 %

19) Poškodenia v oblasti členkového kĺbu
355. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo 

pod ním
40 %

356. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe 30 %
357. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe 

alebo pod ním
25 %

358. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu 
v nepriaznivom postavení (dorzálna 
flexia alebo väčšia plantárna flexia 
nad 20 °)

30 %

359. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu 
v pravouhlom postavení

25 %

360. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu 
v priaznivom postavení (plantárna fle-
xia od 5 ° do 20 °)

20 %

361. Obmedzenie pohyblivosti členkového 
kĺbu ľahkého stupňa

6 %

362. Obmedzenie pohyblivosti členkového 
kĺbu stredného stupňa

12 %
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363. Obmedzenie pohyblivosti členkového 
kĺbu ťažkého stupňa

20 %

364. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy 12 %
365. Úplná strata pronácie a supinácie nohy 15 %
366. Uvoľnenosť členkového kĺbu (nutný 

dôkaz na RTG alebo USG)
20 %

367. Plochá alebo vybočená noha násled-
kom úrazu a iné poúrazové deformity 
v oblasti členka a nohy

25 %

368. Chronický zápal kostnej drene v ob-
lasti tarzu a metatarzu a kosti pätovej, 
len po otvorených zraneniach alebo 
po operatívnych zákrokoch nutných pre 
liečenie následkov úrazu

15 %

20) Poškodenia v oblasti nohy
369. Strata všetkých prstov nohy 15 %
370. Strata oboch článkov palca nohy 10 %
371. Strata oboch článkov palca nohy so 

záprstnou kosťou alebo s jej časťou
15 %

372. Strata koncového článku palca nohy 3 %
373. Strata iného prsta nohy (vrátane malíč-

ka), za každý prst
2 %

374. Strata malíčka nohy so záprstnou kos-
ťou alebo s jej časťou

10 %

375. Úplná stuhnutosť medzičlánkového 
kĺbu palca nohy

3 %

376. Úplná stuhnutosť základného kĺbu 
palca nohy

7 %

377. Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca 
nohy

10 %

378. Obmedzenie pohyblivosti medzičlánko-
vého kĺbu palca nohy

3 %

379. Obmedzenie pohyblivosti základného 
kĺbu palca nohy

7 %

380. Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného 
prsta nohy než palca, za každý prst

1 %

381. Poúrazové obehové a trofické poruchy 
na jednej dolnej končatine

15 %

382. Poúrazové a trofické poruchy na oboch 
dolných končatinách

30 %

383. Poúrazová atrofia svalstva dolných 
končatín pri neobmedzenom rozsahu 
pohybov v kĺbe, na stehne

5 %

384. Poúrazová atrofia svalstva dolných 
končatín pri neobmedzenom rozsahu 
pohybov v kĺbe, na predkolení

3 %

21) Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomoto-
rické a trofické
385. Traumatická porucha nervu sedacieho 50 %
386. Traumatická porucha nervu 

stehenného
30 %

387. Traumatická porucha nervu 
obturatórneho

20 %

388. Traumatická porucha kmeňa nervu 
holenného s postihnutím všetkých 
inervovaných svalov

35 %

389. Traumatická porucha distálnej časti 
nervu holenného s postihnutím funkcie 
prstov

5 %

390. Traumatická porucha kmeňa nervu 
lýtkového s postihnutým všetkých iner-
vovaných svalov

30 %

391. Traumatická porucha hlbokej vetvy 
nervu lýtkového

20 %

392. Traumatická porucha povrchnej vetvy 
nervu lýtkového

10 %

22) Ostatné druhy poranení
393. Rozsiahle plošné jazvy od 0,5 do 15 % 

povrchu tela
10 %

394. Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % po-
vrchu tela

40 %

395. Poúrazové bolesti bez funkčného 
poškodenia

sa nehradí

396. Strata vitality zubu sa nehradí
397. Strata zuba menšia než 50 % sa nehradí
398. Duševné poruchy spôsobené úrazom sa nehradí
399. Nahluchlosť jednostranná ľahkého 

stupňa
sa nehradí

400. Strata, odlomenie a poškodenie mlieč-
nych zubov a umelých zubných náhrad

sa nehradí

Pomocná tabuľka pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku
Tabuľka 1: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri zníže-
nej zrakovej ostrosti s optimálnou korekciou okuliarmi

 6/66/96/126/156/186/246/306/366/603/601/60 0
6/6 0 2 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25
6/9 2 4 6 8 11 14 18 21 23 25 27 30

6/12 4 6 9 11 14 18 21 24 27 30 32 35
6/15 6 8 11 15 18 21 24 27 31 35 38 40
6/18 9 11 14 18 21 25 28 32 38 43 47 50
6/24 12 14 18 21 25 30 35 41 47 52 57 60
6/30 15 18 21 24 28 35 42 49 56 62 68 70
6/36 18 21 24 27 32 41 49 58 66 72 77 80
6/60 21 23 27 31 38 47 56 66 75 83 87 90
3/60 23 25 30 35 43 52 62 72 83 90 95 95
1/60 24 27 32 38 47 57 68 77 87 95 100 100

0 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 100

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE 

ODŠKODNÉHO ZA DOBU LIEČENIA ÚRAZU 
DOSPELÉHO S PROGRESIOU 
A S BOLESTNÝM  OPP SDL1 

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité? 
1.1 Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie 

odškodného za dobu liečenia úrazu dospelého s prog-
resiou a s bolestným (ďalej len „OPP SDL1“) dopĺňajú 
všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie 
(ďalej len „VPP ŽP“), všeobecné poistné podmienky 
pre inves  čné životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP”), 
všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie 
(ďalej len „VPP ÚP“) a všeobecné poistné podmienky 
pre pripoistenie chorôb (ďalej len „VPP PCH“) a tvoria 
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SDL1, ustanove-
nia OPP SDL1 sa použijú prednostne pred ustanoveniami 
VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP a ustanovenia VPP ŽP, VPP IŽP 
a VPP ÚP sa použijú pred dispozi  vnymi ustanoveniami 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie. 

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie a na aké poistné pl-
nenie mám nárok? 
2.1 Poistnou udalosťou v rámci tohto pripoistenia je úraz 

alebo poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu 
(ďalej len „úraz“) uvedený v Tabuľke č. 1 – „Úrazy so 
štandardizovanou dobou liečenia“, ktorá tvorí prílohu 
týchto OPP SDL1 (ďalej len „Tabuľka č. 1“). Poistnou 
udalosťou je aj iný úraz, pokiaľ je ho na základe posú-
denia lekára poisťovateľa možné pripodobniť na zák-
lade závažnos   a povahy k úrazu uvedenému v Tabuľ-
ke č. 1 týchto OPP SDL1 (ďalej len „pripodobnenie“), 
pričom na pripodobnený úraz sa naďalej pozerá ako 
na úraz, ku ktorému bol pripodobnený. Poistnou uda-
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losťou nie je úraz, pri ktorom v Tabuľke č. 1 je uvedené, 
že sa za neho neposkytuje poistné plnenie.

2.2 Poistnou udalosťou v rámci tohto pripoistenia je aj úraz 
alebo poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu 
uvedený v Tabuľke č. 2 – „Úrazy ocenené fi xnou poist-
nou sumou“, ktorá tvorí prílohu týchto OPP SDL1 (ďalej 
len „Tabuľka č. 2“). V tomto prípade je poistné plnenie 
vyplácané iba za úrazy explicitne uvedené v tabuľke 
č. 2 týchto OPP SDL1. 

2.3 K úrazu, vrátane komplikácií pri liečbe úrazu uvedených 
v Tabuľke č. 3 týchto OPP SDL1 musí dôjsť počas doby 
trvania tohto pripoistenia. Toto pripoistenie sa nevzťa-
huje na akékoľvek zranenia, telesné poškodenie alebo 
zhoršenie zdravia, ktoré vznikli, boli diagnos  kované 
alebo liečené pred dobou platnos   tohto pripoistenia.

2.4 Poistným plnením je:
a) odškodné za dobu liečenia úrazu dospelého s progre-

siou - ak dôjde k poistnej udalos   podľa bodu 2.1 tých-
to OPP SDL1, poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné 
plnenie poistenému vo výške súčinu dojednanej den-
nej dávky a počtu dní štandardizovanej doby liečenia 
daného úrazu podľa Tabuľky č. 1 týchto OPP SDL1; 

b) bolestné k dobe liečenia úrazu dospelého - ak dôjde 
k poistnej udalos   podľa bodu 2.2 týchto OPP SDL1, 
poisťovateľ je povinný poskytnúť jednorazové poist-
né plnenie poistenému vo výške poistnej sumy uve-
denej pre daný úraz a dohodnutý násobok poistnej 
sumy podľa Tabuľky č. 2 týchto OPP SDL1. 

2.5 Poistné plnenie v zmysle bodu 2.4 písm. a) je ďalej ná-
sobené koefi cientom progresie. Výška koefi cientu prog-
resie je stanovená nasledovne:

Štandardizovaná doba 
liečenia úrazu

Koeficient progresie 

do 89 dní 1
od 90 – 169 dní 2

od 170 – 365 dní 3
2.6 Pokiaľ presiahne skutočná doba liečenia úrazu uvede-

nej v Tabuľke č. 1 pod dohľadom lekára štandardizovanú 
dobu liečenia úrazu z dôvodu, že počas liečenia nastane 
niektorá z komplikácii uvedených v tomto bode, vypla-
  poisťovateľ navyše poistné plnenie určené ako súčin 

dojednanej dennej dávky a rozdielu počtu dní skutočnej 
doby liečenia a počtu dní štandardizovanej doby liečenia 
daného úrazu. Najvyššia hodnota tohto rozdielu pre jed-
notlivé komplikácie je uvedená v Tabuľke č. 3. Poisťovateľ 
teda vypla   skutočný počet dní liečenia úrazu, maximál-
ne však do limitu uvedenom pre príslušnú komplikáciu 
v Tabuľke č. 3. Pri poistnom plnení z dôvodu komplikácii 
sa neuplatňuje koefi cient progresie. 

Tabuľka č. 3
Komplikácie pri liečbe následkov úrazu Max. doba 

plnenia
Infekcia (lokálny alebo celkový bakteriálny 
zápal pri preniknu   infekcie ranou) 365 dní

Infi kovaný hematóm 365 dní
Nekróza kože liečená operačne (plas  kou) 365 dní
Osteomyeli  s (zápal kostnej drene 
spôsobený baktériami) 365 dní

Predĺžená doba hojenia / pakĺb 365 dní
Pľúcna embólia spôsobená imobilizáciou 
pevnou fi xáciou alebo po operácii 365 dní

Poškodenie nervu (potvrdené EMG 
vyšetrením) 60 dní

2.7 Poisťovateľ v prípade vzniku poistnej udalos   podľa 
bodu 2.1 navyše vypla   poistné plnenie za hospitali-
záciu, pokiaľ si liečenie úrazu do 24 hodín od okamihu 
úrazu vyžiada pobyt v nemocnici dlhší ako 24 po sebe 
nasledujúcich hodín. Poistné plnenie za hospitalizáciu 
sa určí ako súčin dojednanej dennej dávky a počtu dní 
hospitalizácie. 

2.8 Pokiaľ poistený utrpel niekoľko úrazov súčasne jedným 
úrazovým dejom v zmysle Tabuľky č. 1 týchto OPP SDL1, 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie len za jeden úraz 
s najdlhšou štandardizovanou dobou liečenia úrazu. 
Poistné plnenie pre prípad komplikácii sa v prípade jed-
ného úrazového deja rovná súčinu dojednanej dennej 
dávky a rozdielu počtu dní skutočnej doby liečenia úra-
zu, najviac však v závislos   od danej komplikácie uvede-
nej v Tabuľke č. 3 bodu 2.6 týchto OPP SDL1, a počtu dní 
štandardizovanej doby liečenia úrazu s najdlhšou štan-
dardizovanou dobou liečenia úrazu. Najvyššia hodnota 
tohto rozdielu pre jednotlivé komplikácie je uvedená 
v Tabuľke č. 3 bodu 2.6 týchto OPP SDL1. Pri poistnom 
plnení z dôvodu komplikácii sa neuplatňuje koefi cient 
progresie. 

2.9 Pokiaľ poistený utrpel niekoľko úrazov súčasne jedným 
úrazovým dejom v zmysle Tabuľky č. 2 týchto OPP SDL1, 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie len za úraz s naj-
vyššou poistnou sumou. 

2.10 Poistený je povinný oznámiť poistnú udalosť bez zby-
točného odkladu do sídla poisťovateľa, a to na pred-
písanom formulári poisťovateľa „Oznámenie poistnej 
udalos  “, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke 
poisťovateľa, prípadne na Servisnom portáli poisťova-
teľa. Pokiaľ poistený s ohľadom na svoj zdravotný stav 
nebude schopný sám poisťovateľovi oznámiť poistnú 
udalosť ani požiadať o poistné plnenie, k oznámeniu 
poistnej udalos   je oprávnený aj poistník, osoba blízka 
k poistenému či žijúca s poisteným v spoločnej domác-
nos  , prípadne aj iná osoba, ktorá má na poistné plne-
nie právny nárok. Poistné plnenie bude v takomto prí-
pade vyplatené na bankový účet dohodnutý pre  eto 
účely, pokiaľ poistený v rámci šetrenia poistnej udalos   
neurčí inak. 

2.11 Poisťovateľ vypla   poistné plnenie jednorazovo najskôr 
po tom, kedy mu poistený predloží svoj nárok na po-
istné plnenie (predloží riadne vyplnený a lekárom po-
tvrdený formulár Oznámenie poistnej udalos   vrátane 
lekárskej správy). 

2.12 Denná dávka a poistná suma je rovnaká pre všetky pri-
poistené de  .

2.13 Poistnou udalosťou pripoistenie nezaniká. 
Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie? 
3.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poist-
ných obdobiach. 

3.2 Výška bežného poistného za úrazy uvedené v Tabuľke č. 
1 týchto OPP SDL1 sa rovná násobku dohodnutej den-
nej dávky a sadzby poistného uvedeného v Sadzobníku 
poplatkov. Výška bežného poistného za úrazy uvedené 
v Tabuľke č. 2 týchto OPP SDL1 sa rovná násobku do-
hodnutej kategórie poistnej sumy a sadzby poistného 
uvedeného v Sadzobníku poplatkov. 

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
4.2 Pripoistenie sa dojednáva na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve. 
Článok 5 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení? 
5.1 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-

ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia 
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného 
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skúma poisťovateľ na základe vyplneného zdravotné-
ho dotazníka o zdravotnom stave, ktorý je poistený 
sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástup-
cu povinný pravdivo a úplne vyplniť, pokiaľ nestanoví 
poisťovateľ inak. Poistený je povinný poskytnúť poisťo-
vateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní zdravotnej doku-
mentácie potrebnej na poistné vyšetrenie (aj predbež-
né) a je povinný podrobiť sa na požiadanie poisťovateľa 
vyšetreniu zdravotného stavu u lekára určeného pois-
ťovateľom v termíne určenom poisťovateľom. Na zák-
lade týchto zistení poisťovateľ potvrdí dojednanie tohto 
pripoistenia bez zmeny, navrhne pro  návrh, prípadne 
pripoistenie s ohľadom na zdravotný stav poisteného 
ukončí. 

5.2 Maximálna výška dennej dávky, ktorú je možné dojed-
nať na pripoistení v zmysle bodu 2.1 týchto OPP SDL1 je 
závislá od výšky hrubého ročného príjmu poisteného ku 
dňu dojednania pripoistenia podľa „Tabuľky maximál-
nych denných dávok“. Maximálna výška denných dá-
vok je posudzovaná v súčte všetkých poistení denného 
odškodného alebo doby nevyhnutného liečenia úrazu, 
ktoré má poistený u poisťovateľa dojednané. 

5.3 V prípade vzniku poistnej udalos   v zmysle bodu 2.1 
týchto OPP SDL1 je poistený povinný preukázať poisťo-
vateľovi (i) výšku svojho príjmu za obdobie 3 po sebe na-
sledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich 
ku dňu začiatku tohto pripoistenia, pokiaľ ide o príjem 
poisteného zo závislej činnos   alebo (ii) výšku príjmu 
za zdaňovacie obdobie predchádzajúce ku dňu začiatku 
tohto pripoistenia, ak má poistený príjem z podnikania 
alebo inej samostatne zárobkovej činnos  . Poistený 
preukazuje výšku svojho príjmu predložením overenej 
kópie daňového priznania alebo výplatnej pásky za ob-
dobie podľa predošlej vety.

5.4 Pokiaľ je priemerný príjem poisteného za obdobie 
podľa bodu 5.3 týchto OPP SDL1 nižší ako dohodnutá 
denná dávka a zároveň poisťovateľ zis  , že poistený pri 
uzatváraní pripoistenia odpovedal na písomné otázky 
poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného pripoistenia 
nepravdivo alebo neúplne a pri pravdivom a úplnom 
zodpovedaní otázok by pripoistenie s poisteným nebol 
uzavrel, poisťovateľ je oprávnený od pripoistenia od-
stúpiť. Právo odstúpenia od pripoistenia podľa pred-
chádzajúcej vety môže poisťovateľ uplatniť do 3 mesia-
cov odo dňa, keď takúto skutočnosť zis  l.

5.5 Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi písomne 
a bez zbytočného odkladu zmenu pracovnej alebo záuj-
movej činnos   opro   činnos   uvedenej pri uzatvorení 
poistnej zmluvy.

5.6 Ak novému charakteru vykonávanej práce alebo špor-
tovej činnos   poisteného zodpovedá zaradenie do inej 
rizikovej skupiny, poisťovateľ so súhlasom poistníka vy-
koná príslušnú zmenu podmienok poistenia, vrátane 
prípadnej zmeny výšky poistného, a to k najbližšiemu 
dňu splatnos   bežného poistného.

5.7 Poisťovateľ má právo primerane znížiť poistné plnenie 
v prípadoch, kedy poistník, resp. poistený neoznámil 
zmenu vykonávanej práce alebo športovej činnos  , 
ktorá by znamenala zaradenie poisteného do vyššej ri-
zikovej skupiny. 

5.8 Ak poistník s vykonaním zmeny podmienok poistenia, 
resp. výšky bežného poistného podľa bodu 5.6 tohto 
článku nesúhlasí, poisťovateľ postupuje v zmysle bodu 
7.6 VPP ÚP.

5.9 Pokiaľ je pre určitý úkon podľa týchto OPP SDL1 a/alebo 
príslušných právnych predpisov stanovená lehota a za-
čiatok lehoty pripadne na deň, ktorý nie je pracovným 
dňom, lehota začína plynúť až najbližším pracovným 
dňom. Poisťovateľ si vyhradzuje právo primerane pre-
dĺžiť lehotu v prípade, ak dôjde k neočakávanému ale-

bo okolnosťami vynútenému technickému prerušeniu 
funkčnos   interných systémov poisťovateľa. 

5.10 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potre-
by zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj práv-
neho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného 
orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových pod-
mienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych poznatkov) 
uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP SDL1 a/alebo 
sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene sadzobníka 
poistného, poisťovateľ doručí písomný návrh nového 
znenia OPP SDL1 alebo písomný návrh novej výšky po-
istného poistníkovi na jeho poslednú známu kontaktnú 
adresu. Deň účinnos   zmeny musí byť stanovený tak, 
aby medzi doručením nového znenia OPP SDL1 a/ale-
bo novej výšky poistného a dňom účinnos   tejto zmeny 
bolo obdobie najmenej 45 kalendárnych dní. Ak poistník 
s navrhovanou zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne 
a s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede 
poisťovateľovi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ poist-
ník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred 
dňom účinnos   navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď 
tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas 
so zmenou OPP SDL1 a/alebo výšky poistného v takom 
znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté.

5.11 Na pripoistenie sa nevzťahuje ustanovenie o ochra-
ne pred infláciou podľa článku 16 VPP IŽP a článku 
17 VPP ŽP. 

Článok 6 – Kedy nemám nárok na poistné plnenie? 
6.1 Právo na poistné plnenie nevzniká:

a) z dôvodu úrazu v zmysle Tabuľky č. 1 týchto OPP 
SDL1 v prípade vykĺbenia kĺbov konča  n, ak toto vy-
kĺbenie je liečené inak ako repozíciou (napravením) 
lekárom alebo opera  vne,

b) z dôvodu úrazu v zmysle Tabuľky č. 2 týchto OPP 
SDL1 v prípade pomliaždenia alebo podvrtnu  a, po-
kiaľ v rámci ošetrenia nie je uskutočnené chirurgic-
ké, ortopedické alebo traumatologické vyšetrenie, 
a v prípade pomliaždenia súčasne nie je splnená 
podmienka vytvorenia opuchu, hematómu alebo 
presiaknu  a podkožia,

c) z dôvodu úrazu v zmysle Tabuľky č. 2 týchto OPP 
SDL1 v prípade pomliaždenia alebo podvrtnu  a ná-
sledkom úrazu, pokiaľ k tomuto úrazu došlo skôr ako 
po uplynu   jedného roka od predchádzajúceho úra-
zu, ktorého následkom bolo rovnako pomliaždenie 
alebo podvrtnu  e, a ktoré bolo poistnou udalosťou. 

6.2 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ poistná 
udalosť bola spôsobená priamo alebo nepriamo ktoro-
ukoľvek z nasledovných okolnos  :
a) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-

niach VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP,
b) požívaním alkoholu, zneužívaním liekov, aplikáciou 

omamných a/alebo toxických látok alebo príprav-
kov, ktoré obsahujú  eto látky,

c) s poruchou alebo stratou vedomia, epilep  ckým 
alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahne celé 
telo poisteného, pokiaľ nebol úraz jeho výlučnou 
príčinou,

d) duševnými poruchami, zmenami psychického stavu, 
a to bez ohľadu na jeho duševný stav,

e) v dôsledku úrazu, ktorý nastal pred začiatkom po-
istenia, s výnimkou prípadov, kedy pri uzatváraní 
poistenia bol vyplnený zdravotný dotazník, tento 
zdravotný dotazník bol vyplnený pravdivo a úplne 
a poisťovateľ napriek existencii úrazu poisteného 
akceptoval do poistenia,

f) s úrazom poisteného, ktorý nastal v súvislos   s ako-
ukoľvek jeho chorobou, vrátane jej zhoršenia, alebo 
v súvislos   s chronickými zdravotnými komplikácia-
mi, ktoré existovali pred týmto úrazom,
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g) so zhoršením ochorenia poisteného, ku ktorému do-
šlo následkom úrazu poisteného.

6.3 Právo na poistné plnenie za hospitalizáciu nevzniká, pokiaľ:
a) ide o liečebný pobyt poisteného v kúpeľnej liečebni, 

zotavovni, doliečovacom zariadení, rehabilitačnom 
centre, alebo rehabilitačnom oddelení liečební. To 
nepla   v prípade, kedy je pobyt z lekárskeho hľadis-
ka nevyhnutnou súčasťou liečby úrazu a poisťovateľ 
vopred dal k tomuto pobytu písomný súhlas. 

b) ide o liečebný pobyt poisteného v zariadeniach pre 
liečbu alkoholizmu, toxikománie a hráčskej závislos  , 

c) ide o hospitalizáciu poisteného v liečebniach pre dl-
hodobo chorých, liečebniach na liečbu tuberkulózy 
a respiračných ochorení a v ďalších iných oddeleniach 
liečebných ústavov a doliečovacích zariadení, ústa-
voch sociálnej starostlivos   a v domovoch dôchodcov, 

d) ide o hospitalizáciu poisteného, ktorá súvisí výhrad-
ne s potrebou opatrovateľskej alebo opatrovníc-
kej služby, alebo ide len o čiastočnú hospitalizáciu 
s dennou alebo nočnou liečbou. 

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká? 
Toto pripoistenie zaniká po vzniku skoršej z nasledujúcich 
udalos  : 
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) odstúpením od poistnej zmluvy poisťovateľom podľa 

bodu 5.4 týchto OPP SDL1,
f) dohodou,
g) smrťou poisteného, 
h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka,
i) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
j) uplynu  m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Odkedy sú tieto OPP SDL1 platné a účinné? 
8.1 Tieto OPP SDL1 nadobúdajú platnosť dňom ich schvá-

lenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 
25. mája 2018.

Článok 9 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa dôležité? 
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, 
majú význam, ktorý je im priznaný vo VPP ŽP alebo VPP IŽP 
a v VPP ÚP. Pre účely tohto pripoistenia sa nižšie uvedené 
pojmy vykladajú takto:
Denná dávka
V poistnej zmluve dohodnutá poistná suma, vyplácaná za je-
den deň trvania poistnej udalosti
Hospitalizácia
Z lekárskeho hľadiska nevyhnutný liečebný pobyt poistené-
ho v zdravotníckom zariadení. 
Pevná fixácia
Za pevnú fixáciu sa považuje sadra, rigidná ortéza, alumíniový 
fixátor, plastová fixácia, Desaultov obväz. Za pevnú fixáciu sa 
nepovažuje zinkoklih, škrobový obväz, obväz, ovínadlo, taping. 
Poistný rok
Dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami 
poistenia
Príjem
Hrubý príjem poisteného zo závislej činnosti alebo príjem 
poisteného z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej 
činnosti pred zdanením.
Profesionálne vykonávanie športu

Športová činnosť vykonávaná ako povolanie na základe zmlu-
vy uzatvorenej so športovým klubom či iným subjektom pod-
nikania v tejto oblasti, pokiaľ je z takejto zmluvy zrejmé, že 
športovec výkonom športovej činnosti (formou závodov, súťa-
ží vrátane príprav na ne) získava finančné prostriedky k uspo-
kojovaniu svojich potrieb (spravidla ide o jeho hlavný, prípad-
ne prevažujúci zdroj príjmov). Profesionálnym vykonávaním 
športu sa rozumie aj vykonávanie plne kontaktných športov 
a športovej činnosti v rámci najvyššej seniorskej súťaže v prí-
slušnom športe (bez ohľadu na obsah či existenciu zmluvy), 
a to aj vtedy, pokiaľ vedľa športovej činnosti športovec vyko-
náva ešte povolanie alebo sa na výkon budúceho povolania 
sústavne pripravuje štúdiom na strednej alebo vysokej škole. 
Úraz
Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej 
telesnej sily nezávislej na vôli poisteného, ku ktorému došlo po-
čas trvania pripoistenia a ktoré spôsobilo telesné poškodenie 
alebo smrť poisteného. Úrazom je aj neúmyselné, náhle, neo-
čakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych 
vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického prúdu, che-
mických látok a jedov (okrem mikrobiologických jedov a imu-
notoxických látok), ktoré poistenému, nezávisle od jeho vôle, 
spôsobilo telesné poškodenie alebo smrť a ku ktorým došlo 
počas trvania pripoistenia. Telesné poškodenie alebo smrť po-
važuje poisťovateľ za spôsobené úrazom, ak vznikne miestnym 
hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej 
rany spôsobenej úrazom, nákazou tetanom alebo vírusom HIV 
pri úraze. Za úraz sa naopak nepovažuje: synovialitida, epikon-
dylitída, slabinová a pupočná prietrž, vyklenutie medzistavcovej 
platničky a s ňou súvisiace ťažkosti, vrátane vertebrogenných 
algických syndrómov a iné ujmy na zdraví spôsobené zdvíhaním 
bremena, a to ani v prípade, ak ich príčinou je úraz. 
Zdravotnícke zariadenie
Štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie s lôžkovým od-
delením s odborným lekárskym vedením a 24-hodinovými služ-
bami kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, disponujúce 
vhodným lekárskym vybavením nevyhnutným na určovanie 
diagnóz a liečenie pacientov vo svojom areáli alebo na zmluv-
nom základe v dostupnom zariadení, ktoré zabezpečuje lekár-
ske ošetrenie ním prijatých chorých alebo zranených a ktoré má 
licenciu vykonávať lekársku prax (ak je vyžadovaná zákonom).
Zlomenina otvorená
Zlomenina, pri ktorej je prvotné zranenie spôsobené mecha-
nizmom, nie chirurgickou ranou. 

Príloha k osobitným poistným pod-
mienkam pre pripoistenie SDL1

Tabuľka č. 1 – Úrazy so štandardizovanou dobou liečenia
Úrazy a zranenia Štandardizovaná doba liečenia úrazu
1. HLAVA  
1 Čiastočná skalpácia hlavy s kožným 

defektom
28

2 Úplná skalpácia hlavy s kožným 
defektom

60

3 Vykĺbenie dolnej čeľuste jednostranné 
i obojstranné

21

4 Zlomenina spodiny lebečnej bez 
komplikácii

90

5 Zlomenina spodiny lebečnej 
s komplikáciami

150

6 Zlomenina klenby lebečnej bez 
vpáčenia úlomkov

49

7 Zlomenina klenby lebečnej 
s vpáčeniami úlomkov

105

8 Zlomenina čelnej kosti bez posunu 
úlomkov

28

9 Zlomenina čelnej kosti s posunom 
úlomkov

90

10 Zlomenina temennej kosti bez posunu 
úlomkov

28
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11 Zlomenina temennej kosti s posunom 
úlomkov

90

12 Zlomenina záhlavnej kosti bez posunu 
úlomkov

28

13 Zlomenina záhlavnej kosti s posunom 
úlomkov

90

14 Zlomenina spánkovej kosti bez posunu 
úlomkov

28

15 Zlomenina spánkovej kosti s posunom 
úlomkov

90

16 Zlomenina okraja očnice 35
17 Zlomenina nosných kostí bez posunutia 

úlomkov
21

18 Zlomenina nosných kostí s posunutím 
úlomkov

28

19 Zlomenina nosnej prepážky 21
20 Zlomenina lícnej kosti 35
21 Zlomenina dolnej čeľuste bez posunutia 

úlomkov
49

22 Zlomenina dolnej čeľuste s posunutím 
úlomkov

77

23 Zlomenina hornej čeľuste bez 
posunutia úlomkov

60

24 Zlomenina hornej čeľuste s posunutím 
úlomkov

90

25 Zlomenina ďasnového výbežku hornej 
alebo dolnej čeľuste

42

26 Zlomenina komplexu jarmovej kosti 
a hornej čeľuste

56

27 Združené zlomeniny Le Fort I 84
28 Združené zlomeniny Le Fort II 120
29 Združené zlomeniny Le Fort III 270
30 Podvrtnutie čeľuste Neplní sa
31 Pomliaždenie tváre a hlavy Neplní sa
2. OKO  
32 Tržná alebo rezná rana viečka ošetrená 

chirurgicky
Neplní sa

33 Tržná alebo rezná rana viečka 
prerušujúca slzné cesty

35

34 Popálenie kože viečka II B a III st. 
jedného oka

35

35 Popálenie kože viečka II B a II st. oboch očí 35
36 Zápal slzného vačku následkom úrazu 

liečený konzervatívne
Neplní sa

37 Zápal slzného vačku následkom úrazu 
liečený operačne

35

38 Poleptanie (Popálenie) spojivky prvého 
stupňa

Neplní sa

39 Poleptanie (Popálenie) spojivky 
druhého stupňa

21

40 Poleptanie (Popálenie) spojivky tretieho 
stupňa

70

41 Perforácia v prechodnej riase 
s krvácaním (bez poranenia bielka), 
rana spojivky chirurgicky ošetrená

Neplní sa

42 Hlboká rana rohovky bez prederavenia 
bez komplikácii

Neplní sa

43 Pomliaždenie očného bielka či buľvu Neplní sa
44 Hlboká rana rohovky bez prederavenia 

komplikovaná šedým poúrazovým 
zákalom 

63

45 Hlboká rana rohovky bez prederavenia 
komplikovaná vnútroočným zápalom 

70

46 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená konzervatívne 
bez komplikácii

35

47 Rana rohovky alebo bielka s prederavením 
liečená konzervatívne komplikovaná 
poúrazovým šedým zákalom

70

48 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená konzervatívne 
komplikovaná vnútroočným zápalom

100

49 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená konzervatívne 
komplikovaná vnútroočným 
nemagnetickým telieskom

100

50 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky bez 
komplikácii

56

51 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky 
komplikovaná odchlopením dúhovky 
alebo prietržou dúhovky

84

52 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky 
komplikovaná šedým poúrazovým 
zákalom

70

53 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky 
komplikovaná vnútroočným zápalom 

100

54 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky 
komplikovaná cudzím vnútroočným 
nemagnetickým telieskom

100

55 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky 
komplikovaná cudzím vnútroočným 
magnetickým telieskom

100

56 Rana prenikajúca do očnice bez 
komplikácii

Neplní sa

57 Rana prenikajúca do očnice 
komplikovaná cudzím nemagnetickým 
telieskom v očnici

70

58 Rana prenikajúca do očnice 
komplikovaná cudzím magnetickým 
telieskom v očnici

42

59 Pomliaždenie oka s krvácaním 
do prednej komory bez komplikácii

56

60 Pomliaždenie oka s krvácaním 
do prednej komory komplikované 
druhotným zvýšením tlaku, vyžadujúce 
chirurgické ošetrenie

90

61 Pomliaždenie oka s natrhnutím 
dúhovky bez komplikácii

35

62 Pomliaždenie oka s natrhnutím 
dúhovky komplikované zápalom 
dúhovky

84

63 Pomliaždenie oka s natrhnutím 
dúhovky komplikované poúrazovým 
šedým zákalom

70

64 Subluxácia šošovky bez komplikácií 35
65 Subluxácia šošovky komplikovaná 

druhotným zvýšením tlaku, vyžadujúca 
chirurgické ošetrenie

100

66 Luxácia šošovky bez komplikácií 60
67 Luxácia šošovky komplikovaná 

druhotným zvýšením tlak, vyžadujúca 
chirurgické ošetrenie

120

68 Krvácanie do sklovca a sietnice bez 
komplikácii

112

69 Krvácanie do sklovca a sietnice 
komplikované druhotným zvýšením 
tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie

120

70 Otras sietnice Neplní sa
71 Poúrazový rohovkový vred 70
72 Popálenie alebo poleptanie epitelu 

rohovky
21

73 Popálenie alebo poleptanie 
rohovkového parenchýmu

180
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74 Odštiepenie sietnice vzniknuté ako 
priamy následok poranenia oka 
zisteného lekárom

91

75 Úrazové postihnutia zrakového nervu 
a chiasmu

120

76 Zlomenina steny vedľajšej dutiny 
nosnej s podkožným emfyzémom

28

77 Zlomenina nosných kostí prerušujúca 
slzné cesty liečená konzervatívne

28

78 Zlomenina nosných kostí prerušujúca 
slzné cesty liečená operačne

49

79 Poranenie oka vyžadujúce 
bezprostredné vybratie oka

49

80 Poranenie oka vyžadujúce 
bezprostredné vybratie oboch očí 

365

81 Poranenie okohybného aparátu 
s diplopiou

120

3. UCHO  
82 Prederavenie bubienka bez zlomeniny 

lebečných kostí a bez druhotnej infekcie
Neplní sa

83 Prederavenie bubienka bez zlomeniny 
lebečných kostí a s druhotnou infekciou 
liečené konzervatívne

30

84 Prederavenie bubienka bez zlomeniny 
lebečných kostí a s druhotnou infekciou 
liečené operačne

56

85 Otras labyrintu Neplní sa
86 Pomliaždenie ušnice Neplní sa
4. ZUBY  
87 Strata alebo nutná extrakcia trvalých 

zubov
Neplní sa

88 Vyrazenie, poškodenie alebo strata 
dočasných, nevitálnych alebo umelých 
zubov

Neplní sa

89 Uvoľnenie závesného väzového aparátu 
jedného a viac zubov (subluxácia, 
luxácia, reimplantácia) s nutnou 
fixačnou dlahou

42

90 Zlomenina jedného alebo viacerých 
koreňov zubov s nutnou fixačnou 
dlahou

42

Za stratu zubu sa považuje aj odlomenie korunky 
v rozsahu väčšom ako 1/3. V prípade odlomenia 
korunky v rozsahu 1/3 alebo menej, je podmienkou 
poskytnutia plnenia strata vitality vyžadujúca si 
liečenie.

5. KRK  
91 Pomliaždenie krku a šije Neplní sa
92 Poleptanie, prederavenie alebo 

roztrhnutie pažeráka
105

93 Perforujúce poranenie hrtanu 120
94 Perforujúce poranenie priedušnice 120
95 Zlomenina jazylky alebo chrupaviek 

hrtana
80

96 Poškodenie hlasiviek následkom úrazu 
bez trvalých následkov

Neplní sa

97 Poškodenie hlasiviek následkom úrazu 
s trvalým následkom

90

98 Pomliaždenie hrtana a účinok 
dráždivých pár a plynov na hlasivky 
a sliznicu hltacích a dýchacím orgánov

Neplní sa

6. HRUDNÍK  
99 Roztrhnutie pľúc 77
100 Úrazové poškodenie srdca 

echokardiologicky preukázané
90

101 Roztrhnutie bránice 84
102 Zlomeniny hrudnej kosti bez posunutia 

úlomkov
35

103 Zlomeniny hrudnej kosti s posunutím 
úlomkov

70

104 Zlomeniny jedného rebra 
röntgenologicky preukázané

21

105 Zlomeniny rebier röntgenologicky 
preukázané – dve až päť

35

106 Zlomeniny rebier röntgenologicky 
preukázané – šesť a viac

63

107 Dvierková zlomenina rebier (vyrazená) 
– dve až štyri 

70

108 Dvierková zlomenina rebier (vyrazená) 
– päť a viac

98

109 Dvierková zlomenina hrudnej kosti 98
110 Spontánny pneumotorax Neplní sa
111 Poúrazový pneumotorax zatvorený 49
112 Poúrazový pneumotorax otvorený 49
113 Poúrazové krvácanie do hrudníka 

liečené konzervatívne
49

114 Poúrazové krvácanie do hrudníka 
liečené operačne 

84

115 Pomliaždenie hrudnej steny Neplní sa
7. BRUCHO  
116 Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez 

poranenia vnútrobrušných orgánov
Neplní sa

117 Roztrhnutie pečene 63
118 Roztrhnutie pečene - operatívne 120
119 Zhmoždenie sleziny 35
120 Roztrhnutie sleziny 56
121 Roztrhnutie (rozhmoždenie) pankreasu 

liečené konzervatívne
105

122 Roztrhnutie (rozhmoždenie) pankreasu 
liečené operačne

120

123 Úrazové prederavenie žalúdka 90
124 Úrazové prederavenie dvanástorníka 90
125 Roztrhnutie mezentéra bez resekcie 

čreva
56

126 Roztrhnutie mezentéra s resekciou 
čreva

84

127 Roztrhnutie tenkého čreva 84
128 Roztrhnutie hrubého čreva 84
129 Pomliaždenie brušnej steny Neplní sa
8. UROGENITÁLNE ÚSTROJENSTVO  
130 Pomliaždenie obličky Neplní sa
131 Pomliaždenie penisu Neplní sa
132 Pomliaždenie semenníkov a mieška Neplní sa
133 Pomliaždenie vonkajších ženských 

pohlavných orgánov
Neplní sa

134 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky 
liečené konzervatívne

63

135 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky 
liečené operačne

84

136 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky 
vedúce k jej odňatiu

70

137 Roztrhnutie močového mechúra 84
138 Roztrhnutie močovej trubice 120
9. CHRBTICA  
139 Atlantookcipitálne vytknutie bez 

poškodenia miechy alebo jej koreňov
168

140 Čiastočné vykĺbenie krčnej chrbtice 
(posun stavca preukázaný RTG)

140

141 Vykĺbenie krčnej chrbtice 168
142 Vykĺbenie hrudnej chrbtice 168
143 Vykĺbenie driekovej chrbtice 168
144 Vykĺbenie kostrče 49
145 Zlomeniny tŕňových a priečnych 

výbežkov – jedného
28

146 Zlomeniny tŕňových a priečnych 
výbežkov – dvoch a viac

49

147 Kompresívna a okrajová zlomenina 
jedného stavcového tela liečená 
pokojom na lôžku

42
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148 Kompresívna a okrajová zlomenina 
dvoch a viac stavcových tiel liečená 
pokojom na lôžku

84

149 Zlomeniny C chrbtice liečené repozíciou 
alebo korzetom

90

150 Zlomeniny C chrbtice liečené operačne 154
151 Zlomeniny Th chrbtice liečené 

repozíciou alebo korzetom
90

152 Zlomeniny Th chrbtice liečené operačne 154
153 Zlomeniny L chrbtice liečené repozíciou 

alebo korzetom
90

154 Zlomeniny L chrbtice liečené operačne 154
155 Pomliaždenie krajiny krčnej, hrudnej, 

driekovej, sakrálnej chrbtice a kostrče
Neplní sa

156 Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo 
bedrovej chrbtice

Neplní sa

157 Vyklenutie alebo iné poškodenie 
medzistavcovej platničky

Neplní sa

10. PANVA  
158 Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená 

konzervatívne
42

159 Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená 
operačne

84

160 Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená 
operačne (otvorená)

120

161 Odtrhnutie predného horného alebo 
dolného bedrového tŕňa 

42

162 Zlomenina sedacieho hrboľa 42
163 Zlomenina ramienka hladkej lonovej 

kosti jednostranná
28

164 Zlomenina ramienka lonovej kosti 
obojstranná

63

165 Zlomenina symfýzy (spona lonových kostí) 63
166 Zlomeniny krížovej kosti 70
167 Zlomenina kostrče 21
168 Vykĺbenie v krížovo bedrovom kĺbe 120
169 Pomliaždenie panvy Neplní sa
11. KĹBOVÁ JAMKA – ACETABULUM  
170 Zlomenina acetabula 70
171 Luxácia bedrového kĺbu so zlomeninou 

acetabula
182

12. HORNÁ KONČATINA  
172 Pomliaždenie hornej končatiny (vrátane 

ramenného kĺbu)
Neplní sa

173 Prerušenie šliach naťahovačov alebo 
ohýbačov prsta na ruke

50

174 Prerušenie úponu šliach prstov ruky 
(dorzálna aponeurosa)

14

175 Prerušenie šliach naťahovačov alebo 
ohýbačov prsta v zápästí

50

176 Natrhnutie nadhrebeňového svalu 
(rotátorová manžeta)

42

177 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového 
svalu liečené operačne

49

178 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej 
hlavy dvojhlavého svalu paže liečené 
konzervatívne

28

179 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej 
hlavy dvojhlavého svalu paže liečené 
operačne

42

180 Pretrhnutie väzu ramena liečené 
operačne

42

181 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou 
a lopatkou Tossy I

Neplní sa

182 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou 
a lopatkou Tossy II

Neplní sa

183 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou 
a hrudnou kosťou

Neplní sa

184 Podvrtnutie ramenného kĺbu Neplní sa
185 Podvrtnutie kĺbu lakťa Neplní sa

186 Podvrtnutie zápästia Neplní sa
187 Podvrtnutie základných kĺbov prstov 

ruky
Neplní sa

188 Podvrtnutie medzičlánkových kĺbov 
prstov ruky 

Neplní sa

189 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou 
a hrudnou kosťou liečené konzervatívne

28

190 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou 
a hrudnou kosťou liečené operačne

42

191 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou 
a lopatkou liečené konzervatívne

35

192 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou 
a lopatkou liečené operačne

42

193 Vykĺbenie kosti paže (ramena) liečené 
konzervatívne

35

194 Vykĺbenie kosti paže (ramena) liečené 
operačne

49

195 Vykĺbenie predlaktia liečené 
konzervatívne

35

196 Vykĺbenie predlaktia liečené operačne 49
197 Vykĺbenie zápästia (lunárnej kosti 

a luxácia perilunárnej) liečené 
konzervatívne

56

198 Vykĺbenie zápästia (lunárnej kosti 
a luxácia perilunárnej) liečené operačne

64

199 Vykĺbenie záprstných kostí 35
200 Vykĺbenie základných alebo druhých 

a tretích článkov jedného prsta
28

201 Vykĺbenie základných alebo druhých 
a tretích článkov dvoch a viac prstov

35

202 Zlomenina tela lopatky 49
203 Zlomenina krčka lopatky 49
204 Zlomenina kľúčnej kosti neúplná 21
205 Zlomenina kľúčnej kosti úplná bez 

posunutia úlomkov
28

206 Zlomenina kľúčnej kosti úplná 
s posunutím úlomkov

35

207 Zlomenina kľúčnej kosti úplná 
operovaná

63

208 Zlomenina kľúčnej kosti úplná 
operovaná (otvorená)

70

209 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – veľkého hrboľa bez posunutia

35

210 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – veľkého hrboľa s posunutím

35

211 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – roztrieštená zlomenina hlavice

56

212 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – chirurgického krčka bez 
posunutia

42

213 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – chirurgického krčka s posunutím

42

214 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – chirurgického krčka zakliesnená

56

215 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – chirurgického krčka luxačná 
alebo operovaná

112

216 Zlomenina tela ramennej kosti neúplná 35
217 Zlomenina tela ramennej kosti úplná 

bez posunutia úlomkov
42

218 Zlomenina tela ramennej kosti úplná 
s posunutím úlomkov

49

219 Zlomenina tela ramennej kosti otvorená 
alebo operovaná

126

220 Zlomenina ramennej kosti nad 
kondylmi u detí

49

221 Zlomenina ramennej kosti nad 
kondylmi neúplná

42

222 Zlomenina ramennej kosti nad 
kondylmi úplná bez posunutia úlomkov

49
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223 Zlomenina ramennej kosti nad 
kondylmi úplná s posunutím úlomkov

70

224 Zlomenina ramennej kosti nad 
kondylmi otvorená alebo operovaná

90

225 Zlomenina humeru v oblasti lakťa bez 
posunutia úlomkov

42

226 Zlomenina humeru v oblasti lakťa 
s posunutím úlomkov

70

227 Zlomenina humeru v oblasti lakťa 
otvorená alebo operovaná

90

228 Zlomenina okovca lakťovej kosti liečená 
konzervatívne

35

229 Zlomenina okovca lakťovej kosti liečená 
operačne

63

230 Zlomenina okovca lakťovej kosti liečená 
operačne (otvorená)

70

231 Zlomenina hlavičky vretennej kosti 
liečená konzervatívne

35

232 Zlomenina hlavičky vretennej kosti 
liečená operačne

77

233 Zlomenina jednej kosti predlaktia 
liečená konzervatívne

42

234 Zlomenina jednej kosti predlaktia 
liečená operačne

70

235 Zlomenina jednej kosti predlaktia 
liečená operačne (otvorená)

105

236 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
liečená konzervatívne

52

237 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
liečená operačne

105

238 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
liečená operačne (otvorená)

154

239 Zlomenina dolného konca vretennej 
kosti (Collesova, Smithova, zlomenina 
distálnej epifýzy, odlomenie 
bodcovitého výbežku lakťovej kosti) bez 
posunutia úlomkov

42

240 Zlomenina dolného konca vretennej 
kosti (Collesova, Smithova, Zlomenina 
distálnej epifýzy, odlomenie 
bodcovitého výbežku lakťovej kosti) 
s posunom úlomkov

84

241 Zlomenina člnkovej kosti neúplná 49
242 Zlomenina člnkovej kosti úplná 70
243 Zlomenina člnkovej kosti liečená 

operačne
126

244 Zlomenina inej kosti zápästia 42
245 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 70
246 Luxačná zlomenina bázy prvej 

záprstnej kosti (Bennettova) liečená 
konzervatívne

42

247 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej 
kosti (Bennettova) liečená operačne

84

248 Zlomenina záprstnej kosti neúplná 28
249 Zlomenina záprstnej kosti úplná bez 

posunutia úlomkov
35

250 Zlomenina záprstnej kosti úplná 
s posunutím úlomkov

35

251 Zlomenina záprstnej kosti otvorená 
alebo operovaná

70

252 Zlomenina jedného článku jedného 
prsta ruky neúplná alebo úplná bez 
posunutia úlomkov

28

253 Zlomenina jedného článku jedného 
prsta ruky s posunutím úlomkov

28

254 Zlomenina jedného článku jedného 
prsta ruky otvorená alebo operovaná

56

255 Zlomenina niekoľkých článkov jedného 
prsta ruky – neúplná alebo úplná bez 
posunutia úlomkov

35

256 Zlomenina niekoľkých článkov jedného 
prsta ruky úplná s posunutím úlomkov

35

257 Zlomenina niekoľkých článkov jedného 
prsta ruky otvorená alebo operovaná

84

258 Zlomenina článkov dvoch alebo 
viacerých prstov ruky neúplná alebo 
úplná bez posunutia úlomkov

35

259 Zlomenina článkov dvoch alebo 
viacerých prstov ruky úplná 
s posunutím úlomkov

35

260 Zlomenina článkov dvoch alebo 
viacerých prstov ruky otvorená alebo 
operovaná

100

261 Amputácia – exartikulácia v ramennom 
kĺbe

252

262 Amputácia paže 196
263 Amputácia jedného predlaktia 100
264 Amputácia oboch predlaktí 190
265 Amputácia jednej ruky lebo všetkých 

prstov
100

266 Amputácia oboch rúk 196
267 Amputácia jedného prsta alebo jeho 

časti
28

268 Amputácia viacerých prstov alebo ich 
časti

42

13. DOLNÁ KONČATINA  
269 Pomliaždenie dolnej končatiny Neplní sa
270 Podvrtnutie bedrového kĺbu Neplní sa
271 Podvrtnutie kolenného kĺbu Neplní sa
272 Podvrtnutie členkového kĺbu Neplní sa
273 Podvrtnutie kĺbov prstov nohy Neplní sa
274 Ruptúra úponu štvorhlavého svalu 

(ruptúra lig. patellae) liečená operačne
49

275 Ruptúra šľachy štvorhlavého svalu 
(netýka sa lig. patellae) liečená 
operačne

63

276 Natrhnutie Achillovej šľachy (čiastočné 
pretrhnutie) liečené konzervatívne 

42

277 Pretrhnutie Achillovej šľachy (úplné 
pretrhnutie) liečené konzervatívne

42

278 Prerušenie Achillovej šľachy čiastočné 
liečené operačne

56

279 Prerušenie Achillovej šľachy úplné 
liečené operačne

56

280 Natrhnutie vnútorného alebo 
vonkajšieho postranného kolenného 
väzu (parciálna ruptúra)

Neplní sa

281 Natrhnutie skríženého kolenného väzu 
(parciálna ruptúra)

Neplní sa

282 Pretrhnutie postranného kolenného 
väzu liečené pevnou fixáciou 
v minimálnej dĺžke 5 týždňov

42

283 Úplné odtrhnutie postranného 
kolenného väzu liečené operačne

42

284 Pretrhnutie skríženého kolenného väzu 
liečené pevnou fixáciou v minimálnej 
dĺžke 5 týždňov

42

285 Úplné odtrhnutie skríženého kolenného 
väzu liečené operačne

42

286 Plastika skríženého kolenného väzu 70
287 Poranenie vonkajšieho alebo 

vnútorného menisku liečené 
konzervatívne

Neplní sa

288 Poranenie vonkajšieho alebo 
vnútorného menisku liečené operačne 
– Čiastočná alebo úplná menisektómia

21

289 Poranenie vonkajšieho alebo 
vnútorného menisku liečené operačne– 
Sutura menisku s následnou pevnou 
fixáciou

42
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290 Poranenie vonkajšieho alebo 
vnútorného menisku – stav po distorzii 
s negatívnym artroskopickým nálezom

21

291 Vykĺbenie stehennej kosti (v bedrovom 
kĺbe) liečené konzervatívne - nutné 
doloženie RTG

90

292 Vykĺbenie stehennej kosti (v bedrovom 
kĺbe) liečené operatívne

100

293 Vykĺbenie jabĺčka nereponované 
lekárom

Neplní sa

294 Vykĺbenie jabĺčka liečené konzervatívne 21
295 Vykĺbenie jabĺčka liečené operačne 42
296 Vykĺbenie holennej kosti liečené 

konzervatívne (nutná hospitalizácia 
min. 24 hodín)

90

297 Vykĺbenie holennej kosti liečené 
operačne

90

298 Vykĺbenie členkovej kosti liečené 
konzervatívne

42

299 Vykĺbenie členkovej kosti liečené 
operačne

70

300 Vykĺbenie pod členkovou kosťou 
liečené konzervatívne

49

301 Vykĺbenie pod členkovou kosťou 
liečené operačne

60

302 Vykĺbenie nártnych kostí (jednej alebo 
viac) liečené konzervatívne

35

303 Vykĺbenie nártnych kostí (jednej alebo 
viac) liečené operačne

70

304 Vykĺbenie zanártnych kostí (jednej 
alebo viac) liečené konzervatívne

35

305 Vykĺbenie zanártnych kostí (jednej 
alebo viac) liečené operačne

60

306 Vykĺbenie základných kĺbov prstov nohy 
– palca alebo viac prstov

28

307 Vykĺbenie základných kĺbov prstov nohy 
– jedného prsta mimo palec

21

308 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov 
prstov nohy – palca alebo viac prstov

28

309 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov 
prstov nohy – jedného prsta mimo 
palec

21

310 Zlomenina krčka stehennej kosti 
zaklinená

64

311 Zlomenina krčka stehennej kosti 
nezaklinená – liečená konzervatívne

100

312 Zlomenina krčka stehennej kosti 
nezaklinená – liečená operačne

165

313 Zlomeniny hlavice femuru s luxáciou 
bedrového kĺbu (Pipkinove zlomeniny)

182

314 Odlomenie malého trochantera 42
315 Odlomenie veľkého trochantera 42
316 Pertrochanterická zlomenina stehennej 

kosti neúplná
100

317 Pertrochanterická zlomenina stehennej 
kosti úplná bez posunutia úlomkov

100

318 Pertrochanterická zlomenina stehennej 
kosti úplná s posunutím úlomkov

140

319 Pertrochanterická zlomenina stehennej 
kosti liečená operačne

161

320 Subtrochanterická zlomenina stehennej 
kosti neúplná

100

321 Subtrochanterická zlomenina stehennej 
kosti úplná bez posunutia úlomkov

100

322 Subtrochanterická zlomenina stehennej 
kosti úplná s posunutím úlomkov

140

323 Subtrochanterická zlomenina stehennej 
kosti liečená operačne

182

324 Zlomenina tela stehennej kosti (diafýza) 
liečená konzervatívne

90

325 Zlomenina tela stehennej kosti (diafýza) 
liečená operačne

140

326 Zlomenina tela stehennej kosti (diafýza) 
liečená operačne (otvorená)

182

327 Zlomenina distálneho konca stehennej 
kosti neúplná

90

328 Zlomenina distálneho konca stehennej 
kosti úplná bez posunutia úlomkov

112

329 Zlomenina distálneho konca stehennej 
kosti úplná s posunutím úlomkov

120

330 Zlomenina distálneho konca stehennej 
kosti liečená operačne

120

331 Zlomenina distálneho konca stehennej 
kosti liečená operačne (otvorená)

182

332 Vnútrokĺbna zlomenina stehennej 
kosti (zlomenina kondylu lebo 
interkondylická) bez posunu úlomkov

126

333 Vnútrokĺbna zlomenina stehennej 
kosti (zlomenina kondylu lebo 
interkondylická) s posunutím liečená 
konzervatívne

182

334 Vnútrokĺbna zlomenina stehennej 
kosti (zlomenina kondylu lebo 
interkondylická) otvorená alebo liečená 
operačne

252

335 Zlomenina jabĺčka bez posunutia 
úlomku

42

336 Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomku 56
337 Zlomenina jabĺčka otvorená alebo 

liečená operačne
112

338 Zlomenina kĺbovej chrupavky v oblasti 
kolenného kĺbu

63

339 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny 
holennej kosti liečená konzervatívne

42

340 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny 
holennej kosti liečená operačne

126

341 Zlomenina kondylov holennej kosti 
neúplná (jedného alebo oboch)

64

342 Zlomenina kondylov holennej kosti 
úplná bez posunutia úlomku (jedného 
alebo oboch)

74

343 Zlomenina kondylov holennej kosti 
úplná s posunutím úlomku (jedného 
alebo oboch)

84

344 Zlomenina kondylov holennej kosti 
úplná s posunutím úlomku (jedného 
alebo oboch) otvorená

120

345 Zlomenina lýtkovej kosti (bez 
postihnutia členkového kĺbu)

28

346 Zlomenina holennej kosti liečená 
konzervatívne

84

347 Zlomenina oboch častí (kostí) holennej 
kosti liečená konzervatívne

92

348 Zlomenina holennej kosti liečená 
operačne

84

349 Zlomenina holennej kosti liečená 
operačne - otvorená

120

350 Zlomenina oboch častí (kostí) holennej 
kosti liečená operačne

100

351 Zlomenina vnútorného kotníka alebo 
zadnej hrany holennej kosti (tibie), 
Weber A

56

352 Zlomenina vnútorného kotníka alebo 
zadnej hrany holennej kosti (tibie), 
Weber A – otvorená

84

353 Zlomenina vonkajšieho kotníka Weber 
B a C a bimalleolárna zlomenina

84

354 Zlomenina vonkajšieho kotníka Weber 
B a C a bimalleolárna zlomenina 
– otvorená

126
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355 Trimalleolárna zlomenina kotníku 
Weber C

98

356 Trimalleolárna zlomenina kotníku 
Weber C otvorená

154

357 Zlomenina pylona píšťaly (tibie) 
– konzervatívne

100

358 Zlomenina pylona píšťaly (tibie) 
– operatívne

120

359 Zlomenina pylona píšťaly (tibie) – 
liečená vonkajším fixátorom

180

360 Zlomenina tela pätnej kosti bez 
porušenia statiky (Böhlerovho uhla)

56

361 Zlomenina tela pätnej kosti s porušením 
statiky (Böhlerovho uhla) alebo liečená 
operačne

126

362 Zlomenina tela pätnej kosti s porušením 
statiky (Böhlerovho uhla) alebo liečená 
operačne (otvorená)

182

363 Zlomenina členkovej kosti bez 
posunutia úlomkov

84

364 Zlomenina členkovej kosti s posunutím 
úlomkov– liečená konzervatívne 

98

365 Zlomenina členkovej kosti s posunutím 
úlomkov– liečená operatívne 

120

366 Zlomenina zadného výbežku členkovej 
kosti

35

367 Zlomenina kockovitej kosti (cuboideum) 
bez posunutia úlomkov

56

368 Zlomenina kockovitej kosti (cuboideum) 
s posunutím úlomkov

84

369 Zlomenina kosti člnkovitej (naviculare) 
bez posunutia úlomkov

56

370 Zlomenina kosti člnkovitej (naviculare) 
s posunutím úlomkov

84

371 Zlomenina jednej klinovej kosti 
(cuneiforme) bez posunutia úlomkov

56

372 Zlomenina jednej klinovej kosti 
(cuneiforme) s posunutím úlomkov

84

373 Zlomenina viacerých klinových kostí bez 
posunutia úlomkov

56

374 Zlomenina viacerých klinových kostí 
s posunutím úlomkov

84

375 Odlomenie base piatej kosti 
predpriehlavkovej (metatarzy) 
s posunutím

42

376 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) palca alebo malíčka bez 
posunutia úlomkov

42

377 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) palca alebo malíčka 
s posunutím

42

378 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) palca alebo malíčka 
operované

56

379 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) palca alebo malíčka 
operované otvorená

70

380 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) iného prsta ako palca alebo 
malíčka bez posunutia úlomkov

42

381 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) iného prsta ako palca alebo 
malíčka s posunutím úlomkov

42

382 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) iného prsta ako palca alebo 
malíčka operované

56

383 Zlomenina predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) viacerých prstov bez 
posunutia úlomkov

49

384 Zlomenina predpriehlavkových 
kostí (metatarzy) viacerých prstov 
s posunutím úlomkov

49

385 Zlomenina predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) viacerých prstov operovaná

77

386 Zlomenina predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) viacerých prstov operovaná 
otvorená

84

387 Odlomenie časti článku palca nohy 21
388 Úplná zlomenina článku palca nohy bez 

posunutia úlomkov
35

389 Úplná zlomenina článku palca nohy 
s posunutím úlomkov

42

390 Zlomenina článku palca nohy liečená 
operačne

63

391 Zlomenina jedného článku iného prsta 
nohy ako palca neúplná

21

392 Zlomenina jedného článku iného prsta 
nohy ako palca úplná

21

393 Zlomenina jedného článku iného 
prsta nohy ako palca otvorená alebo 
operovaná

21

394 Zlomenina článkov viacerých prstov 
alebo niekoľkých článkov jedného prsta 
liečená konzervatívne

21

395 Zlomenina článkov viacerých prstov 
alebo niekoľkých článkov jedného prsta 
otvorená alebo liečená operačne

28

396 Amputácia – exartikulácia bedrového 
kĺbu alebo znesenia stehna

365

397 Amputácia oboch kostí holennej kosti 
(ihlice a píšťaly)

365

398 Amputácia holennej kosti 252
399 Amputácia oboch nôh 252
400 Amputácia nohy 182
401 Amputácia palca nohy alebo jeho časti 56
402 Amputácia jednotlivých prstov nohy 

(s výnimkou palca) alebo ich častí 
za každý prst

21

403 Úplné odtrhnutie alebo prerušenie 
šľachy dolnej končatiny liečené 
operačne

35

14. PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY  
404 Otras mozgu bez nutnej hospitalizácie Neplní sa
405 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) – 

podmienka plnenia je hospitalizácia
21

406 Otras mozgu stredného stupňa 
(druhého) – podmienka plnenia je 
hospitalizácia

35

407 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) 
– podmienka plnenia je hospitalizácia

49

408 Pomliaždenie mozgu 182
409 Rozdrvenie mozgového tkaniva 365
410 Krvácanie do mozgu 280
411 Krvácanie vnútrolebečné 

do miechového kanála
280

412 Otras miechy 90
413 Krvácanie do miechy 365
414 Pomliaždenie miechy 182
415 Rozdrvenie miechy 365
416 Pomliaždenie periférneho nervu 

s krátkodobou obrnou
35

417 Poranenie periférneho nervu 
s prerušením vodivých vlákien 
(podmienkou je pozitívne EMG)

120

418 Prerušenie periférneho nervu 
(podmienkou je pozitívne EMG)

280

15. OSTATNÉ DRUHY PORANENIA  
419 Traumatický šok ľahký (podmienkou 

plnenia je hospitalizácia)
35
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420 Traumatický šok stredný (podmienkou 
plnenia je hospitalizácia)

90

421 Traumatický šok ťažký (podmienkou 
plnenia je hospitalizácia)

180

422 Poranenie elektrickým prúdom podľa 
celkového postihnutia, ľahké

Neplní sa

423 Poranenie elektrickým prúdom podľa 
celkového postihnutia, ťažké

28

424 Natrhnutie svalu Neplní sa
425 Plošné abrázie mäkkých častí prstov, 

stratový defekt tkanív, strhnutie nechta, 
exkoriace

Neplní sa

426 Rana chirurgicky neošetrená alebo 
ošetrená s výnimkou zranenia oka 
a viečka prerušujúceho slzné cesty 

Neplní sa

16. OTRAVA PLYNMI A JEDMI  
427 Ľahké prípady otravy (podmienkou 

plnenia je hospitalizácia)
14

428 Stredne ťažké prípady otravy 
(podmienkou plnenia je hospitalizácia)

21

429 Ťažké prípady otravy (podmienkou 
plnenia je hospitalizácia)

35

430 Uhryznutie jedovatým hadom a ďalšími 
jedovatými živočíchmi (podmienkou 
plnenia je hospitalizácia)

14

17. POPÁLENIE, POLEPTÁNÍ ALEBO OMZRZLINY 
431 Popálenie slnkom a úpal Neplní sa
432 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 

prvého stupňa 
Neplní sa

433 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu do 1% povrchu 
tela

Neplní sa

434 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 1 % do 5 % 
povrchu tela

35

435 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 6 % 
do 10 % povrchu tela

49

436 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 11 % 
do 20 % povrchu tela

70

437 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 21 % 
do 30 % povrchu tela

120

438 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 31 % 
do 40 % povrchu tela

180

439 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 41 % 
do 50 % povrchu tela

224

440 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu väčším než 
50 % povrchu tela

365

441 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 3 cm2 
do 5 cm2

21

442 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 
do 1 % povrchu tela vrátane

49

443 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 2 % 
do 5 cm2 povrchu tela vrátane

63

444 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 6 % 
do 10 % povrchu tela vrátane

90

445 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 11 % 
do 15 % povrchu tela vrátane

120

446 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 16 % 
do 20 % povrchu tela vrátane

158

447 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 21 % 
do 30 % povrchu tela vrátane

186

448 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 31 % 
do 40 % povrchu tela vrátane

270

449 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu viac ako 
40 % povrchu tela 

365

Za infrakcie, fisury, odlomenie hrán kostí 
a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, 
za subperiostálne zlomeniny sa plní v rozsahu 
uvedenom pre neúplné zlomeniny.

Tabuľka č. 2 – Úrazy ocenené fixnou poistnou sumou
Kategória I. Kategória II. Kategória III.

Úrazy a zranenia
poistná suma 

50 až 200 €
poistná suma 
100 až 400 €

poistná suma 
150 až 600 €

1 Pomliaždenie hlavy 50 € 100 € 150 €
2 Pomliaždenie tváre 50 € 100 € 150 €
3 Podvrtnutie čeľuste 50 € 100 € 150 €
4 Tržná alebo rezná rana viečka ošetrená chirurgicky 50 € 100 € 150 €
5 Zápal slzného vačku následkom úrazu liečený konzervatívne 50 € 100 € 150 €
6 Poleptanie (popálenie) spojivky prvého stupňa 50 € 100 € 150 €
7 Perforácia v prechodnej riase s krvácaním (bez poranenia 

bielka), rana spojivky chirurgicky ošetrená 50 € 100 € 150 €
8 Hlboká rana rohovky bez prederavenia bez komplikácii 200 € 400 € 600 €
9 Rana prenikajúca do očnice bez komplikácii 150 € 300 € 450 €
10 Otras sietnice 150 € 300 € 450 €
11 Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez 

druhotnej infekcie 50 € 100 € 150 €
12 Otras labyrintu 200 € 400 € 600 €
13 Strata alebo nutná extrakcia dvoch až šiestich trvalých zubov 

následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie spôsobená 
zahryznutím)

100 € 200 € 300 €
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14 Strata alebo nutná extrakcia siedmych a viac trvalých zubov 
následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie spôsobená 
zahryznutím)

200 € 400 € 600 €

15 Poškodenie hlasiviek následkom úrazu bez trvalých následkov 100 € 200 € 300 €
16 Pomliaždenie hrtana 200 € 400 € 600 €
17 Pomliaždenie hrudnej steny 50 € 100 € 150 €
18 Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia 

vnútrobrušných orgánov 200 € 400 € 600 €
19 Pomliaždenie brušnej steny 50 € 100 € 150 €
20 Pomliaždenie obličky (s hematúriou) 150 € 300 € 450 €
21 Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa 150 € 300 € 450 €
22 Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažšieho stupňa 150 € 300 € 450 €
23 Pomliaždenie vonkajších ženských pohlavných orgánov 

ťažšieho stupňa 150 € 300 € 450 €
24 Pomliaždenie krajiny krčnej, hrudnej, driekovej, sakrálnej 

chrbtice a kostrče (nutná evakuácia hemotómu) 100 € 200 € 300 €
25 Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice 50 € 100 € 150 €
26 Pomliaždenie panvy 50 € 100 € 150 €
27 Pomliaždenie ramenného kĺbu (len s periatritídou) 100 € 200 € 300 €
28 Pomliaždenie predlaktia, ruky, kĺbu hornej končatiny, 

alebo jedného a viac prstov ruky s nutnou sadrovou alebo 
termoplastovou nesnímateľnou fixáciou 

50 € 100 € 150 €

29 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou a lopatkou Tossy I 50 € 100 € 150 €
30 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou a lopatkou Tossy II 100 € 200 € 300 €
31 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou 100 € 200 € 300 €
32 Podvrtnutie ramenného kĺbu 100 € 200 € 300 €
33 Podvrtnutie lakťového kĺbu 100 € 200 € 300 €
34 Podvrtnutie zápästia 50 € 100 € 150 €
35 Podvrtnutie základných kĺbov prstov ruky 50 € 100 € 150 €
36 Podvrtnutie medzičlánkových kĺbov prstov ruky 50 € 100 € 150 €
37 Pomliaždenie nohy, stehna alebo predkolenia 50 € 100 € 150 €
38 Pomliaždenie jedného alebo viacerých prstov nohy 

s náplasťovou fixáciou alebo kľudovou liečbou 50 € 100 € 150 €
39 Pomliaždenie bedrového, kolenného alebo členkového kĺbu 50 € 100 € 150 €
40 Podvrtnutie bedrového kĺbu 50 € 100 € 150 €
41 Podvrtnutie kolenného kĺbu s nutnou pevnou fixáciou 

a vykonaním punkcie 50 € 100 € 150 €
42 Podvrtnutie členkového kĺbu s nutnou pevnou fixáciou 50 € 100 € 150 €
43 Podvrtnutie – ťažká distorzia členka liečená sadrovou nebo 

termoplastovou nesnímateľnou fixáciou 100 € 200 € 300 €
44 Podvrtnutie základného kĺbu palca nohy s nutnou náplasťovou 

fixáciou alebo kľudovou liečbou 50 € 100 € 150 €
45 Podvrtnutie medzičlánkového kĺbu palca nohy s nutnou 

náplasťovou fixáciou alebo kľudovou liečbou 50 € 100 € 150 €
46 Podvrtnutie jedného prsta nohy s nutnou náplasťovou fixáciou 

alebo kľudovou liečbou 50 € 100 € 150 €
47 Podvrtnutie viacerých prstov nohy s nutnou náplasťovou 

fixáciou alebo kľudovou liečbou 50 € 100 € 150 €
48 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného 

kolenného väzu preukázané ultrazvukom, CT alebo MR 50 € 100 € 150 €
49 Natrhnutie skríženého kolenného väzu preukázané 

ultrazvukom, CT alebo MR 50 € 100 € 150 €
50 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené 

konzervatívne 50 € 100 € 150 €
51 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, 

ľahké 50 € 100 € 150 €
52 Natrhnutie svalu, preukázané ultrazvukom, CT alebo MR 150 € 300 € 450 €
53 Plošné abrázie mäkkých častí prstov a stratový defekt tkanív 

s plochou väčšou ako jeden centimeter štvorcový, strhnutie 
nechta

50 € 100 € 150 €

54 Rana chirurgicky ošetrená (šitá) veľká minimálne 2 cm, 
primárne hojenie 50 € 100 € 150 €

55 Rana chirurgicky ošetrená (šitá), sekundárne hojenie 100 € 200 € 300 €
56 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa rozsahu 

od 6 cm2 do 10 cm2 vrátane 50 € 100 € 150 €
57 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa rozsahu 

od 11 cm2 do 1 % povrchu tela 100 € 200 € 300 €



52

65
50

44
e 

ve
rz

ia
 Ž

P 
Sm

ar
t I

nv
es

t U
Z2

S 
– 

5/
20

18

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE 

PRE PRÍPAD PRACOVNEJ 
NESCHOPNOSTI  SPN4/SPN5

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla  a  eto osobitné poistné pod-

mienky (ďalej len „OPP SPN4/SPN5“), všeobecné po-
istné podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP 
ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre inves  č-
né životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP“). Ďalej v závis-
los   od dôvodu vzniku poistnej udalos   pla  a pre toto 
pripoistenie všeobecné poistné podmienky pre pripo-
istenie chorôb (ďalej len „VPP PCH“) alebo všeobecné 
poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len 
„VPP ÚP“), ktoré  eto OPP SPN4/SPN5 dopĺňajú. Tieto 
OPP SPN4/SPN5 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SPN4/SPN5, 
ustanovenia OPP SPN4/SPN5 sa použijú prednostne 
pred ustanoveniami VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH 
a ustanovenia VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH sa 
použijú pred dispozi  vnymi ustanoveniami príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenie 
prvej vety sa nevzťahuje na  e ustanovenia príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú 
kogentný charakter.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poisteným pre účely tohto poistenia môže byť len oso-

ba, ktorá je povinne nemocensky poistená v zmysle prí-
slušných všeobecne záväzných predpisov o sociálnom 
poistení.

2.2 Poistnou udalosťou sa rozumie pracovná neschopnosť 
priznaná poistenému lekárom na základe platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Českej 
republiky, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná 
a ktorá začala v dobe trvania tohto pripoistenia, avšak 
najskôr po uplynu   čakacej doby.

2.3 Dňom vzniku poistnej udalos   je deň po uplynu   čaka-
cej doby, keď je poistenému lekárom priznaná pracov-
ná neschopnosť. Poistná udalosť končí dňom, ktorým 
je pracovná neschopnosť poisteného ukončená podľa 
rozhodnu  a lekára. Pripoistenie z dôvodu vzniku, resp. 
priznania nároku na poistnú udalosť nezaniká.

2.4 Dennú dávku je možné dohodnúť maximálne vo výške 
stanovenej poisťovateľom, ktorý ju stanoví v závislos   
od výšky príjmu poisteného podľa „Tabuľky maximál-
nych denných dávok“.

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poist-
ných obdobiach.

3.2 Výška bežného poistného za pripoistenie SPN4 sa rovná 
násobku stanovenej dennej dávky a sadzby poistného 
podľa sadzobníka, pričom výška bežného poistného sa 
rovná sume uvedenej v poistnej zmluve. Výška bežného 
poistného za pripoistenie SPN4 je pre prvý poistný rok 
uvedená v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu 
poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k po-
istnej zmluve dodatočne) a výška bežného poistného 
za pripoistenie SPN4 pre každý ďalší poistný rok bude 
poistníkovi oznámená písomne v dostatočnom preds  -
hu (na základe práva poisťovateľa jednostranne meniť 
výšku bežného poistného za pripoistenie SPN4 pre kaž-
dý poistný rok, a to najmä z dôvodu zvýšeného rizika 

súvisiaceho s vekom poisteného). Poistné za pripois-
tenie SPN4 sa zaokrúhli matema  cky na centy. Nová 
výška poistného za pripoistenie SPN4 bude poistníkovi 
oznámená listom odoslaným najneskôr 45 dní pred vý-
ročím pripoistenia. 

3.4 Výška bežného poistného za pripoistenie SPN5 sa rov-
ná sume uvedenej v poistnej zmluve a vypočíta sa ako 
násobok stanovenej dennej dávky a sadzby poistného 
podľa sadzobníka. Sadzba poistného za pripoistenie 
SPN5 je rovnaká po celú dobu trvania pripoistenia v zá-
vislos   od vstupného veku poisteného a dĺžky poistnej 
doby od začiatku pripoistenia do dňa výročia hlavného 
poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený do-
siahne maximálny vek pre toto pripoistenie (popr. v ná-
vrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie 
uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne).

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia uvedeným v poistnej zmluve, ak nie 
je dohodnuté inak.

4.2 Pripoistenie sa dojednáva na poistnú dobu uvedenú 
v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu poistnej 
zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej 
zmluve dodatočne). 

Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto naň má nárok?
5.1 Poistený má nárok na poistné plnenie z tohto pripo-

istenia vo forme dennej dávky od 29. dňa pracov-
nej neschopnos  , maximálne po (i) dobu 52 týždňov 
od 29. dňa pracovnej neschopnos  , vrátane alebo 
do (ii) zániku tohto pripoistenia, podľa toho, ktorá 
z týchto okolnos   nastane skôr. Pokiaľ vznikne poistná 
udalosť do 6 mesiacov od konca pracovnej neschop-
nos  , za ktorú už poisťovateľ poskytol poistné plnenie, 
ďalšia doba pracovnej neschopnos   z dôvodu rovnaké-
ho ochorenia alebo rovnakého úrazu sa sčítava s dobou 
predchádzajúcej pracovnej neschopnos  , za ktorú už 
poisťovateľ poskytol poistné plnenie. 

5.2 Ak poistná udalosť trvá viac ako jeden mesiac, vypláca 
poisťovateľ poistenému poistné plnenie na mesačnej 
báze, vždy za uplynulý mesiac trvania poistnej uda-
los  , čím nie je dotknuté ustanovenie článku 5 ods. 
5.1 týchto OPP SPN4/SPN5 a ustanovenie článku 8 ods. 
8.1 týchto OPP SPN4/SPN5.

5.3 Poistený je povinný nahlásiť poisťovateľovi poistnú uda-
losť bez zbytočného odkladu po jej vzniku. Pri nahlásení 
poistnej udalos   do 29. dňa (vrátane) odo dňa vzniku 
poistnej udalos   vypla   poisťovateľ poistenému poist-
né plnenie v plnej výške a k tomu špeciálny bonus vo 
výške 25 % dohodnutej dennej dávky za prvých 28 dní 
trvania poistnej udalos  . 

5.4 Pri nahlásení poistnej udalos   v období od 30. do 59. dňa 
odo dňa vzniku poistnej udalos  , poisťovateľ vypla-
  poistenému poistné plnenie dohodnuté v poistnej 

zmluve.
5.5 Pri nahlásení poistnej udalos   od 60. dňa a neskôr 

od jej vzniku je poisťovateľ oprávnený plniť len za dobu 
odo dňa, kedy jej bolo doručené Oznámenie o poistnej 
udalos  . 

5.6 Pokiaľ je nahlásená poistná udalosť až po skončení pra-
covnej neschopnos  , poisťovateľ neposkytne poistné 
plnenie.

5.7 Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik po-
istnej udalos   na formulári poisťovateľa, ktorý musí 
byť doručený na adresu sídla poisťovateľa bez zby-
točného odkladu, potvrdenom ošetrujúcim lekárom 
a doplnenom aktuálnou lekárskou správou. Ak poistná 
udalosť trvá viac ako jeden mesiac, je poistený povin-
ný preukázať poisťovateľovi trvanie poistnej udalos   
v súlade s predošlou vetou za každý mesiac jej trvania 
osobitne.
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5.8 V prípade vzniku poistnej udalosti je poistený po-
vinný preukázať poisťovateľovi (i) výšku svojho príj-
mu za 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace 
predchádzajúce ku dňu začiatku tohto pripoistenia, 
pokiaľ ide o príjem poisteného zo závislej činnos-
ti alebo (ii) výšku príjmu za zdaňovacie obdobie 
predchádzajúce ku dňu začiatku tohto pripoistenia, 
ak má poistený príjem z podnikania alebo inej sa-
mostatne zárobkovej činnosti. Poistený preukazuje 
výšku svojho príjmu predložením overenej kópie 
daňového priznania alebo výplatnej pásky za obdo-
bie podľa predošlej vety. 

5.9 Pokiaľ je priemerný príjem poisteného za obdobie pod-
ľa ods. 5.8 tohto článku nižší ako dohodnutá denná dáv-
ka, a zároveň poisťovateľ zis  , že poistený pri uzatváraní 
pripoistenia odpovedal na písomné otázky poisťovate-
ľa týkajúce sa dojednávaného pripoistenia nepravdivo 
alebo neúplne a pri pravdivom a úplnom zodpovedaní 
otázok by pripoistenie s poisteným nebol uzavrel, po-
isťovateľ je oprávnený od pripoistenia odstúpiť. Právo 
odstúpenia od pripoistenia podľa predchádzajúcej vety 
môže poisťovateľ uplatniť do 3 mesiacov odo dňa, keď 
takúto skutočnosť zis  l.

5.10 Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi ukončenie 
pracovnej neschopnos   do troch pracovných dní odo 
dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Článok 6 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Pripoistenie nie je možné uzatvoriť v čase, keď je po-

tenciálnemu klientovi lekárom priznaná pracovná ne-
schopnosť, keď potenciálny klient nemá príjem alebo 
keď bol vykonaný právny úkon, smerujúci k ukončeniu 
zmluvného vzťahu, na základe ktorého vzniká potenci-
álnemu klientovi nárok na príjem.

6.2 Poistený je povinný akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa po-
klesu príjmu alebo stratu príjmu, písomne oznámiť po-
isťovateľovi bez zbytočného odkladu.

6.3 V dobe výplaty poistného plnenia nemôže poistený me-
niť výšku dennej dávky. 

6.4 Pokiaľ je pracovná neschopnosť poisteného neúmer-
ne dlhá pre danú diagnózu a toto predĺženie nie je 
v lekárskej dokumentácii dostatočne odborne odô-
vodnené, je poisťovateľ oprávnený ukončiť výplatu 
poistného plnenia po konzultácii so zmluvným leká-
rom podľa obvyklej dĺžky pracovnej neschopnos   pre 
danú diagnózu.

6.5 Pripoistenie SPN4 a pripoistenie SPN5 nie je možné 
uzatvoriť ako súčasť tej istej poistnej zmluvy. 

6.6 Na toto pripoistenie sa nevzťahuje ustanovenie 
o ochrane pred infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP a člán-
ku 17 VPP ŽP.

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich uda-
lostí:
a) zánikom hlavného poistenia, 
b) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Ob-

čianskeho zákonníka, 
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občian-

skeho zákonníka, 
d) odmietnutím poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, 
e) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia § 802 

ods. 1 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) smrťou poisteného, 
h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Ob-

čianskeho zákonníka, 
i) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
j) uplynutím doby, na ktorú bolo pripoistenie 

dohodnuté,

k) odstúpením od poistnej zmluvy poisťovateľom podľa 
článku 5 bodu 5.9 týchto OPP SPN4/SPN5,

l) priznaním nároku na invalidný, predčasný alebo sta-
robný dôchodok poistenému.

Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia 
a kedy nemám nárok na poistné plnenie? 
8.1 V prípade pracovnej neschopnos   z dôvodu diagnóz 

uvedených v Tabuľke č. 1 – Obmedzená doba výplaty 
poistného plnenia je doba výplaty poistného plnenia 
obmedzená na maximálny počet dní uvedený v pred-
metnej tabuľke, pričom poistné plnenie poisťovateľ vy-
pláca od 29. dňa pracovnej neschopnos  :

Tabuľka č. 1 – Obmedzená doba výplaty poistného plnenia
Diagnó-
za podľa 
MKCH *)

Názov diagnózy Maximálny 
počet dní 

poistného 
plnenia

G40 – G47 Epizodické a záchvatové poruchy 30
G50 – G53 Poruchy nervov, nervových 

koreňov a nervových sple  
90

G56 - G59 Poruchy nervov, nervových 
koreňov a nervových sple  

90

J00 – J06 Akútne infekcie horných 
dýchacích ciest

30

J09 –J18 Chrípka [infl uenza] a zápal 
pľúc [pneumónia]

30

J20 – J22 Iné akútne infekcie dolných 
dýchacích ciest

30

J30 –J39 Iné choroby horných 
dýchacích ciest

30

J40 – J47 Chronické choroby dolných 
dýchacích ciest

30

J60 – J70 Choroby pľúc zapríčinené 
vonkajšími faktormi

30

M00 – M03 Infekčné artropa  e 90
M05 – M14 Zápalové polyartropa  e 90
M15 – M19 Artrózy 120
M20 – M25 Iné choroby kĺbov 90
M65 – M68 Choroby synoviálnej 

blany a šľachy
90

M70 – M79 Iné choroby mäkkého tkaniva 90
O00 – O99 Gravidita, pôrod a šestonedelie 21
S06.0 Otras mozgu 28
S13.4 – S13.6 Vyvrtnu  e a na  ahnu  e 

kĺbov a väzov v úrovni krku
14

S20 Povrchové poranenie hrudníka 10
S30 Povrchové poranenie 

brucha, drieku a panvy
10

S40 Povrchové poranenie 
pleca a ramena

10

S43.1 – S43.7 Vyvrtnu  e a na  ahnu  e 
kĺbu a väzov ramena

21

S50 Povrchové poranenie 
lakťa a predlak  a

10

S63 Vykĺbenie, vyvrtnu  e 
a na  ahnu  e kĺbov a väzov 
v úrovni zápäs  a a ruky

21

S66 Poranenie svalu a šľachy 
v úrovni zápäs  a a ruky

50

S80 Povrchové poranenie predkolenia 21
S83 Vykĺbenie, vyvrtnu  e 

a na  ahnu  e kĺbov 
a väzov kolena

42

S93.4 – S93.6 Vyvrtnu  e a na  ahnu  e členka, 
prstov a nohy pod členkom 

21

Z35 Dohľad nad priebehom 
rizikovej gravidity

21

*) Medzinárodná klasifi kácia chorôb
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8.2 Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie, 
pokiaľ pracovná neschopnosť vznikla z dôvodu diagnóz 
uvedených v Tabuľke č. 2 – Vylúčené diagnózy:

Tabuľka č. 2 – Vylúčené diagnózy
Diagnó-
za podľa 
MKCH *)

Názov diagnózy Maximálny 
počet dní 

poistného 
plnenia

G54 Choroby nervových 
koreňov a sple  

0

G55 Kompresia nervových koreňov 
a sple   pri chorobách 
zatriedených inde

0

M40 – M54 Choroby chrb  ce a chrbta 
(dorzopa  e, skolióza, 
spondylopa  e, poškodenie 
platničky, dorzalgia)

0

N46 Mužská neplodnosť 0
N80 Endometrióza 0
N97 Ženská neplodnosť 0
N98 Komplikácie spojené 

s umelým oplodnením
0

*) Medzinárodná klasifi kácia chorôb
8.3 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ poistná 

udalosť bola spôsobená priamo alebo nepriamo ktoro-
ukoľvek z nasledovných okolnos  :
a) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-

niach VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH,
b) s duševnou poruchou poisteného, 
c) následkom úrazu alebo ochorenia, ku ktorým došlo 

v súvislos   s profesionálnou športovou činnosťou 
poisteného, 

d) v dôsledku choroby alebo úrazu, ktoré nastali pred 
začiatkom poistenia, s výnimkou prípadov, kedy pri 
uzatváraní poistenia bol vyplnený zdravotný dotaz-
ník, tento zdravotný dotazník bol vyplnený prav-
divo a úplne a poisťovateľ napriek existencii uve-
denej choroby alebo úrazu poisteného akceptoval 
do poistenia,

e) s úrazom poisteného, ktorý nastal v súvislos   s ako-
ukoľvek jeho chorobou, vrátane jej zhoršenia, alebo 
v súvislos   s chronickými zdravotnými komplikácia-
mi, ktoré existovali pred týmto úrazom,

f) so zhoršením ochorenia poisteného, ku ktorému do-
šlo následkom úrazu poisteného,

g) následkom úrazu alebo choroby, ku ktorým došlo 
v súvislos   so spáchaním úmyselného trestného 
činu poisteným alebo pri pokuse o úmyselný trestný 
čin,

h) pri službe v akýchkoľvek ozbrojených zložkách,
i) v dôsledku psychiatrického a psychologického lekár-

skeho nálezu,
j) v súvislos   výhradne s výkonom opatrovateľskej 

služby alebo v dôsledku ošetrovania člena rodiny,
k) z dôvodov použi  a diagnos  ckých a liečebných me-

tód vrátane liekov, ktoré nie sú povolené.
8.4 Právo na poistné plnenie tak  ež nevznikne, pokiaľ:

a) k pracovnej neschopnos   poisteného – ženy dôjde 
z dôvodu pôrodu cisárskym rezom alebo umelým 
prerušením tehotenstva z iného ako zdravotného 
dôvodu, 

b) pracovná neschopnosť súvisí s liečebným pobytom 
v sanatóriách, kúpeľno-liečebných zariadeniach, 
rehabilitačných centrách alebo rehabilitačných od-
deleniach liečebných zariadení; to nepla   v prípa-
de, keď je pobyt v nich z lekárskeho hľadiska nevy-
hnutnou súčasťou liečenia poisteného a poisťovateľ 
s týmto pobytom vyjadril vopred písomný súhlas.

c) pracovná neschopnosť súvisí s pobytom poisteného 
v zariadeniach pre liečbu alkoholizmu, toxikománie 
a hráčskych závislos  ,

d) poistený sa nezdržuje v dobe pracovnej neschop-
nos   v mieste pobytu, ktorý pre  eto účely uviedol 
(to nepla  , pokiaľ je na nutnom lekárskom nemoc-
ničnom ošetrení, alebo ho opus  l s písomným sú-
hlasom ošetrujúceho lekára), 

e) poistený poberá fi nančný príspevok v materstve, rodi-
čovský príspevok alebo podporu v nezamestnanos  . 

8.5 Ak pracovná neschopnosť poisteného nastala pred 
uplynu  m čakacej doby, táto nie je poistnou udalosťou. 
V prípade, ak poistník v priebehu trvania pripoistenia 
požiada o zvýšenie dennej dávky, primerane pla   ča-
kacia doba odo dňa zvýšenia dennej dávky. Poisťovateľ 
je oprávnený v takomto prípade znížiť poistné plnenie 
a vypla  ť poistenému iba poistné plnenie zodpoveda-
júce hodnote poistnej sumy pred takýmto jej zvýšením.

8.6 Pokiaľ má poistený súčasne s nárokom na poistné plne-
nie podľa týchto OPP SPN4/SPN5 aj nárok na (i) poistné 
plnenie z iného poistenia pre prípad pracovnej neschop-
nos  , (ii) dávky nemocenského poistenia alebo (iii) dávky 
úrazového poistenia, poisťovateľ je oprávnený poistné 
plnenie znížiť tak, aby súčet poistného plnenia z tohto 
pripoistenia a dávok podľa vyššie uvedených bodov (i) – 
(iii) nebol vyšší ako 90 % priemerného príjmu poisteného 
za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce vzniku poistnej 
udalos  , ak ide o príjem poisteného zo závislej činnos   
alebo 90 % priemerného príjmu poisteného za posledné 
zdaňovacie obdobie, ak ide o príjem poisteného z podni-
kania alebo inej zárobkovej činnos  .

8.7 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-
ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia 
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného 
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdra-
votnom stave poisteného, ktorý je poistený povinný pri 
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť, 
prípadne  ež na základe lekárskej dokumentácie vyžia-
danej poisťovateľom alebo ním povereným zdravotníc-
kym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného či 
lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je poistený 
povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke alebo vyšetre-
niu lekárom či zdravotníckym zariadením určeným po-
isťovateľom, tj. poisťovateľ je oprávnený v odôvodne-
ných prípadoch preskúmať zdravotný stav poisteného, 
vrátane jeho pracovnej schopnos   lekárom, ktorého 
poisťovateľ určí. Na základe týchto zistení poisťovateľ 
potvrdí uzavre  e tohto pripoistenia bez zmeny alebo 
navrhne jeho zmenu (podá pro  návrh), príp. pripoiste-
nie s ohľadom na zdravotný stav poisteného ukončí. 

8.8 Poisťovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu 
trvania pracovnej neschopnos   poisteného preskúmať 
zdravotný stav poisteného poisťovateľom povereným 
zdravotníckym zariadením alebo iným spolupracovní-
kom a na základe výsledkov tohto preskúmania zdra-
votného stavu primerane upraviť výšku poistného plne-
nia, prípadne ukončiť výplatu poistného plnenia.

8.9 Odo dňa, keď poistenému nevzniká nárok na ďalší prí-
jem, sa toto pripoistenie prerušuje a prerušenie trvá až 
do dňa, keď poistenému vznikne nárok na nový príjem. 
Počas prerušenia pripoistenia poisťovateľ neposkytuje 
poistenému poistnú ochranu podľa týchto OPP SPN4/
SPN5 a poistník nie je povinný za toto pripoistenie pla  ť 
poistné. Pokiaľ je poistné za dobu prerušenia už uhra-
dené, poisťovateľ toto poistné poistníkovi vrá   a to ma-
ximálne za 12 mesiacov spätne. Po ukončení prerušenia 
poisťovateľ upraví výšku dennej dávky a výšku poistné-
ho dohodnutú v poistnej zmluve v závislos   od výšky 
nového príjmu poisteného v súlade s „Tabuľkou maxi-
málnych denných dávok“.
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Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP SPN4/SPN5 platné 
a účinné?
Tieto OPP SPN4/SPN5 nadobúdajú platnosť dňom ich 
schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 
1. mája 2017. 
Článok 10 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa dôležité?
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, 
majú význam, ktorý je im priznaný vo VPP ŽP alebo VPP IŽP 
a v VPP ÚP alebo VPP PCH. Pre účely tohto pripoistenia sa 
vymedzujú nasledujúce pojmy:
Čakacia doba
V prípade pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby je ča-
kacia doba 6 mesiacov od začiatku pripoistenia a v prípade 
pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu je čakacia doba 
14 dní od začiatku pripoistenia.
Denná dávka
V poistnej zmluve dohodnutá poistná suma, vyplácaná za je-
den deň trvania poistnej udalosti podľa týchto OPP SPN4/
SPN5.
Poistný rok
Dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami 
poistenia.
Pracovná neschopnosť
Stav poisteného, keď v dôsledku choroby alebo úrazu v roz-
sahu podľa VPP ÚP alebo VPP PCH nemôže na základe roz-
hodnutia lekára žiadnym spôsobom vykonávať a ani nevy-
konáva zárobkovú činnosť, a to ani počas obmedzenej časti 
dňa, ani nevykonáva riadiacu alebo kontrolnú činnosť.
Príjem
Hrubý príjem poisteného zo závislej činnosti alebo príjem 
poisteného z podnikania alebo z inej samostatnej zárobko-
vej činnosti pred zdanením.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE PRIPOISTENIE HOSPITALIZÁCIE

DOSPELÉHO  HAR3/SHO1
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 

PRE PRIPOISTENIE HOSPITALIZÁCIE
DIEŤAŤA  SHO2

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie HAR3/SHO1 a SHO2 pla  a  eto oso-

bitné poistné podmienky pre pripoistenie hospitalizácie 
dospelého a pre pripoistenie hospitalizácie dieťaťa (ďalej 
len „OPP HAR3/SHO1 a SHO2“), pričom  eto OPP HAR3/
SHO1 a SHO2 dopĺňajú všeobecné poistné podmienky 
pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobec-
né poistné podmienky pre inves  čné životné poistenie 
(ďalej len „VPP IŽP”), všeobecné poistné podmienky pre 
úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“), všeobecné po-
istné podmienky pre pripoistenie chorôb (ďalej len „VPP 
PCH“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 
V prípade rozporu medzi ustanoveniami VPP ŽP alebo 
VPP IŽP a VPP ÚP alebo VPP PCH na strane jednej s usta-
noveniami týchto OPP HAR3/SHO1 a SHO2, majú pred-
nosť  eto OPP HAR3/SHO1 a SHO2.

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poist-
nej zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP HAR3/
SHO1 a SHO2, ustanovenia OPP HAR3/SHO1 a SHO2 
sa použijú prednostne pred ustanoveniami VPP ŽP, VPP 
IŽP, VPP ÚP a VPP PCH a ustanovenia VPP ŽP, VPP IŽP, 
VPP ÚP a VPP PCH sa použijú pred dispozi  vnymi usta-
noveniami príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na  e 
ustanovenia príslušných všeobecne záväzných práv-
nych predpisov, ktoré majú kogentný charakter.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je hospitalizácia, ktorá je z lekár-

skeho hľadiska nevyhnutná a trvá minimálne 24 hodín 
nepretržite, pokiaľ nie je uvedené inak. Hospitalizácia 
z lekárskeho hľadiska sa podľa týchto OPP HAR3/SHO1 
a SHO2 považuje za nevyhnutnú, ak ošetrenie poiste-
ného musí byť uskutočnené v zdravotníckom zariadení 
na lôžku vzhľadom k závažnos   a k charakteru diagnózy.

2.2 Maximálna dĺžka trvania jednej hospitalizácie ako poist-
nej udalos   podľa bodu 2.1 tohto článku je 365 po sebe 
nasledujúcich dní.

2.3 Ak je prerušenie medzi dvoma alebo viacerými hospita-
lizáciami spôsobenými tou istou diagnózou kratšie ako 6 
mesiacov odo dňa prepustenia zo zdravotníckeho zariade-
nia, doba trvania týchto hospitalizácií sa pre účely poistnej 
udalos   podľa týchto OPP HAR3/SHO1 a SHO2 spočítava.

2.4 Poistná udalosť podľa bodu 2.1 a bodu 2.2 tohto člán-
ku musí nastať počas doby trvania pripoistenia a končí 
vždy najneskôr dňom zániku pripoistenia podľa týchto 
OPP HAR3/SHO1 a SHO2.

2.5 Hospitalizácia poisteného, ktorá nastala pred uplynu-
 m čakacej doby v dôsledku choroby, nie je poistnou 

udalosťou.
Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poist-
ných obdobiach.

3.2 Výška bežného poistného za pripoistenie HAR3 sa rov-
ná násobku stanovenej dennej dávky a sadzby poistné-
ho podľa sadzobníka pričom výška bežného poistného 
za pripoistenie HAR3 pre každý poistný rok sa vypočíta 
podľa sadzobníka, ktorý je prístupný v sídle poisťova-
teľa a na jeho internetových stránkach. Výška bežného 
poistného za pripoistenie HAR3 je pre prvý poistný rok 
uvedená v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu 
poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k po-
istnej zmluve dodatočne) a konkrétna výška bežného 
poistného pre každý ďalší poistný rok bude poistníkovi 
oznámená písomne v dostatočnom preds  hu. Poistné 
za pripoistenie HAR3 sa zaokrúhli matema  cky na eu-
rocenty. Zmena výšky poistného podľa tohto odseku 
sa nepokladá za jednostrannú zmenu poistného. Nová 
výška poistného bude poistníkovi oznámená listom 
odoslaným najneskôr 45 dní pred výročím pripoistenia. 

3.3 Výška bežného poistného za pripoistenia SHO1 a SHO2 
sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve a vypočíta 
sa ako násobok stanovenej dennej dávky tohto pripois-
tenia a sadzby poistného podľa sadzobníka uvedeného 
v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu poistnej 
zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej 
zmluve dodatočne). Sadzba poistného za pripoistenie 
SHO1 a SHO2 je rovnaká po celú dobu trvania pripois-
tenia v závislos   od vstupného veku poisteného od za-
čiatku pripoistenia do dňa výročia hlavného poistenia 
v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne maxi-
málny vek pre toto pripoistenie (popr. v návrhu na zme-
nu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané 
k poistnej zmluve dodatočne).

3.4 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pri-
poistenie boli stanovené mimo iného na základe (i) 
verejne dostupných šta  s  k o výskyte chorôb v popu-
lácii, ktoré boli vydané príslušnými štátnymi orgánmi, 
súkromnými alebo profesionálnymi organizáciami v SR 
alebo EÚ (napr. Národné centrum zdravotníckych infor-
mácií, Sociálna poisťovňa); (ii) súčasného stavu zdra-
votníctva a jeho schopnos   choroby diagnos  kovať 
a liečiť; (iii) platnej právnej úpravy posudzovania pod-
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mienok a stupňov invalidity. Pokiaľ dôjde v budúcnos-
  k (i) nezanedbateľným zmenám týchto šta  s  k a/

alebo (ii) k pokroku v zdravotníctve, ktorý bude viesť 
k nárastu schopnos   diagnos  kovať choroby a liečiť ich 
a/alebo (iii) k nezanedbateľnej zmene platnej právnej 
úpravy posudzovania podmienok a stupňov invalidity, 
poisťovateľ je oprávnený primerane zvýšiť sadzby poist-
ného na ďalšie poistné obdobia. Prípadná zmena sadz-
by poistného sa riadi ustanovením článku 6 týchto OPP 
HAR3/SHO1 a SHO2. 

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia uvedeným v poistnej zmluve, ak nie 
je dohodnuté inak. 

4.2 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v po-
istnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu poistnej zmlu-
vy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej zmluve 
dodatočne).

Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto má naň nárok?
5.1 V prípade poistnej udalos   podľa článku 2 týchto 

OPP HAR3/SHO1 a SHO2 vypla   poisťovateľ poistené-
mu za každý deň hospitalizácie poistné plnenie vo výš-
ke dohodnutej dennej dávky, počínajúc dňom prija  a 
na hospitalizáciu a ukončením dňa, kedy je hospitali-
zácia ukončená alebo dátumom zániku pripoistenia, 
podľa toho, ktorá z uvedenej skutočnos   nastane skôr, 
vždy však maximálne 52 týždňov. Prvý a posledný deň 
hospitalizácie sa spoločne považujú za jeden deň.

5.2 Počas trvania nároku poisteného na poistné plnenie nie 
je možné meniť výšku dennej dávky.

5.3 Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak doba hospitalizá-
cie trvala menej ako 24 po sebe nasledujúcich hodín.

5.4 Celkový počet dní hospitalizácie je určený počtom pol-
nocí strávených v zdravotníckom zariadení.

5.5 Nárok na poistné plnenie nevzniká za dni hospitalizácie, 
počas ktorých sa poistený v zdravotníckom zariadení 
z akéhokoľvek dôvodu nezdržiaval.

5.6 Poisťovateľ na základe písomnej žiados   poistené-
ho po ukončení hospitalizácie vypla   poistné plnenie 
do 15 dní odo dňa ukončenia poistného vyšetrenia (aj 
predbežného), a to v rozsahu a za podmienok určených 
v poistnej zmluve.

5.7 Ak nastane poistná udalosť, poisťovateľ na písomnú 
žiadosť poisteného a na základe výsledkov predbežné-
ho poistného vyšetrenia, môže poskytnúť preddavok 
na poistné plnenie za obdobie uplynulej hospitalizá-
cie. Poistený môže požiadať o poskytnu  e preddavku 
po uplynu   každých 30 dní hospitalizácie.

Článok 6 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Čakacia doba sa počíta odo dňa začiatku pripoiste-

nia dohodnutého v poistnej zmluve (popr. v návrhu 
na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uza-
tvárané k poistnej zmluve dodatočne) podľa týchto OPP 
HAR3/SHO1 a SHO2, a to:
a) tri mesiace, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak;
b) osem mesiacov výlučne pre prípad hospitalizácie 

z dôvodu a v súvislos   s ošetrením zubov, zhotove-
ním zubných náhrad a úkonmi čeľustnej ortopédie 
a čeľustnej chirurgie.

6.2 Bez ohľadu na vyššie uvedené sa čakacia doba neu-
platňuje pre prípad poistnej udalos   následkom úrazu 
podľa článku 2 VPP ÚP za predpokladu, že úraz podľa 
článku 2 VPP ÚP nastane počas doby trvania pripoiste-
nia podľa týchto OPP HAR3/SHO1 a SHO2.

6.3 Čakacie doby podľa bodu 6.1 tohto článku pla  a rov-
nako v prípade zvýšenia dennej dávky počas trvania 
pripoistenia s tým, že čakacia doba začína opätovne 
plynúť od dňa, kedy k takémuto zvýšeniu došlo, a to 
na zvýšenú časť odškodného.

6.4 Poistený je povinný bez zbytočného odkladu vyhľadať 
lekárske ošetrenie. Ak poistený poruší túto povinnosť 
alebo sa nelieči podľa pokynov ošetrujúceho lekára, má 
poisťovateľ právo poistné plnenie primerane znížiť (ma-
ximálne o 50 % z dohodnutej dennej dávky), pokiaľ ta-
kéto konanie poisteného malo vplyv na rozsah poistnej 
udalos  .

6.5 Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnený 
formulár (Oznámenie o poistnej udalos  ) potvrdený 
zdravotníckym zariadením o hospitalizácii s kópiou le-
kárskej správy (prepúšťacej správy) bez zbytočného od-
kladu, najneskôr do 15 dní od ukončenia hospitalizácie 
(prepustenie zo zdravotníckeho zariadenia).

6.6 Ak oznámeniu poistnej udalos   podľa bodu 6.5 toh-
to článku bráni zdravotný stav poisteného, musí byť 
poistná udalosť oznámená poisťovateľovi najneskôr 
do 15 dní odo dňa, kedy táto prekážka odpadla s tým, 
že poistený spolu s oznámením o poistnej udalos   opí-
še okolnos   alebo predloží potvrdenie preukazujúce 
takýto zdravotný stav.

6.7 V prípade neskorého oznámenia poistnej udalos   
poisťovateľovi je poisťovateľ oprávnený poistnú sumu 
vo forme denného odškodného primerane znížiť (ma-
ximálne o 50 % z denného odškodného). Týmto nie je 
dotknuté ustanovenie bodu 6.6 tohto článku.

6.8 Poistený je povinný podľa svojich možnos   zabezpečiť, 
aby všetky doklady, správy a posudky, ktoré si poisťo-
vateľ vyžiadal, boli vyhotovené a odovzdané poisťova-
teľovi ihneď, ako to s ohľadom na okolnos   konkrétne-
ho prípadu bude možné.

6.9 Poistený je povinný poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú 
na získanie zdravotnej dokumentácie, ktorú poisťovateľ 
požaduje za účelom poistného vyšetrenia.

6.10 Poistený je povinný na požiadanie poisťovateľa odpo-
vedať na všetky písomné otázky, ktoré sú požadované 
za účelom poistného vyšetrenia, a to úplne a pravdivo.

6.11 Poistený je povinný na požiadanie poisťovateľa podro-
biť sa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára určeného 
poisťovateľom a v termíne určenom poisťovateľom.

6.12 Pripoistenie HAR3 a pripoistenie SHO1 nie je možné 
uzatvoriť súčasne na jednej poistnej zmluve.

6.13 Na pripoistenie SHO2 sa nevzťahuje ustanovenie 
o ochrane pred infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP 
a článku 17 VPP ŽP. Na pripoistenie HAR3 a SHO1 pla-
 a ustanovenia o ochrane pred infl áciou podľa člán-

ku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP.
6.14 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej po-

treby zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vý-
voj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu 
príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny 
trhových podmienok a/alebo z dôvodu nových lekár-
skych poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto 
OPP HAR3/SHO1 a SHO2 a/alebo sadzobníka. Ak dôjde 
k zmene OPP HAR3/SHO1 a SHO2 alebo k zmene sad-
zobníka, poisťovateľ doručí písomný návrh nového 
znenia OPP HAR3/SHO1 a SHO2 alebo písomný návrh 
novej výšky poistného poistníkovi na jeho poslednú 
známu kontaktnú adresu. Deň účinnos   zmeny musí 
byť stanovený tak, aby medzi doručením nového znenia 
OPP HAR3/SHO1 a SHO2 a/alebo novej výšky poistné-
ho a dňom účinnos   tejto zmeny bolo obdobie najme-
nej 45 kalendárnych dní. Ak poistník s navrhovanou 
zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne a s okamžitou 
účinnosťou ku dňu doručenia výpovede poisťovateľo-
vi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ poistník pois-
ťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom 
účinnos   navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď tohto 
pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas so 
zmenou OPP HAR3/SHO1 a SHO2 a/alebo výšky poist-
ného v takom znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom 
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navrhnuté. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustano-
venie bodu 3.2 týchto OPP HAR3/SHO1 a SHO2, ktoré 
upravuje zmluvnými stranami dohodnutú zmenu výšky 
poistného.

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalos  :
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
c) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Ob-

čianskeho zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia § 802 

ods. 1 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) smrťou poisteného,
h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka,
i) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
j) uplynu  m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia?
8.1 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ k hospi-

talizácii poisteného došlo v priamej alebo nepriamej 
súvislos  :
a) s výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustano-

veniach VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH,
b) s duševnými poruchami, zmenami psychického 

stavu poisteného, a to bez ohľadu na duševný stav 
poisteného,

c) v dôsledku choroby alebo úrazu poisteného, ktoré 
nastali pred začiatkom tohto pripoistenia, s výnim-
kou prípadov, kedy pri uzatváraní tohto pripoistenia 
bol vyplnený zdravotný dotazník, tento zdravotný 
dotazník bol vyplnený pravdivo a úplne a poisťova-
teľ napriek existencii choroby alebo úrazu poistené-
ho akceptoval do tohto pripoistenia,

d) s poruchou alebo stratou vedomia, epilep  ckým 
alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahne celé 
telo poisteného, pokiaľ nebol úraz jeho výlučnou 
príčinou,

e) s profesionálnym vykonávaním športu poisteným,
f) s úrazom poisteného, ktorý nastal v súvislos   s akou-

koľvek jeho chorobou, vrátane jej zhoršenia, alebo 
v súvislos   s chronickými zdravotnými kompliká-
ciami, ktoré existovali pred týmto úrazom, 

g) so zhoršením ochorenia poisteného, ku ktorému do-
šlo následkom úrazu poisteného.

Výluky uvedené v tomto bode pod písm. d) – g) pla  a len 
v prípade, že ide o hospitalizáciu následkom úrazu.
8.2 Poisťovateľ navyše nie je povinný poskytnúť poist-

né plnenie v nasledujúcich prípadoch hospitalizácie 
poisteného:
a) z dôvodu kozme  ckých zákrokov a zásahov, ktoré 

nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné,
b) ide o liečebný pobyt poisteného v sanatóriách, 

kúpeľných liečebniach, rehabilitačných centrách ale-
bo v rehabilitačných oddeleniach kúpeľných liečeb-
ní; to nepla   v prípade, kedy je pobyt v nich z lekár-
skeho hľadiska nevyhnutnou súčasťou liečenia úrazu 
poisteného,

c) ide o liečebný pobyt poisteného v zariadeniach 
na liečbu alkoholizmu, toxikománie a hráčskej 
závislos  ,

d) ide o hospitalizáciu poisteného v liečebniach pre 
dlhodobo chorých, v liečebniach tuberkulózy a re-
spiračných ochorení a v ďalších odborných liečeb-
ných ústavoch, osobitných detských zariadeniach, 

pri pobyte poisteného v ústavoch sociálnych služieb 
a na ošetrovniach vojenských útvarov,

e) ide o hospitalizáciu poisteného, ktorá súvisí výhrad-
ne s potrebou opatrovateľskej alebo opatrovníckej 
služby, či ide len o čiastočnú hospitalizáciu s dennou 
alebo nočnou liečbou,

f) ide o hospitalizáciu z dôvodu fyziologického pôrodu 
alebo z dôvodu umelého prerušenia tehotenstva; 
poistnou udalosťou sa hospitalizácia v tomto prípa-
de stáva, ak ide o pôrod s komplikáciami a zároveň 
ide o nevyhnutný liečebný pobyt poistenej v zdra-
votníckom zariadení.

8.3 Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak sa 
preukáže, že poistený sa v priebehu hospitalizácie ne-
riadil svedomito odporúčaniami lekára, nedodržoval 
liečebný režim a nevylúčil konanie, ktoré bráni v jeho 
uzdravení. Poisťovateľ zníži plnenie v závislos   na mie-
re, akou porušenie týchto povinnos   prispelo k trvaniu 
hospitalizácie.

8.4 Poisťovateľ je oprávnený plnenie primerane znížiť (ma-
ximálne o 50 %), ak na základe vedome nepravdivej ale-
bo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné.

Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP HAR3/SHO1 a SHO2 platné 
a účinné?
Tieto osobitné poistné podmienky nadobúdajú platnosť 
dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účin-
nosť od 25. mája 2018. 
Článok 10 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa dôležité?
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, majú 
význam, ktorý je im priznaný vo VPP ŽP alebo VPP IŽP a v VPP 
ÚP, VPP PCH. Pre účely tohto pripoistenia sa nižšie uvedené 
pojmy vykladajú takto:
Hospitalizácia
Z lekárskeho hľadiska nevyhnutný liečebný pobyt poistené-
ho na lôžku v zdravotníckom zariadení.
Zdravotnícke zariadenie
Štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie s lôžkovým 
oddelením so sídlom na území Slovenskej republiky alebo 
Českej republiky alebo s písomným súhlasom poisťovateľa 
aj mimo územia Slovenskej republiky s odborným lekár-
skym vedením a 24-hodinovými službami kvalifikovaného 
zdravotníckeho personálu, disponujúce vhodným lekárskym 
vybavením, nevyhnutným na určovanie diagnóz a liečenie 
pacientov vo svojom areáli alebo na zmluvnom základe 
v dostupnom zariadení, ktoré zabezpečuje lekárske ošetre-
nie ním prijatých chorých alebo zranených, a ktoré má li-
cenciu vykonávať lekársku prax (ak je vyžadovaná zákonom). 
Za zdravotnícke zariadenia sa nepovažujú kúpeľné liečebne, 
zotavovne, doliečovacie zariadenia, ústavy sociálnej starost-
livosti, domovy dôchodcov, liečebne pre dlhodobo chorých, 
ošetrovateľské, rekonvalescentné, ako aj iné oddelenia lie-
čebných ústavov a doliečovacích zariadení, ktorých hlavným 
cieľom je dozor a opatrovanie starých, bezvládnych alebo 
dlhodobo chorých pacientov.
Čakacia doba
Časový úsek určený podľa mesiacov, počas ktorého, ak 
nastane poistná udalosť, poisťovateľovi nevzniká povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE 

POÚRAZOVEJ HOSPITALIZÁCIE  SHU4/SHU5
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla  a  eto osobitné poistné pod-

mienky pre pripoistenie poúrazovej hospitalizácie (ďa-
lej len „OPP SHU4/SHU5“), ktoré dopĺňajú všeobecné 
poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len 
„VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre 
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inves  čné životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP”), vše-
obecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie 
(ďalej len „VPP ÚP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť po-
istnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami 
VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP na strane jednej s ustanove-
niami týchto OPP SHU4/SHU5, majú prednosť  eto OPP 
SHU4/SHU5.

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SHU4/SHU5, 
ustanovenia OPP SHU4/SHU5 sa použijú prednostne 
pred ustanoveniami VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP a usta-
novenia VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP sa použijú pred dis-
pozi  vnymi ustanoveniami príslušných všeobecne zá-
väzných právnych predpisov. Ustanovenie prvej vety sa 
nevzťahuje na  e ustanovenia príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ktoré majú kogentný 
charakter.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je hospitalizácia výlučne v dôsledku 

úrazu ako je defi novaný v článku 2 VPP ÚP, ktorá je z le-
kárskeho hľadiska nevyhnutná a trvá minimálne 24 ho-
dín nepretržite, pokiaľ nie je uvedené inak. Hospitali-
zácia z lekárskeho hľadiska sa podľa týchto OPP SHU4/
SHU5 považuje za nevyhnutnú, ak ošetrenie poistené-
ho musí byť uskutočnené v zdravotníckom zariadení 
na lôžku vzhľadom k závažnos   a k charakteru úrazu.

2.2 Maximálna dĺžka trvania jednej poúrazovej hospitalizá-
cie ako poistnej udalos   podľa bodu 2.1 tohto článku je 
365 po sebe nasledujúcich dní.

2.3 Poistná udalosť podľa bodu 2.1 a bodu 2.2 tohto člán-
ku musí nastať počas doby trvania pripoistenia a končí 
vždy najneskôr dňom zániku pripoistenia podľa týchto 
OPP SHU4/SHU5.

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poist-
ných obdobiach.

3.2 Výška bežného poistného za pripoistenie SHU4 sa rov-
ná násobku stanovenej dennej dávky a sadzby poistné-
ho podľa sadzobníka, pričom výška bežného poistného 
za pripoistenie SHU4 pre každý poistný rok sa vypočíta 
podľa sadzobníka, ktorý je prístupný v sídle poisťova-
teľa a na jeho internetových stránkach. Výška bežného 
poistného za pripoistenie SHU4 je pre prvý poistný rok 
uvedená v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu 
poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k po-
istnej zmluve dodatočne) a konkrétna výška bežného 
poistného pre každý ďalší poistný rok bude poistníkovi 
oznámená písomne v dostatočnom preds  hu. Poistné 
za pripoistenie SHU4 sa zaokrúhli matema  cky na eu-
rocenty. Zmena výšky poistného podľa tohto odseku 
sa nepokladá za jednostrannú zmenu poistného. Nová 
výška poistného za pripoistenie SHU4 bude poistníkovi 
oznámená listom odoslaným najneskôr 45 dní pred vý-
ročím pripoistenia.

3.3 Výška bežného poistného za pripoistenie SHU5 sa rov-
ná sume uvedenej v poistnej zmluve a vypočíta sa ako 
násobok stanovenej dennej dávky a sadzby poistného 
podľa sadzobníka (popr. v návrhu na zmenu poistnej 
zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej 
zmluve dodatočne). Sadzba poistného za pripoistenie 
SHU5 je rovnaká po celú dobu trvania pripoistenia v zá-
vislos   od vstupného veku poisteného a dĺžky poistnej 
doby od začiatku pripoistenia do dňa výročia hlavného 
poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený do-
siahne maximálny vek pre toto pripoistenie (popr. v ná-

vrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie 
uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne).

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia uvedeným v poistnej zmluve, ak nie 
je dohodnuté inak. 

4.2 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v po-
istnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu poistnej zmlu-
vy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej zmluve 
dodatočne).

Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto naň má nárok?
5.1 Poisťovateľ poskytne poistné plnenie poistenému, 

ak nastane poistná udalosť podľa článku 2 týchto 
OPP SHU4/SHU5, vo forme dennej dávky platnej v čase 
vzniku nároku na poistné plnenie. Čas vzniku nároku 
na poistné plnenie je prvý deň hospitalizácie.

5.2 Počas trvania nároku poisteného na poistné plnenie nie 
je možné meniť výšku dennej dávky.

5.3 Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak doba poúrazo-
vej hospitalizácie trvala menej ako 24 po sebe nasledu-
júcich hodín. Poistený má nárok na poistné plnenie ma-
ximálne za 365 po sebe nasledujúcich dní poúrazovej 
hospitalizácie.

5.4 Celkový počet dní poúrazovej hospitalizácie je určený 
počtom polnocí strávených v zdravotníckom zariadení.

5.5 Nárok na poistné plnenie nevzniká za dni poúrazovej 
hospitalizácie, počas ktorých sa poistený v zdravotníc-
kom zariadení z akéhokoľvek dôvodu nezdržiaval. 

5.6 Poisťovateľ na základe písomnej žiados   poisteného 
po ukončení poúrazovej hospitalizácie vypla   poistné 
plnenie do 15 dní odo dňa ukončenia poistného vyše-
trenia (aj predbežného), a to v rozsahu a za podmienok 
určených v poistnej zmluve.

5.7 Ak nastane poistná udalosť, poisťovateľ na písomnú 
žiadosť poisteného, na základe výsledkov predbežné-
ho poistného vyšetrenia, môže poskytnúť preddavok 
na poistné plnenie za obdobie uplynulej poúrazovej 
hospitalizácie. Poistený môže požiadať o poskytnu  e 
preddavku po uplynu   každých 30 dní poistnej udalos  .

Článok 6 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Poistený je po úraze povinný bez zbytočného odkladu 

vyhľadať lekárske ošetrenie. Ak poistený poruší túto 
povinnosť alebo sa nelieči podľa pokynov ošetrujúceho 
lekára, má poisťovateľ právo poistné plnenie primerane 
znížiť (maximálne o 50 % z dohodnutej dennej dávky), 
pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv na rozsah 
poistnej udalos  .

6.2 Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplne-
ný formulár (Oznámenie poistnej udalos  ) potvrdený 
zdravotníckym zariadením o hospitalizácii poistené-
ho s kópiou lekárskej správy (prepúšťacej správy) bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od ukon-
čenia hospitalizácie (prepustenie zo zdravotníckeho 
zariadenia).

6.3 Ak oznámeniu o poistnej udalos   podľa bodu 6.2 toh-
to článku bráni zdravotný stav poisteného, musí byť 
poistná udalosť oznámená poisťovateľovi najneskôr 
do 15 dní odo dňa, kedy táto prekážka odpadla s tým, 
že poistený spolu s oznámením o poistnej udalos   opí-
še okolnos   alebo predloží potvrdenie preukazujúce 
takýto zdravotný stav.

6.4 V prípade neskorého oznámenia poistnej udalos   
poisťovateľovi je poisťovateľ oprávnený poistnú sumu 
vo forme dennej dávky primerane znížiť (maximálne 
o 50 % z dennej dávky). Týmto nie je dotknuté ustano-
venie bodu 6.3 tohto článku.

6.5 Poistený je povinný podľa svojich možnos   zabezpečiť, 
aby všetky doklady, správy a posudky, ktoré si poisťo-
vateľ vyžiadal, boli vyhotovené a odovzdané poisťova-
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teľovi ihneď, ako to s ohľadom na okolnos   konkrétne-
ho prípadu bude možné.

6.6 Poistený je povinný poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú 
na získanie zdravotnej dokumentácie, ktorú poisťovateľ 
požaduje za účelom poistného vyšetrenia.

6.7 Poistený je povinný na požiadanie poisťovateľa odpo-
vedať na všetky písomné otázky, ktoré sú požadované 
za účelom poistného vyšetrenia, a to úplne a pravdivo.

6.8 Poistený je povinný na požiadanie poisťovateľa podro-
biť sa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára určeného 
poisťovateľom a v termíne určenom poisťovateľom. 

6.9 Pripoistenie SHU4 a SHU5 nie je možné uzatvoriť ako 
súčasť tej istej poistnej zmluvy.

6.10 Na pripoistenie SHU4 a SHU5 sa nevzťahuje ustanove-
nie o ochrane pred infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP 
a článku 17 VPP ŽP.

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po vzniku skoršej z nasledujúcich 
udalos  :
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia § 802 ods. 1 Ob-

čianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) smrťou poisteného,
h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka,
i) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
j) uplynu  m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia?
8.1 Pokiaľ je pre určitý úkon podľa týchto OPP SHU4/

SHU5 a/alebo príslušných právnych predpisov stano-
vená lehota a začiatok lehoty pripadne na deň, ktorý 
nie je pracovným dňom, lehota začína plynúť až naj-
bližším pracovným dňom. Poisťovateľ si vyhradzuje 
právo primerane predĺžiť lehotu v prípade, ak dôjde 
k neočakávanému alebo okolnosťami vynútenému 
technickému prerušeniu funkčnos   interných systé-
mov poisťovateľa.

8.2 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potre-
by zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj práv-
neho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušné-
ho orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových 
podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych po-
znatkov) uskutočniť primeranú zmenu OPP SHU4/
SHU5 a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene 
OPP SHU4/SHU5 alebo k zmene sadzobníka poistného, 
poisťovateľ doručí písomný návrh nového znenia OPP 
SHU4/SHU5 alebo písomný návrh novej výšky poist-
ného poistníkovi na jeho poslednú známu kontaktnú 
adresu. Deň účinnos   zmeny musí byť stanovený tak, 
aby medzi doručením nového znenia OPP SHU4/SHU5 
a/alebo novej výšky poistného a dňom účinnos   tejto 
zmeny bolo obdobie najmenej 45 kalendárnych dní. Ak 
poistník s navrhovanou zmenou nesúhlasí, má právo 
bezplatne a s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia 
výpovede poisťovateľovi vypovedať toto pripoistenie. 
Pokiaľ poistník poisťovateľovi najmenej 30 kalendár-
nych dní pred dňom účinnos   navrhovanej zmeny ne-
doručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým po-
istník svoj súhlas so zmenou OPP SHU4/SHU5 a/alebo 
výšky poistného v takom znení a rozsahu, ako bolo pois-
ťovateľom navrhnuté. Týmto ustanovením nie je do-

tknuté ustanovenie bodu 3.2 týchto OPP SHU4/SHU5, 
ktoré upravuje zmluvnými stranami dohodnutú zmenu 
výšky poistného.

8.3 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ poistná 
udalosť bola spôsobená priamo alebo nepriamo kto-
roukoľvek z nasledovných okolnos  :
a) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-

niach VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP,
b) duševnými poruchami, zmenami psychického sta-

vu poisteného, a to bez ohľadu na duševný stav 
poisteného,

c) v dôsledku úrazu, ktorý nastal pred začiatkom 
tohto pripoistenia, s výnimkou prípadov, kedy pri 
uzatváraní tohto pripoistenia bol vyplnený zdra-
votný dotazník, tento zdravotný dotazník bol vy-
plnený pravdivo a úplne a poisťovateľ napriek 
existencii úrazu poisteného akceptoval do tohto 
pripoistenia, 

d) s úrazom poisteného, ktorý nastal v súvislos   s akou-
koľvek jeho chorobou, vrátane jej zhoršenia, alebo 
v súvislos   s chronickými zdravotnými kompliká-
ciami, ktoré existovali pred týmto úrazom,

g) so zhoršením ochorenia poisteného, ku ktorému do-
šlo následkom úrazu poisteného.

8.4 Právo na poistné plnenie navyše nevznikne, pokiaľ: 
a) ide o liečebný pobyt poisteného v sanatóriách, 

kúpeľných liečebniach, rehabilitačných centrách ale-
bo v rehabilitačných oddeleniach kúpeľných liečeb-
ní; to nepla   v prípade, kedy je pobyt v nich z lekár-
skeho hľadiska nevyhnutnou súčasťou liečenia úrazu 
poisteného,

b) ide o liečebný pobyt poisteného v zariadeniach 
na liečbu alkoholizmu, toxikománie a hráčskej 
závislos  ,

c) ide o hospitalizáciu poisteného v liečebniach pre 
dlhodobo chorých, v liečebniach tuberkulózy a re-
spiračných ochorení a v ďalších odborných liečeb-
ných ústavoch, osobitných detských zariadeniach, 
pri pobyte poisteného v ústavoch sociálnych služieb 
a na ošetrovniach vojenských útvarov,

d) ide o hospitalizáciu poisteného, ktorá súvisí výhrad-
ne s potrebou opatrovateľskej alebo opatrovníckej 
služby, či ide len o čiastočnú hospitalizáciu s dennou 
alebo nočnou liečbou.

Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP SHU4/SHU5 platné a účinné?
Tieto OPP SHU4/OPP SHU5 nadobúdajú platnosť dňom 
ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť 
od 25. mája 2018. 
Článok 10 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa dôležité?
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, majú 
význam, ktorý je im priznaný vo VPP ŽP alebo VPP IŽP a VPP 
ÚP. Pre účely tohto pripoistenia sa nižšie uvedené pojmy vy-
kladajú takto:
Hospitalizácia
Z lekárskeho hľadiska nevyhnutný liečebný pobyt poistené-
ho v zdravotníckom zariadení.
Zdravotnícke zariadenie
Štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie s lôžkovým 
oddelením s odborným lekárskym vedením a 24-hodino-
vými službami kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, 
disponujúce vhodným lekárskym vybavením nevyhnutným 
na určovanie diagnóz a liečenie pacientov vo svojom areáli 
alebo na zmluvnom základe v dostupnom zariadení, ktoré 
zabezpečuje lekárske ošetrenie ním prijatých chorých ale-
bo zranených a ktoré má licenciu vykonávať lekársku prax 
(ak je vyžadovaná zákonom). Za zdravotnícke zariadenia 
sa nepovažujú kúpeľné liečebne, zotavovne, doliečovacie 
zariadenia, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dô-
chodcov, liečebne pre dlhodobo chorých, ošetrovateľské, 
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rekonvalescentné, ako aj iné oddelenia liečebných ústavov 
a doliečovacích zariadení, ktorých hlavným cieľom je dozor 
a opatrovanie starých, bezvládnych alebo dlhodobo cho-
rých pacientov.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE PRÍPAD RAKOVINY DOSPELÝCH  SZR1, SZR3

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE PRÍPAD RAKOVINY DOSPELÝCH 

S KLESAJÚCOU POISTNOU SUMOU  SZR5
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE PRÍPAD KRITICKÝCH CHORÔB 

DOSPELÝCH  SZV1, SZV3
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 

PRE PRÍPAD KRITICKÝCH CHORÔB DOSPELÝCH 
S KLESAJÚCOU POISTNOU SUMOU  SZV5 

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP 

RKCH“) sa vzťahujú na pripoistenie rakoviny dospe-
lých (ďalej len „Pripoistenie SZR1“, „Pripoistenie SZR3“ 
a „Pripoistenie SZR5“) a na pripoistenie kri  ckých 
chorôb dospelých (ďalej len „Pripoistenie SZV1“, „Pri-
poistenie SZV3“ a „Pripoistenie SZV5“) (Pripoistenie 
SZR1, Pripoistenie SZR3, Pripoistenie SZR5, Pripoistenie 
SZV1, Pripoistenie SZV3 a Pripoistenie SZV5 ďalej spo-
lu len „Pripoistenie“), v závislos   od toho, ktorý variant 
pripoistenia si poistník uzatvoril v poistnej zmluve. Tieto 
OPP RKCH dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre 
životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobec-
né poistné podmienky pre inves  čné životné poistenia 
(ďalej len „VPP IŽP“) a všeobecné poistné podmienky 
pre pripoistenie chorôb (ďalej len „VPP PCH“).

1.2 Tieto OPP RKCH sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto Pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje Pripoistenie a na aké poistné pl-
nenie mám nárok?
2.1 Poistnou udalosťou je stanovenie diagnózy niektorej 

z kri  ckých chorôb alebo podstúpenie niektorej z ope-
rácií, ktoré sú uvedené v prílohe A k týmto OPP RKCH 
pre Pripoistenie SZR1, Pripoistenie SZR3 a Pripoistenie 
SZR5 (ďalej len „Príloha A“), pokiaľ bolo toto uzatvore-
né alebo v prílohe B k týmto OPP RKCH pre Pripoiste-
nie SZV1, Pripoistenie SZV3 a Pripoistenie SZV5 (ďalej 
len „Príloha B“), pokiaľ bolo toto uzatvorené, avšak len 
za predpokladu, že operácia sa uskutočnila alebo pred-
metná kri  cká choroba bola príslušným lekárom u po-
isteného diagnos  kovaná až po uplynu   6 mesiacov 
odo dňa začiatku tohto Pripoistenia. Dňom vzniku po-
istnej udalos   sa teda rozumie deň stanovenia prísluš-
nej diagnózy lekárom poisteného, tak ako je stanovené 
v Prílohe A alebo v Prílohe B alebo deň uskutočnenia 
príslušnej operácie poisteného za predpokladu splne-
nia podmienok stanovených v tomto bode.

2.2 Vznik poistnej udalos   poistený nahlasuje bez zbytoč-
ného odkladu do sídla poisťovateľa. Ak nebude pois-
tený s ohľadom na vážnosť svojho zdravotného stavu 
schopný nahlásiť poisťovateľovi poistnú udalosť sám, je 
poistnú udalosť oprávnený nahlásiť  ež poistník, blízka 
osoba poisteného alebo iná osoba žijúca s poisteným 
v spoločnej domácnos  .

2.3 Pri poistnej udalos   vznikne právo na poistné plnenie 
poistenému.

2.4 V prípade, že poistený nebude v dôsledku vzniku poist-
nej udalos   schopný sám požiadať o výplatu poistného 
plnenia, bude poistné plnenie vyplatené na adresu tr-
valého bydliska poisteného, pokiaľ nerozhodne poiste-
ný pri poistnej udalos   inak.

2.5 V prípade, že poistenému vznikne nárok na poistné pl-
nenie, poisťovateľ mu vypla   poistné plnenie vo výške 
dohodnutej poistnej sumy alebo jej čas  , a to v závis-
los   od typu kri  ckej choroby, resp. podstúpenej ope-
rácie, ktoré sú predmetom danej poistnej udalos  . Kon-
krétna výška poistného plnenia pre jednotlivé diagnózy 
Pripoistenia SZR1, Pripoistenia SZR3 a Pripoistenia SZR5 
je uvedená v Prílohe A a pre jednotlivé diagnózy Pri-
poistenia SZV1, Pripoistenia SZV3 a Pripoistenia SZV5 
v Prílohe B.

2.6 Ak výška vyplateného poistného plnenia dosiah-
ne 100 % poistnej sumy alebo 150 % poistnej sumy 
(v zmysle príslušnej Prílohy k týmto OPP RKCH), Pripois-
tenie k dátumu vzniku tejto poistnej udalos   zaniká.

2.7 Ak výška vyplateného poistného plnenia dosiahne me-
nej ako 100 % poistnej sumy, napr. 10 % alebo 30 % po-
istnej sumy, podľa diagnóz špecifi kovaných v príslušnej 
prílohe k týmto OPP RKCH, Pripoistenie takouto poist-
nou udalosťou nezaniká. Pôvodná poistná suma bude 
poisťovateľom ku dňu vzniku poistnej udalos   znížená 
o hodnotu vyplateného poistného plnenia na disponi-
bilnú poistnú sumu a zároveň bude spôsobom podľa 
bodu 3.5 týchto OPP RKCH znížená výška poistného. 
Celková hodnota vyplatených poistných plnení podľa 
tohto bodu bude maximálne 100 % poistnej sumy do-
hodnutej v poistnej zmluve, resp. 150 % pri uplatnení 
diagnózy terminálneho ochorenia. Preto ak nastane 
poistná udalosť a hodnota disponibilnej poistnej sumy 
nebude s ohľadom na predchádzajúce výplaty poistné-
ho plnenia dosahovať príslušnú hodnotu poistného pl-
nenia zodpovedajúcu predmetnému kri  ckému ocho-
reniu, resp. podstúpenej operácii podľa Prílohy A alebo 
podľa Prílohy B, poisťovateľ vypla   poistenému po-
sledné poistné plnenie len vo výške tejto disponibilnej 
poistnej sumy. V súčte teda nie je možné vypla  ť viac 
než 100 % pôvodne dohodnutej poistnej sumy k tomu-
to Pripoisteniu s výnimkou poistného plnenia vo výške 
150 % podľa príslušnej Prílohy k týmto OPP RKCH.

2.8 V prípade, že poistnou udalosťou bude výskyt tzv. ter-
minálneho ochorenia (ako je špecifi kované v Prílohe 
A alebo v Prílohe B k týmto OPP RKCH), poisťovateľ si 
vyhradzuje právo preskúmať zdravotný stav poisteného 
a v prípadoch, ak lekár určený poisťovateľom nepotvrdí 
výskyt terminálneho ochorenia podľa Prílohy A alebo 
Prílohy B týchto OPP RKCH, vypla  ť len 100 % poistnej 
sumy pre toto Pripoistenie podľa štandardnej diagnózy 
daného ochorenia.

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje Pripoistenie?
3.1 Bežné poistné je platené spolu s poistným za hlavné po-

istenie v rovnakých poistných obdobiach.
3.2 Výška bežného poistného za Pripoistenie SZR1 a Pripo-

istenie SZV1 sa rovná násobku poistnej sumy zvolené-
ho pripoistenia a sadzby poistného podľa sadzobníka 
uvedeného v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu 
poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k po-
istnej zmluve dodatočne). Výška bežného poistného je 
pre prvý poistný rok uvedená v poistnej zmluve (popr. 
v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoiste-
nie uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne) a konkrét-
na výška bežného poistného pre každý ďalší poistný rok 
bude poistníkovi oznámená písomne v dostatočnom 
preds  hu. Výška bežného poistného pre každý poistný 
rok sa stanoví podľa sadzobníka. Poistné je vypočítané 
ako PSAZ x PS / 1000 / OBD*12, kde PSAZ je mesačné 
poistné podľa sadzobníka uvedeného v poistnej zmluve 
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(popr. v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pri-
poistenie uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne) pre 
príslušný typ poistenia a aktuálny vek. PS je aktuálna 
výška poistnej sumy a OBD je počet poistných období 
v poistnom roku. Poistné sa zaokrúhľuje matema  cky 
na celé eurocenty. Zmena výšky poistného podľa tohto 
odseku sa nepokladá za jednostrannú zmenu poistné-
ho. Nová výška poistného bude poistníkovi oznáme-
ná listom odoslaným najneskôr 45 dní pred výročím 
Pripoistenia. 

3.3 Výška bežného poistného za Pripoistenie SZR3 a Pripo-
istenie SZV3 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve 
a vypočíta sa ako násobok poistnej sumy zvoleného pri-
poistenia a sadzby poistného podľa sadzobníka na celú 
poistnú dobu v závislos   od vstupného veku poistené-
ho k dátumu začiatku pripoistenia a od dĺžky poistnej 
doby.

3.4 Výška bežného poistného za Pripoistenie SZR5 a Pripo-
istenie SZV5 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve 
a vypočíta sa ako násobok poistnej sumy tohto pripois-
tenia a sadzby poistného podľa sadzobníka uvedeného 
v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu poistnej 
zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej 
zmluve dodatočne) na celú poistnú dobu v závislos-
  od vstupného veku poisteného k dátumu začiatku 

pripoistenia a od dĺžky poistnej doby. V posledných 
3 rokoch trvania Pripoistenia SZR5 a Pripoistenia SZV5 
poistník pla   len 1 % poistného určeného podľa pred-
chádzajúcej vety. 

3.5 Poistné za Pripoistenia bude primerane upravené v prí-
pade zmeny výšky disponibilnej poistnej sumy podľa 
ods. 2.7 týchto OPP RKCH.

3.6 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pri-
poistenie boli stanovené mimo iného na základe (i) ve-
rejne dostupných šta  s  k o výskyte chorôb v populácii, 
ktoré boli vydané príslušnými štátnymi orgánmi, súk-
romnými alebo profesionálnymi organizáciami v SR ale-
bo EÚ (napr. Národné centrum zdravotníckych informá-
cií, Slovenská národná banka, Sociálna poisťovňa); (ii) 
súčasného stavu zdravotníctva a jeho schopnos   cho-
roby diagnos  kovať a liečiť; (iii) platnej právnej úpravy 
posudzovania podmienok a stupňov invalidity. Pokiaľ 
dôjde v budúcnos   k (i) nezanedbateľným zmenám 
týchto šta  s  k a/alebo (ii) k pokroku v zdravotníctve, 
ktorý bude viesť k nárastu schopnos   diagnos  kovať 
choroby a liečiť ich a/alebo (iii) k nezanedbateľnej zme-
ne platnej právnej úpravy posudzovania podmienok 
a stupňov invalidity, poisťovateľ je oprávnený primera-
ne zvýšiť sadzby poistného na ďalšie poistné obdobia. 
Prípadná zmena sadzby poistného sa riadi ustanovením 
článkom 5 týchto OPP RKCH. 

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje 
Pripoistenie?
4.1 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v po-

istnej zmluve
Článok 5 – Čo treba vedieť o mojom Pripoistení?
5.1 Poistná suma Pripoistenia SZR5 a Pripoistenia SZV5 je 

lineárne klesajúca, to znamená, že ku každému výročiu 
poistenia je znížená o 1/n dohodnutej poistnej sumy, 
kde „n“ predstavuje dohodnutú poistnú dobu v rokoch. 
Pokiaľ dôjde k zmene týchto pripoistení na žiadosť po-
istníka (zmena poistnej sumy alebo poistnej doby), je 
nová poistná suma ku každému výročiu znížená o 1/n 
novo dohodnutej poistnej sumy, kde „n“ predstavuje 
novo dohodnutú poistnú dobu zaokrúhlenú na celé 
roky hore, zaokrúhlená na desiatky euro hore. V po-
sledných 5 rokoch trvania pripoistenia nie je možné 
meniť výšku poistnej sumy ani skrá  ť poistnú dobu; pri-
čom v posledných 3 rokoch trvania tohto pripoistenia 
nie je možné ani poistnú dobu predĺžiť. 

5.2 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-
ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto Pripoistenia 
zdravotný stav poisteného. Zisťovanie zdravotného sta-
vu sa uskutočňuje predovšetkým na základe dotazníku 
o zdravotnom stave, ktorý je poistený pri uzatváraní 
tohto Pripoistenia povinný pravdivo a úplne vyplniť, prí-
padne  ež na základe zdravotnej dokumentácie a správ 
vyžiadaných poisťovateľom od ošetrujúceho lekára či 
lekára špecialistu. V odôvodnených prípadoch je pois-
ťovateľ oprávnený preskúmať zdravotný stav poistené-
ho lekárom, ktorého určí poisťovateľ. Na základe týchto 
zistení poisťovateľ potvrdí uzatvorenie tohto Pripoiste-
nia bez zmeny alebo navrhne jeho zmenu, prípadne Pri-
poistenie ukončí v súlade s článkom 7 týchtoOPP RKCH.

5.3 Zmeny tohto Pripoistenia je možné realizovať v rovna-
kých obdobiach, ako je platené poistné. Žiadosť poist-
níka o zmenu tohto Pripoistenia je potrebné doručiť 
poisťovateľovi najneskôr v posledný deň dohodnutého 
poistného obdobia. Pokiaľ už bolo čiastočne plnené 
z Pripoistenia podľa bodu 2.7 týchto OPP RKCH, násled-
né zmeny na tomto Pripoistení sú vylúčené (to pla   aj 
pre výmenu jedného typu Pripoistenia za druhý).

5.4 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej po-
treby zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj 
právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu prís-
lušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trho-
vých podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych 
poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP 
RKCH a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene 
OPP RKCH alebo k zmene sadzobníka poistného, pois-
ťovateľ doručí písomný návrh nového znenia OPP RKCH 
alebo písomný návrh novej výšky poistného poistníkovi 
na jeho poslednú známu kontaktnú adresu. 

Deň účinnosti zmeny musí byť stanovený tak, aby medzi 
doručením nového znenia OPP RKCH a/alebo novej výš-
ky poistného a dňom účinnosti tejto zmeny bolo obdobie 
najmenej 45 kalendárnych dní. Ak poistník s navrhovanou 
zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne a s okamžitou účin-
nosťou ku dňu doručenia výpovede poisťovateľovi vypove-
dať toto pripoistenie. Pokiaľ poistník poisťovateľovi najme-
nej 30 kalendárnych dní pred dňom účinnosti navrhovanej 
zmeny nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým 
poistník svoj súhlas so zmenou OPP RKCH a/alebo výšky 
poistného v takom znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom 
navrhnuté. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie 
bodu 3.2 týchto OPP RKCH, ktoré upravuje zmluvnými stra-
nami dohodnutú zmenu výšky poistného. 
5.5 Na Pripoistenie SZR1, Pripoistenie SZR5, Pripoistenie SZV1 

a Pripoistenie SZV5 sa nevzťahujú ustanovenia čl. 16 VPP 
IŽP a čl. 17 VPP ŽP o Ochrane pred infl áciou. Pre Pripoiste-
nie SZR3 a Pripoistenie SZV3 pla  a ustanovenia čl. 16 VPP 
IŽP a čl. 17 VPP ŽP o Ochrane pred infl áciou.

Článok 6 – Kedy nemám nárok na poistné plnenie?
6.1 Ak bude lekárom u poisteného diagnos  kovaná kri  c-

ká choroba alebo uskutočnená operácia špecifi kovaná 
v Prílohe A alebo v Prílohe B pred uplynu  m lehoty 
6 mesiacov odo dňa začiatku daného Pripoistenia, po-
istenému nevzniká nárok na poistené plnenie a toto 
Pripoistenie zaniká od počiatku a poisťovateľ vrá   po-
istníkovi celé zaplatené poistné.

6.2 V prípade vzniku poistnej udalos   do 6 mesiacov odo 
dňa zvýšenia poistnej sumy tohto Pripoistenia na žia-
dosť poistníka, a ak poistenému vznikol nárok na poist-
né plnenie, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plne-
nie a vypla  ť poistenému poistnú sumu zodpovedajúcu 
hodnote poistnej sumy pred takýmto jej zvýšením.

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto Pripoistenie zaniká po vzniku skoršej z nasledujúcich 
udalosti:
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a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
c) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Ob-

čianskeho zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, 
e) dohodou,
f) smrťou poisteného,
g) vyplatením 100 % (alebo 150 % v prípadoch podľa prísluš-

nej prílohy k týmto OPP RKCH) poistnej sumy poistenému,
h) z dôvodov podľa ustanovenia bodu 6.1 týchto OPP RKCH,
i) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka,
j) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
k) ku dňu predchádzajúcemu dňu výročia začiatku hlavné-

ho poistenia v poistnom roku, v ktorom poistený dosiah-
ne maximálny vek uvedený v poistnej zmluve (prípadne 
v príslušnej žiados   o zmenu poistnej zmluvy, ktorou sa 
toto Pripoistenie uzatvára ku skôr uzatvorenej poistnej 
zmluve),

l) uplynu  m poistnej doby bez následného predĺženia.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Od kedy sú tieto OPP RKCH platné a účinné?
Tieto OPP RKCH nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. apríla 2016.
Článok 9 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa dôležité?
Pojmy použité vo VPP ŽP alebo VPP IŽP sa primerane použijú 
pre tieto OPP RKCH, pokiaľ nie je v týchto OPP RKCH ustano-
vené inak. Pojmy definované a použité v týchto OPP RKCH sa 
vykladajú nasledovne:
9.1 Disponibilná poistná suma – poistná suma zodpovedajú-

ca rozdielu medzi poistnou sumou dohodnutou v poistnej 
zmluve a hodnotou vyplateného poistného plnenia.

9.2 Poistný rok – dvanásť po sebe idúcich mesiacov medzi 
výročiami poistenia.

Príklad poistného plnenia pri pripoistení SZR5, SZV5 
Dohodnutá poistná suma 40 000 EUR
Dohodnutá poist-
ná doba („n“)

10 rokov

Príklad poistného plnenia pri pripoistení SZR5, SZV5 
Klesanie poistnej sumy každoročne o 1/n dohod-

nutej poistnej sumy
1. poistná udalosť diagnóza s plnením 

30 % v 2. poistnom roku
2. poistná udalosť diagnóza s plnením 

10 % v 4. poistnom roku
3. poistná udalosť diagnóza s plnením 

100 % v 8. poistnom roku
Limit poistného plnenia Maximálny súčet percentu-

álneho poistného plnenia 
za všetky poistné udalos   
je 100 %, resp. 150 % v prí-
pade terminálneho ocho-
renia, bez ohľadu na aktu-
álnu výšku poistnej sumy 

Klesanie poistnej sumy 
Poistný rok Aktuálne platná poistná suma v EUR
1 40 000
2 36 000
3 32 000
4 28 000
5 24 000
6 20 000
7 16 000
8 12 000
9 8 000
10 4 000

Po 3. poistnej udalos   je už dosiahnutý limit 100 % pre po-
istné plnenie a pripoistenie zaniká. 
Výpočet výšky poistného plnenia 
Poistná udalosť Výpočet (percento 

poistného plnenia 
x aktuálne platná 
disponibilná suma)

Výška vyplate-
ného poistné-
ho plnenia

1. 30 % x 36 000 EUR 10 800 EUR
2. 10 % x 28 000 EUR 2 800 EUR
3. 60 %i x 12 000 EUR 7 200 EUR

i Vzhľadom k tomu, že 3. poistnou udalosťou presiahol 
súčet percentuálneho poistného plnenia za všetky poistné 
udalos   (súčet by bol 140 %), percentuálne plnenie za po-
slednú poistnú udalosť je znížené na maximálny limit.

PRÍLOHA A K OSOBITNÝM POISTNÝM PODMIENKAM PRIPOISTENIA PRE PRÍPAD RAKOVINY DOSPELÝCH

Príloha A – Pripoistenie pre prípad rakoviny dospelých – SZR1/SZR3/SZR5
% 

plnenia 
z Poist-

nej 
sumy

Názov 
diagnózy Popis diagnózy

Pre oznámenie poistnej udalos   je 
nevyhnutné doložiť  eto dokumenty 

s vyznačeným dátumom vzniku 
poistnej udalos  

150 % Terminálne 
ochorenie 
z dôvodu 
rakoviny

Sú rôzne ochorenia z dôvodu rakoviny, ktorých priebeh 
vedie s vysokou pravdepodobnosťou k úmr  u poistené-
ho do 12-  ch mesiacov. Ide o generalizované nádorové 
ochorenia, ktoré sa vymkli kontrole liečbou. Diagnóza 
i prognóza musia byť stanovené príslušným lekárom špe-
cialistom, t.j. onkológom. Onkológ musí potvrdiť, že ide 
o taký stav poisteného, keď je u nádorového ochorenia 
akákoľvek dostupná liečba vyčerpaná a nastupuje liečba 
symptoma  cká a palia  vna. Poisťovateľ je oprávnený 
preskúmať špecialistom ním určeným zdravotný stav 
poisteného a predložené doklady o zdravotnom stave 
poisteného. 

Správu ošetrujúceho lekára – onkológa, 
potvrdzujúcu túto diagnózu, štádium, 
liečbu a prognózu ochorenia; ďalej kó-
piu histologického a iného odborného 
vyšetrenia.

Dňom vzniku poistnej udalos   je deň, 
ku ktorému bolo onkológom stanovené 
terminálne štádium ochorenia zodpo-
vedajúce uvedenému popisu.
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% 
plnenia 
z Poist-

nej 
sumy

Názov 
diagnózy Popis diagnózy

Pre oznámenie poistnej udalos   je 
nevyhnutné doložiť  eto dokumenty 

s vyznačeným dátumom vzniku 
poistnej udalos  

100 % Rakovina Je ochorenie prejavujúce sa výskytom zhubných nádorov 
s charakteris  ckým nekontrolovateľným rastom a šíre-
ním zhubných buniek a s ich prenikaním do zdravého 
tkaniva. K týmto ochoreniam sa rovnako radí leukémia, 
sarkómy, zhubné choroby miazgového systému (napr. 
Hodgkinova choroba), malígne ochorenia kostnej drene 
a metasta  cké formy rakoviny kože. 
Vylúčené sú: a) nádorové ochorenia za prítomnos   HIV 
nákazy; b) malígne melanómy kože v štádiu 1A hĺbky 
(menšie než 1 mm, II alebo III bez zvredovatenia) podľa 
platnej klasifi kácie AJCC z roku 2002; c) dysplazie a ra-
koviny krčka maternice v štádiu CIN-1, CIN-2 a CIN-3; 
d) skoré štádia rakoviny prostaty TNM klasifi kácie T1 vrá-
tane T1a i T1b alebo ekvivalentnej klasifi kácie; e) všetky 
nezhubné (benígne) nádory a polycytemia vera; f) všet-
ky pre-malígne štádiá, neinvazívne nádorové štádia – tzv. 
carcinomas in situ a mikroinvazívne nálezy; g) hyperke-
ratózy, squamózne a basocelulárne formy rakoviny kože. 

Prepúšťaciu správu z nemocnice alebo 
potvrdenú kópiu správy odborného 
pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvr-
dilo diagnózu vždy s uvedením dátumu, 
ku ktorému bola diagnóza stanovená; 
fotokópiu histologického nálezu s čís-
lom preparátu.

Dňom vzniku poistnej udalos   je deň, 
ku ktorému bola stanovená diagnóza 
rakoviny odborným lekárom – onko-
lógom alebo patológom na základe 
histologického alebo iného nespochyb-
niteľného vyšetrenia svedčiaceho pre 
zhubné postupujúce ochorenie.

10 % Rakovina in 
situ

Je preinvazivný nádor, t.j. nádor s nerozvinutým obra-
zom zhubného nádoru. Diagnóza musí byť stanovená 
histologicky. Nie je prítomná invázia do stromatu. Z do-
kumentácie musí byť jasný histopatologický číselný kód 
MN 8000-9999/2. Kľúčové pre rozlíšenie karcinómu in 
situ je v čísle za lomítkom /2/. 

Správu odborného lekára – onkológa, 
gynekológa, gastroenterológa, urológa 
alebo iného odborného lekára s výsled-
kami histologických testov potvrdzujú-
cich túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalos   je deň, 
ku ktorému bola diagnóza stanovená 
niektorým z odborných lekárov.

Príloha B – Pripoistenie pre prípad kri  ckých chorôb dospelých – SZV1/SZV3/SZV5
% 

plnenia 
z Poist-

nej 
sumy

Názov 
diagnózy Popis diagnózy

Pre oznámenie poistnej udalosti je 
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty 

s vyznačeným dátumom vzniku 
poistnej udalosti

150 % Terminálne 
ochorenie

Ide o rôzne ochorenia, ktorých priebeh vedie s vysokou 
pravdepodobnosťou k úmrtiu poisteného do 12-tich 
mesiacov. Ide napríklad o generalizované nádorové 
ochorenia, ktoré sa vymkli kontrole liečbou alebo o ko-
nečné štádia zlyhávania životne dôležitých orgánov (srd-
ce a pod.), kde nie je v konkrétnom prípade liečba mož-
ná transplantáciou (napr. kvôli celkovému poškodeniu 
organizmu). Diagnóza i prognóza musia byť stanovené 
príslušným lekárom špecialistom (t.j. onkológom, kar-
diológom a pod.). V prípade onkologickej diagnózy musí 
onkológ potvrdiť, že ide o taký stav poisteného, keď je 
u nádorového ochorenia akákoľvek dostupná liečba 
vyčerpaná a nastupuje liečba symptomatická a palia-
tívna. V týchto prípadoch netreba trvať na horizonte 
12 mesiacov. Analogicky, kardiológ musí potvrdiť trvalé 
ťažké poškodenie srdca, neriešiteľné iným operačným 
zákrokom, ako event. transplantáciou srdca, ktorá však 
v tomto konkrétnom prípade nie je možná. Podmienkou 
je závažnosť ochorenia, ktorá vyžaduje trvalú medikáciu 
a sledovanie pri pretrvávajúcich problémoch zodpove-
dajúcich srdcovému zlyhávaniu III.–IV. triedy podľa kla-
sifikácie (NYHA). Ejekčná frakcia ľavej komory musí byť 
menej ako 25 %. Poisťovateľ je oprávnený preskúmať 
špecialistom ním určeným zdravotný stav poisteného 
a predložené doklady o zdravotnom stave poisteného. 

Správu ošetrujúceho lekára – onkológa, 
kardiológa alebo iného špecialistu, po-
tvrdzujúceho túto diagnózu, štádium, 
liečbu a prognózu ochorenia; ďalej 
histologické a iné odborné vyšetrenia.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bolo stanovené terminálne 
štádium ochorenia zodpovedajúce defi-
nícii terminálneho ochorenia uvedenej 
v tejto časti. 
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100 % Infarkt 
myokardu

Je smrť časti srdcového svalu spôsobená prerušením 
krvného zásobovania v príslušnej oblasti. Diagnóza 
akútneho infarktu myokardu musí byť potvrdená spl-
nením nasledujúcich kritérií: a) typický priebeh bolesti 
na hrudníku; b) nové zmeny na EKG, ktoré preukazujú 
infarkt; c) charakteristické zvýšenie špecifických enzý-
mov alebo pozitivista príslušných biochemických testov. 

Prepúšťaciu správu z nemocnice alebo 
potvrdenú kópiu správy odborného 
pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvr-
dilo diagnózu vždy s uvedením dátumu, 
ku ktorému bola diagnóza stanovená; 
potvrdenú fotokópiu EKG, hodnoty 
špecifických enzýmov, príslušné bio-
chemické testy. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená diagnóza 
výskytu akútneho infarktu myokardu 
odborným lekárom – kardiológom.

100 % By-pass 
chirurgie koro-
nárnych/ven-
covitých ciev

Je operatívne riešenie zúženia alebo upchania jednej 
alebo viacerých koronárnych tepien transplantáciou 
bypassu. Uzáver alebo významné zúženie koronárnej 
tepny musí byť doložené angiografickým vyšetrením. 
Operácia musí byť doporučená kardiológom ako ne-
vyhnutne nutný výkon. Operácia musí byť vykonaná 
na území Slovenskej republiky. Prípadná operácia v za-
hraničí musí byť vopred odsúhlasená poisťovateľom, 
a to písomnou formou. V prípade nesplnenia tejto 
podmienky nie je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné 
plnenie.
Vylúčené sú angioplastiky a iné intraarteriálne techniky 
založené na katetrizácií alebo zákroky laserom. 

Správu z odborného pracoviska, kde 
bol bypass realizovaný. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň 
vykonania operácie.

100 % Operácia – ná-
hrada srdcovej 
chlopne

Je operačná náhrada jednej alebo viacerých srdcových 
chlopní za umelú chlopňu. Musí ísť o tak závažné de-
fekty na chlopni alebo chlopniach, ktoré nemôžu byť 
upravené vnútrosrdečnou katetrizačnou technikou. 
Náhrada musí byť prevedená na základe odporúčania 
kardiológa. Operácia musí byť prevedená na území 
Slovenskej republiky. Prípadná operácia v zahraničí musí 
byť vopred odsúhlasená poisťovateľom, a to písomnou 
formou. V prípade nesplnenia tejto podmienky, nie je 
poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie.

Komplexnú správ z odborného praco-
viska, kde bola realizovaná náhrada, 
vždy s uvedením dátumu operácie. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň 
uskutočnenia operácie.

100 % Operácia 
aorty

Je operačný výkon na aorte uskutočnený v dôsledku jej 
roztrhnutia, vzniku výdute alebo jej vrodeného zúženia. 
Operácia musí byť uskutočnená na základe odporúča-
nia kardiológa. Operácia musí byť vykonaná na území 
Slovenskej republiky. Prípadná operácia v zahraničí musí 
byť vopred odsúhlasená poisťovateľom, a to písomnou 
formou. V prípade nesplnenia tejto podmienky, nie je 
poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie.
Vylúčené sú operácie na vetvách aorty alebo bypasse, 
ktorý vystupuje z aorty a vedie krv do periférneho rie-
čiska a riešenie stentgrafty.

Komplexnú správu z odborného pra-
coviska, kde bola realizovaná operácia, 
vždy s uvedením dátumu operácie. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň 
uskutočnenia operácie.

100 % Dilatačná 
kardio-myopa-
tia – zlyhanie 
srdca

Kardiomyopathiou (ochorením svaloviny srdca myo-
kardu) sa v zmysle tohto poistenia rozumie dilatovaná 
kardiomyopathia, t.j. spravidla pozápalové postihnutie 
myokardu. Diagnóza musí byť potvrdená kardiológom 
na základe významných klinických príznakov (t.j. podľa 
klasifikácie NYHA III.–IV. stupeň zlyhávania srdca), EKG, 
echokardiografia (EF LK musí byť pod 25 %), katetrizač-
ného vyšetrenia, poprípade doplneného biopsiou srdca. 
Výluka z plnenia: iné kardiomyopathie, t.j. hypertrofic-
ké, reštriktívne, geneticky podmienené a zapríčinené 
toxickými vplyvmi (alkoholická kardiomyopathia) alebo 
pri súčasnej infekcii vírusom HIV. 

Správu z odborného kardiologického 
pracoviska, ktorá potvrdzuje uvedenú 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza.
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100 % Mŕtvica Je akákoľvek náhodná mozgovo-cievna príhoda spôso-
bená krvácaním do mozgového tkaniva alebo nedokr-
venie mozgu zanechávajúce trvalý, objektívne zistiteľný 
neurologický nález. Diagnóza musí byť podložená 
zodpovedajúcimi zmenami pri CT (počítačová tomo-
grafia) alebo NMR (nukleárna magnetická rezonancia) 
vyšetrenia. 

Vylúčené sú úrazové príčiny mŕtvice a drobné cievne 
mozgové príhody z krátkodobého nedokrvenia určitých 
oblastí mozgu, ktoré sa prejavujú prechodnými mozgo-
vými poruchami a ktoré rýchlo ustupujú (TIA – tranzi-
tórne ischemické ataky). 

Výsledky neurologického vyšetrenia 
(CT, angiografie alebo NMR); prepúš-
ťaciu správu z nemocnice alebo správu 
odborného pracoviska, ktoré stanovilo 
alebo potvrdilo diagnózu vždy s uvede-
ním dátumu, ku ktorému bola diagnóza 
stanovená; výsledky neurologického 
vyšetrenia v rozmedzí 3 až 6 mesiacov 
od uskutočnenej príhody. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
diagnóza mŕtvice odborným lekárom 
– neurológom.

100 % Primárna 
pľúcna 
hypertenzia

Hypertrofia alebo dilatácia pravej komory srdca (cor 
pulmonale) so zvýšením stredného tlaku v pľúcnici nad 
25 mmHg s následkom trvalého zhoršenia fyzických 
schopností v rozsahu IV. triedy klasifikácie poškodenia 
srdca (NYHA). Diagnóza musí byť stanovená ošetrujúcim 
kardiológom alebo pneumológom s predloženými vý-
sledkami katetrizačného vyšetrenia. 

Správu odborného lekára pneumológa 
alebo kardiológa potvrdzujúcu túto 
diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza.

100 % Ťažké zlyhá-
vanie pľúc

Je konečné štádium pľúcnych ochorení, ktoré vedú 
k trvalému dychovému zlyhávaniu (t.j. chronickej 
respiračnej insuficiencii). Diagnóza musí byť potvrdená 
odborným lekárom-pneumológom a splnením všetkých 
štyroch nasledujúcich kritérií súčasne: a) hodnota FEV1 
(pri spirometrickom vyšetrení) je trvale menšia ako 1 li-
ter; b) je nutná trvalá kyslíková terapia pre hypoxémiu; 
c) parciálny tlak kyslíku (PaO2) pri analýze krvných ply-
nov je rovný alebo nižší než 55 mmHg; d) je pociťovaná 
pokojová dýchavičnosť. 

Komplexnú správu z odborného praco-
viska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo 
diagnózu vždy s uvedením dátumu 
stanovenia diagnózy, správu spiromet-
rického vyšetrenia, analýzu krvných 
plynov a potvrdenie trvalej kyslíkovej 
liečby.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená diagnóza 
chronickej respiračnej insuficiencie 
lekárom – pneumológom.

100 % Zlyhanie 
pečene

Ide o konečné štádium ochorenia pečene, ktoré spô-
sobuje nekontrolovaný ascites, trvalú žltačku, rozvoj 
pažerákových a žalúdočných varixov a hepatálnu ence-
falopathiu, pričom tieto uvedené príznaky musia byť 
prítomné súčasne. Diagnóza musí byť stanovená odbor-
ným lekárom-hepatológom alebo internistom.
Vylúčené sú prípady spôsobené abuzom alkoholu alebo 
návykových látok. 

Potvrdenú kópiu správy odborného 
lekára internistu alebo hepatológa 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

100 % Zlyhanie 
obličiek 
vyžadujúce 
dialýzu alebo 
transplantáciu

Je tak pokročilé a nezvratné zlyhanie obidvoch obličiek, 
že si vyžaduje liečbu umelou obličkou pri zaradenia 
do trvalého dialyzačného programu. Príslušný odborný 
lekár musí potvrdiť, že liečba umelou obličkou trvala 
najmenej 3 mesiace.

Rozhodnutia o zaradení do trvalého 
dialyzačného programu; správu 
z dialyzačného strediska (nefrológie) 
po 3 mesiacoch trvajúcej liečby umelou 
obličkou.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň 
zaradenia poisteného do trvalého dia-
lyzačného programu lekárom.

100 % Aplastická 
anémia

Chronické zlyhanie funkcie kostnej drene, v dôsledku 
čoho je v krvi nedostatok červených a bielych krviniek 
a krvných doštičiek. Ochorenie musí spĺňať aspoň jednu 
z nasledujúcich podmienok: a) pravidelné krvné trans-
fúzie po dobu najmenej troch mesiacov; b) pravidelná 
aplikácia imunosupresivných látok po dobu najmenej 
troch mesiacov; c) transplantácia kostnej drene alebo 
zaradenie do jej programu. Diagnóza musí byť potvrde-
ná hematológom. 

Správu ošetrujúceho hematológa 
o priebehu ochorenia s doloženými 
príslušnými laboratórnymi výsledkami, 
ktoré potvrdzujú túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola príslušným hematoló-
gom stanovená táto diagnóza.
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100 % Trans-
plantácia 
životne dôle-
žitých orgánov 
a transplan-
tácia kostnej 
drene

Je životne nevyhnutná transplantácia srdca, srdca 
a pľúc, pečene, obličiek, slinivky brušnej, kostnej drene, 
kedy je príjemcom poistený. Transplantácia musí byť 
založená na objektívnom potvrdení od odborných le-
károv o zlyhaní príslušných orgánov. Operácia musí byť 
uskutočnená na území Slovenskej republiky. Prípadná 
operácia v zahraničí musí byť vopred odsúhlasená pois-
ťovateľom a to písomnou formou. V prípade nesplnenia 
tejto podmienky nie je poisťovateľ povinný vyplatiť 
poistné plnenie.
Poistné krytie sa nevzťahuje na transplantáciu iných 
orgánov, časti vyššie uvedených orgánov, bunkových 
tkanív alebo tzv. kmeňových buniek.

Komplexnú správu z odborného pra-
coviska, kde boli uskutočnené trans-
plantácie, vždy s uvedením dátumu 
operácie 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň 
uskutočnenia operácie.

100 % Systémový 
Lupus 
Erytematodes 
s postihnutím 
obličiek

Autoimunitné systémové ochorenie, charakterizované 
rozvojom autoprotilátok pôsobiacich proti rôznym vlast-
ným orgánom, morfologická klasifikácia WHO III. až VI. 
triedy musí byť potvrdená biopsiou obličiek. Postihnutie 
obličiek musí byť v štádiu konečného zlyhávanie funkcie 
obličiek, tj. chorý musí byť zaradený do dialyzačného 
programu.

Správu odborného lekára – reumato-
lóga alebo pneumológa s výsledkami 
bioptického vyšetrenia potvrdzujúcu 
túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
- reumatológom.

100 % Roztrúsená 
skleróza

Je chronické ochorenie centrálneho nervového systé-
mu, vyvolané poškodením obalov nervových vlákien 
úbytkom myelinu. Musí ísť o také štádium ochorenia, 
kedy sú súčasne splnené dve nasledujúce podmienky: 
a) musia pretrvávať neurologicky nepochybné známky 
postihnutia zrakových nervov, mozgového kmeňa, 
miechy chrbtice, koordinácia alebo funkcia vnímania; 
b) stav klienta musí byť tak závažný, že mu bola výlučne 
pre túto diagnózu priznaná plná invalidita. K potvrdeniu 
diagnózy neurológom musí dôjsť počas doby trvania 
tohto pripoistenia.

Prepúšťaciu správu z nemocnice alebo 
potvrdenú kópiu správy z neurológie, 
ktorá stanovila alebo potvrdila trvalú 
diagnózu vždy s uvedením dátumu, 
ku ktorému bola diagnóza stanovená. 
Posudok o invalidite; rozhodnutie 
o priznaní invalidného dôchodku 
Sociálnou poisťovňou. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
kedy bola priznaná úplná invalidita.

100 % Amyotrofická 
laterálna 
skleróza (Lou 
Gehrigova 
choroba)

Progresívne degeneratívne postihnutie motorického 
neurónu s prítomnosťou svalových obŕn a atrofií 
s následkom takého postihnutia poisteného, že nie je 
schopný vykonávať najmenej tri bežné denné činnosti, 
ako je napr. umývanie, obliekanie, samostatné stravova-
nie, používanie WC a užívanie liekov alebo musí byť tr-
vale pripútaný na lôžku, takže sa nezaobíde bez pomoci 
druhej osoby. 

Správu odborného lekára neurológa 
s náležitými testami potvrdzujúcimi 
túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom – neurológom.

100 % Apalický 
syndróm

Ide o nekrózu (odumretie) mozgovej kôry s nepostihnu-
tým mozgovým kmeňom. Tento stav musí byť potvrde-
ný odborným lekárom, neurológom alebo anestezioló-
gom. Kritéria spĺňajúce diagnózu apalického syndrómu 
musia trvať najmenej 1 mesiac. 
Z odškodnenia sú vylúčené apalické syndrómy spôsobe-
né intoxikáciou alkoholom a konzumáciou drog. 

Správu odborného lekára – anestezio-
lóga alebo neurológa potvrdzujúcu túto 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola príslušným odborným 
lekárom stanovená táto diagnóza.

100 % Strata reči 
neúrazová

Úplná, trvalá a nezvratná strata schopnosti hovoriť 
v dôsledku postihnutia hlasiviek, ktoré pretrváva súvisle 
po dobu minimálne 12 mesiacov. Diagnóza musí potvr-
dzovať poranenie alebo chorobu hlasiviek spôsobujúcu 
stratu reči. 
Poistné krytie sa nevzťahuje na vznik postihnutia v dô-
sledku psychického stavu (t.j. všetky príčiny súvisiace 
s psychiatrickými diagnózami). 

Správu odborného lekára neurológa, 
ORL špecialistu alebo psychiatra potvr-
dzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

100 % Ochrnutie 
končatín 
neúrazová 
(strata schop-
nosti používať 
končatiny)

Je ochrnutie všetkých končatín (kvadruplégia), ktoré 
je minimálne po dobu troch mesiacov. Diagnóza musí 
byť potvrdená odborným lekárom – neurológom alebo 
traumatológom. 
Poistné krytie sa nevzťahuje na čiastočné ochrnutie 
alebo prechodné ochrnutie. 

Správu odborného lekára neurológa 
alebo traumatológa potvrdzujúcu túto 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému došlo k ochrnutiu.
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100 % Slepota 
(neúrazová, 
obidve oči)

Je úplná a trvalá strata zraku oboch očí, ktorá vznikla 
následkom ochorenia, ku ktorému došlo počas doby 
trvania tohto pripoistenia.

Vylúčená je úrazová príčina. 

Lekársku správu z odborného pracovis-
ka o priebehu ochorenia zraku, ktoré 
spôsobilo trvalú obojstrannú slepotu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
trvalá diagnóza odborným lekárom 
– oftalmológom.

100 % Hluchota 
(neúrazová 
strata sluchu, 
obidve uši)

Je úplná obojstranná a trvalá strata sluchu, a to násled-
kom ochorenia. Hluchota musí byť potvrdená lekárskym 
vyšetrením, vrátane audiometrických a zvukoprahových 
testov. K ochoreniu musí prísť v dobe trvania tohto 
pripoistenia.
Vylúčená je úrazová príčina.

Lekársku správu z nemocnice, v prípade 
hospitalizácie na odbornom pracovisku 
(ORL), ktoré stanovilo diagnózu oboj-
strannej straty sluchu (hluchotu); sprá-
vu doplnkových vyšetrení sluchového 
aparátu (RTG, CT, audiogram a ďalšie). 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená trvalá 
diagnóza odborným lekárom – ORL 
špecialistom.

100 % Rakovina Je ochorenie prejavujúce sa výskytom zhubných ná-
dorov s charakteristickým nekontrolovateľným rastom 
a šírením zhubných buniek a s ich prenikaním do zdra-
vého tkaniva. K týmto ochoreniam sa rovnako radí leu-
kémia, sarkómy, zhubné choroby miazgového systému 
(napr. Hodgkinova choroba), malígne ochorenia kostnej 
drene a metastatické formy rakoviny kože. 

Vylúčené sú: a) nádorové ochorenia za prítomnosti HIV 
nákazy; b) malígne melanómy kože v štádiu 1A hĺbky 
(menšie než 1 mm, II alebo III bez zvredovatenia) podľa 
platnej klasifikácie AJCC z roku 2002; c) dysplazie a ra-
koviny krčka maternice v štádiu CIN-1, CIN-2 a CIN 3; 
d) skoré štádia rakoviny prostaty TNM klasifikácie T1 
vrátane T1a i T1b alebo ekvivalentnej klasifikácie; e) 
všetky nezhubné (benígne) nádory a polycytemia vera; 
f) všetky pre-malígne štádiá, neinvazívne nádorové 
štádia – tzv. carcinomas in situ a mikroinvazívne nálezy; 
g) hyperkeratózy, squamózne a basocelulárne formy 
rakoviny kože. 

Prepúšťaciu správu z nemocnice alebo 
potvrdenú kópiu správy odborného 
pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvr-
dilo diagnózu vždy s uvedením dátumu, 
ku ktorému bola diagnóza stanovená; 
fotokópiu histologického nálezu s čís-
lom preparátu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená diagnóza 
rakoviny odborným lekárom – onko-
lógom alebo patológom na základe 
histologického alebo iného nespochyb-
niteľného vyšetrenia svedčiaceho pre 
zhubné postupujúce ochorenie.

100 % Nezhubný ná-
dor na mozgu

Sú nezhubné nádory mozgu, mozgových blán a predĺže-
nej miechy, ktoré ohrozujú život klienta útlakom okolité-
ho tkaniva a nie svojou zhubnou povahou. Nádor musí 
byť potvrdený neurologickým vyšetrením a musí byť 
neurológom doporučený na neurochirurgický zákrok. 
V prípade, že je hodnotený ako neoperabilný, neuro-
logické vyšetrenie musí preukázať trvalé neurologické 
následky pre klienta. 

Vylúčené z plnenia sú: prosté cysty, granulómy, vas-
kulárne malformácie, hematómy, nádory hypofýzy 
a chrbtice.

Správu z odborného pracoviska, ktoré 
stanovilo alebo potvrdilo diagnózu vždy 
s uvedením dátumu, ku ktorému bola 
diagnóza stanovená; správu výsledkov 
vyšetrenia, ktoré dokazujú závažnosť 
nezhubného nádoru (CT, NMR, RTG 
vyšetrenie a ďalšie).

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená diagnóza 
závažného nezhubného nádoru odbor-
ným lekárom – neurológom.
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100 % AIDS/HIV 
a) násl. 
krv. transf. 
b) ochorenie 
z povolania 
zdravotníkov

Je rozvinuté ochorenie AIDS alebo preukázaná infekcia 
akýmkoľvek HIV vírusom, pokiaľ bol poistený infikovaný: 
a)krvnou transfúziou infikovanou krvou alebo krvnými 
produktmi podanými oficiálne registrovaným praco-
viskom na území Slovenskej republiky v dobe trvania 
pripoistenia. Tvorba protilátok zodpovedajúcich HIV in-
fekcií musí byť preukázaná do 6 mesiacov po transfúzií; 
b) injekčnou ihlou ako následok zranení pri vykonávaní 
bežných pracovných povinností lekárov, zdravotných 
sestier, stredného zdravotníckeho personálu, hasičov 
a členov záchranných zborov. Poistený musí zároveň 
predložiť negatívny test na protilátky HIV, ktorý je vyko-
naný ihneď po poranení. Tvorba protilátok zodpoveda-
júcich HIV infekcii musí byť preukázaná do 6 mesiacov 
po poranení. Poistné plnenie sa nevzťahuje na osoby 
s hemofíliou. 

V prípade a) stanovisko oficiálne 
registrovaného pracoviska v SR, ktoré 
podalo infikovanú krv alebo krvný deri-
vát; ďalej pozitívny výsledok vyšetrenia 
protilátok HIV do 6 mesiacov od poda-
nia preparátu.
V prípade b) predloženie negatívneho 
testu na HIV protilátky uskutočneného 
do 7 dní po poistnej udalosti; predlože-
nie pozitívneho testu na HIV protilátky 
do 6 mesiacov po poistnej udalosti. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola preukázaná HIV in-
fekcia po splnení všetkých uvedených 
podmienok.

30 % Stav po angio-
plastike (PCI)

Ide o invazívnu (katetrizačnú) liečbu pre lumen vencovi-
tých (koronárnych) tepien zužujúci proces, najčastejšie 
atherosclerotického pôvodu. Spriechodnenie vencovi-
tých tepien môže byť prevedené balónkovou angioplas-
tikou s eventuálnym následným zavedením stentu alebo 
inou technikou, napr. použitím frézy, laserového prístro-
ja a pod. Musí však byť predložená správa príslušného 
kardiológa, vrátane výsledku koronarografického vyšet-
renia, ktoré dokladá, že uvedený zákrok bol prevedený 
na minimálne jednej cieve s najmenej 60 % stenózou 
(zúžením). 

Správu odborného lekára – kardiológa 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
– kardiológom.

30 % Pľúcna fibróza Ide o ochorenie neznámeho pôvodu postihujúce pľúcne 
intersticium. Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou 
a správou príslušného špecialistu – pneumológa. 

Správu odborného lekára pneumológa 
s výsledkami bioptického vyšetrenia 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom 
pneumológom.

30 % Alzheimerova 
choroba

Je neurodegeneratívne ochorenie na podklade špeci-
fických degeneratívnych zmien mozgového tkaniva pre-
javujúce sa demenciou poisteného s liečbou trvajúcou 
minimálne po dobu 3 mesiacov. Postihnutie musí viesť 
k výraznému zníženiu poznávacích (kognitívnych) funk-
cií, k úbytku pamäte, vnímania, intelektu, reči, orien-
tácie v čase a priestore takého stupňa, že bráni výkonu 
povolania a schopnosti zvládania aktivít bežného života 
a kontaktu s okolím. Diagnóza musí byť stanovená 
do 65 roku života poisteného a doložená výsledkami 
uskutočnených diagnostických vyšetrení. 

Poistné krytie sa nevzťahuje na demenciu z alkoholu. 

Správu ošetrujúceho lekára neurológa 
vrátane odborných nálezov, ako je 
NMR, psychotesty atď. potvrdzujúce 
túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom – neurológom.
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30 % Ťažká 
demencia

Je degeneratívne postihnutie mozgu prejavujúce sa 
demenciou poisteného. Musí ísť o významné zníženie 
poznávacích (kognitívnych) funkcií, pamäte, vnímania, 
intelektu či orientácie poisteného, t.j. takého stupňa, 
že mu bráni vykonávať povolanie a vedie ku strate jeho 
schopnosti zvládať aktivity bežného života. Je potrebné, 
aby stav bol potvrdený ako nezvratný, to znamená nere-
agujúci zlepšením ani na minimálne 3 mesiace trvajúcu 
sústavnú medikamentóznu liečbu. Diagnóza musí byť 
stanovená do 65 roku života poisteného a musí byť 
potvrdená neurológom a byť podporená náležitými 
testami kognitívnych funkcií a ďalšími vyšetreniami ako 
je MNMR či CT. 

Poistné krytie sa nevzťahuje na demenciu spôsobenú 
alkoholom a psychiatrické ochorenia s podobnými 
prejavmi. 

Správu odborného lekára – neurológa 
s výsledkami príslušných testov (psy-
chotesty, CT, NMR), potvrdzujúce túto 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom – neurológom.

30 % Epilepsia Pre potreby tohto pripoistenia sa rozumie pod touto 
diagnózou len epilepsia Jacksonského typu, t.j. nespo-
chybniteľná a závažná forma, prejavujúca sa typickými 
príznakmi ako je bezvedomie s nekontrolovaným 
pádom, motorickým prejavmi charakteristických zá-
šklbov, často s komplikáciami typu pohryznutia jazyka 
a inkontinencie. Diagnóza musí byť potvrdená správou 
odborného lekára - neurológa. 
Vylúčená je výplata poistného plnenia v prípade koinci-
dencie tohto ochorenia s toxikomániou a/alebo abúzom 
alkoholu. 

Správu odborného lekára - neurológa, 
potvrdzujúcu túto diagnózu epilepsie 
Jacksonského typu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom neurológom.

30 % Svalová 
dystrofia/
atrofia

Skupina dedičných degeneratívnych ochorení svalov, 
charakterizovaná bolestivosťou a ochabnutím (atrofiou) 
svalstva, s následkom takého postihnutia poisteného, 
že nie je schopný vykonávať najmenej tri bežné denné 
činnosti, ako je napr. umývanie, obliekanie, samostatné 
stravovanie, používanie WC a užívanie liekov, alebo 
musí byť trvale pripútaný na lôžko, takže sa nezaobíde 
bez pomoci druhej osoby. 

Správu odborného lekára – neurológa, 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom – neurológom.

30 % Parkinsonova 
choroba

Trvalé zhoršenie motorických funkcií spojené s tra-
sením, svalovou stuhnutosťou, zhoršením pohybu 
a telesnou nestabilitou v dôsledku degeneratívneho 
ochorenia mozgu, s liečbou, ktorá trvá minimálne 
3 mesiace. Ochorenie musí viesť k vážnym pohybovým 
problémom, k zásadnému spôsobu ovplyvnenia života 
a k trvalej neschopnosti zvládať bežné životné aktivity. 
Diagnóza musí byť stanovená odborným lekárom ne-
urológom do 65 roku života poisteného a preukázaná 
výsledkami prevedených diagnostických vyšetrení. 
Poistné krytie sa nevzťahuje na Parkinsonovu chorobu, 
ktorá vznikla následkom predávkovania liekmi alebo 
užívaním drog. 

Správu odborného lekára neurológa 
s príslušnými laboratórnymi vyšetrenia-
mi mozgu (CT, EEG), potvrdzujúcu túto 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom 
– neurológom.

30 % Kóma Ide o stav trvalého hlbokého bezvedomia pacienta, kto-
rý nereaguje na vonkajšie stimuly a vnútorné potreby. 
Ten prežíva len vďaka životnej funkcii podporujúcimi 
zariadeniami, ako je napr. riadená ventilácia. Doba 
trvania kómy musí byť najmenej 96 hodín. Musí byť 
doložená správa neurológa, potvrdzujúca reziduálne 
permanentný neurologický nález. Kóma musí byť zdo-
kumentovaná správou z príslušného anesteziologicko 
– resuscitačného oddelenia. 

Správu odborného lekára anestéziológa 
alebo neurológa potvrdzujúcu túto 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza.
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30 % Ochrnutie 
končatín 
neúrazové 
(strata schop-
nosti používať 
končatiny)

Je ochrnutie najmenej dvoch končatín (paraplégia, he-
miplégia) trvajúce min. 3 mesiace. 

Poistné krytie sa nevzťahuje na ochrnutie jednej kon-
čatiny (monoplégia), čiastočné ochrnutie a prechodné 
ochrnutie. 

Správu odborného lekára - neurológa 
alebo traumatológa s výsledkami vyšet-
renia potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému došlo k ochrnutiu.

30 % Amputácia 
horných a dol-
ných končatín 
v dôsledku 
ochorenia

Ide o amputáciu najmenej dvoch končatín v dôsledku 
ochorenia, ku ktorému došlo v dobe trvania tohto pri-
poistenia, a to ruky a/alebo nohy aspoň v kĺbe zápästia 
a/alebo chodidla v kĺbe členku. Diagnóza musí byť 
potvrdená ošetrujúcim lekárom.

Poistné krytie sa nevzťahuje na amputáciu horných 
a dolných končatín následkom úrazu.

Správu odborného lekára – chirurga 
s presným popisom príčin, priebehu 
a úrovne amputácie.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola vykonaná amputácia 
druhej končatiny.

30 % Reumatiodná 
artritída

Rozumie sa autoimunitné systémové ochorenie po-
stihujúce preferenčne malé kĺby, s istotou potvrdené 
príslušným odborným lekárom (reumatológom). 
Diagnóza musí byť doložená reumatologickou správou, 
potvrdzujúcou charakteristické ťažkosti, zistenie postih-
nutia iných orgánov (napr. srdca a pľúc) a pozitivitou 
laboratórnych vyšetrení, vrátanie hodnôt zápalových 
markerov (CRP, FW) a hladín špecifických protilátok 
(t.j. RF reumatoidného faktoru). Diagnóza musí byť 
potvrdená reumatológom. 

Správu odborného lekára – reumatoló-
ga s výsledkami bioptického vyšetrenia, 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
– reumatológom.

30 % Bechterevova 
choroba

Zápalové ochorenie chrbtice s preukázaním antige-
nu HLA-B 27 (ankylozujúca spondylitída chrbtice). 
Ochoreniev 4. až 5. štádiu choroby musí byť potvrdené 
výsledkami vyšetrenia CT (computerová tomografia) 
alebo NMR (magnetická rezonancia) chrbtice, zobrazu-
júcimi zrastené stavce zmenené zápalom (bambusová 
chrbtica); súčasne musia byť prítomné výrazné klinické 
problémy (bolestivé pohybové problémy a obmedzenie 
dýchacej mechaniky). 

Správu odborného lekára reumatológa 
s príslušnými výsledkami NMR, RTG 
a CT, ktoré potvrdzujú túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
– reumatológom.

30 % Reumatická 
horúčka 
s kompliká-
ciami srdca

Reumatickou horúčkou sa v zmysle tohto poistenia 
rozumie autoimunitná reakcia na protilátky tvorené 
proti baktériám beta hemolytického streptokoka s po-
tvrdenými komplikáciami v dôsledku postihnutia – srdca 
(perikardu, epikardu, myokardu, endokardu, endokardu 
vrátane chlopní) s klinickými príznakmi funkčnej závaž-
nosti srdcového zlyhávania hodnotené podľa klasifiká-
cie NYHA triedy II. – IV., alebo kĺbov (opakované zápaly 
kĺbov, deformácie kĺbov). Diagnóza musí byť doložená 
lekárskou správou zo špecializovaného pracoviska 
(interné, kardiológia, reumatológia vrátane echokardio-
grafického vyšetrenia). 

Správu odborného lekára – reumatoló-
ga, kardiológa alebo internistu s echo-
kardiologickými testami potvrdzujúcu 
túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % Polyarteritis 
nodosa

Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitídy posti-
hujúce viac orgánov. Musia byť postihnuté aspoň dva 
z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: obličky, 
dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybový aparát. 
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a špecialistom – 
reumatológom na základe bioptického vyšetrenia. 

Správu odborného lekára – reumato-
lóga alebo pneumológa s výsledkami 
bioptického vyšetrenia, potvrdzujúcu 
túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom 
reumatológom.

30 % Wegenerova 
granulomatóz-
na vaskulitída

Ide o systémové ochorenie typu vaskulitidy, ktoré posti-
huje viac orgánov súčasne. Musia byť postihnuté aspoň 
dva z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: ob-
ličky, dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybový aparát. 
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a špecialistom 
– reumatológom. 

Správu odborného lekára – reumato-
lóga alebo pneumológa s výsledkami 
bioptického vyšetrenia, potvrdzujúcu 
túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
reumatológom.
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30 % Churgov-
Straussov 
syndróm – 
polyarteritis 
s postihnutím 
pľúc

Ide o systémové ochorenie vaskulitidy postihujíce viac 
orgánov. Musia byť postihnuté aspoň dva z nasledu-
júcich orgánových systémov súčasne: obličky, dýchací 
trakt, srdce, koža alebo pohybový aparát. Diagnóza musí 
byť potvrdená biopsiou a špecialistom – reumatológom 
alebo pneumológom. 

Správu odborného lekára – reumato-
lóga alebo pneumológa s výsledkami 
bioptického vyšetrenia potvrdzujúcu 
túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % Akútna 
systémová 
vaskulitída 
(Kawasakiho 
choroba)

Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitidy posti-
hujúce viac orgánov. Musia byť postihnuté aspoň dva 
z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: obličky, 
dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybové ústrojenstvo. 
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou. 

Správu odborného lekára – reumatoló-
ga s výsledkami bioptického vyšetrenia 
potvrdzujúceho túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza špecialistom – reumatológom

30 % Takayasuova 
arteritída 
(vaskulitída)

Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitidy posti-
hujúce viac orgánov. Musia byť postihnuté aspoň dva 
z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: obličky, 
dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybový aparát. 
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a špecialistom 
– reumatológom

Správu odborného lekára – reumatoló-
ga s výsledkami bioptického vyšetrenia, 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
– reumatológom.

30 % Systémová 
progresívna 
sklerodermia 
a CREST 
syndróm

Systémové ochorenie spojiva spôsobené difúznou fib-
rózou kože, ciev a vnútorných orgánov. Diagnóza musí 
byť doložená biopsiou a sérologickým vyšetrením pri 
súčasnom postihnutím aspoň jedného z nasledujúcich 
orgánov: srdce, pľúca alebo obličky. Poistné krytie sa 
nevzťahuje na lokalizovanú sklerodermiu (lineárna ale-
bo morphea), eosinofílna fascitída. Diagnóza musí byť 
potvrdená reumatológom. 

Správu odborného lekára – reumatoló-
ga s výsledkami bioptického vyšetrenia 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
– reumatológom.

30 % Crohnova 
choroba

Závažné ochorenie čriev nejasnej etiológie. Diagnóza 
musí byť stanovená odborným gastroenterologickým 
vyšetrením, ktoré vychádza z výsledkov doloženého 
koloskopického, histologického a laboratórneho nálezu. 

Správu odborného lekára - gastroen-
terológa s príslušnými laboratórnymi 
kolonoskopickými a histologickými 
vyšetreniami, potvrdzujúcimi túto 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
– gastroenterológom.

30 % Encefalitída 
- Creutzfeldt-
Jacobson

Creutfeldovou-Jacobsonovou chorobou sa rozumie 
ochorenie spôsobujúce trvalé a nezvratné poškodenie 
mozgového tkaniva infekčnou etiológiou. Súčasťou 
je lekárske potvrdenie o diagnóze Creutzfeldova-
Jacobsonova choroba. Diagnóza musí byť stanovená 
odborným lekárom neurologického zdravotníckeho 
zariadenia na území Slovenskej republiky. 

Správu odborného lekára – neurológa, 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom – neurológom.

30 % Encefalitída 
sekundárna 
- kliešťová

Zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusovou infek-
ciou, s následkom takého postihnutia poisteného, že 
nie je schopný vykonávať najmenej tri bežné denné 
činnosti, ako je napr. umývanie, obliekanie, samostatné 
stravovanie, používanie WC a užívanie liekov alebo musí 
byť trvale pripútaný na lôžko tak, že sa nezaobíde bez 
pomoci druhej osoby. Diagnóza musí byť stanovená 
odborným lekárom infektológom alebo neurológom 
na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení vrátane 
výsledkov lumbálnej punkcie. 

Správu odborného lekára – infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.
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30 % Encefalitída – 
Poliomyelitída 
(Detská brna) 

Zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusom polio, 
s následkom takého postihnutia poisteného, že nie je 
schopný vykonávať najmenej tri bežné denné činnosti, 
ako je napr. umývanie, obliekanie, samostatné stra-
vovanie, používanie WC a užívanie liekov alebo musí 
byť trvale pripútaný na lôžko, tak, že sa nezaobíde bez 
pomoci druhej osoby. Diagnóza musí byť stanovená 
odborným lekárom – infektológom alebo neurológom 
na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení vrátane 
výsledkov lumbálnej punkcie.

Správu odborného lekára – infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom.

30 % Japonská 
encefalitída

Ide o zápal mozgového tkaniva spôsobený preukázanou 
príslušnou vírusovou infekciou. Diagnóza musí byť po-
tvrdená odborným lekárom infektológom alebo neuro-
lógom na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení 
vrátane výsledkov lumbálnej punkcie. 

Správu odborného lekára – infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane výsledkov punkcie 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom infektológom.

30 % Encefalitida 
sekundárna 
– Reyeův 
syndróm

Ide o vírusovú infekciu (spôsobenú chrípkovými alebo 
herpetickými vírusmi), postihujúcimi najmä pečeňové 
a mozgové tkanivo, spravidla v spojení s požitím kyse-
liny acetylosalicylovej. Diagnóza musí byť stanovená 
odborným lekárom infektológom alebo neurológom 
na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení vrátane 
výsledkov lumbálnej punkcie. 

Správu odborného lekára – infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % Encefalitída 
vírusová, 
bakteriálna 

Zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusovou alebo 
bakteriálnou infekciou, s následkom takého postihnutia 
poisteného, že nie je schopný vykonávať najmenej tri 
bežné denné činnosti, ako je napr. umývanie, oblieka-
nie, samostatné stravovanie, používanie WC a užívanie 
liekov alebo musí byť trvale pripútaný na lôžko tak, že 
sa nezaobíde bez pomoci druhej osoby. Diagnóza musí 
byť potvrdená odborným lekárom infektológom alebo 
neurológom na základe výsledkov laboratórnych vyšet-
rení vrátane výsledkov lumbálnej punkcie. 

Správu odborného lekára – infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % Meningitída 
vírusová, 
bakteriálna 

Zápal mozgových blán vyvolaný vírusovou alebo bak-
teriálnou infekciou trvajúcou aspoň 3 mesiace od sta-
novenia diagnózy, s následkom takého postihnutia 
poisteného, že nie je schopný vykonávať najmenej tri 
bežné denné činnosti, ako je napr. umývanie, oblieka-
nie, samostatné stravovanie, používanie WC a užívanie 
liekov alebo musí byť trvale pripútaný na lôžko tak, že 
sa nezaobíde bez pomoci druhej osoby. Poistné krytie 
sa nevzťahuje na meningitídu ako následok infekcie, 
spôsobenej vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV). 

Správu odborného lekára – infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % Meningo- 
encefalitída 
vírusová, 
bakteriálna 

Zápal mozgových blán a mozgu spôsobený vírusovou 
alebo bakteriálnou infekciou. Diagnóza musí byť dolo-
žená správou príslušného infektológa alebo neurológa 
a podporená pozitívnym nálezom výsledku vyšetrenia 
mozgo-miešneho moku (získaného lumbálnou punk-
ciou) a inými ďalšími, pre potvrdenie tohto ochorenia 
nutnými laboratórnymi výsledkami a testami (vrátane 
serologických). 

Správu odborného lekára – infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % Fulminantná 
hepatitída

Masívna nekróza obličkového tkaniva pri akútnej 
vírusovej hepatitíde, ktorá vedie k rozvoju zlyhávania 
pečene, charakterizovaného prítomnosťou žltačky, 
rýchlym zmenšením pečene, rýchlym zhoršovaním 
pečeňových testov a rozvojom encefalopatie pečene 
do 1 mesiaca od začiatku problémov. Diagnóza musí 
byť potvrdená správou odborného lekára – hepatológa 
alebo infektológa. 

Správu odborného lekára – hepatológa 
alebo infektológa potvrdzujúcu túto 
diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.
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30 % Vírusová 
hepatitída – C

Musí byť doložená laboratórnymi (serologickými) tes-
tami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým nálezom 
a inými laboratórnymi testami (vrátane obličkových 
testov) umožní infektológovi jednoznačne potvrdiť uve-
denú diagnózu prekonaného ochorenia. Diagnóza musí 
byť potvrdená správou odborného lekára hepatológa 
alebo infektológa. 

Správu odborného lekára – hepatológa 
alebo infektológa, s výsledkami sero-
logických testov, potvrdzujúcu túto 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % Vírusová 
hepatitída – D

Musí byť doložená laboratórnymi (serologickými) tes-
tami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým nálezom 
a inými laboratórnymi testami (vrátane obličkových 
testov) umožní infektológovi jednoznačne potvrdiť uve-
denú diagnózu prekonaného ochorenia. Diagnóza musí 
byť potvrdená správou odborného lekára hepatológa 
alebo infektológa.

Správu odborného lekára – hepatológa 
alebo infektológa, s výsledkami sero-
logických testov, potvrdzujúcu túto 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % Vírusová 
hepatitída – E

Musí byť doložená laboratórnymi (serologickými) tes-
tami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým nálezom 
a inými laboratórnymi testami (vrátane obličkových 
testov) umožní infektológovi jednoznačne potvrdiť uve-
denú diagnózu prekonaného ochorenia. Diagnóza musí 
byť potvrdená správou odborného lekára hepatológa 
alebo infektológa.

Správu odborného lekára – hepatológa 
alebo infektológa s výsledkami sero-
logických testov, potvrdzujúcu túto 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % Encefalitída 
sekundárna 
– besnota

Ide o zápal nervov a mozgu spôsobený vírusom Rabies. 
Diagnóza musí byť potvrdená infektológom alebo 
neurológom.

Správu odborného lekára – infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

10 % Rakovina 
in situ

Je preinvazívny nádor, t.j. nádor s nerozvinutým obra-
zom zhubného nádoru. Diagnóza musí byť stanovená 
histologicky. Nie je prítomná invázia do stromatu. Musí 
byť jasné z dokumentácie histopatologický číselný kód 
MN 8000-9999/2. Kľúčové pre rozlíšenie karcinómu in 
situ je v čísle za lomítkom /2/. 

Správu odborného lekára – infektológa 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

10 % Lymská 
borelióza 

Rozumie sa stanovenie diagnózy ochorenia v II. a III. 
štádiu choroby, laboratórne potvrdené príslušným 
odborným pracoviskom – neurológie alebo infekčným 
oddelením). Musí byť zdokumentovaná prítomnosťou 
klinických príznakov, sérologickým vyšetrením krvi 
a prípadne podľa lokalizácie postihnutia vyšetrením 
mozgovo-miešneho moku alebo kĺbového punktátu. 
Diagnóza musí byť doložená lekárskou správou zo špe-
cializovaného pracoviska. 

Správu odborného lekára – infektológa 
alebo neurológa potvrdzujúcu túto 
diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

10 % Tuberkulóza Tuberkulózou sa v zmysle tohto ochorenia rozumie 
infekčné ochorenie spôsobené Mycobaktériou tuber-
culosis (Kochov bacil), získané nákazou od infikovanej 
osoby alebo konzumáciou kontaminovanej potraviny 
(mlieko...). Diagnóza musí byť doložená lekárskou sprá-
vou zo špecializovaného pracoviska (infekčné, odborné 
oddelenie podľa konkrétneho napadnutého orgánu 
– pľúca, obličky, kosti, mozgové obaly...) laboratórnou 
kultiváciou alebo mikroskopickou detekciou Kochovho 
bacilu.
Poistné krytie sa nevzťahuje na situácie, ak poistený 
nebol riadne zaočkovaný podľa platného očkovacieho 
kalendára, prípady abúzu návykových látok a diagnosti-
kovanú pozitivitu na HIV. 

Správu odborného lekára – infektológa 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza. 



74

65
50

44
e 

ve
rz

ia
 Ž

P 
Sm

ar
t I

nv
es

t U
Z2

S 
– 

5/
20

18

% 
plnenia 
z Poist-

nej 
sumy

Názov 
diagnózy Popis diagnózy

Pre oznámenie poistnej udalosti je 
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty 

s vyznačeným dátumom vzniku 
poistnej udalosti

10 % Tetanus Infekčné ochorenie spôsobené baktériou Clostridum 
tetani. Musí ísť o ťažšiu formu ochorenia s nutnosťou 
hospitalizácie. Diagnóza musí byť doložená preukazom 
prítomnosti baktérie Clostridum tetani. 

Správu odborného lekára – infektológa, 
pneumológa alebo ftizeológa potvrdzu-
júcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným lekárom.

10 % Brušný týfus Infekčné ochorenie spôsobené baktériou Salmonella 
typhi, získané požitím kontaminovaných potravín 
alebo tekutín, prípadne nákazou od bacilonosiča. Musí 
ísť o ťažšiu formu ochorenia sprevádzané vysokými 
teplotami, krvavými hnačkami a komplikáciami (napr. 
krvácanie do čriev, zápal pobrušnice, kostnej drene) 
popísanými v lekárskej správe. Diagnóza musí byť do-
ložená preukazom infekčného agens mikrobiologickým 
vyšetrením. 

Poistné krytie sa nevzťahuje na ochorenie paratyfom 
A, B, C, a na bacilonosiče. 

Správu odborného lekára – infektológa 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom infektológom.

10 % Cholera Ide o hnačkové a dehydratujúce ochorenie spôsobené 
vírusom vibrio cholerae. Diagnóza musí byť potvrdená 
infektológom na základe klinického priebehu ochorenia 
a musí byť predložené dôkazné laboratórne vyšetrenie. 

Správu odborného lekára – infektológa 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom infektológom.

10 % Horúčka 
dengue

Ide o horúčkovité ochorenie spôsobené vírusom den-
gue, prenášaným komármi. Diagnóza musí byť potvrde-
ná infektológom na základe priebehu ochorenia a musí 
byť predložené dôkazné laboratórne vyšetrenie. 

Správu odborného lekára – infektológa 
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom infektológom.

10 % Žltá zimnica Ide o horúčkové ochorenie spôsobené vírusom z čeľade 
Flaviviridae. Diagnóza musí byť potvrdená infektológom 
na základe klinického priebehu ochorenia a musí byť 
predložené dôkazné laboratórne vyšetrenie. 

Správu odborného lekára onkológa, 
gynekológa, gastroenterológa, urológa 
alebo iného odborného lekára s výsled-
kami histologických testov potvrdzujú-
cu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom infektológom.

10 % Schisto-
somóza

Ide o ochorenie spôsobené rôznymi druhmi motolíc 
(predtým známe ako bilharzióza). Diagnóza musí byť 
potvrdená infektológom na základe klinického priebehu 
ochorenia a musí byť predložené dôkazné laboratórne 
vyšetrenie. 

Správu odborného lekára – infektológa 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom infektológom.

10 % Malária Ide o parazitárne ochorenie krvi spôsobené prvokmi 
rodu Plasmodiae. Diagnóza musí byť potvrdená infek-
tológom na základe priebehu ochorenia a musí byť 
predložené dôkazné laboratórne vyšetrenie. 

Správu odborného lekára – infektológa 
potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom infektológom.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE 

INVALIDNÉHO DÔCHODKU Z ÚRAZU  SUD3
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla  a  eto osobitné poistné pod-

mienky (ďalej len „OPP SUD3“), všeobecné poistné 
podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) 
alebo všeobecné poistné podmienky pre inves  čné ži-
votné poistenie (ďalej len „VPP IŽP“), ďalej všeobecné 

poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len 
„VPP ÚP“), ktoré  eto OPP SUD3 dopĺňajú. Tieto OPP 
SUD3 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami OPP SUD3, ustanovenia 
OPP SUD3 sa použijú prednostne pred ustanoveniami 
VPP ŽP alebo VPP IŽP a VPP ÚP, ktoré sa použijú pred 
dispozi  vnymi ustanoveniami príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Prvá veta tohto bodu 
sa nevzťahuje na  e ustanovenia príslušných všeobec-
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ne záväzných právnych predpisov, ktoré majú kogentný 
charakter.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou sa v tomto pripoistení rozumie inva-

lidita poisteného z dôvodu úrazu, ktorý zapríčinil dlho-
dobo nepriaznivý zdravotný stav. Úraz, ktorý invaliditu 
spôsobil, musí nastať v dobe trvania tohto pripoistenia.

2.2 Invalidita poisteného následkom úrazu je poistnou uda-
losťou len v tom prípade, ak:
a) z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného sta-

vu poisteného nastal pokles jeho pracovnej schop-
nos   o viac ako 70 %;

b) invalidita poisteného v zmysle písm. a) tohto bodu 
bude poistenému priznaná v rámci posudku prísluš-
ného orgánu sociálneho zabezpečenia o invalidite; 

c) príčinou invalidity bol výlučne úraz poisteného 
v zmysle týchto OPP SUD3.

2.3 Za deň vzniku poistnej udalos   sa považuje deň prizna-
nia invalidity (poklesu schopnos   poisteného vyko-
návať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) v posudku 
príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia. Pre ur-
čenie poklesu schopnos   poisteného vykonávať zá-
robkovú činnosť poisťovateľ použije metodiku v súlade 
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
o sociálnom poistení platnými a účinnými v čase vzniku 
poistnej udalos  . 

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie pla   poistník spolu s po-

istným za hlavné poistenie v rovnakých poistných 
obdobiach.

3.2 Výška poistného za toto pripoistenie sa rovná sume 
uvedenej v poistnej zmluve a určuje sa podľa sadzobní-
ka, ktorý je prístupný na vyžiadanie v sídle poisťovateľa 
a na internetových stránkach poisťovateľa. Sadzba po-
istného je rovnaká po celú dobu trvania pripoistenia. 

3.3 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pri-
poistenie boli stanovené okrem iného na základe (i) 
verejne dostupných šta  s  k o výskyte chorôb v popu-
lácii, ktoré boli vydané príslušnými štátnymi orgánmi, 
súkromnými alebo profesionálnymi organizáciami v SR 
alebo EÚ (napr. Národné centrum zdravotníckych infor-
mácií, Slovenská národná banka, Sociálna poisťovňa); 
(ii) súčasného stavu zdravotníctva a jeho schopnos-
  choroby diagnos  kovať a liečiť; (iii) platnej právnej 

úpravy posudzovania podmienok a stupňov invalidi-
ty. Pokiaľ dôjde v budúcnos   k (i) nezanedbateľným 
zmenám týchto šta  s  k a/alebo (ii) k pokroku v zdra-
votníctve, ktorý bude viesť k nárastu schopnos   dia-
gnos  kovať choroby a liečiť ich a/alebo (iii) k nezane-
dbateľnej zmene platnej právnej úpravy posudzovania 
podmienok a stupňov invalidity, poisťovateľ je oprávne-
ný primerane zvýšiť sadzby poistného na ďalšie poist-
né obdobia. Prípadná zmena sadzby poistného sa riadi 
ustanovením článku 6 týchto OPP SUD3.

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
4.2 Toto pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve.
Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto má naň nárok?
5.1 Poistným plnením je výplata renty poistenému s me-

sačnou frekvenciou vo výške 1/12 dohodnutej poistnej 
sumy, platnej ku dňu vzniku poistnej udalos  . Renta 
bude vyplácaná od dátumu vzniku poistnej udalos   až 
do 65 rokov veku poisteného a bude splatná ku dňu, 
ktorý sa svojím označením zhoduje s označením dňa 

výročia poistenia. Ku dňu, keď nastane ktorákoľvek 
z nižšie uvedených udalos  , nárok poisteného na ďalšiu 
výplatu poistného plnenia (renty) zaniká: 
a) zánik hlavného poistenia z dôvodu neplatenia poist-

ného, alebo
b) zánik poistnej zmluvy, s výnimkou zániku poistnej 

zmluvy z dôvodu poistnej udalos  , alebo
c) poistený prestal spĺňať podmienky pre priznanie po-

istného plnenia v zmysle článku 2 týchto OPP SUD3, 
alebo

d) nedoloženie dokumentov podľa článku 8 bod 8.4 tých-
to OPP SUD3.

5.2 Nárok na poistné plnenie v zmysle bodu 5.1 tohto člán-
ku má poistený od dátumu vzniku poistnej udalos   
podľa podmienok stanovených v článku 2 bod 2.3 tých-
to OPP SUD3.

Článok 6 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Toto pripoistenie je možné uzatvoriť len ako pripoiste-

nie k hlavnému poisteniu.
6.2 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-

ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia 
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného 
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdra-
votnom stave poisteného, ktorý je poistený povinný pri 
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť, 
prípadne  ež na základe lekárskej dokumentácie vyžia-
danej poisťovateľom alebo ním povereným zdravotníc-
kym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného či 
lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je poistený 
povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke alebo vyšetre-
niu lekárom či zdravotníckym zariadením určeným pois-
ťovateľom, tj. poisťovateľ je oprávnený v odôvodne-
ných prípadoch preskúmať zdravotný stav poisteného, 
vrátane jeho pracovnej schopnos   lekárom, ktorého 
poisťovateľ určí. Na základe týchto zistení poisťovateľ 
potvrdí uzavre  e tohto pripoistenia bez zmeny alebo 
navrhne jeho zmenu (podá pro   návrh), príp. pripoiste-
nie s ohľadom na zdravotný stav poisteného ukončí.

6.3 V období výplaty poistného plnenia (renty) poisťovateľ 
k výročiu tohto pripoistenia zvýši ročnú hodnotu renty 
o 5 % z poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej 
udalos  .

6.4 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej po-
treby zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vý-
voj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu 
príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny 
trhových podmienok a/alebo z dôvodu nových lekár-
skych poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu tých-
to OPP SUD3 a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde 
k zmene OPP SUD3 alebo k zmene sadzobníka poist-
ného, poisťovateľ doručí písomný návrh nového znenia 
OPP SUD3 alebo písomný návrh novej výšky poistného 
poistníkovi na jeho poslednú známu kontaktnú adresu. 
Deň účinnos   zmeny musí byť stanovený tak, aby me-
dzi doručením nového znenia OPP SUD3 a/alebo novej 
výšky poistného a dňom účinnos   tejto zmeny bolo 
obdobie najmenej 45 kalendárnych dní. Ak poistník 
s navrhovanou zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne 
a s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede 
poisťovateľovi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ po-
istník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred 
dňom účinnos   navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď 
tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas 
so zmenou OPP SUD3 a/alebo výšky poistného v takom 
znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté. 

6.5 Na pripoistenie podľa OPP SUD3 pla  a ustanove-
nia o ochrane pred infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP 
a článku 17 VPP ŽP.

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalos  :
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a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia § 802 ods. 1 Ob-

čianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) smrťou poisteného,
h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka,
i) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
j) uplynu  m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté, 
k) poistnou udalosťou podľa týchto OPP SUD3,
l) k dátumu priznania predčasného alebo starobného 

dôchodku.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia?
8.1 Priznanie invalidity podľa príslušných všeobecne záväz-

ných právnych predpisov z oblas   sociálneho poistenia 
samo o sebe nezakladá nárok poisteného na uznanie 
jeho invalidity poisťovateľom v zmysle článku 2 tých-
to OPP SUD3, pokiaľ nebudú splnené všetky pod-
mienky v nich uvedené. Poisťovateľ si vyhradzuje právo 
na preskúmanie zdravotného stavu poisteného pove-
reným zdravotníckym zariadením a na základe tohto 
preskúmania určiť percento poklesu schopnos   poiste-
ného vykonávať zárobkovú činnosť.

8.2 Právo poisťovateľa na preskúmanie zdravotného stavu 
poisteného a jeho poklesu schopnos   vykonávať zá-
robkovú činnosť povereným zdravotníckym zariadením 
trvá až do konca poberania poistného plnenia (renty) 
poisteným. Poistený je povinný bez zbytočného odkla-
du oznámiť poisťovateľovi akékoľvek zmeny, ktoré sa 
týkajú poistného plnenia, najmä zánik nároku na inva-
lidný dôchodok, alebo zmenu zdravotného stavu. Táto 
povinnosť poisteného trvá až do konca poberania renty 
poisteným.

8.3 Vznik poistnej udalos   sa oznamuje poisťovateľovi pro-
stredníctvom formulára Oznámenie poistnej udalos-
  následkom úrazu, ku ktorému je potrebné pripojiť 

originál dokladu (resp. jeho úradne osvedčenú kópiu) 
príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia o vzni-
ku invalidity alebo odborný posudok o zdravotnom 
stave poisteného a potvrdenú kópiu lekárskej správy 
(I. a II. časť) z rokovania posudkovej komisie o vzniku 
invalidity.

8.4 Počas doby výplaty renty je poistený vždy ku dňu výro-
čia poistenia povinný predložiť poisťovateľovi aktuálne 
dokumenty, preukazujúce trvanie dlhodobo nepriazni-
vého zdravotného stavu poisteného, ktorý má za ná-
sledok pokles jeho schopnos   vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70 %. Poisťovateľ môže požadovať 
ďalšie potrebné doklady pre vyjasnenie rozsahu povin-
nos   poskytnúť poistné plnenie.

8.5 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ poistná 
udalosť bola spôsobená priamo alebo nepriamo kto-
roukoľvek z nasledovných okolnos  :
a) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-

niach VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP,
b) v dôsledku úrazu, ktorý nastal pred začiatkom tohto 

pripoistenia, s výnimkou prípadov, kedy pri uzatvá-
raní tohto pripoistenia bol vyplnený zdravotný do-
tazník, tento zdravotný dotazník bol vyplnený prav-
divo a úplne a poisťovateľ napriek existencii úrazu 
poisteného akceptoval do tohto pripoistenia,

c) s úrazom poisteného, ktorý nastal v súvislos   s akou-
koľvek jeho chorobou, vrátane jej zhoršenia, alebo 
v súvislos   s chronickými zdravotnými kompliká-
ciami, ktoré existovali pred týmto úrazom,

d) so zhoršením ochorenia poisteného, ku ktorému do-
šlo následkom úrazu poisteného.

Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP SUD3 platné a účinné?
Tieto OPP SUD3 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 25. mája 2018. 
Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia článku 8 bod 
8.2 a 8.4 týchto OPP SUD3 a  ež ustanovenia týchto 
OPP SUD3, z ktorých povahy to vyplýva, sú záväzné pre 
zmluvné strany aj po zániku pripoistenia, a to až do ukonče-
nia výplaty poistného plnenia.
Článok 10 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa dôležité?
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, majú 
význam podľa VPP ÚP a VPP ŽP alebo VPP IŽP. Pre účely toh-
to pripoistenia sa vymedzujú nasledujúce pojmy:
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
Taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov 
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
Invalidita
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poisteného, ktorý spô-
sobuje pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
o viac ako 70 %.
Invalidný dôchodok
Invalidný dôchodok priznaný príslušným orgánom v súlade 
s právnymi predpismi platnými a účinnými v čase vzniku po-
istnej udalosti.
Poistný rok
Dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami 
poistenia.
Renta
Výplata poistného plnenia formou pravidelných mesačných 
platieb; renta je splatná ku dňu, ktorý sa svojím označením 
zhoduje s označením dňa výročia poistenia. 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE PRÍPAD INVALIDITY  SID6/SIDA; SID7/SIDB

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE PRÍPAD INVALIDITY S KLESAJÚCOU 

POISTNOU SUMOU  SID8/SIDC
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla  a  eto osobitné poistné pod-

mienky (ďalej len „OPP SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB a OPP 
SID8/SIDC“), všeobecné poistné podmienky pre životné 
poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné 
podmienky pre inves  čné životné poistenie (ďalej len 
„VPP IŽP“). Ďalej v závislos   od dôvodu vzniku poistnej 
udalos   pla  a pre toto pripoistenie všeobecné poist-
né podmienky pre pripoistenie chorôb (ďalej len „VPP 
PCH“) alebo všeobecné poistné podmienky pre úrazové 
pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“), v závislos   od toho, 
ktorý variant pripoistenia si poistník uzatvoril v poist-
nej zmluve, ktoré  eto OPP SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB 
a SID8/SIDC dopĺňajú. Tieto OPP SID6/SIDA, OPP SID7/
SIDB a OPP SID8/SIDC sú neoddeliteľnou súčasťou po-
istnej zmluvy.

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SID6/SIDA, OPP 
SID7/SIDB a OPP SID8/SIDC, ustanovenia OPP SID6/
SIDA, OPP SID7/SIDB a OPP SID8/SIDC sa použijú pred-
nostne pred ustanoveniami VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP 
PCH a ustanovenia VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH sa 
použijú pred dispozi  vnymi ustanoveniami príslušných 
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všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenie 
prvej vety sa nevzťahuje na  e ustanovenia príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú 
kogentný charakter.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je invalidita poisteného z dôvodu 

choroby alebo úrazu. Úraz alebo choroba, ktoré in-
validitu spôsobili, musia nastať v dobe trvania tohto 
pripoistenia.

2.2 Invalidita poisteného je poistnou udalosťou pokiaľ:
a) z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného 

stavu poisteného nastal jeho pokles schopnos   vy-
konávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, avšak 
najviac o 70 % vrátane (kód SIDA/SIDB/SIDC) alebo

b) z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotné-
ho stavu poisteného nastal jeho pokles schopnos   
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (kód 
SID6/SID7/SID8),
a

c) invalidita poisteného v zmysle písm. a) alebo b) 
tohto bodu bude poistenému priznaná v rámci po-
sudku príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia 
o invalidite.

2.3 Invalidita podľa týchto OPP SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB 
a OPP SID8/SIDC nie je poistnou udalosťou, pokiaľ ku 
dňu priznania invalidity spôsobenej inak ako výlučne 
následkom úrazu dôjde pred uplynu  m čakacej doby 
18 mesiacov odo dňa začiatku tohto pripoistenia.

2.4 Za deň vzniku poistnej udalos   sa považuje deň prizna-
nia invalidity (poklesu schopnos   poisteného vykoná-
vať zárobkovú činnosť v zmysle bodu 2.2 písm. a) alebo 
bodu 2.2 písm. b)) uvedený v posudku príslušného or-
gánu sociálneho zabezpečenia o invalidite. Pre určenie 
poklesu schopnos   poisteného vykonávať zárobkovú 
činnosť poisťovateľ použije metodiku v súlade s prísluš-
nými všeobecne záväznými právnymi predpismi o soci-
álnom poistení, platnými a účinnými v čase vzniku po-
istnej udalos  .

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poist-
ných obdobiach.

3.2 Výška bežného poistného za pripoistenie s kódom 
SID6 a SIDA sa rovná násobku poistnej sumy zvolené-
ho pripoistenia a sadzby poistného podľa sadzobníka, 
pričom výška bežného poistného za pripoistenie pre ka-
ždý poistný rok sa vypočíta podľa sadzobníka, ktorý je 
prístupný v sídle poisťovateľa a na jeho internetových 
stránkach. Výška bežného poistného za pripoistenie je 
pre prvý poistný rok uvedená v poistnej zmluve (popr. 
v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripois-
tenie uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne) a kon-
krétna výška bežného poistného pre každý ďalší poistný 
rok bude poistníkovi oznámená písomne v dostatoč-
nom preds  hu. Výška bežného poistného za pripoiste-
nie môže byť upravená na základe medicínskeho po-
súdenia v súlade s bodom 6.2. Zmena výšky poistného 
podľa tohto bodu sa nepokladá za jednostrannú zmenu 
poistného. Nová výška poistného za pripoistenie bude 
poistníkovi oznámená listom odoslaným najneskôr 45 
dní pred výročím pripoistenia.

3.3 Výška bežného poistného za pripoistenie s kódom SID7 
a SIDB sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve (popr. 
v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie 
uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne) a vypočíta sa 
ako násobok poistnej sumy zvoleného pripoistenia a sadz-
by poistného podľa sadzobníka na celú poistnú dobu v zá-

vislos   od vstupného veku poisteného k dátumu začiatku 
pripoistenia a od dĺžky poistnej doby. Výška bežného po-
istného za pripoistenie môže byť upravená na základe me-
dicínskeho posúdenia v súlade s bodom 6.2.

3.4 Výška bežného poistného za pripoistenie s kódom SID8 
a SIDC sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve a vy-
počíta sa ako násobok poistnej sumy tohto pripoistenia 
a sadzby poistného podľa sadzobníka uvedeného v po-
istnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, 
pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej zmluve do-
datočne) na celú poistnú dobu v závislos   od vstupného 
veku poisteného k dátumu začiatku pripoistenia a od dĺž-
ky poistnej doby. V posledných 3 rokoch trvania pripois-
tenia s kódom SID8 a SIDC poistník pla   len 1 % poistné-
ho určeného podľa predchádzajúcej vety. Výška bežného 
poistného za pripoistenie môže byť upravená na základe 
medicínskeho posúdenia v súlade s bodom 6.2.

3.5 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pri-
poistenie boli stanovené okrem iného na základe (i) 
verejne dostupných šta  s  k o výskyte chorôb v popu-
lácii, ktoré boli vydané príslušnými štátnymi orgánmi, 
súkromnými alebo profesionálnymi organizáciami v SR 
alebo EÚ (napr. Národné centrum zdravotníckych infor-
mácií, Slovenská národná banka, Sociálna poisťovňa); 
(ii) súčasného stavu zdravotníctva a jeho schopnos-
  choroby diagnos  kovať a liečiť; (iii) platnej právnej 

úpravy posudzovania podmienok a stupňov invalidity. 
Pokiaľ dôjde v budúcnos   k (i) nezanedbateľným zme-
nám týchto šta  s  k a/alebo (ii) k pokroku v zdravotníc-
tve, ktorý bude viesť k nárastu schopnos   diagnos  ko-
vať choroby a liečiť ich a/alebo (iii) k nezanedbateľnej 
zmene platnej právnej úpravy posudzovania podmienok 
a stupňov invalidity, poisťovateľ je oprávnený primera-
ne zvýšiť sadzby poistného na ďalšie poistné obdobia. 
Prípadná zmena sadzby poistného sa riadi ustanovením 
článku 6 týchto OPP SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB a OPP 
SID8/SIDC.

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
4.2 Toto pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve.
Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto má naň nárok?
5.1 V prípade poistnej udalos   v zmysle článku 2 bod 

2.2 písm. a) poisťovateľ vypla   poistenému poistné 
plnenie vo výške 100 % dohodnutej poistnej sumy ku 
dňu vzniku poistnej udalos   a pripoistenie s kódom 
SIDA/SIDB/SIDC zaniká ku koncu poistného obdobia. 
Po tejto poistnej udalos   je možné ako ďalšiu poist-
nú udalosť uplatniť len poistnú udalosť v zmysle člán-
ku 2 bod 2.2 písm. b). Pripoistenie v zmysle článku 
2 bod 2.2 písm. b) je možné uzatvoriť samostatne; uve-
dené však nepla   na uzatvorenie pripoistenia v zmysle 
bodu 2.2 písm. a).

5.2 V prípade poistnej udalos   v zmysle článku 2 bod 
2.2 písm. b) poisťovateľ vypla   poistenému poistné pl-
nenie vo výške 100 % dohodnutej poistnej sumy ku dňu 
vzniku poistnej udalos   a pripoistenie zaniká ku koncu 
poistného obdobia. Pokiaľ má poistený zároveň dohod-
nuté pripoistenie v zmysle článku 2 bod 2.2 písm. a), 
výplatou poistného plnenia v zmysle tohto bodu toto 
pripoistenie tak  ež zaniká, a to bez náhrady ku koncu 
poistného obdobia.

5.3 V prípade poistnej udalos   v zmysle bodu 5.2 vypla   
poisťovateľ navyše poistné plnenie vo výške 50 % do-
hodnutej poistnej sumy ku dňu vzniku poistnej udalos-
 , ak poistenému bola diagnos  kovaná kvadruplégia 

alebo terminálne ochorenie.
5.4 Pokiaľ dôjde k poistnej udalos   do 18 mesiacov odo 

dňa, kedy na žiadosť poistníka dôjde k zvýšeniu poist-
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nej sumy tohto pripoistenia, poisťovateľ zníži poistné 
plnenie na poistnú sumu platnú pred jej zvýšením.

Článok 6 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Poistná suma pripoistenia označeného kódom 

SID8 a SIDC je lineárne klesajúca, to znamená, že ku ka-
ždému výročiu poistenia je znížená o 1/n dohodnutej 
poistnej sumy, kde „n“ predstavuje dohodnutú poistnú 
dobu v rokoch. Pokiaľ dôjde k zmene týchto pripoistení 
na žiadosť poistníka (zmena poistnej sumy alebo poist-
nej doby), je nová poistná suma ku každému výročiu 
znížená o 1/n novo dohodnutej poistnej sumy, kde „n“ 
predstavuje novo dohodnutú poistnú dobu zaokrúh-
lenú na celé roky hore, zaokrúhlená na desiatky euro 
hore. V posledných 5 rokoch trvania pripoistenia nie je 
možné meniť výšku poistnej sumy ani skrá  ť poistnú 
dobu; pričom v posledných 3 rokoch trvania tohto pri-
poistenia nie je možné ani poistnú dobu predĺžiť.

6.2 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-
ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia 
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného 
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdra-
votnom stave poisteného, ktorý je poistený povinný pri 
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť, 
prípadne  ež na základe lekárskej dokumentácie vyžia-
danej poisťovateľom alebo ním povereným zdravotníc-
kym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného či 
lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je poistený 
povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke alebo vyšetre-
niu lekárom či zdravotníckym zariadením určeným pois-
ťovateľom, tj. poisťovateľ je oprávnený v odôvodne-
ných prípadoch preskúmať zdravotný stav poisteného, 
vrátane jeho pracovnej schopnos   lekárom, ktorého 
poisťovateľ určí. Na základe týchto zistení poisťovateľ 
potvrdí uzavre  e tohto pripoistenia bez zmeny alebo 
navrhne jeho zmenu (podá pro   návrh), príp. pripoiste-
nie s ohľadom na zdravotný stav poisteného ukončí.

6.3 Poistník alebo zákonný zástupca poisteného dieťaťa je 
povinný informovať poisťovateľa o všetkých zmenách, 
ktoré boli uvedené v poistnej zmluve (príp. v návrhu 
na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uza-
tvárané k poistnej zmluve dodatočne), alebo na kto-
ré sa poisťovateľ pýtal, a to bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 1 mesiaca odo dňa, kedy k zmene 
došlo. Poistník alebo zákonný zástupca poisteného die-
ťaťa je predovšetkým povinný informovať poisťovateľa 
o každej zmene osobných/kontaktných údajov a ďalej 
o zmene ďalších údajov, ktoré mali vplyv na existenciu 
poistenia.

6.4 Pokiaľ je pre určitý úkon podľa týchto OPP SDI2 a/ale-
bo príslušných právnych predpisov stanovená lehota 
a začiatok lehoty pripadne na deň, ktorý nie je pracov-
ným dňom, lehota začína plynúť až najbližším pracov-
ným dňom. Poisťovateľ si vyhradzuje právo primerane 
predĺžiť lehotu v prípade, ak dôjde k neočakávanému 
alebo okolnosťami vynútenému technickému preruše-
niu funkčnos   interných systémov poisťovateľa. 

6.5 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej po-
treby zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vý-
voj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu 
príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny 
trhových podmienok a/alebo z dôvodu nových lekár-
skych poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto 
OPP SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB a OPP SID8/SIDC a/ale-
bo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene OPP SID6/
SIDA, OPP SID7/SIDB a OPP SID8/SIDC alebo k zme-
ne sadzobníka poistného, poisťovateľ doručí písomný 
návrh nového znenia OPP SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB 
a OPP SID8/SIDC alebo písomný návrh novej výšky po-
istného poistníkovi na jeho poslednú známu kontakt-
nú adresu. Deň účinnos   zmeny musí byť stanovený 

tak, aby medzi doručením nového znenia OPP SID6/
SIDA, OPP SID7/SIDB a OPP SID8/SIDC a/alebo novej 
výšky poistného a dňom účinnos   tejto zmeny bolo 
obdobie najmenej 45 kalendárnych dní. Ak poistník 
s navrhovanou zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne 
a s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia výpove-
de poisťovateľovi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ 
poistník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní 
pred dňom účinnos   navrhovanej zmeny nedoručí vý-
poveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj 
súhlas so zmenou OPP SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB a OPP 
SID8/SIDC a/alebo výšky poistného v takom znení a roz-
sahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté. Týmto usta-
novením nie je dotknuté ustanovenie bodu 3.2 týchto 
OPP SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB a OPP SID8/SIDC, ktoré 
upravuje zmluvnými stranami dohodnutú zmenu výšky 
poistného.

6.6 Na pripoistenie označené kódom SID6/SIDA a SID8/
SIDC sa nevzťahuje ustanovenie o ochrane pred infl áci-
ou podľa článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP. Na pri-
poistenie označené kódom SID7/SIDB pla  a ustanove-
nia o ochrane pred infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP 
a článku 17 VPP ŽP.

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po vzniku skoršej z nasledujúcich 
udalos  :
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia § 802 

ods. 1 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) smrťou poisteného, v takom prípade pripoistenie zanikne 

bez náhrady ku koncu poistného obdobia,
h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka,
i) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
j) uplynu  m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté,
k) priznaním predčasného alebo starobného dôchodku 

k najbližšiemu dátumu splatnos   poistného,
l) v zmysle bodu 5.1, pričom v tomto prípade zaniká len pri-

poistenie s kódom SIDA/SIDB, SIDC
m) poskytnu  m poistného plnenia za poistnú udalosť uvede-

nú pod bodom 2.2 písm. b) ku koncu poistného obdobia. 
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia?
8.1 Priznanie invalidity poistenému podľa všeobecne zá-

väzných právnych predpisov o sociálnom poistení 
samo o sebe nezakladá nárok poisteného na uznanie 
jeho invalidity poisťovateľom v zmysle týchto OPP 
SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB a OPP SID8/SIDC, pokiaľ 
nebudú splnené všetky podmienky v nich uvedené. 
Poisťovateľ si vyhradzuje právo na preskúmanie zdra-
votného stavu poisteného povereným zdravotníckym 
zariadením a na základe tohto preskúmania určiť per-
cento poklesu schopnos   poisteného vykonávať zá-
robkovú činnosť. 

8.2 Právo poisťovateľa na preskúmanie zdravotného stavu 
poisteného a jeho poklesu schopnos   vykonávať zá-
robkovú činnosť povereným zdravotníckym zariadením 
trvá do poskytnu  a poistného plnenia poistenému. 
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú poist-
ného plnenia, najmä zánik nároku na invalidný dôcho-
dok alebo zmenu zdravotného stavu.
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8.3 Maximálna poistná suma poisteným zvolená v zmysle 
článku 2 bod 2.2 písm. a) sa rovná poistnej sume v zmy-
sle článku 2 bod 2.2 písm. b).

8.4 Poistený je povinný oznámiť poistnú udalosť bez zby-
točného odkladu do sídla poisťovateľa, a to na pred-
písanom formulári poisťovateľa „Oznámenie poistnej 
udalosti“, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke 
poisťovateľa, prípadne na Servisnom portáli poisťo-
vateľa. K formuláru Oznámenie poistnej udalosti je 
potrebné pripojiť originál dokladu (resp. jeho úrad-
ne osvedčenú kópiu) príslušného orgánu sociálneho 
zabezpečenia o uznaní invalidity alebo odborný po-
sudok o zdravotnom stave poisteného a potvrdenú 
kópiu lekárskej správy (I. a II. časť) z rokovania po-
sudkovej komisie o prechode do invalidity. Pokiaľ 
poistený s ohľadom na svoj zdravotný stav nebude 
schopný sám poisťovateľovi oznámiť poistnú udalosť 
ani požiadať o poistné plnenie, k oznámeniu poistnej 
udalosti je oprávnený aj poistník, osoba blízka k po-
istenému či žijúca s poisteným v spoločnej domác-
nosti, prípadne aj iná osoba, ktorá má na poistné pl-
nenie právny nárok. Poistné plnenie bude v takomto 
prípade vyplatené na bankový účet dohodnutý pre 
tieto účely, pokiaľ poistený v rámci šetrenia poistnej 
udalosti neurčí inak.

8.5 Poisťovateľ môže požadovať ďalšie potrebné doklady 
pre prešetrenie a zistenie rozsahu povinnos   poskytnúť 
poistné plnenie.

8.6 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ k invalidite 
došlo v priamej alebo nepriamej súvislos  :
a) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-

niach VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH,
b) v dôsledku choroby alebo úrazu, ktoré nastali pred 

začiatkom tohto pripoistenia, s výnimkou prípadov, 
kedy pri uzatváraní tohto pripoistenia bol vyplnený 
zdravotný dotazník, tento zdravotný dotazník bol vy-
plnený pravdivo a úplne a poisťovateľ napriek exis-
tencii choroby alebo úrazu poisteného akceptoval 
do tohto pripoistenia,

c) s úrazom poisteného, ktorý nastal v súvislos   s akou-
koľvek jeho chorobou, vrátane jej zhoršenia, alebo 
v súvislos   s chronickými zdravotnými kompliká-
ciami, ktoré existovali pred týmto úrazom, 

d) s profesionálnym vykonávaním športu poisteným,
e) s poruchou alebo stratou vedomia, epilep  ckým 

alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahne celé 
telo poisteného, pokiaľ nebol úraz jeho výlučnou 
príčinou,

f) so zhoršením ochorenia poisteného, ku ktorému do-
šlo následkom úrazu poisteného.

Výluky uvedené v tomto bode pod písm. c) – f) pla  a len 
v prípade, že ide o invaliditu následkom úrazu.
Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB 
a OPP SID8/SIDC platné a účinné?
Tieto OPP SID6/SIDA, OPP SID7/SIDB a OPP SID8/SIDC 
nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom 
poisťovateľa a účinnosť dňa 25. mája 2018.
Článok 10 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa dôležité?
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, majú 
význam podľa VPP ŽP alebo VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH. Pre 
účely tohto poistenia sa vymedzujú nasledujúce pojmy: 
Čakacia doba
Doba počas ktorej nevzniká poisťovateľovi povinnosť pos-
kytnúť poistné plnenie z udalostí, ktoré by inak boli poistný-
mi udalosťami.
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
Taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti po-
isteného vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa 
poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Invalidita
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poisteného, ktorý spô-
sobuje pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť:
a) o viac ako 40 %, avšak najviac o 70 % vrátane, alebo
b) o viac ako 70 %.
Invalidný dôchodok
Invalidný dôchodok priznaný príslušným orgánom v súlade 
s právnymi predpismi platnými a účinnými v čase vzniku po-
istnej udalosti.
Kvadruplégia
Diagnóza potvrdená lekárom poisteného v zmysle Medzinárodnej 
klasifikácie chorôb.
Terminálne ochorenie
Sú rôzne ochorenia, ktorých priebeh vedie s vysokou prav-
depodobnosťou k úmrtiu poisteného do 12 mesiacov odo 
dňa ich diagnostikovania. Ide napríklad o generalizované 
nádorové ochorenia, ktoré sa vymkli kontrole liečbou ale-
bo o konečné štádium zlyhania životne dôležitých orgánov 
(srdce a pod.), kde nie je v konkrétnom prípade možná napr. 
transplantácia z dôvodu celkového poškodenia organizmu.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE OSLOBODENIE 

OD PLATENIA POISTNÉHO 
S VÝPLATOU RENTY  SOP1

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla  a  eto osobitné poistné pod-

mienky pre pripoistenie oslobodenie od platenia po-
istného s výplatou renty (ďalej len „OPP SOP1“), vše-
obecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej 
len „VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre 
inves  čné životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP“). Ďa-
lej v závislos   od dôvodu vzniku poistnej udalos   pla-
 a pre toto pripoistenie všeobecné poistné podmien-

ky pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“) alebo 
všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie chorôb 
(ďalej len „VPP PCH“), ktoré  eto OPP SOP1 dopĺňajú. 
Tieto OPP SOP1 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SOP1, ustano-
venia OPP SOP1 sa použijú prednostne pred ustano-
veniami VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH a ustanove-
nia VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH sa použijú pred 
dispozi  vnymi ustanoveniami príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Ustanovenie prvej vety 
sa nevzťahuje na  e ustanovenia príslušných všeobec-
ne záväzných právnych predpisov, ktoré majú kogentný 
charakter.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou sa v tomto pripoistení rozumie in-

validita poisteného z dôvodu choroby alebo úrazu. Úraz 
alebo choroba, ktoré invaliditu spôsobili, musia nastať 
v dobe trvania tohto pripoistenia.

2.2 Invalidita poisteného je poistnou udalosťou pokiaľ:
a) z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného 

stavu poisteného nastal jeho pokles schopnos   vy-
konávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a zároveň

b) invalidita poisteného v zmysle písm. a) tohto bodu 
bude poistenému priznaná v rámci posudku prísluš-
ného orgánu sociálneho zabezpečenia o invalidite. 

2.3 Invalidita nie je poistnou udalosťou v zmysle týchto 
OPP SOP1, pokiaľ ku dňu vzniku invalidity spôsobenej 
inak ako výlučne následkom úrazu dôjde pred uplynu-
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 m čakacej doby 18 mesiacov odo dňa začiatku tohto 
pripoistenia. 

2.4 Za deň vzniku poistnej udalos   sa považuje deň pri-
znania invalidity (poklesu schopnos   poisteného vy-
konávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) v posudku 
príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia. Na pre-
verenie poklesu schopnos   poisteného vykonávať zá-
robkovú činnosť uvedeného v posudku poisťovateľ 
použije metodiku v súlade s príslušnými všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi o sociálnom poistení plat-
nými a účinnými v čase vzniku poistnej udalos  . 

2.5 Poistník a poistený musia byť pre účely tohto pripoiste-
nia tou istou osobou. 

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným za hlavné poistenie, a to v rovnakých 
poistných obdobiach.

3.2 Počnúc dňom, v ktorom sa začína oslobodenie poistní-
ka od platenia poistného, v zmysle bodu 5.1 písm. a) 
týchto OPP SOP1 bude platenie poistného za toto pri-
poistenie pozastavené. 

3.3 Výška poistného za toto pripoistenie sa rovná sume 
uvedenej v poistnej zmluve a určuje sa podľa sadzob-
níka, ktorý je prístupný v sídle poisťovateľa a na jeho 
internetových stránkach. Sadzba poistného je určená 
podľa sadzobníka poplatkov na celú poistnú dobu v zá-
vislos   od vstupného veku poisteného k dátumu začiat-
ku pripoistenia a od dĺžky poistnej doby. Sadzba poist-
ného sa zaokrúhľuje matema  cky.

3.4 V prípade, že toto pripoistenie bude prikúpené mimo 
výročia hlavného poistenia, poistné sa vypočíta s pou-
ži  m nasledujúceho vzorca: P = SA/1000 * ((1- n/12)* 
sadzba-(x,t) + n/12 * sadzba (x+1,t-1)); kde, P je poist-
né, SA je poistná suma, n je počet mesiacov od posled-
ného výročia, sadzba (x,t) je sadzba na 1000 EUR pre 
daný vek klienta a dobu trvania poistenia, sadzba (x+1, 
t-1) je sadzba na 1000 EUR pre daný vek klienta zvýšená 
o 1 rok a dobu trvania poistenia znížená o 1 rok.

3.5 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pri-
poistenie boli stanovené mimo iného na základe (i) ve-
rejne dostupných šta  s  k o výskyte chorôb v populácii, 
ktoré boli vydané príslušnými štátnymi orgánmi, súk-
romnými alebo profesionálnymi organizáciami v SR ale-
bo EÚ (napr. Národné centrum zdravotníckych informá-
cií, Slovenská národná banka, Sociálna poisťovňa); (ii) 
súčasného stavu zdravotníctva a jeho schopnos   cho-
roby diagnos  kovať a liečiť; (iii) platnej právnej úpravy 
posudzovania podmienok a stupňov invalidity. Pokiaľ 
dôjde v budúcnos   k (i) nezanedbateľným zmenám 
týchto šta  s  k a/alebo (ii) k pokroku v zdravotníctve, 
ktorý bude viesť k nárastu schopnos   diagnos  kovať 
choroby a liečiť ich a/alebo (iii) k nezanedbateľnej zme-
ne platnej právnej úpravy posudzovania podmienok 
a stupňov invalidity, poisťovateľ je oprávnený primera-
ne zvýšiť sadzby poistného na ďalšie poistné obdobia. 
Prípadná zmena sadzby poistného sa riadi ustanovením 
článku 6 týchto OPP SOP1.

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje 
pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak. 
4.2 Toto pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve.
Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto naň má nárok?
5.1 Poistným plnením je:

a) oslobodenie od platenia poistného – poisťovateľ 
prevezme za poistníka povinnosť platenia poistného 
za celú poistnú zmluvu, a to od najbližšieho dátu-
mu splatnos   poistného po vzniku poistnej udalos   

uvedenej v článku 2 týchto OPP SOP1, a skončí ku 
dňu splatnos   poistného, kedy poistený nedoloží 
svoj nárok na poistné plnenie, najneskôr však ku dňu 
zániku tohto pripoistenia,

b) výplata renty, v prípade ak je výslovne dojednaná 
v poistnej zmluve – poisťovateľ začne vyplácať po-
istenému rentu po dobu platnos   trvania oslobode-
nia od platenia poistného v pravidelných mesačných 
dávkach vo výške dohodnutej v poistnej zmluve, a to 
podľa pokynov poisteného jedným z nasledujúcich 
spôsobov: (i) na poistnú zmluvu hlavného poistenia 
uzatvorenú s poisťovateľom alebo (ii) na účastnícku 
zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení pois-
teného alebo (iii) na určený bankový účet poiste-
ného. Spôsob výplaty renty je možné meniť iba raz 
ročne, a to ku dňu výročia pripoistenia.

5.2 Ku dňu, keď nastane ktorákoľvek z nižšie uvedených 
udalos  , nárok poisteného na ďalšiu výplatu poistného 
plnenia zaniká:
a) zánik hlavného poistenia
b) zánik poistnej zmluvy, s výnimkou zániku poistnej 

zmluvy z dôvodu poistnej udalos  
c) poistený prestal spĺňať podmienky pre priznanie po-

istného plnenia v zmysle článku 2 týchto OPP SOP1,
d) nedoloženie dokumentov podľa článku 8 bod 8.2 

a 8.3 týchto OPP SOP1,
e) priznanie predčasného alebo starobného dôchodku 

poistenému.
Článok 6 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-

ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia 
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného 
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdra-
votnom stave poisteného, ktorý je poistený povinný pri 
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť, 
prípadne  ež na základe lekárskej dokumentácie vyžia-
danej poisťovateľom alebo ním povereným zdravotníc-
kym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného či 
lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je poistený 
povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke alebo vyšetre-
niu lekárom či zdravotníckym zariadením určeným po-
isťovateľom, tj. poisťovateľ je oprávnený v odôvodne-
ných prípadoch preskúmať zdravotný stav poisteného, 
vrátane jeho pracovnej schopnos   lekárom, ktorého 
poisťovateľ určí. Na základe týchto zistení poisťovateľ 
potvrdí uzavre  e tohto pripoistenia bez zmeny alebo 
navrhne jeho zmenu (podá pro  návrh), príp. pripoiste-
nie s ohľadom na zdravotný stav poisteného ukončí.

6.2 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej 
potreby zmeny (predovšetkým v nadväznosti na vý-
voj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu 
príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zme-
ny trhových podmienok a/alebo z dôvodu nových 
lekárskych poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu 
týchto OPP SOP1 a/alebo sadzobníka poistného. Ak 
dôjde k zmene OPP SOP1 alebo k zmene sadzobní-
ka poistného, poisťovateľ doručí písomný návrh no-
vého znenia OPP SOP1 alebo písomný návrh novej 
výšky poistného poistníkovi na jeho poslednú zná-
mu kontaktnú adresu. Deň účinnosti zmeny musí 
byť stanovený tak, aby medzi doručením nového 
znenia OPP SOP1 a/alebo novej výšky poistného 
a dňom účinnosti tejto zmeny bolo obdobie najme-
nej 45 kalendárnych dní. Ak poistník s navrhovanou 
zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne a s okamži-
tou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede pois-
ťovateľovi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ po-
istník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní 
pred dňom účinnosti navrhovanej zmeny nedoručí 
výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poist-
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ník svoj súhlas so zmenou OPP SOP1 a/alebo výšky 
poistného v takom znení a rozsahu, ako bolo poisťo-
vateľom navrhnuté.

6.3 Ustanovenia o ochrane pred infl áciou podľa článku 16 
VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP sa vzťahujú iba na časť po-
istného plnenia, týkajúcej sa oslobodenia od platenia 
poistného podľa článku 5 bod 5.1 písm. a) týchto OPP 
SOP1.

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalos  :
a) zánikom hlavného poistenia,
b) poistnou udalosťou podľa týchto OPP SOP1,
c) výpoveďou podľa § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
d) výpoveďou poistníka podľa § 800 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka, 
e) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) uplynu  m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté,
h) k dátumu priznania predčasného alebo starobného dô-

chodku poistenému, 
i) smrťou poisteného. V takom prípade pripoistenie zanik-

ne bez náhrady. 
j) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka,
k) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia § 802 

ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia? 
8.1 Priznanie invalidity podľa všeobecne záväzných práv-

nych predpisov z oblas   sociálneho poistenia samo 
o sebe nezakladá nárok poisteného na uznanie jeho 
invalidity poisťovateľom v zmysle článku 2 týchto OPP 
SOP1, pokiaľ nebudú splnené všetky podmienky v nich 
uvedené. Poisťovateľ si vyhradzuje právo na preskúma-
nie zdravotného stavu poisteného povereným zdravot-
níckym zariadením a na základe tohto preskúmania ur-
čiť percento poklesu schopnos   poisteného vykonávať 
zárobkovú činnosť.

8.2 Právo poisťovateľa na preskúmanie zdravotného stavu 
poisteného a jeho poklesu schopnos   vykonávať zá-
robkovú činnosť povereným zdravotníckym zariadením 
trvá až do konca poskytovania poistného plnenia pois-
tenému. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť poisťovateľovi akékoľvek zmeny, ktoré sa týka-
jú poistného plnenia, najmä zánik nároku na invalidný 
dôchodok alebo zmenu zdravotného stavu. Táto povin-
nosť poisteného trvá až do konca doby poskytovania 
poistného plnenia. 

8.3 Poistený je povinný doložiť svoj nárok na poistné 
plnenie pri oznámení poistnej udalosti a následne 
každý ďalší rok trvania poistného plnenia pred dňom 
splatnosti poistného, ktorý sa označením zhodu-
je s dátumom splatnosti poistného, v ktorom bolo 
začaté poistné plnenie. Vznik poistnej udalosti sa 
oznamuje poisťovateľovi prostredníctvom formulá-
ra Oznámenie poistnej udalosti, ku ktorému je po-
trebné pripojiť originál dokladu (resp. jeho úradne 
osvedčenú kópiu) príslušného orgánu sociálneho za-
bezpečenia o vzniku invalidity alebo odborný posu-
dok o zdravotnom stave a potvrdenú kópiu lekárskej 
správy (I. a II. časť) z rokovania posudkovej komisie 
o uznaní invalidity. Ak je príčinou vzniku invalidity 
poisteného úraz poisteného, je nevyhnutné vyplniť 
formulár Oznámenie poistnej udalosti následkom 
úrazu. Poisťovateľ môže požadovať ďalšie potrebné 
doklady pre vyjasnenie rozsahu povinnosti poskytnúť 
poistné plnenie.

Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP SOP1 platné a účinné?
Tieto OPP SOP1 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. mája 2017. 
Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia článku 8 bod 8.2 
a 8.3 týchto OPP SOP1 a  ež ustanovenia týchto OPP SOP1, 
z ktorých povahy to vyplýva, sú záväzné pre zmluvné strany 
aj po zániku pripoistenia, a to až do ukončenia výplaty poist-
ného plnenia.
Článok 10 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa 
dôležité?
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, majú 
význam podľa VPP ŽP alebo VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH. Pre 
účely tohto pripoistenia sa vymedzujú nasledujúce pojmy:
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
Taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov 
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
Invalidita
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poisteného, ktorý spô-
sobuje pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
o viac ako 70 %.
Invalidný dôchodok
Invalidný dôchodok priznaný orgánom verejnej moci v súla-
de s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
účinnými v čase vzniku poistnej udalosti.
Poistný rok
Dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami 
poistenia.
Renta
Výplata sumy dojednanej v poistnej zmluve formou pravi-
delných mesačných platieb.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE KOMPLEXNÉ PRIPOISTENIE 

OSLOBODENIA OD PLATENIA 
POISTNÉHO  SOP2

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla  a  eto osobitné poistné 

podmienky pre komplexné pripoistenie oslobodenia 
od platenia poistného (ďalej len „OPP SOP2“), všeobec-
né poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len 
„VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre in-
ves  čné životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP”). Ďalej 
v závislos   od dôvodu vzniku poistnej udalos   pla  a 
pre toto pripoistenie všeobecné poistné podmienky 
pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“) alebo 
všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie chorôb 
(ďalej len „VPP PCH“), ktoré  eto OPP SOP2 dopĺňajú. 
Tieto OPP SOP2 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy. 

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SOP2, ustano-
venia OPP SOP2 sa používajú prednostne pred ustano-
veniami VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH a ustanove-
nia VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH sa použijú pred 
dispozi  vnymi ustanoveniami príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Ustanovenie prvej vety 
sa nevzťahuje na  e ustanovenia príslušných všeobec-
ne záväzných právnych predpisov, ktoré majú kogentný 
charakter. 

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou sa v tomto pripoistení rozumie

a) invalidita poistníka z dôvodu choroby alebo úrazu 
pred dosiahnu  m veku 65 rokov, pričom úraz ale-



82

65
50

44
e 

ve
rz

ia
 Ž

P 
Sm

ar
t I

nv
es

t U
Z2

S 
– 

5/
20

18

bo choroba, ktoré invaliditu spôsobili musia nastať 
v dobe trvania tohto pripoistenia alebo

b) úmr  e poistníka, pokiaľ k nemu dôjde počas doby 
trvania tohto pripoistenia. 

2.2 Invalidita poistníka je poistnou udalosťou pokiaľ:
a) z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného 

stavu poistníka nastal pokles jeho schopnos   vyko-
návať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %;

b) invalidita poistníka v zmysle písm. a) tohto bodu 
bude poistníkovi priznaná v rámci posudku prísluš-
ného orgánu sociálneho zabezpečenia o invalidite.

2.3 Zároveň pla  , že invalidita nie je poistnou udalosťou 
v zmysle týchto OPP SOP2, pokiaľ ku dňu vzniku invali-
dity spôsobenej inak ako výlučne následkom úrazu dôj-
de pred uplynu  m čakacej doby 18 mesiacov odo dňa 
začiatku pripoistenia. 

2.4 Za deň vzniku poistnej udalos   sa považuje deň prizna-
nia invalidity (poklesu schopnos   poistníka vykonávať 
zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) v posudku prísluš-
ného orgánu sociálneho zabezpečenia. Na preverenie 
poklesu schopnos   poistníka vykonávať zárobkovú čin-
nosť uvedeného v posudku poisťovateľ použije metodi-
ku v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právny-
mi predpismi o sociálnom poistení platnými a účinnými 
v čase vzniku poistnej udalos  . 

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným hlavného poistenia v rovnakých poist-
ných obdobiach. 

3.2 Výška poistného za toto pripoistenie sa rovná sume 
uvedenej v poistnej zmluve a určuje sa podľa sadzob-
níka, ktorý je prístupný v sídle poisťovateľa a na jeho 
internetových stránkach. Sadzba poistného je urče-
ná podľa sadzobníka na celú poistnú dobu v závislos   
od vstupného veku poistníka k dátumu začiatku pripo-
istenia a od dĺžky poistnej doby. Sadzba poistného sa 
zaokrúhľuje matema  cky. 

3.3 Počnúc dňom, v ktorom sa začína oslobodenie poistní-
ka od platenia poistného, v zmysle bodu 5.1 alebo 5.5 
týchto OPP SOP2, bude platenie poistného za toto pri-
poistenie pozastavené. 

3.4 Právo poisťovateľa na poistné za toto pripoistenie sa 
obnoví spolu so zača  m pla  eb poistného poistní-
kom, pokiaľ nárok na oslobodenie od platenia zanikne 
v zmysle bodu 5.2 týchto OPP SOP2.

3.5 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pri-
poistenie boli stanovené mimo iného na základe (i) ve-
rejne dostupných šta  s  k o výskyte chorôb v populácii, 
ktoré boli vydané príslušnými štátnymi orgánmi, súk-
romnými alebo profesionálnymi organizáciami v SR ale-
bo EÚ (napr. Národné centrum zdravotníckych informá-
cií, Slovenská národná banka, Sociálna poisťovňa); (ii) 
súčasného stavu zdravotníctva a jeho schopnos   cho-
roby diagnos  kovať a liečiť; (iii) platnej právnej úpravy 
posudzovania podmienok a stupňov invalidity. Pokiaľ 
dôjde v budúcnos   k (i) nezanedbateľným zmenám 
týchto šta  s  k a/alebo (ii) k pokroku v zdravotníctve, 
ktorý bude viesť k nárastu schopnos   diagnos  kovať 
choroby a liečiť ich a/alebo (iii) k nezanedbateľnej zme-
ne platnej právnej úpravy posudzovania podmienok 
a stupňov invalidity, poisťovateľ je oprávnený primera-
ne zvýšiť sadzby poistného na ďalšie poistné obdobia. 
Prípadná zmena sadzby poistného sa riadi ustanovením 
článku 6 týchto OPP SOP2.

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak. 
4.2 Toto pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve.

Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto naň má nárok? 
5.1 Ak dôjde k poistnej udalos   podľa bodu 2.1 písm. a) 

týchto OPP SOP2, poistník je oslobodený od povinnos   
pla  ť bežné poistné za hlavné poistenie a všetky pripo-
istenia počas jedného roka trvania poistenia. Oslobo-
denie od povinnos   pla  ť bežné poistné sa začína odo 
dňa najbližšej splatnos   bežného poistného po poist-
nej udalos  .

5.2 Oslobodenie od povinnos   pla  ť bežné poistné, 
v zmysle bodu 5.1 tohto článku, sa predlžuje o ďalší rok, 
ak poistník preukáže, že podmienky priznania invalidi-
ty v zmysle bodu 2.1 písm a) týchto OPP SOP2 trvajú. 
Ak podmienky uvedené v predchádzajúcej vete tohto 
bodu nebudú spôsobom stanoveným poisťovateľom 
preukázané, nárok na oslobodenie od platenia bežného 
poistného zaniká. 

5.3 Poisťovateľ môže rozhodnúť o trvalom splnení podmie-
nok na oslobodenie od platenia poistného až do zániku 
pripoistenia, ak takéto oslobodenie od platenia poist-
ného už trvalo nepretržite aspoň po dobu 5 rokov ale-
bo nie je možné dôvodne predpokladať skoré zlepšenie 
zdravotného stavu poistníka.

5.4 Počas platnos   oslobodenia poistníka od povinnos   
pla  ť poistné preberá túto povinnosť poisťovateľ.

5.5 Ak nastane poistná udalosť podľa bodu 2.1 písm. b) 
týchto OPP SOP2, potom pri zohľadnení podmienok 
uvedených vo VPP ŽP a VPP IŽP povinnosť pla  ť poistné 
za hlavné poistenie a všetky pripoistenia preberá pois-
ťovateľ, a to odo dňa najbližšej splatnos   bežného po-
istného po poistnej udalos   až do zániku pripoistenia.

Článok 6 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?  
6.1 Ak bol poistník oslobodený od povinnos   pla  ť poistné, 

je povinný v prípade odňa  a invalidity alebo v prípade 
zlepšenia zdravotného stavu túto skutočnosť oznámiť 
bez zbytočného odkladu poisťovateľovi.

6.2 Ak sa poisťovateľ dozvie, že poistník informácie uve-
dené v bode 6.2 tohto článku vedome zatajil, bude 
na bežné poistné, od ktorého bol poistník oslobodený 
neoprávnene, aplikovať ustanovenia článku 9 VPP ŽP 
a článku 9 VPP IŽP.

6.3 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poist-
ného skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoiste-
nia zdravotný stav poistníka. Zdravotný stav poistníka 
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdra-
votnom stave poisteného, t.j. poistníka, ktorý je poist-
ník povinný pri uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo 
a úplne vyplniť, prípadne  ež na základe lekárskej doku-
mentácie vyžiadanej poisťovateľom alebo ním povere-
ným zdravotníckym zariadením od ošetrujúceho lekára 
poistníka či lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovate-
ľa je poistník povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke 
alebo vyšetreniu lekárom či zdravotníckym zariadením 
určeným poisťovateľom, tj. poisťovateľ je oprávnený 
v odôvodnených prípadoch preskúmať zdravotný stav 
poistníka, vrátane jeho pracovnej schopnos   lekárom, 
ktorého poisťovateľ určí. Na základe týchto zistení pois-
ťovateľ potvrdí uzavre  e tohto pripoistenia bez zmeny 
alebo navrhne jeho zmenu (podá pro  návrh), príp. pri-
poistenie s ohľadom na zdravotný stav poistníka ukončí.

6.4 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej po-
treby zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj 
právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu prís-
lušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trho-
vých podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych 
poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP 
SOP2 a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zme-
ne OPP SOP2 alebo k zmene sadzobníka poistného, 
poisťovateľ doručí písomný návrh nového znenia OPP 
SOP2 alebo písomný návrh novej výšky poistného po-
istníkovi na jeho poslednú známu kontaktnú adresu. 
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Deň účinnos   zmeny musí byť stanovený tak, aby me-
dzi doručením nového znenia OPP SOP2 a/alebo novej 
výšky poistného a dňom účinnos   tejto zmeny bolo 
obdobie najmenej 45 kalendárnych dní. Ak poistník 
s navrhovanou zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne 
a s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede 
poisťovateľovi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ po-
istník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred 
dňom účinnos   navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď 
tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas 
so zmenou OPP SOP2 a/alebo výšky poistného v takom 
znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté.

6.5 Počnúc dňom, v ktorom sa začína oslobodenie poist-
níka od platenia bežného poistného, poistník stráca 
nárok na zvýšenie poistného podľa článku 16 VPP IŽP 
a 17 VPP ŽP (infl ačné zvýšenie).

6.6 Poistník si môže opätovne uplatniť právo na zvýšenie 
bežného poistného podľa článku 16 VPP IŽP a 17 VPP ŽP 
s účinnosťou ku dňu výročia uzavre  a poistnej zmluvy 
v roku, nasledujúcom po zániku nároku na oslobodenie 
od platenia bežného poistného podľa bodu 5.2 týchto 
OPP SOP2.

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká? 
Toto pripoistenie zaniká po vzniku skoršej z nasledujúcich 
udalos  :
a) zánikom hlavného poistenia, 
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka, 
c) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Ob-

čianskeho zákonníka, 
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, 
e) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia 

§ 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka, 
h) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
i) uplynu  m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu. 
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia? 
8.1 Priznanie invalidity podľa všeobecne záväzných práv-

nych predpisov z oblas   sociálneho poistenia samo 
o sebe nezakladá nárok poistníka na uznanie jeho in-
validity poisťovateľom v zmysle článku 2 týchto OPP 
SOP2, pokiaľ nebudú splnené všetky podmienky v nich 
uvedené. Poisťovateľ si vyhradzuje právo na preskúma-
nie zdravotného stavu poistníka povereným zdravotníc-
kym zariadením a na základe tohto preskúmania určiť 
percento poklesu schopnos   poistníka vykonávať zá-
robkovú činnosť.

8.2 Právo poisťovateľa na preskúmanie zdravotného stavu 
poistníka a jeho poklesu schopnos   vykonávať zárobko-
vú činnosť povereným zdravotníckym zariadením trvá 
až do konca poskytovania poistného plnenia poistníko-
vi. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú poist-
ného plnenia, najmä zánik nároku na invalidný dôcho-
dok alebo zmenu zdravotného stavu. 

8.3 Vznik poistnej udalos   sa oznamuje poisťovateľovi 
prostredníctvom formulára Oznámenie poistnej uda-
los   k poistnej zmluve, ku ktorému je potrebné pripojiť 
originál dokladu (resp. jeho úradne osvedčenú kópiu) 
príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia o vzniku 
invalidity alebo odborný posudok o zdravotnom stave 
a potvrdenú kópiu lekárskej správy (I. a II. časť) z roko-
vania posudkovej komisie o prechode do invalidity. Ak 
je príčinou vzniku invalidity poistníka úraz poistníka, je 
nevyhnutné vyplniť formulár Oznámenie poistnej uda-

los   následkom úrazu. Poisťovateľ môže požadovať ďal-
šie potrebné doklady pre vyjasnenie rozsahu povinnos-
  poskytnúť poistné plnenie.

8.4 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ k invalidite 
došlo v priamej alebo nepriamej súvislos  : 
a) so samovraždou, pokusom o samovraždu alebo 

úmyselným sebapoškodením poisteného, vrátane 
úmyselného nevyhľadania lekárskej pomoci alebo 
úmyselného nedodržiavania lekárskych pokynov, 
a to bez ohľadu na aktuálny duševný stav poistného;

b) diagnos  ckými, výskumnými, kozme  ckými, terape-
u  ckými alebo preven  vnymi lekárskymi zásahmi, 
ktoré neboli vykonané s cieľom liečenia následkov 
úrazu alebo neodbornými zákrokmi, ktoré si poiste-
ný vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele;

c) s röntgenovým, ionizujúcim alebo jadrovým zaria-
dením, ktoré bolo spôsobené výbuchom, poruchou 
zariadení a prístrojov, neodborným zachádzaním 
osôb, kontaminovanou rádioak  vitou z akéhokoľvek 
jadrového paliva alebo jadrového odpadu alebo zo 
spaľovania jadrového paliva;

d) rádioak  vnou, toxickou, explozívnou alebo inak ne-
bezpečnou alebo kontaminujúcou vlastnosťou aké-
hokoľvek nukleárneho zariadenia, rádioak  vneho 
materiálu, reaktoru, nukleárnou montážou alebo 
nukleárneho komponentu. Vo vzťahu k rádioak  v-
nemu materiálu sa táto výluka nevzťahuje na rádio-
ak  vne izotopy iné ako jadrové palivo, pokiaľ sú  e-
to izotopy pripravované, prepravované, uchovávané 
alebo používané pre obchodné, poľnohospodárske, 
lekárske, vedecké alebo iné podobné mierové účely;

e) pôsobením chemických, biologických, bio-chemic-
kých, elektromagne  ckých zbraní alebo pôsobením 
zbraní alebo zariadení využívajúcich atómové alebo 
nukleárne š  epenie, syntézu alebo inú podobnú re-
akciu, rádioak  vnu silu alebo látku;

f) s výkonom práce poisteného, ktoré sú zakázané 
pracovnoprávnymi predpismi a predpismi s nimi 
súvisiacimi.

Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP SOP2 platné a účinné? 
Tieto OPP SOP2 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. mája 2017. 
Článok 10 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa 
dôležité? 
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, majú 
význam podľa VPP ŽP alebo VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH. Pre 
účely tohto poistenia sa vymedzujú nasledujúce pojmy:
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
Taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov 
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
Invalidita
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistníka, ktorý spô-
sobuje pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
o viac ako 70 %. 
Invalidný dôchodok
Invalidný dôchodok priznaný poistníkovi orgánom verejnej 
moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými 
a účinnými v čase vzniku poistnej udalosti.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE ODŠKODNÉHO 

ZA DOBU LIEČENIA ÚRAZU DIEŤATA 
S PROGRESIOU A S BOLESTNÝM  OPP SDL2 

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité? 
1.1 Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie od-

škodného za dobu liečenia úrazu dieťaťa s progresiou 
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a s bolestným (ďalej len „OPP SDL2“) dopĺňajú všeobec-
né poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len 
„VPP ŽP“), všeobecné poistné podmienky pre inves  č-
né životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP”), všeobecné 
poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len 
„VPP ÚP“) a všeobecné poistné podmienky pre pripois-
tenie chorôb (ďalej len „VPP PCH“) a tvoria neoddeliteľ-
nú súčasť poistnej zmluvy.

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SDL2, ustanove-
nia OPP SDL2 sa použijú prednostne pred ustanoveniami 
VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP a ustanovenia VPP ŽP, VPP IŽP 
a VPP ÚP sa použijú pred dispozi  vnymi ustanoveniami 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie. 

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie a na aké poistné pl-
nenie mám nárok? 
2.1 Poistnou udalosťou v rámci tohto pripoistenia je úraz 

alebo poškodenie zdravia poisteného dieťaťa násled-
kom úrazu (ďalej len „úraz“) uvedený v Tabuľke č. 1 
– „Úrazy so štandardizovanou dobou liečenia“, ktorá 
tvorí prílohu týchto OPP SDL2 (ďalej len „Tabuľka č. 1“). 
Poistnou udalosťou je aj iný úraz dieťaťa, pokiaľ je ho 
na základe posúdenia lekára poisťovateľa možné pripo-
dobniť na základe závažnos   a povahy k úrazu uvede-
nému v Tabuľke č. 1 týchto OPP SDL2 (ďalej len „pri-
podobnenie“), pričom na pripodobnený úraz sa naďalej 
pozerá ako na úraz, ku ktorému bol pripodobnený. Po-
istnou udalosťou nie je úraz, pri ktorom v Tabuľke č. 1 
je uvedené, že sa za neho neposkytuje poistné plnenie.

2.2 Poistnou udalosťou v rámci tohto pripoistenia je aj úraz 
alebo poškodenie zdravia poisteného dieťaťa násled-
kom úrazu uvedený v Tabuľke č. 2 – „Úrazy ocenené 
fi xnou poistnou sumou“, ktorá tvorí prílohu týchto OPP 
SDL2 (ďalej len „Tabuľka č. 2“). V tomto prípade je po-
istné plnenie vyplácané iba za úrazy explicitne uvedené 
v Tabuľke č. 2 týchto OPP SDL2. 

2.3 K úrazu, vrátane komplikácií pri liečbe úrazu uvedených 
v Tabuľke č. 3 podľa týchto OPP SDL2 musí dôjsť počas 
doby trvania tohto pripoistenia. Toto pripoistenie sa ne-
vzťahuje na akékoľvek zranenia, telesné poškodenie ale-
bo zhoršenie zdravia, ktoré vznikli, boli diagnos  kované 
alebo liečené pred dobou platnos   tohto pripoistenia.

2.4 Poistným plnením je:
a) odškodné za dobu liečenia úrazu dieťaťa s progre-

siou - ak dôjde k poistnej udalos   podľa bodu 2.1 
týchto OPP SDL2, poisťovateľ je povinný poskytnúť 
poistné plnenie poistenému vo výške súčinu dojed-
nanej dennej dávky a počtu dní štandardizovanej 
doby liečenia daného úrazu podľa Tabuľky č. 1 tých-
to OPP SDL2; 

b) bolestné k dobe liečenia úrazu dieťaťa - ak dôjde 
k poistnej udalos   podľa bodu 2.2 týchto OPP SDL2, 
poisťovateľ je povinný poskytnúť jednorazové poist-
né plnenie poistenému vo výške poistnej sumy uve-
denej pre daný úraz a dohodnutý násobok poistnej 
sumy podľa Tabuľky č. 2 týchto OPP SDL2. 

2.5 Poistné plnenie v zmysle bodu 2.4 písm. a) týchto OPP 
SDL2 je ďalej násobené koefi cientom progresie. Výška 
koefi cientu progresie je stanovená nasledovne:

Štandardizovaná doba 
liečenia úrazu

Koeficient progresie 

do 89 dní 1
od 90 – 169 dní 2

od 170 – 365 dní 3

2.6 Pokiaľ presiahne skutočná doba liečenia úrazu pod do-
hľadom lekára štandardizovanú dobu liečenia úrazu 
z dôvodu, že počas liečenia nastane niektorá z kom-
plikácii uvedených v tomto bode, vypla   poisťovateľ 
navyše poistné plnenie určené ako súčin dojednanej 
dennej dávky a rozdielu počtu dní skutočnej doby lieče-
nia a počtu dní štandardizovanej doby liečenia daného 
úrazu. Najvyššia hodnota tohto rozdielu pre jednotlivé 
komplikácie je uvedená Tabuľke č. 3. Poisťovateľ teda 
vypla   skutočný počet dní liečenia úrazu, maximálne 
však do limitu uvedenom pre príslušnú komplikáciu 
v Tabuľke č. 3. Pri poistnom plnení z dôvodu komplikácii 
sa neuplatňuje koefi cient progresie. 

Tabuľka č. 3
Komplikácie pri liečbe následkov úrazu Max. doba 

plnenia
Infekcia (lokálny alebo celkový bakteriálny 
zápal pri preniknu   infekcie ranou) 365 dní

Infi kovaný hematóm 365 dní
Nekróza kože liečená operačne (plas  kou) 365 dní
Osteomyeli  s (zápal kostnej drene 
spôsobený baktériami) 365 dní

Predĺžená doba hojenia / pakĺb 365 dní
Pľúcna embólia spôsobená imobilizáciou 
pevnou fi xáciou alebo po operácii 365 dní

Poškodenie nervu (potvrdené EMG 
vyšetrením) 60 dní

2.7 Poisťovateľ v prípade vzniku poistnej udalos   podľa 
bodu 2.1 týchto OPP SDL2 navyše vypla   poistné plne-
nie za hospitalizáciu, pokiaľ si liečenie úrazu do 24 ho-
dín od okamihu úrazu vyžiada pobyt v nemocnici dlhší 
ako 24 po sebe nasledujúcich hodín. 

2.8 Výška poistného plnenia za hospitalizáciu sa určí 
ako súčin 50 % dojednanej dennej dávky a počtu dní 
hospitalizácie. 

2.9 Pokiaľ poistený utrpel niekoľko úrazov súčasne jedným 
úrazovým dejom v zmysle Tabuľky č. 1 týchto OPP SDL2, 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie len za jeden úraz 
s najdlhšou štandardizovanou dobou liečenia úrazu. 
Poistné plnenie pre prípad komplikácii sa v prípade jed-
ného úrazového deja rovná súčinu dojednanej dennej 
dávky a rozdielu počtu dní skutočnej doby liečenia úra-
zu, najviac však v závislos   od danej komplikácie uvede-
nej v Tabuľke č. 3 bodu 2.6 týchto OPP SDL2, a počtu dní 
štandardizovanej doby liečenia úrazu s najdlhšou štan-
dardizovanou dobou liečenia úrazu. Najvyššia hodnota 
tohto rozdielu pre jednotlivé komplikácie je uvedená 
v Tabuľke č. 3 bodu 2.6 týchto OPP SDL2. Pri poistnom 
plnení z dôvodu komplikácii sa neuplatňuje koefi cient 
progresie. 

2.10 Pokiaľ poistený utrpel niekoľko úrazov súčasne jedným 
úrazovým dejom v zmysle Tabuľky č. 2 týchto OPP SDL2, 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie len za úraz s naj-
vyššou poistnou sumou. 

2.11 Poistený je povinný oznámiť poistnú udalosť bez zby-
točného odkladu do sídla poisťovateľa, a to na pred-
písanom formulári poisťovateľa „Oznámenie poistnej 
udalos  “, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke 
poisťovateľa, prípadne na Servisnom portáli poisťova-
teľa. Pokiaľ poistený s ohľadom na svoj zdravotný stav 
nebude schopný sám poisťovateľovi oznámiť poistnú 
udalosť ani požiadať o poistné plnenie, k oznámeniu 
poistnej udalos   je oprávnený aj poistník, osoba blízka 
k poistenému či žijúca s poisteným v spoločnej domác-
nos  , prípadne aj iná osoba, ktorá má na poistné plne-
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nie právny nárok. Poistné plnenie bude v takomto prí-
pade vyplatené na bankový účet dohodnutý pre  eto 
účely, pokiaľ poistený v rámci šetrenia poistnej udalos   
neurčí inak. 

2.12 Poisťovateľ vypla   poistné plnenie jednorazovo najskôr 
po tom, kedy mu poistený predloží svoj nárok na po-
istné plnenie (predloží riadne vyplnený a lekárom po-
tvrdený formulár Oznámenie poistnej udalos   vrátane 
lekárskej správy). 

2.13 Poistnou udalosťou pripoistenie nezaniká. 
Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie? 
3.1 Bežné poistné za toto pripoistenie sa pla   podľa počtu 

poistených de   spolu s poistným za hlavné poistenie 
v rovnakých poistných obdobiach. 

3.2 Výška bežného poistného za úrazy uvedené v Tabuľke č. 
1 týchto OPP SDL2 sa rovná násobku dohodnutej den-
nej dávky a sadzby poistného uvedeného v Sadzobníku 
poplatkov. Výška bežného poistného za úrazy uvedené 
v Tabuľke č. 2 týchto OPP SDL2 sa rovná násobku do-
hodnutej kategórie poistnej sumy a sadzby poistného 
uvedeného v Sadzobníku poplatkov. 

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
4.2 Pripoistenie sa dojednáva na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve. 
Článok 5 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení? 
5.1 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-

ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia 
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného 
skúma poisťovateľ na základe vyplneného zdravotné-
ho dotazníka o zdravotnom stave, ktorý je poistený 
sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástup-
ca povinný pravdivo a úplne vyplniť, pokiaľ nestanoví 
poisťovateľ inak. Poistený je povinný poskytnúť poisťo-
vateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní zdravotnej doku-
mentácie potrebnej na poistné vyšetrenie (aj predbež-
né) a je povinný podrobiť sa na požiadanie poisťovateľa 
vyšetreniu zdravotného stavu u lekára určeného pois-
ťovateľom v termíne určenom poisťovateľom. Na zák-
lade týchto zistení poisťovateľ potvrdí dojednanie tohto 
pripoistenia bez zmeny, navrhne pro  návrh, prípadne 
pripoistenie s ohľadom na zdravotný stav poisteného 
ukončí. 

5.2 Maximálna výška dennej dávky, ktorú je možné dojed-
nať na pripoistení v zmysle bodu 2.1 týchto OPP SDL2 
je závislá od výšky hrubého ročného príjmu zákonného 
zástupcu poisteného dieťaťa ku dňu dojednania pripo-
istenia podľa „Tabuľky maximálnych denných dávok“. 
Maximálna výška denných dávok je posudzovaná v súč-
te všetkých poistení denného odškodného alebo doby 
nevyhnutného liečenia úrazu, ktoré má poistený u po-
isťovateľa dojednané. 

5.3 V prípade vzniku poistnej udalos   v zmysle bodu 
2.1 týchto OPP SDL2 je zákonný zástupca poisteného 
povinný preukázať poisťovateľovi (i) výšku svojho príj-
mu za obdobie 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov predchádzajúcich ku dňu začiatku tohto pri-
poistenia, pokiaľ ide o príjem zákonného zástupcu zo 
závislej činnos   alebo (ii) výšku príjmu za zdaňovacie 
obdobie predchádzajúce ku dňu začiatku tohto pri-
poistenia, ak má zákonný zástupca poisteného príjem 
z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnos  . 
Zákonný zástupca poisteného preukazuje výšku svojho 
príjmu predložením overenej kópie daňového priznania 
alebo výplatnej pásky za obdobie podľa predošlej vety.

5.4 Pokiaľ je priemerný príjem zákonného zástupcu po-
isteného za obdobie podľa bodu 5.3 týchto OPP SDL2 
nižší ako dohodnutá denná dávka a zároveň poisťovateľ 

zis  , že pri uzatváraní pripoistenia odpovedal zákonný 
zástupca poisteného na písomné otázky poisťovateľa 
týkajúce sa dojednávaného pripoistenia nepravdivo 
alebo neúplne a pri pravdivom a úplnom zodpovedaní 
otázok by pripoistenie s poisteným nebol uzavrel, po-
isťovateľ je oprávnený od pripoistenia odstúpiť. Právo 
odstúpenia od pripoistenia podľa predchádzajúcej vety 
môže poisťovateľ uplatniť do 3 mesiacov odo dňa, keď 
takúto skutočnosť zis  l.

5.5 Poistený sa zaraďuje do rizikovej skupiny 1 bez ohľadu 
na jeho záujmovú, resp. športovú činnosť. 

5.6 Pokiaľ je pre určitý úkon podľa týchto OPP SDL2 a/alebo 
príslušných právnych predpisov stanovená lehota a za-
čiatok lehoty pripadne na deň, ktorý nie je pracovným 
dňom, lehota začína plynúť až najbližším pracovným 
dňom. Poisťovateľ si vyhradzuje právo primerane pre-
dĺžiť lehotu v prípade, ak dôjde k neočakávanému ale-
bo okolnosťami vynútenému technickému prerušeniu 
funkčnos   interných systémov poisťovateľa. 

5.7 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potre-
by zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj práv-
neho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušné-
ho orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových 
podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych po-
znatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP SDL2 
a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene sa-
dzobníka poistného, poisťovateľ doručí písomný návrh 
nového znenia OPP SDL2 alebo písomný návrh novej 
výšky poistného poistníkovi na jeho poslednú známu 
kontaktnú adresu. Deň účinnos   zmeny musí byť sta-
novený tak, aby medzi doručením nového znenia OPP 
SDL2 a/alebo novej výšky poistného a dňom účinnos   
tejto zmeny bolo obdobie najmenej 45 kalendárnych 
dní. Ak poistník s navrhovanou zmenou nesúhlasí, má 
právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou ku dňu doru-
čenia výpovede poisťovateľovi vypovedať toto pripois-
tenie. Pokiaľ poistník poisťovateľovi najmenej 30 kalen-
dárnych dní pred dňom účinnos   navrhovanej zmeny 
nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým 
poistník svoj súhlas so zmenou OPP SDL2 a/alebo výšky 
poistného v takom znení a rozsahu, ako bolo poisťova-
teľom navrhnuté.

5.8 Na pripoistenie sa nevzťahuje ustanovenie o ochrane 
pred infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP 
ŽP. 

Článok 6 – Kedy nemám nárok na poistné plnenie? 
6.1 Právo na poistné plnenie nevzniká:

a) z dôvodu úrazu v zmysle Tabuľky č. 1 týchto OPP 
SDL2 v prípade vykĺbenia kĺbov konča  n ak toto vy-
kĺbenie je liečené inak ako repozíciou (napravením) 
lekárom alebo opera  vne,

b) z dôvodu úrazu v zmysle Tabuľky č. 2 týchto OPP 
SDL2 v prípade pomliaždenia alebo podvrtnu  a, po-
kiaľ v rámci ošetrenia nie je uskutočnené chirurgic-
ké, ortopedické alebo traumatologické vyšetrenie, 
a v prípade pomliaždenia súčasne nie je splnená 
podmienka vytvorenia opuchu, hematómu alebo 
presiaknu  a podkožia,

c) z dôvodu úrazu v zmysle Tabuľky č. 2 týchto OPP 
SDL2 v prípade pomliaždenia alebo podvrtnu  a ná-
sledkom úrazu, pokiaľ k tomuto úrazu došlo skôr ako 
po uplynu   jedného roka od predchádzajúceho úra-
zu, ktorého následkom bolo rovnako pomliaždenie 
alebo podvrtnu  e, a ktoré bolo poistnou udalosťou. 

6.2 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ poistná 
udalosť bola spôsobená priamo alebo nepriamo ktoro-
ukoľvek z nasledovných okolnos  :
a) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-

niach VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP,
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b) požívaním alkoholu, zneužívaním liekov, aplikáciou 
omamných a/alebo toxických látok alebo prípravkov, 
ktoré obsahujú  eto látky,

c) s poruchou alebo stratou vedomia, epilep  ckým 
alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahne celé 
telo poisteného, pokiaľ nebol úraz jeho výlučnou 
príčinou,

d) duševnými poruchami, zmenami psychického stavu, 
a to bez ohľadu na jeho duševný stav,

e) v dôsledku úrazu, ktorý nastal pred začiatkom poiste-
nia, s výnimkou prípadov, kedy pri uzatváraní poiste-
nia bol vyplnený zdravotný dotazník, tento zdravotný 
dotazník bol vyplnený pravdivo a úplne a poisťova-
teľ napriek existencii úrazu poisteného akceptoval 
do poistenia,

f) s úrazom poisteného, ktorý nastal v súvislos   s ako-
ukoľvek jeho chorobou, vrátane jej zhoršenia, alebo 
v súvislos   s chronickými zdravotnými komplikácia-
mi, ktoré existovali pred týmto úrazom,

g) so zhoršením ochorenia poisteného, ku ktorému do-
šlo následkom úrazu poisteného.

6.3 Právo na poistné plnenie za hospitalizáciu nevzniká, 
pokiaľ:
a) ide o liečebný pobyt poisteného v kúpeľnej liečebni, 

zotavovni, doliečovacom zariadení, rehabilitačnom 
centre, alebo rehabilitačnom oddelení liečební. To 
nepla   v prípade, kedy je pobyt z lekárskeho hľadis-
ka nevyhnutnou súčasťou liečby úrazu a poisťovateľ 
vopred dal k tomuto pobytu písomný súhlas. 

b) ide o liečebný pobyt poisteného v zariadeniach pre 
liečbu alkoholizmu, toxikománie a hráčskej závislos  , 

c) ide o hospitalizáciu poisteného v liečebniach pre dl-
hodobo chorých, liečebniach na liečbu tuberkulózy 
a respiračných ochorení a v ďalších iných oddele-
niach liečebných ústavov a doliečovacích zariade-
ní, ústavoch sociálnej starostlivos   a v domovoch 
dôchodcov, 

d) ide o hospitalizáciu poisteného, ktorá súvisí výhrad-
ne s potrebou opatrovateľskej alebo opatrovníckej 
služby, alebo ide len o čiastočnú hospitalizáciu s den-
nou alebo nočnou liečbou. 

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká? 
Toto pripoistenie zaniká po vzniku skoršej z nasledujúcich 
udalos  : 
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) odstúpením od poistnej zmluvy poisťovateľom podľa 

bodu 5.4 týchto OPP SDL2, 
f) dohodou,
g) smrťou poisteného, 
h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občian-

skeho zákonníka,
i) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
j) uplynu  m poistnej doby, na ktorú bolo pripoistenie 

dohodnuté. 
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Od kedy sú tieto OPP SDL2 platné a účinné? 
8.1 Tieto OPP SDL2 nadobúdajú platnosť dňom ich schvá-

lenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 
25. mája 2018.

Článok 9 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa dôležité? 
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, majú 
význam, ktorý je im priznaný vo VPP ŽP alebo VPP IŽP a v VPP 

ÚP. Pre účely tohto pripoistenia sa nižšie uvedené pojmy vy-
kladajú takto:
Denná dávka
V poistnej zmluve dohodnutá poistná suma, vyplácaná za je-
den deň trvania poistnej udalosti
Hospitalizácia
Z lekárskeho hľadiska nevyhnutný liečebný pobyt poisteného 
v zdravotníckom zariadení. 
Pevná fixácia
Za pevnú fixáciu sa považuje sadra, rigidná ortéza, alumínio-
vý fixátor, plastová fixácia, Desaultov obväz. Za pevnú fixáciu 
sa nepovažuje zinkoklih, škrobový obväz, obväz, ovínadlo, 
taping. 
Poistný rok
Dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami 
poistenia
Príjem
Hrubý príjem poisteného zo závislej činnosti alebo príjem 
zákonného zástupcu poisteného z podnikania alebo z inej 
samostatne zárobkovej činnosti pred zdanením.
Profesionálne vykonávanie športu
Športová činnosť vykonávaná ako povolanie na základe zmluvy 
uzatvorenej so športovým klubom či iným subjektom podnika-
nia v tejto oblasti, pokiaľ je z takejto zmluvy zrejmé, že špor-
tovec výkonom športovej činnosti (formou závodov, súťaží 
vrátane príprav na ne) získava finančné prostriedky k uspoko-
jovaniu svojich potrieb (spravidla ide o jeho hlavný, prípadne 
prevažujúci zdroj príjmov). Profesionálnym vykonávaním 
športu sa rozumie aj vykonávanie plne kontaktných športov 
a športovej činnosti v rámci najvyššej seniorskej súťaže v prís-
lušnom športe (bez ohľadu na obsah či existenciu zmluvy), a to 
aj vtedy, pokiaľ vedľa športovej činnosti športovec vykonáva 
ešte povolanie alebo sa na výkon budúceho povolania sústav-
ne pripravuje štúdiom na strednej alebo vysokej škole. 
Úraz
Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej 
telesnej sily nezávislej na vôli poisteného, ku ktorému došlo 
počas trvania pripoistenia a ktoré spôsobilo telesné poškode-
nie alebo smrť poisteného. Úrazom je aj neúmyselné, náhle, 
neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo 
nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického 
prúdu, chemických látok a jedov (okrem mikrobiologických 
jedov a imunotoxických látok), ktoré poistenému, nezávisle 
od jeho vôle, spôsobilo telesné poškodenie alebo smrť a ku 
ktorým došlo počas trvania pripoistenia. Telesné poškodenie 
alebo smrť považuje poisťovateľ za spôsobené úrazom, ak 
vznikne miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných 
zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom, nákazou 
tetanom alebo vírusom HIV pri úraze. Za úraz sa naopak ne-
považuje: synovialitida, epikondylitída, slabinová a pupočná 
prietrž, vyklenutie medzistavcovej platničky a s ňou súvisiace 
ťažkosti, vrátane vertebrogenných algických syndrómov a iné 
ujmy na zdraví spôsobené zdvíhaním bremena, a to ani v prí-
pade, ak ich príčinou je úraz. 
Zdravotnícke zariadenie
Štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie s lôžkovým 
oddelením s odborným lekárskym vedením a 24-hodino-
vými službami kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, 
disponujúce vhodným lekárskym vybavením nevyhnutným 
na určovanie diagnóz a liečenie pacientov vo svojom areáli 
alebo na zmluvnom základe v dostupnom zariadení, ktoré 
zabezpečuje lekárske ošetrenie ním prijatých chorých alebo 
zranených a ktoré má licenciu vykonávať lekársku prax (ak je 
vyžadovaná zákonom).
Zlomenina otvorená
Zlomenina, pri ktorej je prvotné zranenie spôsobené mecha-
nizmom, nie chirurgickou ranou. 
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Príloha k osobitným poistným podmienkam 

pre pripoistenie SDL2
Tabuľka č. 1 – Úrazy so štandardizovanou dobou liečenia
Úrazy a zranenia Štandardizovaná doba liečenia úrazu
1. HLAVA  
1 Čiastočná skalpácia hlavy s kožným 

defektom
28

2 Úplná skalpácia hlavy s kožným 
defektom

60

3 Vykĺbenie dolnej čeľuste jednostranné 
i obojstranné

21

4 Zlomenina spodiny lebečnej bez 
komplikácii

90

5 Zlomenina spodiny lebečnej 
s komplikáciami

150

6 Zlomenina klenby lebečnej bez 
vpáčenia úlomkov

49

7 Zlomenina klenby lebečnej 
s vpáčeniami úlomkov

105

8 Zlomenina čelnej kosti bez posunu 
úlomkov

28

9 Zlomenina čelnej kosti s posunom 
úlomkov

90

10 Zlomenina temennej kosti bez posunu 
úlomkov

28

11 Zlomenina temennej kosti s posunom 
úlomkov

90

12 Zlomenina záhlavnej kosti bez posunu 
úlomkov

28

13 Zlomenina záhlavnej kosti s posunom 
úlomkov

90

14 Zlomenina spánkovej kosti bez posunu 
úlomkov

28

15 Zlomenina spánkovej kosti s posunom 
úlomkov

90

16 Zlomenina okraja očnice 35
17 Zlomenina nosných kostí bez posunutia 

úlomkov
21

18 Zlomenina nosných kostí s posunutím 
úlomkov

28

19 Zlomenina nosnej prepážky 21
20 Zlomenina lícnej kosti 35
21 Zlomenina dolnej čeľuste bez 

posunutia úlomkov
49

22 Zlomenina dolnej čeľuste s posunutím 
úlomkov

77

23 Zlomenina hornej čeľuste bez 
posunutia úlomkov

60

24 Zlomenina hornej čeľuste s posunutím 
úlomkov

90

25 Zlomenina ďasnového výbežku hornej 
alebo dolnej čeľuste

42

26 Zlomenina komplexu jarmovej kosti 
a hornej čeľuste

56

27 Združené zlomeniny Le Fort I 84
28 Združené zlomeniny Le Fort II 120
29 Združené zlomeniny Le Fort III 270
30 Podvrtnutie čeľuste Neplní sa
31 Pomliaždenie tváre a hlavy Neplní sa
2. OKO  
32 Tržná alebo rezná rana viečka ošetrená 

chirurgicky
Neplní sa

33 Tržná alebo rezná rana viečka 
prerušujúca slzné cesty

35

34 Popálenie kože viečka II B a III st. 
jedného oka

35

35 Popálenie kože viečka II B a II st. oboch 
očí

35

36 Zápal slzného vačku následkom úrazu 
liečený konzervatívne

Neplní sa

37 Zápal slzného vačku následkom úrazu 
liečený operačne

35

38 Poleptanie (Popálenie) spojivky prvého 
stupňa

Neplní sa

39 Poleptanie (Popálenie) spojivky 
druhého stupňa

21

40 Poleptanie (Popálenie) spojivky 
tretieho stupňa

70

41 Perforácia v prechodnej riase 
s krvácaním (bez poranenia bielka), 
rana spojivky chirurgicky ošetrená

Neplní sa

42 Hlboká rana rohovky bez prederavenia 
bez komplikácii

Neplní sa

43 Pomliaždenie očného bielka či buľvu Neplní sa
44 Hlboká rana rohovky bez prederavenia 

komplikovaná šedým poúrazovým 
zákalom 

63

45 Hlboká rana rohovky bez prederavenia 
komplikovaná vnútroočným zápalom 

70

46 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená konzervatívne 
bez komplikácii

35

47 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená konzervatívne 
komplikovaná poúrazovým šedým 
zákalom

70

48 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená konzervatívne 
komplikovaná vnútroočným zápalom

100

49 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená konzervatívne 
komplikovaná vnútroočným 
nemagnetickým telieskom

100

50 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky bez 
komplikácii

56

51 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky 
komplikovaná odchlopením dúhovky 
alebo prietržou dúhovky

84

52 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky 
komplikovaná šedým poúrazovým 
zákalom

70

53 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky 
komplikovaná vnútroočným zápalom 

100

54 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky 
komplikovaná cudzím vnútroočným 
nemagnetickým telieskom

100

55 Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením liečená chirurgicky 
komplikovaná cudzím vnútroočným 
magnetickým telieskom

100

56 Rana prenikajúca do očnice bez 
komplikácii

Neplní sa

57 Rana prenikajúca do očnice 
komplikovaná cudzím nemagnetickým 
telieskom v očnici

70

58 Rana prenikajúca do očnice 
komplikovaná cudzím magnetickým 
telieskom v očnici

42

59 Pomliaždenie oka s krvácaním 
do prednej komory bez komplikácii

56

60 Pomliaždenie oka s krvácaním 
do prednej komory komplikované 
druhotným zvýšením tlaku, vyžadujúce 
chirurgické ošetrenie

90
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61 Pomliaždenie oka s natrhnutím 
dúhovky bez komplikácii

35

62 Pomliaždenie oka s natrhnutím 
dúhovky komplikované zápalom 
dúhovky

84

63 Pomliaždenie oka s natrhnutím 
dúhovky komplikované poúrazovým 
šedým zákalom

70

64 Subluxácia šošovky bez komplikácií 35
65 Subluxácia šošovky komplikovaná 

druhotným zvýšením tlaku, vyžadujúca 
chirurgické ošetrenie

100

66 Luxácia šošovky bez komplikácií 60
67 Luxácia šošovky komplikovaná 

druhotným zvýšením tlak, vyžadujúca 
chirurgické ošetrenie

120

68 Krvácanie do sklovca a sietnice bez 
komplikácii

112

69 Krvácanie do sklovca a sietnice 
komplikované druhotným zvýšením 
tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie

120

70 Otras sietnice Neplní sa
71 Poúrazový rohovkový vred 70
72 Popálenie alebo poleptanie epitelu 

rohovky
21

73 Popálenie alebo poleptanie 
rohovkového parenchýmu

180

74 Odštiepenie sietnice vzniknuté ako 
priamy následok poranenia oka 
zisteného lekárom

91

75 Úrazové postihnutia zrakového nervu 
a chiasmu

120

76 Zlomenina steny vedľajšej dutiny 
nosnej s podkožným emfyzémom

28

77 Zlomenina nosných kostí prerušujúca 
slzné cesty liečená konzervatívne

28

78 Zlomenina nosných kostí prerušujúca 
slzné cesty liečená operačne

49

79 Poranenie oka vyžadujúce 
bezprostredné vybratie oka

49

80 Poranenie oka vyžadujúce 
bezprostredné vybratie oboch očí 

365

81 Poranenie okohybného aparátu 
s diplopiou

120

3. UCHO  
82 Prederavenie bubienka bez zlomeniny 

lebečných kostí a bez druhotnej 
infekcie

Neplní sa

83 Prederavenie bubienka bez zlomeniny 
lebečných kostí a s druhotnou 
infekciou liečené konzervatívne

30

84 Prederavenie bubienka bez zlomeniny 
lebečných kostí a s druhotnou 
infekciou liečené operačne

56

85 Otras labyrintu Neplní sa
86 Pomliaždenie ušnice Neplní sa
4. ZUBY  
87 Strata alebo nutná extrakcia trvalých 

zubov
Neplní sa

88 Vyrazenie, poškodenie alebo strata 
dočasných, nevitálnych alebo umelých 
zubov

Neplní sa

89 Uvoľnenie závesného väzového 
aparátu jedného a viac zubov 
(subluxácia, luxácia, reimplantácia) 
s nutnou fixačnou dlahou

42

90 Zlomenina jedného alebo viacerých 
koreňov zubov s nutnou fixačnou 
dlahou

42

Za stratu zubu sa považuje aj odlomenie korunky 
v rozsahu väčšom ako 1/3. V prípade odlomenia 
korunky v rozsahu 1/3 alebo menej, je podmienkou 
poskytnutia plnenia strata vitality vyžadujúca si 
liečenie.

5. KRK  
91 Pomliaždenie krku a šije Neplní sa
92 Poleptanie, prederavenie alebo 

roztrhnutie pažeráka
105

93 Perforujúce poranenie hrtanu 120
94 Perforujúce poranenie priedušnice 120
95 Zlomenina jazylky alebo chrupaviek 

hrtana
80

96 Poškodenie hlasiviek následkom úrazu 
bez trvalých následkov

Neplní sa

97 Poškodenie hlasiviek následkom úrazu 
s trvalým následkom

90

98 Pomliaždenie hrtana a účinok 
dráždivých pár a plynov na hlasivky 
a sliznicu hltacích a dýchacím orgánov

Neplní sa

6. HRUDNÍK  
99 Roztrhnutie pľúc 77
100 Úrazové poškodenie srdca 

echokardiologicky preukázané
90

101 Roztrhnutie bránice 84
102 Zlomeniny hrudnej kosti bez posunutia 

úlomkov
35

103 Zlomeniny hrudnej kosti s posunutím 
úlomkov

70

104 Zlomeniny jedného rebra 
röntgenologicky preukázané

21

105 Zlomeniny rebier röntgenologicky 
preukázané – dve až päť

35

106 Zlomeniny rebier röntgenologicky 
preukázané – šesť a viac

63

107 Dvierková zlomenina rebier (vyrazená) 
– dve až štyri 

70

108 Dvierková zlomenina rebier (vyrazená) 
– päť a viac

98

109 Dvierková zlomenina hrudnej kosti 98
110 Spontánny pneumotorax Neplní sa
111 Poúrazový pneumotorax zatvorený 49
112 Poúrazový pneumotorax otvorený 49
113 Poúrazové krvácanie do hrudníka 

liečené konzervatívne
49

114 Poúrazové krvácanie do hrudníka 
liečené operačne 

84

115 Pomliaždenie hrudnej steny Neplní sa
7. BRUCHO  
116 Rana prenikajúca do brušnej dutiny 

bez poranenia vnútrobrušných orgánov
Neplní sa

117 Roztrhnutie pečene 63
118 Roztrhnutie pečene - operatívne 120
119 Zhmoždenie sleziny 35
120 Roztrhnutie sleziny 56
121 Roztrhnutie (rozhmoždenie) pankreasu 

liečené konzervatívne
105

122 Roztrhnutie (rozhmoždenie) pankreasu 
liečené operačne

120

123 Úrazové prederavenie žalúdka 90
124 Úrazové prederavenie dvanástorníka 90
125 Roztrhnutie mezentéra bez resekcie 

čreva
56

126 Roztrhnutie mezentéra s resekciou 
čreva

84

127 Roztrhnutie tenkého čreva 84
128 Roztrhnutie hrubého čreva 84
129 Pomliaždenie brušnej steny Neplní sa

8. UROGENITÁLNE ÚSTROJENSTVO  
130 Pomliaždenie obličky Neplní sa
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131 Pomliaždenie penisu Neplní sa
132 Pomliaždenie semenníkov a mieška Neplní sa
133 Pomliaždenie vonkajších ženských 

pohlavných orgánov
Neplní sa

134 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky 
liečené konzervatívne

63

135 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky 
liečené operačne

84

136 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky 
vedúce k jej odňatiu

70

137 Roztrhnutie močového mechúra 84
138 Roztrhnutie močovej trubice 120

9. CHRBTICA  
139 Atlantookcipitálne vytknutie bez 

poškodenia miechy alebo jej koreňov
168

140 Čiastočné vykĺbenie krčnej chrbtice 
(posun stavca preukázaný RTG)

140

141 Vykĺbenie krčnej chrbtice 168
142 Vykĺbenie hrudnej chrbtice 168
143 Vykĺbenie driekovej chrbtice 168
144 Vykĺbenie kostrče 49
145 Zlomeniny tŕňových a priečnych 

výbežkov – jedného
28

146 Zlomeniny tŕňových a priečnych 
výbežkov – dvoch a viac

49

147 Kompresívna a okrajová zlomenina 
jedného stavcového tela liečená 
pokojom na lôžku

42

148 Kompresívna a okrajová zlomenina 
dvoch a viac stavcových tiel liečená 
pokojom na lôžku

84

149 Zlomeniny C chrbtice liečené 
repozíciou alebo korzetom

90

150 Zlomeniny C chrbtice liečené operačne 154
151 Zlomeniny Th chrbtice liečené 

repozíciou alebo korzetom
90

152 Zlomeniny Th chrbtice liečené 
operačne

154

153 Zlomeniny L chrbtice liečené 
repozíciou alebo korzetom

90

154 Zlomeniny L chrbtice liečené operačne 154
155 Pomliaždenie krajiny krčnej, hrudnej, 

driekovej, sakrálnej chrbtice a kostrče
Neplní sa

156 Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo 
bedrovej chrbtice

Neplní sa

157 Vyklenutie alebo iné poškodenie 
medzistavcovej platničky

Neplní sa

10. PANVA  
158 Zlomenina lopaty bedrovej kosti 

liečená konzervatívne
42

159 Zlomenina lopaty bedrovej kosti 
liečená operačne

84

160 Zlomenina lopaty bedrovej kosti 
liečená operačne (otvorená)

120

161 Odtrhnutie predného horného alebo 
dolného bedrového tŕňa 

42

162 Zlomenina sedacieho hrboľa 42
163 Zlomenina ramienka hladkej lonovej 

kosti jednostranná
28

164 Zlomenina ramienka lonovej kosti 
obojstranná

63

165 Zlomenina symfýzy (spona lonových 
kostí)

63

166 Zlomeniny krížovej kosti 70
167 Zlomenina kostrče 21
168 Vykĺbenie v krížovo bedrovom kĺbe 120
169 Pomliaždenie panvy Neplní sa
11. KĹBOVÁ JAMKA – ACETABULUM  
170 Zlomenina acetabula 70

171 Luxácia bedrového kĺbu so 
zlomeninou acetabula

182

12. HORNÁ KONČATINA  
172 Pomliaždenie hornej končatiny 

(vrátane ramenného kĺbu)
Neplní sa

173 Prerušenie šliach naťahovačov alebo 
ohýbačov prsta na ruke

50

174 Prerušenie úponu šliach prstov ruky 
(dorzálna aponeurosa)

14

175 Prerušenie šliach naťahovačov alebo 
ohýbačov prsta v zápästí

50

176 Natrhnutie nadhrebeňového svalu 
(rotátorová manžeta)

42

177 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového 
svalu liečené operačne

49

178 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej 
hlavy dvojhlavého svalu paže liečené 
konzervatívne

28

179 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej 
hlavy dvojhlavého svalu paže liečené 
operačne

42

180 Pretrhnutie väzu ramena liečené 
operačne

42

181 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou 
a lopatkou Tossy I

Neplní sa

182 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou 
a lopatkou Tossy II

Neplní sa

183 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou 
a hrudnou kosťou

Neplní sa

184 Podvrtnutie ramenného kĺbu Neplní sa
185 Podvrtnutie kĺbu lakťa Neplní sa
186 Podvrtnutie zápästia Neplní sa
187 Podvrtnutie základných kĺbov prstov 

ruky
Neplní sa

188 Podvrtnutie medzičlánkových kĺbov 
prstov ruky 

Neplní sa

189 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou 
kosťou a hrudnou kosťou liečené 
konzervatívne

28

190 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou 
a hrudnou kosťou liečené operačne

42

191 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou 
a lopatkou liečené konzervatívne

35

192 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou 
a lopatkou liečené operačne

42

193 Vykĺbenie kosti paže (ramena) liečené 
konzervatívne

35

194 Vykĺbenie kosti paže (ramena) liečené 
operačne

49

195 Vykĺbenie predlaktia liečené 
konzervatívne

35

196 Vykĺbenie predlaktia liečené operačne 49
197 Vykĺbenie zápästia (lunárnej kosti 

a luxácia perilunárnej) liečené 
konzervatívne

56

198 Vykĺbenie zápästia (lunárnej kosti 
a luxácia perilunárnej) liečené 
operačne

64

199 Vykĺbenie záprstných kostí 35
200 Vykĺbenie základných alebo druhých 

a tretích článkov jedného prsta
28

201 Vykĺbenie základných alebo druhých 
a tretích článkov dvoch a viac prstov

35

202 Zlomenina tela lopatky 49
203 Zlomenina krčka lopatky 49
204 Zlomenina kľúčnej kosti neúplná 21
205 Zlomenina kľúčnej kosti úplná bez 

posunutia úlomkov
28

206 Zlomenina kľúčnej kosti úplná 
s posunutím úlomkov

35
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207 Zlomenina kľúčnej kosti úplná 
operovaná

63

208 Zlomenina kľúčnej kosti úplná 
operovaná (otvorená)

70

209 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – veľkého hrboľa bez posunutia

35

210 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – veľkého hrboľa s posunutím

35

211 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – roztrieštená zlomenina hlavice

56

212 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – chirurgického krčka bez 
posunutia

42

213 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – chirurgického krčka s posunutím

42

214 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – chirurgického krčka zakliesnená

56

215 Zlomenina horného konca ramennej 
kosti – chirurgického krčka luxačná 
alebo operovaná

112

216 Zlomenina tela ramennej kosti neúplná 35
217 Zlomenina tela ramennej kosti úplná 

bez posunutia úlomkov
42

218 Zlomenina tela ramennej kosti úplná 
s posunutím úlomkov

49

219 Zlomenina tela ramennej kosti 
otvorená alebo operovaná

126

220 Zlomenina ramennej kosti nad 
kondylmi u detí

49

221 Zlomenina ramennej kosti nad 
kondylmi neúplná

42

222 Zlomenina ramennej kosti nad 
kondylmi úplná bez posunutia úlomkov

49

223 Zlomenina ramennej kosti nad 
kondylmi úplná s posunutím úlomkov

70

224 Zlomenina ramennej kosti nad 
kondylmi otvorená alebo operovaná

90

225 Zlomenina humeru v oblasti lakťa bez 
posunutia úlomkov

42

226 Zlomenina humeru v oblasti lakťa 
s posunutím úlomkov

70

227 Zlomenina humeru v oblasti lakťa 
otvorená alebo operovaná

90

228 Zlomenina okovca lakťovej kosti 
liečená konzervatívne

35

229 Zlomenina okovca lakťovej kosti 
liečená operačne

63

230 Zlomenina okovca lakťovej kosti 
liečená operačne (otvorená)

70

231 Zlomenina hlavičky vretennej kosti 
liečená konzervatívne

35

232 Zlomenina hlavičky vretennej kosti 
liečená operačne

77

233 Zlomenina jednej kosti predlaktia 
liečená konzervatívne

42

234 Zlomenina jednej kosti predlaktia 
liečená operačne

70

235 Zlomenina jednej kosti predlaktia 
liečená operačne (otvorená)

105

236 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
liečená konzervatívne

52

237 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
liečená operačne

105

238 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
liečená operačne (otvorená)

154

239 Zlomenina dolného konca vretennej 
kosti (Collesova, Smithova, zlomenina 
distálnej epifýzy, odlomenie 
bodcovitého výbežku lakťovej kosti) 
bez posunutia úlomkov

42

240 Zlomenina dolného konca vretennej 
kosti (Collesova, Smithova, Zlomenina 
distálnej epifýzy, odlomenie 
bodcovitého výbežku lakťovej kosti) 
s posunom úlomkov

84

241 Zlomenina člnkovej kosti neúplná 49
242 Zlomenina člnkovej kosti úplná 70
243 Zlomenina člnkovej kosti liečená 

operačne
126

244 Zlomenina inej kosti zápästia 42
245 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 70
246 Luxačná zlomenina bázy prvej 

záprstnej kosti (Bennettova) liečená 
konzervatívne

42

247 Luxačná zlomenina bázy prvej 
záprstnej kosti (Bennettova) liečená 
operačne

84

248 Zlomenina záprstnej kosti neúplná 28
249 Zlomenina záprstnej kosti úplná bez 

posunutia úlomkov
35

250 Zlomenina záprstnej kosti úplná 
s posunutím úlomkov

35

251 Zlomenina záprstnej kosti otvorená 
alebo operovaná

70

252 Zlomenina jedného článku jedného 
prsta ruky neúplná alebo úplná bez 
posunutia úlomkov

28

253 Zlomenina jedného článku jedného 
prsta ruky s posunutím úlomkov

28

254 Zlomenina jedného článku jedného 
prsta ruky otvorená alebo operovaná

56

255 Zlomenina niekoľkých článkov jedného 
prsta ruky – neúplná alebo úplná bez 
posunutia úlomkov

35

256 Zlomenina niekoľkých článkov jedného 
prsta ruky úplná s posunutím úlomkov

35

257 Zlomenina niekoľkých článkov jedného 
prsta ruky otvorená alebo operovaná

84

258 Zlomenina článkov dvoch alebo 
viacerých prstov ruky neúplná alebo 
úplná bez posunutia úlomkov

35

259 Zlomenina článkov dvoch alebo 
viacerých prstov ruky úplná 
s posunutím úlomkov

35

260 Zlomenina článkov dvoch alebo 
viacerých prstov ruky otvorená alebo 
operovaná

100

261 Amputácia – exartikulácia v ramennom 
kĺbe

252

262 Amputácia paže 196
263 Amputácia jedného predlaktia 100
264 Amputácia oboch predlaktí 190
265 Amputácia jednej ruky lebo všetkých 

prstov
100

266 Amputácia oboch rúk 196
267 Amputácia jedného prsta alebo jeho 

časti
28

268 Amputácia viacerých prstov alebo ich 
časti

42

13. DOLNÁ KONČATINA  
269 Pomliaždenie dolnej končatiny Neplní sa
270 Podvrtnutie bedrového kĺbu Neplní sa
271 Podvrtnutie kolenného kĺbu Neplní sa
272 Podvrtnutie členkového kĺbu Neplní sa
273 Podvrtnutie kĺbov prstov nohy Neplní sa
274 Ruptúra úponu štvorhlavého svalu 

(ruptúra lig. patellae) liečená operačne
49

275 Ruptúra šľachy štvorhlavého svalu 
(netýka sa lig. patellae) liečená 
operačne

63
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276 Natrhnutie Achillovej šľachy (čiastočné 
pretrhnutie) liečené konzervatívne 

42

277 Pretrhnutie Achillovej šľachy (úplné 
pretrhnutie) liečené konzervatívne

42

278 Prerušenie Achillovej šľachy čiastočné 
liečené operačne

56

279 Prerušenie Achillovej šľachy úplné 
liečené operačne

56

280 Natrhnutie vnútorného alebo 
vonkajšieho postranného kolenného 
väzu (parciálna ruptúra)

Neplní sa

281 Natrhnutie skríženého kolenného väzu 
(parciálna ruptúra)

Neplní sa

282 Pretrhnutie postranného kolenného 
väzu liečené pevnou fixáciou 
v minimálnej dĺžke 5 týždňov

42

283 Úplné odtrhnutie postranného 
kolenného väzu liečené operačne

42

284 Pretrhnutie skríženého kolenného väzu 
liečené pevnou fixáciou v minimálnej 
dĺžke 5 týždňov

42

285 Úplné odtrhnutie skríženého 
kolenného väzu liečené operačne

42

286 Plastika skríženého kolenného väzu 70
287 Poranenie vonkajšieho alebo 

vnútorného menisku liečené 
konzervatívne

Neplní sa

288 Poranenie vonkajšieho alebo 
vnútorného menisku liečené operačne 
– Čiastočná alebo úplná menisektómia

21

289 Poranenie vonkajšieho alebo 
vnútorného menisku liečené 
operačne– Sutura menisku s následnou 
pevnou fixáciou

42

290 Poranenie vonkajšieho alebo 
vnútorného menisku – stav po distorzii 
s negatívnym artroskopickým nálezom

21

291 Vykĺbenie stehennej kosti (v bedrovom 
kĺbe) liečené konzervatívne - nutné 
doloženie RTG

90

292 Vykĺbenie stehennej kosti (v bedrovom 
kĺbe) liečené operatívne

100

293 Vykĺbenie jabĺčka nereponované 
lekárom

Neplní sa

294 Vykĺbenie jabĺčka liečené 
konzervatívne

21

295 Vykĺbenie jabĺčka liečené operačne 42
296 Vykĺbenie holennej kosti liečené 

konzervatívne (nutná hospitalizácia 
min. 24 hodín)

90

297 Vykĺbenie holennej kosti liečené 
operačne

90

298 Vykĺbenie členkovej kosti liečené 
konzervatívne

42

299 Vykĺbenie členkovej kosti liečené 
operačne

70

300 Vykĺbenie pod členkovou kosťou 
liečené konzervatívne

49

301 Vykĺbenie pod členkovou kosťou 
liečené operačne

60

302 Vykĺbenie nártnych kostí (jednej alebo 
viac) liečené konzervatívne

35

303 Vykĺbenie nártnych kostí (jednej alebo 
viac) liečené operačne

70

304 Vykĺbenie zanártnych kostí (jednej 
alebo viac) liečené konzervatívne

35

305 Vykĺbenie zanártnych kostí (jednej 
alebo viac) liečené operačne

60

306 Vykĺbenie základných kĺbov prstov 
nohy – palca alebo viac prstov

28

307 Vykĺbenie základných kĺbov prstov 
nohy – jedného prsta mimo palec

21

308 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov 
prstov nohy – palca alebo viac prstov

28

309 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov 
prstov nohy – jedného prsta mimo 
palec

21

310 Zlomenina krčka stehennej kosti 
zaklinená

64

311 Zlomenina krčka stehennej kosti 
nezaklinená – liečená konzervatívne

100

312 Zlomenina krčka stehennej kosti 
nezaklinená – liečená operačne

165

313 Zlomeniny hlavice femuru s luxáciou 
bedrového kĺbu (Pipkinove zlomeniny)

182

314 Odlomenie malého trochantera 42
315 Odlomenie veľkého trochantera 42
316 Pertrochanterická zlomenina stehennej 

kosti neúplná
100

317 Pertrochanterická zlomenina stehennej 
kosti úplná bez posunutia úlomkov

100

318 Pertrochanterická zlomenina stehennej 
kosti úplná s posunutím úlomkov

140

319 Pertrochanterická zlomenina stehennej 
kosti liečená operačne

161

320 Subtrochanterická zlomenina 
stehennej kosti neúplná

100

321 Subtrochanterická zlomenina 
stehennej kosti úplná bez posunutia 
úlomkov

100

322 Subtrochanterická zlomenina 
stehennej kosti úplná s posunutím 
úlomkov

140

323 Subtrochanterická zlomenina 
stehennej kosti liečená operačne

182

324 Zlomenina tela stehennej kosti 
(diafýza) liečená konzervatívne

90

325 Zlomenina tela stehennej kosti 
(diafýza) liečená operačne

140

326 Zlomenina tela stehennej kosti 
(diafýza) liečená operačne (otvorená)

182

327 Zlomenina distálneho konca stehennej 
kosti neúplná

90

328 Zlomenina distálneho konca stehennej 
kosti úplná bez posunutia úlomkov

112

329 Zlomenina distálneho konca stehennej 
kosti úplná s posunutím úlomkov

120

330 Zlomenina distálneho konca stehennej 
kosti liečená operačne

120

331 Zlomenina distálneho konca stehennej 
kosti liečená operačne (otvorená)

182

332 Vnútrokĺbna zlomenina stehennej 
kosti (zlomenina kondylu lebo 
interkondylická) bez posunu úlomkov

126

333 Vnútrokĺbna zlomenina stehennej 
kosti (zlomenina kondylu lebo 
interkondylická) s posunutím liečená 
konzervatívne

182

334 Vnútrokĺbna zlomenina stehennej 
kosti (zlomenina kondylu lebo 
interkondylická) otvorená alebo 
liečená operačne

252

335 Zlomenina jabĺčka bez posunutia 
úlomku

42

336 Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomku 56
337 Zlomenina jabĺčka otvorená alebo 

liečená operačne
112

338 Zlomenina kĺbovej chrupavky v oblasti 
kolenného kĺbu

63
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339 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny 
holennej kosti liečená konzervatívne

42

340 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny 
holennej kosti liečená operačne

126

341 Zlomenina kondylov holennej kosti 
neúplná (jedného alebo oboch)

64

342 Zlomenina kondylov holennej kosti 
úplná bez posunutia úlomku (jedného 
alebo oboch)

74

343 Zlomenina kondylov holennej kosti 
úplná s posunutím úlomku (jedného 
alebo oboch)

84

344 Zlomenina kondylov holennej kosti 
úplná s posunutím úlomku (jedného 
alebo oboch) otvorená

120

345 Zlomenina lýtkovej kosti (bez 
postihnutia členkového kĺbu)

28

346 Zlomenina holennej kosti liečená 
konzervatívne

84

347 Zlomenina oboch častí (kostí) holennej 
kosti liečená konzervatívne

92

348 Zlomenina holennej kosti liečená 
operačne

84

349 Zlomenina holennej kosti liečená 
operačne - otvorená

120

350 Zlomenina oboch častí (kostí) holennej 
kosti liečená operačne

100

351 Zlomenina vnútorného kotníka alebo 
zadnej hrany holennej kosti (tibie), 
Weber A

56

352 Zlomenina vnútorného kotníka alebo 
zadnej hrany holennej kosti (tibie), 
Weber A – otvorená

84

353 Zlomenina vonkajšieho kotníka Weber 
B a C a bimalleolárna zlomenina

84

354 Zlomenina vonkajšieho kotníka Weber 
B a C a bimalleolárna zlomenina 
– otvorená

126

355 Trimalleolárna zlomenina kotníku 
Weber C

98

356 Trimalleolárna zlomenina kotníku 
Weber C otvorená

154

357 Zlomenina pylona píšťaly (tibie) 
– konzervatívne

100

358 Zlomenina pylona píšťaly (tibie) 
– operatívne

120

359 Zlomenina pylona píšťaly (tibie) – 
liečená vonkajším fixátorom

180

360 Zlomenina tela pätnej kosti bez 
porušenia statiky (Böhlerovho uhla)

56

361 Zlomenina tela pätnej kosti 
s porušením statiky (Böhlerovho uhla) 
alebo liečená operačne

126

362 Zlomenina tela pätnej kosti 
s porušením statiky (Böhlerovho uhla) 
alebo liečená operačne (otvorená)

182

363 Zlomenina členkovej kosti bez 
posunutia úlomkov

84

364 Zlomenina členkovej kosti s posunutím 
úlomkov– liečená konzervatívne 

98

365 Zlomenina členkovej kosti s posunutím 
úlomkov– liečená operatívne 

120

366 Zlomenina zadného výbežku členkovej 
kosti

35

367 Zlomenina kockovitej kosti 
(cuboideum) bez posunutia úlomkov

56

368 Zlomenina kockovitej kosti 
(cuboideum) s posunutím úlomkov

84

369 Zlomenina kosti člnkovitej (naviculare) 
bez posunutia úlomkov

56

370 Zlomenina kosti člnkovitej (naviculare) 
s posunutím úlomkov

84

371 Zlomenina jednej klinovej kosti 
(cuneiforme) bez posunutia úlomkov

56

372 Zlomenina jednej klinovej kosti 
(cuneiforme) s posunutím úlomkov

84

373 Zlomenina viacerých klinových kostí 
bez posunutia úlomkov

56

374 Zlomenina viacerých klinových kostí 
s posunutím úlomkov

84

375 Odlomenie base piatej kosti 
predpriehlavkovej (metatarzy) 
s posunutím

42

376 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) palca alebo malíčka bez 
posunutia úlomkov

42

377 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) palca alebo malíčka 
s posunutím

42

378 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) palca alebo malíčka 
operované

56

379 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) palca alebo malíčka 
operované otvorená

70

380 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) iného prsta ako palca 
alebo malíčka bez posunutia úlomkov

42

381 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) iného prsta ako palca 
alebo malíčka s posunutím úlomkov

42

382 Odlomenie predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) iného prsta ako palca 
alebo malíčka operované

56

383 Zlomenina predpriehlavkových kostí 
(metatarzy) viacerých prstov bez 
posunutia úlomkov

49

384 Zlomenina predpriehlavkových 
kostí (metatarzy) viacerých prstov 
s posunutím úlomkov

49

385 Zlomenina predpriehlavkových 
kostí (metatarzy) viacerých prstov 
operovaná

77

386 Zlomenina predpriehlavkových 
kostí (metatarzy) viacerých prstov 
operovaná otvorená

84

387 Odlomenie časti článku palca nohy 21
388 Úplná zlomenina článku palca nohy bez 

posunutia úlomkov
35

389 Úplná zlomenina článku palca nohy 
s posunutím úlomkov

42

390 Zlomenina článku palca nohy liečená 
operačne

63

391 Zlomenina jedného článku iného prsta 
nohy ako palca neúplná

21

392 Zlomenina jedného článku iného prsta 
nohy ako palca úplná

21

393 Zlomenina jedného článku iného 
prsta nohy ako palca otvorená alebo 
operovaná

21

394 Zlomenina článkov viacerých prstov 
alebo niekoľkých článkov jedného prsta 
liečená konzervatívne

21

395 Zlomenina článkov viacerých prstov 
alebo niekoľkých článkov jedného prsta 
otvorená alebo liečená operačne

28

396 Amputácia – exartikulácia bedrového 
kĺbu alebo znesenia stehna

365

397 Amputácia oboch kostí holennej kosti 
(ihlice a píšťaly)

365



93

65
50

44
e 

ve
rz

ia
 Ž

P 
Sm

ar
t I

nv
es

t U
Z2

S 
– 

5/
20

18

398 Amputácia holennej kosti 252
399 Amputácia oboch nôh 252
400 Amputácia nohy 182
401 Amputácia palca nohy alebo jeho časti 56
402 Amputácia jednotlivých prstov nohy 

(s výnimkou palca) alebo ich častí 
za každý prst

21

403 Úplné odtrhnutie alebo prerušenie 
šľachy dolnej končatiny liečené 
operačne

35

14. PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY  
404 Otras mozgu bez nutnej hospitalizácie Neplní sa
405 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) 

– podmienka plnenia je hospitalizácia
21

406 Otras mozgu stredného stupňa 
(druhého) – podmienka plnenia je 
hospitalizácia

35

407 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) 
– podmienka plnenia je hospitalizácia

49

408 Pomliaždenie mozgu 182
409 Rozdrvenie mozgového tkaniva 365
410 Krvácanie do mozgu 280
411 Krvácanie vnútrolebečné 

do miechového kanála
280

412 Otras miechy 90
413 Krvácanie do miechy 365
414 Pomliaždenie miechy 182
415 Rozdrvenie miechy 365
416 Pomliaždenie periférneho nervu 

s krátkodobou obrnou
35

417 Poranenie periférneho nervu 
s prerušením vodivých vlákien 
(podmienkou je pozitívne EMG)

120

418 Prerušenie periférneho nervu 
(podmienkou je pozitívne EMG)

280

15. OSTATNÉ DRUHY PORANENIA  
419 Traumatický šok ľahký (podmienkou 

plnenia je hospitalizácia)
35

420 Traumatický šok stredný (podmienkou 
plnenia je hospitalizácia)

90

421 Traumatický šok ťažký (podmienkou 
plnenia je hospitalizácia)

180

422 Poranenie elektrickým prúdom podľa 
celkového postihnutia, ľahké

Neplní sa

423 Poranenie elektrickým prúdom podľa 
celkového postihnutia, ťažké

28

424 Natrhnutie svalu Neplní sa
425 Plošné abrázie mäkkých častí prstov, 

stratový defekt tkanív, strhnutie 
nechta, exkoriace

Neplní sa

426 Rana chirurgicky neošetrená alebo 
ošetrená s výnimkou zranenia oka 
a viečka prerušujúceho slzné cesty 

Neplní sa

16. OTRAVA PLYNMI A JEDMI  
427 Ľahké prípady otravy (podmienkou 

plnenia je hospitalizácia)
14

428 Stredne ťažké prípady otravy 
(podmienkou plnenia je hospitalizácia)

21

429 Ťažké prípady otravy (podmienkou 
plnenia je hospitalizácia)

35

430 Uhryznutie jedovatým hadom a ďalšími 
jedovatými živočíchmi (podmienkou 
plnenia je hospitalizácia)

14

17. POPÁLENIE, POLEPTÁNÍ ALEBO OMZRZLINY 
431 Popálenie slnkom a úpal Neplní sa
432 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 

prvého stupňa 
Neplní sa

433 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu do 1 % 
povrchu tela

Neplní sa

434 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 1 % do 5 % 
povrchu tela

35

435 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 6 % 
do 10 % povrchu tela

49

436 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 11 % 
do 20 % povrchu tela

70

437 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 21 % 
do 30 % povrchu tela

120

438 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 31 % 
do 40 % povrchu tela

180

439 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu od 41 % 
do 50 % povrchu tela

224

440 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
druhého stupňa rozsahu väčším než 
50 % povrchu tela

365

441 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 3 cm2 
do 5 cm2

21

442 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 
do 1 % povrchu tela vrátane

49

443 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 2 % 
do 5 cm2 povrchu tela vrátane

63

444 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 6  % 
do 10 % povrchu tela vrátane

90

445 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 11 % 
do 15 % povrchu tela vrátane

120

446 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 16 % 
do 20 % povrchu tela vrátane

158

447 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 21 % 
do 30 % povrchu tela vrátane

186

448 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 31 % 
do 40 % povrchu tela vrátane

270

449 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny 
tretieho stupňa s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu viac ako 
40 % povrchu tela 

365

Za infrakcie, fisury, odlomenie hrán kostí 
a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, 
za subperiostálne zlomeniny sa plní v rozsahu 
uvedenom pre neúplné zlomeniny.
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Tabuľka č. 2 – Úrazy ocenené fixnou poistnou sumou
Kategória I. Kategória II. Kategória III.

Úrazy a zranenia
poistná suma 

50 až 200 €
poistná suma 
100 až 400 €

poistná suma 
150 až 600 €

1 Tržná alebo rezná rana viečka ošetrená chirurgicky 50 € 100 € 150 €
2 Zápal slzného vačku následkom úrazu liečený konzervatívne od 3 rokov 50 € 100 € 150 €
3 Poleptanie (popálenie) spojivky prvého stupňa 50 € 100 € 150 €
4 Perforácia v prechodnej riase s krvácaním (bez poranenia bielka), 

rana spojivky chirurgicky ošetrená 50 € 100 € 150 €
5 Hlboká rana rohovky bez prederavenia bez komplikácii 200 € 400 € 600 €
6 Rana prenikajúca do očnice bez komplikácii 150 € 300 € 450 €
7 Otras sietnice 150 € 300 € 450 €
8 Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhot-

nej infekcie 50 € 100 € 150 €
9 Otras labyrintu 200 € 400 € 600 €
10 Strata alebo nutná extrakcia dvoch a viac mliečnych zubov násled-

kom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie spôsobená zahryznutím) 
do veku 5 rokov 

100 € 200 € 300 €

11 Strata alebo nutná extrakcia dvoch až šiestich trvalých zubov násled-
kom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie spôsobená zahryznutím) 100 € 200 € 300 €

12 Strata alebo nutná extrakcia siedmych a viac trvalých zubov násled-
kom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie spôsobená zahryznutím) 200 € 400 € 600 €

13 Poškodenie hlasiviek následkom úrazu bez trvalých následkov 100 € 200 € 300 €
14 Pomliaždenie hrtana 200 € 400 € 600 €
15 Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia vnútrobrušných orgánov 200 € 400 € 600 €
16 Pomliaždenie obličky (s hematúriou) 150 € 300 € 450 €
17 Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa 150 € 300 € 450 €
18 Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažšieho stupňa 150 € 300 € 450 €
19 Pomliaždenie vonkajších ženských pohlavných orgánov ťažšieho 

stupňa 150 € 300 € 450 €
20 Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice 50 € 100 € 150 €
21 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou a lopatkou Tossy I 50 € 100 € 150 €
22 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou a lopatkou Tossy II 100 € 200 € 300 €
23 Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou 100 € 200 € 300 €
24 Podvrtnutie ramenného kĺbu 100 € 200 € 300 €
25 Podvrtnutie lakťového kĺbu 100 € 200 € 300 €
26 Podvrtnutie zápästia 50 € 100 € 150 €
27 Podvrtnutie základných kĺbov prstov ruky 50 € 100 € 150 €
28 Podvrtnutie medzičlánkových kĺbov prstov ruky 50 € 100 € 150 €
29 Podvrtnutie bedrového kĺbu 50 € 100 € 150 €
30 Podvrtnutie kolenného kĺbu s nutnou pevnou fixáciou a vykonaním 

punkcie 50 € 100 € 150 €
31 Podvrtnutie členkového kĺbu s nutnou pevnou fixáciou 50 € 100 € 150 €
32 Podvrtnutie – ťažká distorzia členka liečená sadrovou nebo termo-

plastovou nesnímateľnou fixáciou 100 € 200 € 300 €
33 Podvrtnutie základného kĺbu palca nohy s nutnou náplasťovou fixá-

ciou alebo kľudovou liečbou 50 € 100 € 150 €
34 Podvrtnutie medzičlánkového kĺbu palca nohy s nutnou náplasťovou 

fixáciou alebo kľudovou liečbou 50 € 100 € 150 €
35 Podvrtnutie jedného prsta nohy s nutnou náplasťovou fixáciou alebo 

kľudovou liečbou 50 € 100 € 150 €
36 Podvrtnutie viacerých prstov nohy s nutnou náplasťovou fixáciou 

alebo kľudovou liečbou 50 € 100 € 150 €
37 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného 

väzu preukázané ultrazvukom, CT alebo MR 50 € 100 € 150 €
38 Natrhnutie skríženého kolenného väzu preukázané ultrazvukom, 

CT alebo MR 50 € 100 € 150 €
39 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené 

konzervatívne 50 € 100 € 150 €
40 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké 50 € 100 € 150 €
41 Natrhnutie svalu, preukázané ultrazvukom, CT alebo MR 150 € 300 € 450 €
42 Plošné abrázie mäkkých častí prstov a stratový defekt tkanív s plo-

chou väčšou ako jeden centimeter štvorcový, strhnutie nechta 50 € 100 € 150 €
43 Rana chirurgicky ošetrená (šitá) veľká minimálne 2 cm, primárne 

hojenie 50 € 100 € 150 €
44 Rana chirurgicky ošetrená (šitá), sekundárne hojenie 100 € 200 € 300 €
45 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa rozsahu 

od 6 cm2 do 10 cm2 vrátane 50 € 100 € 150 €
46 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa rozsahu 

od 11 cm2 do 1 % povrchu tela 100 € 200 € 300 €
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRIPOISTENIA 
PRE PRÍPAD KRITICKÝCH CHORÔB DETÍ  SZV2 

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pre prípad kri  ckých chorôb de   

pla  a  eto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP 
SZV2“) a ďalej všeobecné poistné podmienky pre život-
né poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobecné po-
istné podmienky pre inves  čné životné poistenie (ďalej 
len „VPP IŽP“), ktoré  eto OPP SZV2 dopĺňajú. V prí-
pade rozporu medzi ustanoveniami VPP ŽP alebo VPP 
IŽP na strane jednej a ustanoveniami týchto OPP SZV2 
majú prednosť ustanovenia týchto OPP SZV2. Tieto OPP 
SZV2 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou sa na účely týchto OPP SZV2 rozu-

mie, stanovenie diagnózy niektorej z kri  ckých chorôb 
špecifi kovaných v prílohe k týmto OPP SZV2 alebo pod-
stúpenie niektorej z operácií špecifi kovaných v prílohe 
k týmto OPP SZV2, ale iba za predpokladu, že poistná 
udalosť nastane až po uplynu   6 mesiacov odo dňa za-
čiatku tohto pripoistenia.

2.2 V prípade poistnej udalos  , pri ktorej je v prílohe k tým-
to OPP SZV2 dohodnuté poistné plnenie vo výške 100 % 
poistnej sumy, poisťovateľ súčasne s poistným plnením 
vypla   oprávnenej osobe navyše, jednorazovo, bonus 
vo výške 20 % poistnej sumy, dohodnutej na začiatku 
tohto pripoistenia, ktorý slúži ako príspevok na nevy-
hnutnú starostlivosť (ošetrovanie) poisteného dieťaťa.

Článok 3 – Kto má právo na poistné plnenie a ako o poistné 
plnenie žiadať?
3.1 V prípade vzniku poistnej udalos   vznikne právo na po-

istné plnenie poistenému ako oprávnenej osobe. V prí-
lohe k týmto OPP SZV2 je špecifi kované, ktorý deň sa 
pri jednotlivých kri  ckých chorobách/operáciách pova-
žuje za dátum vzniku poistnej udalos  .

3.2 Bezodkladne, po vzniku poistnej udalos  , nahlasuje po-
istený túto skutočnosť poisťovateľovi. 3.3 V prípade, že 
poistenému vznikne právo na poistné plnenie, vypla   
poisťovateľ oprávnenej osobe (i) poistné plnenie vo 
výške dohodnutej v poistnej zmluve a (ii) bonus, ak naň 
oprávnenej osobe vznikol nárok v zmysle ustanovenia 
článku 2 bod 2.2 týchto OPP SZV2. Konkrétna výška po-
istného plnenia pre jednotlivé poistné udalos   je uve-
dená v prílohe k týmto OPP SZV2.

Článok 4 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
4.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poist-
ných obdobiach.

4.2 Výška poistného je rovnaká po celú dobu trvania pripo-
istenia, tak ako bola dohodnutá v poistnej zmluve.

4.3 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pripo-
istenie boli stanovené mimo iného na základe (i) verejne 
dostupných šta  s  k o výskyte chorôb v populácii, ktoré 
boli vydané príslušnými štátnymi orgánmi, súkromnými 
alebo profesionálnymi organizáciami v SR alebo EÚ (napr. 
Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská 
národná banka, Sociálna poisťovňa); (ii) súčasného stavu 
zdravotníctva a jeho schopnos   choroby diagnos  kovať 
a liečiť. Pokiaľ dôjde v budúcnos   k (i) nezanedbateľným 
zmenám týchto šta  s  k a/alebo (ii) k pokroku v zdravot-
níctve, ktorý bude viesť k nárastu schopnos   diagnos-
 kovať choroby a liečiť ich, poisťovateľ je oprávnený 

primerane zvýšiť sadzby poistného na ďalšie poistné ob-
dobia. Prípadná zmena sadzby poistného sa riadi ustano-
vením článku 6 týchto OPP SZV2. 

Článok 5 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
5.1 Toto pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve.

Článok 6 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Toto pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako doplnkové 

poistenie k hlavnému životnému poisteniu (ďalej len 
„hlavné poistenie“).

6.2 V prípade poistnej udalos  , pri ktorej vzniku je v prí-
lohe k týmto OPP SZV2 dohodnuté poistné plnenie vo 
výške 100 % poistnej sumy, poisťovateľ súčasne s po-
istným plnením vypla   oprávnenej osobe bonus podľa 
ustanovenia článku 2 bod 2.2 týchto OPP SZV2 a toto 
pripoistenie zaniká ku dňu vzniku poistnej udalos  . 
V prípade poistnej udalos  , pri ktorej vzniku je v prí-
lohe k týmto OPP SZV2 dohodnuté poistné plnenie vo 
výške 30 % alebo 10 %, pripoistenie nezaniká. Poistná 
suma však bude v takomto prípade ku dňu vzniku poist-
nej udalos   znížená o hodnotu vyplateného poistného 
plnenia (ďalej len „znížená poistná suma“). K rovnaké-
mu dňu bude primerane znížená aj výška poistného. Ak 
znížená poistná suma nebude v prípade ďalšej poistnej 
udalos   dosahovať výšku podľa prílohy k týmto OPP 
SZV2, poisťovateľ výplatu poistného plnenia zníži tak, 
aby súčet všetkých poistných plnení bol najviac 100 % 
poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve. Poisťo-
vateľ je povinný vypla  ť najviac 100 % poistnej sumy. 
Právo oprávnenej osoby na výplatu bonusu za pod-
mienok podľa článku 2 bod 2.2 týchto OPP SZV2 nie 
je ustanoveniami tohto článku dotknuté. Bonus podľa 
článku 2 bod 2.2 týchto OPP SZV2 bude v plnej výške 
vyplatený aj v prípade, ak došlo k zníženiu poistnej 
sumy v súlade s týmto bodom tohto článku.

6.3 Poistený je povinný pri uzatváraní poistnej zmluvy 
pravdivo a úplne vyplniť zdravotný dotazník. Poistený 
je ďalej povinný predložiť poisťovateľovi na požiadanie 
zdravotnú dokumentáciu a správy ošetrujúceho lekára 
alebo lekára špecialistu. V opodstatnených prípadoch 
má poisťovateľ právo  ež preskúmať zdravotný stav po-
isteného prostredníctvom lekára, ktorého sám určí.

6.4 Na pripoistenie sa nevzťahujú ustanovenia o ochrane 
pred infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP 
ŽP.

6.5 V prípade vzniku poistnej udalos   do 6 mesiacov odo 
dňa zvýšenia poistnej sumy tohto pripoistenia na žia-
dosť poistníka, poisťovateľ zníži poistné plnenie a vy-
pla   poistenému poistnú sumu iba v hodnote, ktorú by 
mala pred takýmto zvýšením.

6.6 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej po-
treby zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj 
právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu prís-
lušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trho-
vých podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych 
poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP 
SZV2 a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene 
OPP SZV2 alebo k zmene sadzobníka poistného, pois-
ťovateľ doručí písomný návrh nového znenia OPP SZV2 
alebo písomný návrh novej výšky poistného poistníkovi 
na jeho poslednú známu kontaktnú adresu. 

Deň účinnosti zmeny musí byť stanovený tak, aby medzi do-
ručením nového znenia OPP SZV2 a/alebo novej výšky poist-
ného a dňom účinnosti tejto zmeny bolo obdobie najmenej 
45 kalendárnych dní. Ak poistník s navrhovanou zmenou 
nesúhlasí, má právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou 
ku dňu doručenia výpovede poisťovateľovi vypovedať toto 
pripoistenie. Pokiaľ poistník poisťovateľovi najmenej 30 ka-
lendárnych dní pred dňom účinnosti navrhovanej zmeny ne-
doručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník 
svoj súhlas so zmenou OPP SZV2 a/alebo výšky poistného 
v takom znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté. 
Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
7.1 Toto pripoistenie zaniká na základe skoršej z nasledujú-

cich udalos  :
a) zánik hlavného poistenia,
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b) výpoveď poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Ob-
čianskeho zákonníka, vrátane výpovede podľa usta-
novenia § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka

c) odmietnu  e poistného plnenia poisťovateľom pod-
ľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,

d) dohoda,
e) smrť poisteného, v takom prípade toto pripoistenie 

zaniká bez náhrady, 
f) ku dňu výročia hlavného poistenia v poistnom roku, 

v ktorom poistený dosiahne maximálny vek pre toto 
pripoistenie uvedený v poistnej zmluve (poprípa-
de v príslušnom návrhu na zmenu poistnej zmluvy, 
ktorým sa toto pripoistenie dojednáva k hlavnému 
poisteniu),

g) ku dňu vzniku poistnej udalos  , ak výška vyplate-
ného poisteného plnenia dosiahne 100 % poistnej 
sumy, z dôvodov podľa ustanovenia článku 6 bod 
6.2 týchto OPP SZV2,

h) ku dňu vzniku poistnej udalos  , ak táto nastane po-
čas 6 mesiacov odo dňa začiatku pripoistenia, v ta-
kom prípade pripoistenie zaniká od počiatku a po-
istenému nevzniká právo na poistné plnenie, avšak 

poisťovateľ vrá   poistníkovi celé poistné zaplatené 
za toto pripoistenie,

i) uplynu  m poistnej doby bez následného predĺženia,
j) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Ob-

čianskeho zákonníka.
 Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 

na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Kedy a ako môžem meniť svoje pripoistenie?
Zmeny tohto pripoistenia je možné robiť v rovnakej frekven-
cii, ako je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného, 
t.j. mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Žiadosť 
poistníka o zmenu tohto Pripoistenia (žiadosť o zmenu po-
istnej zmluvy) je potrebné doručiť poisťovateľovi najneskôr 
v posledný deň poistného obdobia predchádzajúceho poist-
nému obdobiu, v ktorom má navrhovaná zmena nadobud-
núť účinnosť. Pokiaľ už bolo z tohto Pripoistenia oprávne-
nej osobe vyplatené čiastočné plnenie podľa článku 6 bod 
6.2 týchto OPP SZV2, následné zmeny na tomto pripoistení 
sú vylúčené.
Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP SZV2 platné a účinné?
Tieto OPP SZV2 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. apríla 2016.

PRÍLOHA K OSOBITÝM POISTNÝM PODMIENKAM PRIPOISTENIA KRITICKÝCH CHRÔB DETÍ – SZV2

% 
plnenia 
z Poist-

nej 
sumy

Názov 
diagnózy Popis diagnózy/operácie

Vznik poistnej udalosti oprávnená 
osoba preukazuje predložením nižšie 

uvedených dokumentov s vyznačeným 
dátumom vzniku poistnej udalosti

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Infarkt 
myokardu

Je smrť časti srdcového svalu spôsobená prerušením 
krvného zásobovania v príslušnej oblasti. Diagnóza 
akútneho infarktu myokardu musí byť potvrdená spl-
nením obidvoch nasledujúcich kritérií: a) nové zmeny 
na EKG, ktoré preukazujú infarkt; b) charakteristické 
zvýšenie špecifických enzýmov alebo pozitívnosť prís-
lušných biochemických testov. 

Prepúšťacia správa z nemocnice alebo 
správa odborného pracoviska, ktoré 
stanovilo alebo potvrdilo diagnózu,
vždy s uvedením dátumu, ku ktorému 
bola diagnóza stanovená. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená diagnóza 
výskytu akútneho infarktu myokardu 
odborným lekárom, napr. kardiológom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Operácia 
srdca s cieľom 
korekcie po-
rúch chlopní 
a riešenia 
skratov medzi 
komorami 
srdca

Kardiológom indikovaná operácia s cieľom korekcie po-
rúch chlopní a riešenia skratov medzi komorami srdca. 
Operácia musí byť vykonaná na území Slovenskej re-
publiky. Prípadná operácia v zahraničí musí byť vopred 
odsúhlasená poisťovateľom, a to písomnou formou. 
V prípade nesplnenia tejto podmienky nie je poisťovateľ 
povinný vyplatiť poistné plnenie. 

Komplexná správa z odborného praco-
viska, kde bola realizovaná operácia, 
vždy s uvedením dátumu operácie. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň 
uskutočnenia operácie.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Dilatačná kar-
diomyopatia
– zlyhanie 
srdca

Kardiomyopatiou (ochorením svaloviny srdca myokar-
du) sa v zmysle tohto Pripoistenia rozumie dilatovaná 
kardiomyopatia, t.j. spravidla pozápalové postihnutie 
myokardu. Diagnóza musí byť potvrdená kardiológom 
na základe významných klinických príznakov (t.j. podľa 
klasifikácie NYHA III.–IV. stupeň zlyhávania srdca, EKG, 
echokardiografia (EF LK musí byť pod 25 %) a katetrizač-
ného vyšetrenia, poprípade doplneného biopsiou srdca. 
Poistnou udalosťou nie sú iné kardiomyopatie, t.j. hy-
pertrofické, reštriktívne, geneticky podmienené a zaprí-
činené toxickými vplyvmi (alkoholická kardiomyopatia) 
alebo pri súčasnej infekcii vírusom HIV. 

Správa z odborného kardiologického 
pracoviska, ktorá potvrdzuje uvedenú
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Operácia 
aorty

Kardiológom indikovaná operácia aorty, ktorá musí byť 
vykonaná na území Slovenskej republiky. Vykonanie 
operácie v zahraničí musí byť vopred písomne odsú-
hlasené poisťovateľom, inak sa nepokladá za poistnú 
udalosť na účely tohto Pripoistenia.

Komplexná správa z odborného praco-
viska, kde bola realizovaná operácia, 
vždy s uvedením dátumu
operácie. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň 
uskutočnenia operácie.
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% 
plnenia 
z Poist-

nej 
sumy

Názov 
diagnózy Popis diagnózy/operácie

Vznik poistnej udalosti oprávnená 
osoba preukazuje predložením nižšie 

uvedených dokumentov s vyznačeným 
dátumom vzniku poistnej udalosti

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Vnútro-
lebečné 
krvácanie 
(neúrazové)

Je akékoľvek vnútrolebečné krvácanie do mozgu, jeho 
dutín alebo mozgových plien, pokiaľ nebolo spôsobené 
úrazom.

Výsledky neurologického vyšetrenia 
(CT, angiografie alebo NMR); prepúšťa-
cia správa z nemocnice alebo
správa odborného pracoviska, ktoré 
stanovilo alebo potvrdilo diagnózu, 
vždy s uvedením dátumu, ku ktorému 
bola diagnóza stanovená; výsledky
neurologického vyšetrenia v rozmedzí 
3 až 6 mesiacov od uskutočnenej prí-
hody. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola odborným lekárom 
stanovená diagnóza. 

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Poškodenie 
mozgu 
v dôsledku 
nedostatoč-
ného krvného 
zásobenia

Je akékoľvek poškodenie mozgu jeho nedokrvenosťou 
(ischémiou), ktorá zanechá neurologické následky.

Výsledky neurologického vyšetrenia 
(CT, angiografie alebo NMR); prepúšťa-
cia správa z nemocnice alebo
správa odborného pracoviska, ktoré 
stanovilo alebo potvrdilo diagnózu, 
vždy s uvedením dátumu, ku ktorému 
bola diagnóza stanovená; výsledky neu-
rologického vyšetrenia v rozmedzí 3 až 
6 mesiacov od uskutočnenej príhody. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola odborným lekárom 
stanovená diagnóza. 

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Ťažké zlyhá-
vanie pľúc

Je konečné štádium pľúcnych ochorení, ktoré vedú 
k trvalému dychovému zlyhávaniu (t.j. chronickej 
respiračnej insuficiencii). Diagnóza musí byť potvrdená 
odborným lekárom pneumológom. Zároveň musia byť 
súčasne splnené nasledovné podmienky: a) hodnota 
FEV1 (pri spirometrickom vyšetrení) je trvale nižšia ako 
50 % hodnoty zodpovedajúcej veku; b) je nutná trvalá 
kyslíková terapia pre hypoxémiu; c) parciálny tlak kyslíka 
(PaO2) pri analýze krvných plynov je rovný alebo nižší 
než 55 mmHg. 

Komplexná správa z odborného praco-
viska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo 
diagnózu, vždy s uvedením
dátumu stanovenia diagnózy, správa 
spirometrického vyšetrenia, analýza 
krvných plynov a potvrdenie trvalej
kyslíkovej liečby. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená diagnóza 
chronickej respiračnej insuficiencie 
lekárom pneumológom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Zlyhanie 
pečene

Ide o konečné štádium ochorenia pečene, ktoré spôso-
buje ascites, trvalú žltačku, rozvoj pažerákových a ža-
lúdočných varixov a hepatálnu encefalopathiu, pričom 
tieto uvedené príznaky musia byť prítomné súčasne. 
Diagnóza musí byť stanovená odborným lekárom hepa-
tológom alebo internistom. 
Poistnou udalosťou nie sú prípady zlyhania pečene spô-
sobené abúzom alkoholu alebo návykových látok. 

Správa odborného lekára internistu 
alebo hepatológa potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Zlyhanie 
obličiek 
vyžadujúce 
dialýzu alebo 
transplantáciu

Je natoľko pokročilé a nezvratné zlyhanie obidvoch obli-
čiek, že si vyžaduje zaradenie do trvalého dialyzačného 
programu. Príslušný odborný lekár musí potvrdiť, že 
liečba umelou obličkou trvala najmenej 3 mesiace.

Rozhodnutia o zaradení do trvalého 
dialyzačného programu alebo správa 
z dialyzačného strediska (nefrológie) 
po najmenej 3 mesiacoch trvajúcej 
liečby umelou obličkou. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
keď uplynuli 3 mesiace liečby poistené-
ho dialýzou.



98

65
50

44
e 

ve
rz

ia
 Ž

P 
Sm

ar
t I

nv
es

t U
Z2

S 
– 

5/
20

18

% 
plnenia 
z Poist-

nej 
sumy

Názov 
diagnózy Popis diagnózy/operácie

Vznik poistnej udalosti oprávnená 
osoba preukazuje predložením nižšie 

uvedených dokumentov s vyznačeným 
dátumom vzniku poistnej udalosti

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Aplastická 
anémia

Je zlyhanie funkcie kostnej drene, v dôsledku čoho je 
v krvi nedostatok červených a bielych krviniek a krvných 
doštičiek. Ochorenie musí spĺňať aspoň jednu z nasle-
dujúcich podmienok: a) pravidelné krvné transfúzie 
počas najmenej troch mesiacov, b) pravidelná apli-
kácia imunosupresívnych látok počas najmenej troch 
mesiacov, c) transplantácia kostnej drene alebo zara-
denie do jej programu. Diagnóza musí byť potvrdená 
hematológom. 

Správa ošetrujúceho hematológa 
o priebehu ochorenia. 
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola príslušným hematoló-
gom stanovená táto diagnóza.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Transplan-
tácia životne 
dôležitých or-
gánov a trans-
plantácia 
kostnej drene

Je životne nevyhnutná transplantácia srdca, pľúc, pe-
čene, obličiek, pankreasu alebo kostnej drene, keď je 
príjemcom poistený. Transplantácia musí byť založená 
na objektívnom potvrdení od odborných lekárov o zly-
haní príslušných orgánov. Operácia musí byť uskutoč-
nená na území Slovenskej republiky. Prípadná operácia 
v zahraničí musí byť vopred písomne odsúhlasená 
poisťovateľom, inak poisťovateľ nie je povinný vyplatiť 
poistné plnenie. 
Za poistnú udalosť sa nepovažuje transplantácia iných 
orgánov, častí vyššie uvedených orgánov, bunkových 
tkanív alebo tzv. kmeňových buniek.
Poistenému nevzniká právo na poistné plnenie v prípa-
de transplantácie životne dôležitých orgánov, ak mu už 
pred takouto transplantáciou vzniklo na základe toho 
istého zmluvného vzťahu právo na poistné plnenie z dô-
vodu diagnostikovania ochorenia vedúceho k takejto 
transplantácii. 

Komplexná správa z odborného pra-
coviska, kde bola uskutočnená trans-
plantácia, vždy s uvedením dátumu 
operácie. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň 
uskutočnenia operácie.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Idiopatická 
pľúcna fibróza

Ide o ochorenie neznámeho pôvodu postihujúce pľúcne 
interstícium. Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou 
a správou príslušného špecialistu pneumológa.

Správa odborného lekára pneumológa 
s výsledkami bioptického vyšetrenia 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom 
pneumológom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Cystická fib-
róza

Je multisystémové ochorenie, ktorého prejavmi sú chro-
nické ochorenie dýchacích ciest, insuficiencia vonkajšej 
sekrécie pankreasu, vysoká koncentrácia elektrolytov 
v pote a obštruktívna azoospermia. Diagnóza musí byť 
potvrdená pediatrom na základe molekulárno-gene-
tického vyšetrenia alebo na základe klinického nálezu 
pozitívnosti tzv. potného testu (koncentrácia chloridu 
v pote musí presahovať hodnotu 60 nmol/l).

Správa odborného lekára pneumológa 
s výsledkami molekulárno-genetického 
vyšetrenia alebo tzv. potného testu 
potvrdzujúca túto diagnózu.
 
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom 
pneumológom. 

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Epidermolysis 
bullosa (cho-
roba motýlích 
krídel)

Ide o závažné dermatologické ochorenie vyznačujúce sa 
ľahkou poraniteľnosťou kože s komplikovaným hojením.

Diagnóza musí byť potvrdená odbor-
ným lekárom dermatológom alebo 
pediatrom. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom 
dermatológom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Juvenilná 
systémová 
progresívna 
sklerodermia
 

Je systémové ochorenie spojiva spôsobené difúznou 
fibrózou kože, ciev a vnútorných orgánov. Diagnóza 
musí byť doložená biopsiou a sérologickým vyšetrením 
pri súčasnom postihnutí aspoň jedného z nasledujúcich 
orgánov: srdce, pľúca alebo obličky. Diagnóza musí byť 
potvrdená reumatológom.
Poistnou udalosťou nie je lokalizovaná sklerodermia 
(lineárna alebo morphea).

Správa odborného lekára reumatológa 
s výsledkami bioptického vyšetrenia 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
reumatológom.
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diagnózy Popis diagnózy/operácie

Vznik poistnej udalosti oprávnená 
osoba preukazuje predložením nižšie 

uvedených dokumentov s vyznačeným 
dátumom vzniku poistnej udalosti

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Roztrúsená 
skleróza

Je chronické ochorenie centrálneho nervového systé-
mu, vyvolané poškodením obalov nervových vlákien 
úbytkom myelínu. Musí ísť o také štádium ochorenia, 
v ktorom pretrvávajú neurologicky nepochybné známky 
postihnutia pacienta. Diagnózu je potrebné doložiť po-
zitívnym nálezom magnetickej rezonancie.

Prepúšťacia správa z nemocnice alebo 
správa z neurológie, ktorá stanovila 
alebo potvrdila trvalú diagnózu, vždy 
s uvedením dátumu, ku ktorému bola 
diagnóza stanovená. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
keď bola stanovená táto diagnóza od-
borným lekárom neurológom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Amyotrofická 
laterálna 
skleróza

Je progresívne degeneratívne postihnutie motorické-
ho neurónu s prítomnosťou svalových obŕn a atrofií 
s následkom takého postihnutia poisteného, že nie je 
schopný vykonávať najmenej tri bežné denné činnosti, 
ako je napr. umývanie, obliekanie, samostatné stravova-
nie, používanie WC a užívanie liekov alebo musí byť tr-
vale pripútaný na lôžko, takže sa nezaobíde bez pomoci 
druhej osoby. 

Správa odborného lekára neurológa 
s náležitými testami potvrdzujúcimi 
túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom neurológom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Apalický 
syndróm

Ide o nekrózu (odumretie) mozgovej kôry s nepostihnu-
tým mozgovým kmeňom. Tento stav musí byť potvrde-
ný odborným lekárom neurológom alebo anestézioló-
gom. Kritériá spĺňajúce diagnózu apalického syndrómu 
musia trvať najmenej 1 mesiac.
Poistnou udalosťou nie sú apalické syndrómy spôsobe-
né intoxikáciou alkoholom a konzumáciou drog. 

Správa odborného lekára anestéziológa 
alebo neurológa potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
keď uplynul 1 mesiac trvania diagnózy 
apalického syndrómu u poisteného.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Strata reči 
neúrazová

Je úplná, trvalá a nezvratná strata schopnosti hovoriť 
v dôsledku postihnutia hlasiviek, ktoré pretrváva súvisle 
počas minimálne 12 mesiacov. Diagnóza musí potvrdzo-
vať chorobu hlasiviek spôsobujúcu stratu reči. 
Poistnou udalosťou nie sú vznik postihnutia v dôsledku 
psychického stavu (tj. všetky príčiny súvisiace s psychiat-
rickými diagnózami) a prípady spôsobené úrazom. 

Správa odborného lekára neurológa, 
ORL špecialistu alebo psychiatra potvr-
dzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Ochrnutie 
končatín 
neúrazové 
(strata schop-
nosti používať 
končatiny)

Je ochrnutie všetkých končatín (kvadruplégia), ktoré 
trvá nepretržite minimálne počas troch mesiacov. 
Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom neu-
rológom alebo traumatológom. 
Poistnou udalosťou nie sú čiastočné ochrnutie alebo 
prechodné ochrnutie a ochrnutie následkom úrazu.

Správa odborného lekára neurológa 
alebo traumatológa potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému došlo k ochrnutiu.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Slepota 
(neúrazová, 
obidve oči)

Je úplná a trvalá strata zraku oboch očí, ktorá vznikla 
následkom ochorenia, ku ktorému došlo počas trvania 
tohto Pripoistenia. 
Poistnou udalosťou nie je slepota spôsobená úrazom.

Lekárska správa z odborného pracovis-
ka o priebehu ochorenia zraku, ktoré 
spôsobilo trvalú obojstrannú slepotu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
oftalmológom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Hluchota 
(neúrazová 
strata sluchu, 
obidve uši)

Je úplná obojstranná a trvalá strata sluchu, ktorá 
vznikla následkom ochorenia, ku ktorému došlo počas 
trvania tohto Pripoistenia. Hluchota musí byť potvrdená 
lekárskym vyšetrením vrátane audiometrických a zvuko-
voprahových testov a správou odborného lekára – OLR 
špecialistu. 
Poistnou udalosťou nie je hluchota spôsobená úrazom. 

Správa z nemocnice, v prípade hos-
pitalizácie na odbornom pracovisku 
(ORL), ktoré stanovilo túto diagnózu; 
správa o doplnkových vyšetreniach slu-
chového aparátu (RTG, CT, audiogram 
a ďalšie). 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená trvalá 
diagnóza odborným lekárom ORL 
špecialistom.
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100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

 Zhubný nádor Je ochorenie prejavujúce sa charakteristickým nekon-
trolovateľným rastom a šírením zhubných buniek a ich 
prenikaním do zdravého tkaniva. K týmto ochoreniam 
sa radí leukémia, sarkómy, blastómy, zhubné choroby 
miazgového systému (napr. Hodgkinova choroba), 
malígne ochorenia kostnej drene a niektoré formy 
rakoviny. 
Poistnou udalosťou nie sú: a) nádorové ochorenia 
za prítomnosti HIV nákazy; b) malígne melanómy 
kože v štádiu 1A hĺbky (menšie než 1 mm, II alebo III 
bez zvredovatenia) podľa platnej klasifikácie AJCC 
z roku 2002; c) dysplázie a rakoviny krčka maternice 
v štádiu CIN-1, CIN-2 a CIN-3; d) skoré štádiá rakoviny 
prostaty TNM klasifikácie T1 vrátane T1a i T1b alebo 
ekvivalentnej klasifikácie; e) všetky nezhubné (benígne) 
nádory a polycytemia vera; f) všetky premalígne štádiá, 
neinvazívne nádorové štádiá – tzv. carcinomas in situ 
a mikroinvazívne nálezy; g) hyperkeratózy, squamózne 
a basocelulárne formy rakoviny kože.

Prepúšťacia správa z nemocnice alebo 
potvrdená kópia správy odborného 
pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvr-
dilo diagnózu zhubného nádoru, vždy 
s uvedením dátumu, ku ktorému bola 
diagnóza stanovená a fotokópia histo-
logického nálezu s číslom preparátu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom onkológom 
alebo patológom na základe histologic-
kého alebo iného nespochybniteľného 
vyšetrenia preukazujúceho zhubné 
postupujúce ochorenie.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

Nezhubný ná-
dor na mozgu

Sú nezhubné nádory mozgu, mozgových blán a predĺ-
ženej miechy, ktoré ohrozujú život poisteného útlakom 
okolitého tkaniva a nie svojou zhubnou povahou. Nádor 
musí byť potvrdený neurologickým vyšetrením a musí 
byť neurológom odporučený na neurochirurgický 
zákrok. V prípade, že je nádor hodnotený ako neopero-
vateľný, neurologické vyšetrenie musí preukázať trvalé 
neurologické následky pre poisteného. 
Poistnou udalosťou nie sú jednoduché cysty, granulómy, 
vaskulárne malformácie, hematómy, nádory hypofýzy 
a chrbtice.

Komplexná správa z odborného praco-
viska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo 
diagnózu, vždy s uvedením dátumu, 
ku ktorému bola diagnóza stanovená; 
správa o výsledkoch vyšetrenia, ktoré 
dokazujú závažnosť nezhubného nádoru 
(CT, NMR, RTG vyšetrenie a ďalšie). 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená diagnóza 
závažného nezhubného nádoru odbor-
ným lekárom neurológom.

100 % 
PS 
+ 20 % 
bonus

AIDS/HIV 
a) následkom 
krvnej trans-
fúzie alebo 
b) ochorenie 
z povolania 
zdravotníkov

Je rozvinuté ochorenie AIDS alebo preukázaná infekcia 
akýmkoľvek HIV vírusom, pokiaľ bol poistený infiko-
vaný: a) krvnou transfúziou infikovanou krvou alebo 
krvnými produktmi podanými oficiálne registrovaným 
pracoviskom na území Slovenskej republiky v dobe 
trvania Pripoistenia. Tvorba protilátok zodpovedajú-
cich HIV infekcii musí byť preukázaná do 6 mesiacov 
po transfúzii; b) injekčnou ihlou ako následok zranení 
pri vykonávaní bežných pracovných povinností lekárov, 
zdravotných sestier, stredného zdravotníckeho perso-
nálu, hasičov a členov záchranných zborov. Poistený 
musí zároveň predložiť negatívny test na protilátky HIV, 
ktorý je vykonaný ihneď po poranení. Tvorba protilátok 
zodpovedajúcich HIV infekcii musí byť preukázaná do 6 
mesiacov po poranení. 
Poistnou udalosťou nie je diagnostikovanie vyššie uve-
deného ochorenia u osôb s hemofíliou.

V prípade a) stanovisko oficiálne 
registrovaného pracoviska v SR, ktoré 
podalo infikovanú krv alebo krvný deri-
vát; ďalej pozitívny výsledok vyšetrenia 
protilátok HIV do 6 mesiacov od poda-
nia preparátu. V prípade b) predloženie 
negatívneho testu na HIV protilátky 
uskutočneného do 7 dní po poistnej 
udalosti; predloženie pozitívneho testu 
na HIV protilátky do 6 mesiacov po po-
istnej udalosti. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola preukázaná HIV 
infekcia po splnení všetkých uvedených 
podmienok. 

30 % PS Primárna sva-
lová dystrofia 
– pokročilé 
štádiá

Skupina dedičných degeneratívnych ochorení svalov, 
charakterizovaná bolestivosťou a ochabnutím svalstva, 
s následkom takého postihnutia poisteného, že nie je 
schopný vykonávať najmenej tri bežné denné činnosti, 
ako je napr. umývanie, obliekanie, samostatné stra-
vovanie, používanie WC a užívanie liekov, alebo musí 
byť trvale pripútaný na lôžko tak, že sa nezaobíde bez 
pomoci druhej osoby.
Poistnou udalosťou nie je diagnostikovanie vyššie 
uvedeného ochorenia s rodinným výskytom týchto 
ochorení. 

Správa odborného lekára neurológa, 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom neurológom.
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30 % PS Kóma 
(neúrazová)

Ide o stav trvalého hlbokého bezvedomia pacienta, 
ktorý nereaguje na vonkajšie stimuly a vnútorné potre-
by. Ten prežíva len vďaka zariadeniam podporujúcim 
životné funkcie, ako napr. riadená ventilácia. Čas trvania 
kómy musí byť najmenej 96 hodín. Musí byť doložená 
správa neurológa potvrdzujúca reziduálne permanentný 
neurologický nález. Kóma musí byť zdokumentovaná 
správou z príslušného anestéziologicko-resuscitačného 
oddelenia.
Poistnou udalosťou nie je kóma spôsobená úrazom.

Správa odborného lekára anestéziológa 
alebo neurológa potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza.

30 % PS Ochrnutie 
dvoch konča-
tín súčasne 
– neúrazové

Je ochrnutie najmenej dvoch končatín (paraplégia, he-
miplégia) trvajúce aspoň 3 mesiace.
Poistnou udalosťou nie je ochrnutie jednej končatiny 
(monoplégia), čiastočné ochrnutie (paréza) a prechodné 
ochrnutie pre úrazovú príčinu. 

Správa odborného lekára neurológa 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému došlo k ochrnutiu.

30 % PS Amputácia 
horných a dol-
ných končatín 
– neúrazová

Ide o amputáciu najmenej dvoch končatín v dôsledku 
ochorenia, ku ktorému došlo v čase trvania tohto 
Pripoistenia, a to ruky aspoň v kĺbe zápästia a/alebo 
chodidla aspoň v kĺbe členka. Diagnóza musí byť potvr-
dená ošetrujúcim lekárom. 
Poistnou udalosťou nie je amputácia horných a dolných 
končatín následkom úrazu. 

Správa odborného lekára chirurga 
s presným opisom príčin, priebehu 
a úrovne amputácie. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola vykonaná amputácia 
druhej končatiny. 

30 % PS Juvenilná 
idiopatická 
reumatoidná 
artritída

Ide o autoimunitné systémové ochorenie postihujúce 
preferenčne malé kĺby potvrdené príslušným odborným 
lekárom. Diagnóza musí byť doložená reumatologickou 
správou a pozitivitou laboratórnych vyšetrení vrátanie 
hodnôt zápalových markerov (CRP, FW) a hladín špeci-
fických protilátok (t.j. RF reumatoidného faktora). 

Správa odborného lekára reumatológa 
s príslušnými výsledkami potvrdzujúca 
túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
reumatológom.

30 % PS Akútna 
reumatická 
horúčka

Autoimunitná reakcia na protilátky tvorené proti bak-
tériám beta hemolytického streptokoka s potvrdenými 
komplikáciami v dôsledku postihnutia srdca (s klinický-
mi príznakmi funkčnej závažnosti srdcového zlyhávania 
hodnotené podľa klasifikácie NYHA triedy II.–IV.), kĺbov 
a i. Diagnóza musí byť doložená lekárskou správou 
zo špecializovaného pracoviska (interné, kardiológia, 
reumatológia vrátane echokardiografického vyšetrenia). 
Za poistnú udalosť sa nepovažujú stavy po prekonanom 
ochorení.

Správa odborného lekára reumatológa, 
kardiológa alebo internistu s echokar-
diologickými testami potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Systémový 
lupus eryte-
matodes
 

Ide o autoimunitné systémové ochorenie charakterizo-
vané rozvojom autoprotilátok pôsobiacich proti rôznym 
vlastným orgánom. 

Správa odborného lekára reumatológa. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom.

30 % PS Polyarteritis 
nodosa

Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitídy posti-
hujúce viac orgánov. Musia byť postihnuté aspoň dva 
z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: obličky, 
dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybový aparát. 
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a špecialistom 
reumatológom na základe bioptického vyšetrenia. 

Správa odborného lekára s výsledkami 
bioptického vyšetrenia potvrdzujúca 
túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom. 

30 % PS Wegenerova 
granulomatóz-
na vaskulitída

Ide o systémové ochorenie typu vaskulitídy, ktoré posti-
huje viac orgánov súčasne. Musia byť postihnuté aspoň 
dva z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: ob-
ličky, dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybový aparát. 
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a špecialistom 
reumatológom. 

Správa odborného lekára reumatológa 
s výsledkami bioptického vyšetrenia 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
reumatológom.
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30 % PS Kawasakiho 
vaskulitída

Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitídy posti-
hujúce viac orgánov. Musia byť postihnuté aspoň dva 
z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: obličky, 
dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybové ústrojenstvo. 
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a špecialistom 
reumatológom. 

Správa odborného lekára reumatológa 
s výsledkami bioptického vyšetrenia 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza špecialistom reumatológom.

30 % PS Takayasuova 
vaskulitída

Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitídy posti-
hujúce viac orgánov. Musia byť postihnuté aspoň dva 
z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: obličky, 
dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybové ústrojenstvo. 
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a špecialistom 
reumatológom. 

Správa odborného lekára reumatológa 
s výsledkami bioptického vyšetrenia 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza odborným lekárom 
reumatológom.

30 % PS Creutz-
feldtova-
Jakobova 
choroba

Creutzfeldtovou-Jakobovou chorobou sa rozumie ocho-
renie spôsobujúce trvalé a nezvratné poškodenie moz-
gového tkaniva infekciou. Diagnóza musí byť stanovená 
odborným lekárom neurologického zdravotníckeho 
zariadenia na území Slovenskej republiky. 

Správa odborného lekára neurológa 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza odborným lekárom neurológom.

30 % PS Encefalitída 
– kliešťová

Ide o zápal mozgového tkaniva spôsobený infekciou – 
vírusom kliešťovej meningoencefalitídy s následkom 
dlhodobého neurologického poškodenia v trvaní najme-
nej tri mesiace. Diagnóza musí byť stanovená odborným 
lekárom infektológom alebo neurológom na základe 
výsledkov laboratórnych vyšetrení vrátane výsledkov 
lumbálnej punkcie. 

Správa odborného lekára infektológa 
alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Poliomyelitída 
(detská obrna)

Ide o zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusom 
polio s následkom takého postihnutia poisteného, že 
nie je schopný vykonávať najmenej tri bežné denné 
činnosti, ako je napr. umývanie, obliekanie, samostatné 
stravovanie, používanie WC a užívanie liekov alebo musí 
byť trvale pripútaný na lôžko tak, že sa nezaobíde bez 
pomoci druhej osoby. Diagnóza musí byť stanovená 
odborným lekárom infektológom alebo neurológom 
na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení vrátane 
výsledkov lumbálnej punkcie.

Správa odborného lekára infektológa 
alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Encefalitída 
iná – víru-
sová alebo 
bakteriálna 

Ide o zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusovou 
alebo bakteriálnou infekciou s následkom takého 
postihnutia poisteného, že nie je schopný vykonávať 
najmenej tri bežné denné činnosti, ako je napr. umý-
vanie, obliekanie, samostatné stravovanie, používanie 
WC a užívanie liekov alebo musí byť trvale pripútaný 
na lôžko tak, že sa nezaobíde bez pomoci druhej oso-
by. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom 
infektológom alebo neurológom na základe výsledkov 
laboratórnych vyšetrení vrátane výsledkov lumbálnej 
punkcie. 

Správa odborného lekára infektológa 
alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Meningitída 
vírusová, bak-
teriálna

Ide o zápal mozgových blán a mozgu vyvolaný vírusovou 
alebo bakteriálnou infekciou. Diagnóza musí byť potvr-
dená správou príslušného infektológa alebo neurológa 
a podporená pozitívnym nálezom výsledku vyšetrenia 
mozgovo-miešneho moku (získaného lumbálnou 
punkciou) a ďalšími, pre potvrdenie tohto ochorenia 
nutnými laboratórnymi výsledkami a testami (vrátane 
sérologických). 

Správa odborného lekára infektológa 
alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.
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30 % PS Meningo-
encefalitída 
vírusová, 
bakteriálna

Ide o zápal mozgových blán a mozgu spôsobený víru-
sovou alebo bakteriálnou infekciou. Diagnóza musí byť 
doložená správou príslušného infektológa alebo neuro-
lóga a podporená pozitívnym nálezom výsledku vyšet-
renia mozgovo-miešneho moku (získaného lumbálnou 
punkciou) a ďalšími, pre potvrdenie tohto ochorenia 
nutnými laboratórnymi výsledkami a testami (vrátane 
sérologických).

Správa odborného lekára infektológa 
alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Leptospiróza Táto diagnóza musí byť doložená akútnymi ťažkosťami, 
zodpovedajúcim klinickým nálezom a korelujúcimi la-
boratórnymi testami (predovšetkým sérologickými, a to 
stanovením špecifických IgM protilátok). Diagnóza musí 
byť potvrdená správou odborného lekára hepatológa 
alebo infektológa.

Správa odborného lekára hepatológa 
alebo infektológa s výsledkami laboratór-
nych testov potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Fulminantná 
hepatitída

Je masívna nekróza obličkového tkaniva pri akútnej 
vírusovej hepatitíde, ktorá vedie k rozvoju zlyhávania 
pečene, charakterizovaného prítomnosťou žltačky, 
rýchlym zmenšením pečene, rýchlym zhoršovaním 
pečeňových testov a rozvojom encefalopatie pečene 
do 1 mesiaca od začiatku ochorenia. Diagnóza musí byť 
potvrdená správou odborného lekára hepatológa alebo 
infektológa. 

Správa odborného lekára hepatológa 
alebo infektológa potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Vírusová 
hepatitída – C

Táto diagnóza musí byť potvrdená laboratórnymi tes-
tami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým nálezom 
a inými laboratórnymi testami (vrátane pečeňových 
testov) umožnia infektológovi jednoznačne potvrdiť 
uvedenú diagnózu prekonaného ochorenia. Diagnóza 
musí byť potvrdená správou odborného lekára hepato-
lóga alebo infektológa.
Poistnou udalosťou nie sú prípady spôsobené abúzom 
alkoholu alebo návykových látok.

Správa odborného lekára hepatológa 
alebo infektológa s výsledkami séro-
logických testov potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Vírusová he-
patitída – D

Musí byť potvrdená laboratórnymi (sérologickými) 
testami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým nálezom 
a inými laboratórnymi testami (vrátane pečeňových 
testov) umožnia infektológovi jednoznačne potvrdiť 
uvedenú diagnózu prebiehajúceho ochorenia. Diagnóza 
musí byť potvrdená správou odborného lekára hepato-
lóga alebo infektológa. 

Správa odborného lekára hepatológa 
alebo infektológa s výsledkami séro-
logických testov potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Vírusová 
hepatitída – E

Musí byť potvrdená laboratórnymi (sérologickými) 
testami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým nálezom 
a inými laboratórnymi testami (vrátane pečeňových 
testov) umožnia infektológovi jednoznačne potvrdiť 
uvedenú diagnózu prebiehajúceho ochorenia. Diagnóza 
musí byť potvrdená správou odborného lekára hepato-
lóga alebo infektológa. 

Správa odborného lekára hepatológa 
alebo infektológa s výsledkami séro-
logických testov potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Lymfatická 
borelióza

Lymfatická borelióza v zmysle tohto Pripoistenia zna-
mená stanovenie diagnózy ochorenia v II. a III. štádiu 
choroby, laboratórne potvrdené príslušným odborným 
pracoviskom – neurológiou alebo infekčným oddelením. 
Musí byť zdokumentovaná prítomnosťou klinických 
príznakov, sérologickým vyšetrením krvi a prípadne 
podľa lokalizácie postihnutia vyšetrením mozgovo-mieš-
neho moku alebo kĺbového punktátu. Diagnóza musí 
byť doložená lekárskou správou zo špecializovaného 
pracoviska. 

Správa odborného lekára infektológa 
alebo neurológa potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.
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% 
plnenia 
z Poist-

nej 
sumy

Názov 
diagnózy Popis diagnózy/operácie

Vznik poistnej udalosti oprávnená 
osoba preukazuje predložením nižšie 

uvedených dokumentov s vyznačeným 
dátumom vzniku poistnej udalosti

30 % PS Diabetes 
mellitus I. typ 
s intenzifiko-
vaným inzu-
línovým reži-
mom (závislý 
od inzulínu)

Diabetes mellitus na účely tohto Pripoistenia znamená 
chronické ochorenie (získané v priebehu života pois-
teného), v ktorého dôsledku vznikne stav chronickej 
hyperglykémie. Táto diagnóza musí byť doložená lekár-
skou správou potvrdzujúcou diagnózu diabetes mellitus 
I. ypu, ktorá pre svoju závažnosť vyžaduje liečenie pra-
videlnými aplikáciami inzulínových injekcií, pričom táto 
liečba už trvá minimálne počas 2 rokov.

Správa odborného lekára pediatra ale-
bo diabetológa, ktorá potvrdzuje túto 
diagnózu.
 
Dátum vzniku tejto poistnej udalosti je 
deň, keď uplynuli 2 roky liečby poiste-
ného inzulínom.

30 % PS Celiakia Je autoimunitné ochorenie, pri ktorom je primárne 
postihnutým orgánom tenké črevo a poistený je trvale 
odkázaný na dodržiavanie bezlepkovej diéty. Diagnóza 
vrátane uvedenia histologického nálezu z bioptického 
vyšetrenia postihnutého orgánu a nutnosť diétneho re-
žimu musí byť potvrdená objektívnym nálezom odbor-
ného pediatrického pracoviska alebo gastroenterológie.

Správa odborného lekára pediatra ale-
bo gastroenterológa potvrdzujúca túto 
diagnózu vrátane výsledkov laboratór-
nych vyšetrení a biopsie. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Prudký zápal 
hrtana (akút-
na subglotická 
laryngitída, 
ASL) alebo 
akútna 
epiglotitída

Prudký zápal hrtana na účely tohto Pripoistenia pred-
stavujú iba závažné formy vyžadujúce hospitalizáciu 
a urgentnú invazívnu intervenciu, ako je intubácia, 
koniopunkcia, koniotómia alebo tracheostómia. 

Diagnóza musí byť potvrdená správou 
o hospitalizácii. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

30 % PS Paraton-
zilárny absces

Ide o komplikácie zápalu krčných mandlí. Diagnóza musí 
byť potvrdená vykonaním liečebného zákroku špecialis-
tom otorinolaryngológom. 

Diagnóza musí byť potvrdená správou 
odborného lekára. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom 
otorinolaryngológom.

30 % PS Tetanus Ide o infekčné ochorenie spôsobené baktériou 
Clostridum tetani. Musí ísť o ťažšiu formu ochorenia 
s nutnosťou hospitalizácie. Diagnóza musí byť potvrde-
ná dôkazom prítomnosti baktérie Clostridum tetani. 

Správa odborného lekára infektológa 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným lekárom.

30 % PS Črevná ne-
priechodnosť 
riešená operá-
ciou

Na účely tohto Pripoistenia ide o prípady tzv. ileózneho 
stavu definované ako náhla črevná príhoda charakteri-
zovaná poruchou črevnej pasáže a rozopnutím črevných 
kľučiek nad postihnutým miestom. Ak nepríde k odstrá-
neniu príčiny, je postihnutý ohrozený na živote.

Diagnóza musí byť potvrdená správou 
o hospitalizácii a operácii. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je 
deň vykonania operácie črevnej 
nepriechodnosti.

10 % PS Rakovina 
in situ

Je preinvazívny nádor, t.j. nádor s nerozvinutým obra-
zom zhubného nádoru. Diagnóza musí byť stanovená 
histologicky. Nie je prítomná invázia do stromatu. Z do-
kumentácie musí byť jasný histopatologický číselný kód 
MN 8000-9999/2. Kľúčové pre rozlíšenie karcinómu in 
situ je v čísle za lomkou /2/. 

Správa odborného lekára onkológa, 
gynekológa, gastroenterológa, urológa 
alebo iného odborného lekára s výsled-
kami histologických testov potvrdzujú-
ca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň, 
ku ktorému bola stanovená táto diag-
nóza príslušným odborným lekárom.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE PRÍPAD ODKÁZANOSTI DIEŤAŤA 

NA POMOC INEJ OSOBY  SDI2
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla  a  eto osobitné poistné pod-

mienky (ďalej len „OPP SDI2“), všeobecné poistné pod-
mienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo 
všeobecné poistné podmienky pre inves  čné životné 
poistenie (ďalej len „VPP IŽP“). Ďalej v závislos   od dô-

vodu vzniku poistnej udalos   pla  a pre toto pripois-
tenie všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie 
chorôb (ďalej len „VPP PCH“) alebo všeobecné poistné 
podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP 
ÚP“). Tieto OPP SDI2 sú neoddeliteľnou súčasťou poist-
nej zmluvy.

1.2 Pla  , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SDI2, ustano-
venia OPP SDI2 sa použijú prednostne pred ustanove-
niami VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH a ustanovenia 
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VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH sa použijú pred dis-
pozi  vnymi ustanoveniami príslušných všeobecne zá-
väzných právnych predpisov. Ustanovenie prvej vety sa 
nevzťahuje na  e ustanovenia príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ktoré majú kogentný 
charakter.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou v tomto pripoistení sa rozumie pri-

znanie stupňa odkázanos   poisteného dieťaťa na po-
moc inej osoby v zmysle bodu 2.4 týchto OPP SDI2, kto-
rá je spôsobená úrazom alebo chorobou. 

2.2 Za deň vzniku poistnej udalos   sa považuje deň prizna-
nia stupňa odkázanos   poisteného dieťaťa na pomoc 
inej osoby. 

2.3 Poistná udalosť poisteného dieťaťa musí nastať najskôr 
po uplynu   čakacej doby 3 mesiacov odo dňa začiatku 
pripoistenia. Čakacia doba sa neuplatňuje v prípade, ak 
k poistnej udalos   došlo výlučne následkom úrazu. 

2.4 Odkázanosťou poisteného dieťaťa na pomoc inej osoby 
pre účely týchto OPP SDI2 sa rozumie V. až VI. stupeň 
odkázanos   poisteného dieťaťa na pomoc inej osoby 
v zmysle prílohy č. 3 (B. ZARADENIE DO STUPŇA OD-
KÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ 
OSOBY NA ZÁKLADE DOSIAHNUTÝCH BODOV A URČE-
NIE ROZSAHU ODKÁZANOSTI) zákona č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnos-
tenský zákon) v znení neskorších predpisov platnom 
v čase vzniku poistnej udalos  . Odkázanosť poisteného 
dieťaťa musí byť poisťovateľovi doložená úradne ove-
renou kópiou posudku príslušného orgánu sociálneho 
zabezpečenia. 

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie je poistník povinný pla  ť 

spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poist-
ných obdobiach.

3.2 Výška bežného poistného za pripoistenie sa rovná sume 
uvedenej v poistnej zmluve a vypočíta sa ako násobok 
poistnej sumy zvoleného pripoistenia a sadzby poistné-
ho podľa sadzobníka na celú poistnú dobu. Výška bežné-
ho poistného za pripoistenie môže byť upravená na zák-
lade medicínskeho posúdenia v súlade s bodom 6.1. 

3.3 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pri-
poistenie boli stanovené mimo iného na základe (i) ve-
rejne dostupných šta  s  k o výskyte chorôb v populácii, 
ktoré boli vydané príslušnými štátnymi orgánmi, súk-
romnými alebo profesionálnymi organizáciami v SR ale-
bo EÚ (napr. Národné centrum zdravotníckych informá-
cií, Slovenská národná banka, Sociálna poisťovňa); (ii) 
súčasného stavu zdravotníctva a jeho schopnos   cho-
roby diagnos  kovať a liečiť; (iii) platnej právnej úpravy 
posudzovania podmienok a stupňov odkázanos  . Po-
kiaľ dôjde v budúcnos   k (i) nezanedbateľným zmenám 
týchto šta  s  k a/alebo (ii) k pokroku v zdravotníctve, 
ktorý bude viesť k nárastu schopnos   diagnos  kovať 
choroby a liečiť ich a/alebo (iii) k nezanedbateľnej zme-
ne platnej právnej úpravy posudzovania podmienok 
a stupňov invalidity, poisťovateľ je oprávnený primera-
ne zvýšiť sadzby poistného na ďalšie poistné obdobia. 
Prípadná zmena sadzby poistného sa riadi ustanovením 
článku 6 týchto OPP SDI2.

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak. 
4.2 Toto pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve.

Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto má naň nárok?
5.1 V prípade poistnej udalos   v zmysle článku 2 poisťo-

vateľ vypla   oprávnenej osobe poistné plnenie vo výš-
ke 100 % dohodnutej poistnej sumy. Výplatou poist-
ného plnenia pripoistenie zaniká ku koncu poistného 
obdobia. 

5.2 Pokiaľ nastane poistná udalosť v lehote 3 mesiacov odo 
dňa, kedy na žiadosť poistníka dôjde k zvýšeniu poistnej 
sumy tohto pripoistenia, poisťovateľ zníži poistné plne-
nie na poistnú sumu platnú pred jej zvýšením. 

Článok 6 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-

ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia 
zdravotný stav poisteného dieťaťa. Zdravotný stav po-
isteného dieťaťa skúma poisťovateľ hlavne na základe 
dotazníka o zdravotnom stave poisteného dieťaťa, kto-
rý je zákonný zástupca poisteného dieťaťa povinný pri 
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť, 
prípadne  ež na základe lekárskej dokumentácie vyžia-
danej poisťovateľom alebo ním povereným zdravot-
níckym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného 
dieťaťa či lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je 
poistené dieťa povinné sa podrobiť lekárskej prehliadke 
alebo vyšetreniu lekárom či zdravotníckym zariadením 
určeným poisťovateľom, tj. poisťovateľ je oprávnený 
v odôvodnených prípadoch preskúmať zdravotný stav 
poisteného dieťaťa, vrátane jeho pracovnej schopnos-
  lekárom, ktorého poisťovateľ určí. Na základe týchto 

zistení poisťovateľ potvrdí uzavre  e tohto pripoistenia 
bez zmeny alebo navrhne jeho zmenu (podá pro  ná-
vrh), príp. pripoistenie s ohľadom na zdravotný stav po-
isteného dieťaťa ukončí.

6.2 Poistník alebo zákonný zástupca poisteného dieťaťa je 
povinný informovať poisťovateľa o všetkých zmenách, 
ktoré boli uvedené v poistnej zmluve (príp. v návrhu 
na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uza-
tvárané k poistnej zmluve dodatočne), alebo na kto-
ré sa poisťovateľ pýtal, a to bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 1 mesiaca odo dňa, kedy k zmene 
došlo. Poistník alebo zákonný zástupca poisteného die-
ťaťa je predovšetkým povinný informovať poisťovateľa 
o každej zmene osobných/kontaktných údajov a ďalej 
o zmene ďalších údajov, ktoré mali vplyv na existenciu 
poistenia. 

6.3 Pokiaľ je pre určitý úkon podľa týchto OPP SDI2 a/alebo 
príslušných právnych predpisov stanovená lehota a za-
čiatok lehoty pripadne na deň, ktorý nie je pracovným 
dňom, lehota začína plynúť až najbližším pracovným 
dňom. Poisťovateľ si vyhradzuje právo primerane pre-
dĺžiť lehotu v prípade, ak dôjde k neočakávanému ale-
bo okolnosťami vynútenému technickému prerušeniu 
funkčnos   interných systémov poisťovateľa. 

6.4 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potre-
by zmeny (predovšetkým v nadväznos   na vývoj práv-
neho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného 
orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových pod-
mienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych poznatkov) 
uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP SDI2 a/alebo 
sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene OPP SDI2 ale-
bo k zmene sadzobníka poistného, poisťovateľ doručí 
písomný návrh nového znenia OPP SDI2 alebo písomný 
návrh novej výšky poistného poistníkovi na jeho pos-
lednú známu kontaktnú adresu. Deň účinnos   zmeny 
musí byť stanovený tak, aby medzi doručením nového 
znenia OPP SDI2 a/alebo novej výšky poistného a dňom 
účinnos   tejto zmeny bolo obdobie najmenej 45 kalen-
dárnych dní. Ak poistník s navrhovanou zmenou nesú-
hlasí, má právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou ku 
dňu doručenia výpovede poisťovateľovi vypovedať toto 
pripoistenie. Pokiaľ poistník poisťovateľovi najmenej 
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30 kalendárnych dní pred dňom účinnos   navrhovanej 
zmeny nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzu-
je tým poistník svoj súhlas so zmenou OPP SDI2 a/alebo 
výšky poistného v takom znení a rozsahu, ako bolo pois-
ťovateľom navrhnuté. 

6.5 Na pripoistenie sa vzťahujú ustanovenia o ochrane pred 
infl áciou podľa článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP. 

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalos  :
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Ob-

čianskeho zákonníka,
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) dohodou,
f) smrťou poisteného dieťaťa, v takom prípade pripoistenie 

zanikne bez náhrady,
g) z dôvodu neplatenia poistného podľa ustanovenia 

§ 801 Občianskeho zákonníka,
h) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
i) uplynu  m poistnej doby,
j) automa  cky v kalendárnom roku, v ktorom poistený do-

siahne maximálny vek pre toto pripoistenie, a to ku dňu 
výročia hlavného poistenia,

k) odstúpením poisťovateľa podľa ustanovenia 
§ 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

l) v zmysle bodu 5.1 týchto OPP SDI2.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia?
8.1 Vznik poistnej udalos   sa oznamuje poisťovateľovi 

prostredníctvom formulára Oznámenie poistnej uda-
los  , ku ktorému je potrebné pripojiť originál posudku 
(resp. jeho úradne osvedčenú kópiu) príslušného orgá-
nu sociálneho zabezpečenia o vzniku stupňa odkáza-
nos  . Poistnú udalosť oznamuje zákonný zástupca pois-
teného dieťaťa. 

8.2 Poisťovateľ môže požadovať ďalšie potrebné doklady 
pre vyjasnenie rozsahu povinnos   poskytnúť poistné 
plnenie.

8.3 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ poistná 
udalosť bola spôsobená priamo alebo nepriamo ktoro-
ukoľvek z nasledovných okolnos  :
a) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-

niach VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH,
b) s diagnos  ckými, výskumnými, kozme  ckými, te-

rapeu  ckými alebo preven  vnymi lekárskymi zása-
hmi, ktoré si poistené dieťa vykoná alebo si nechá 
vykonať na svojom tele, a ktoré nie sú z lekárskeho 
hľadiska nevyhnutné, vrátane zákrokov nepredpísa-
ných lekárom,

c) požívaním alkoholu, zneužívaním liekov, aplikáciou 
omamných a/alebo toxických látok alebo príprav-
kov, ktoré obsahujú  eto látky,

d) v dôsledku choroby alebo úrazu, ktoré nastali pred 
začiatkom poistenia, s výnimkou prípadov, kedy pri 
uzatváraní poistenia bol vyplnený zdravotný dotaz-
ník, tento zdravotný dotazník bol vyplnený prav-
divo a úplne a poisťovateľ napriek existencii uve-
denej choroby alebo úrazu poisteného akceptoval 
do poistenia,

e) s úrazom poisteného, ktorý nastal v súvislos   s ako-
ukoľvek jeho chorobou, vrátane jej zhoršenia, alebo 
v súvislos   s chronickými zdravotnými komplikácia-
mi, ktoré existovali pred týmto úrazom,

f) so zhoršením ochorenia poisteného, ku ktorému do-
šlo následkom úrazu poisteného,

Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP SDI2 platné a účinné?
Tieto OPP SDI2 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. mája 2017.
Článok 10 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa 
dôležité?
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, majú 
význam podľa VPP ŽP alebo VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH. Pre 
účely tohto poistenia sa vymedzujú nasledujúce pojmy:
Čakacia doba
Doba počas ktorej nevzniká poisťovateľovi povinnosť pos-
kytnúť poistné plnenie z udalostí, ktoré by inak boli poistný-
mi udalosťami. 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE PRÍPAD VYBRANÝCH 
CHORÔB DIEŤAŤA  SDN2

Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie platia tieto osobitné poistné pod-

mienky (ďalej len „OPP SDN2“), všeobecné poistné 
podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) 
alebo všeobecné poistné podmienky pre investičné 
životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP“) a všeobecné 
poistné podmienky pre pripoistenie chorôb (ďalej len 
„VPP PCH“). Tieto OPP SDI2 sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy.

1.2 Platí, že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej 
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SDN2, ustano-
venia OPP SDN2 sa použijú prednostne pred ustanove-
niami VPP ŽP, VPP IŽP, VPP PCH a ustanovenia VPP ŽP, 
VPP IŽP, VPP PCH sa použijú pred dispozitívnymi usta-
noveniami príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na tie 
ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ktoré majú kogentný charakter.

1.3 Pripoistenie je možné uzatvoriť iba ako pripoistenie 
k hlavnému poisteniu. V prípade zániku hlavného pois-
tenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto pripoistenie.

Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je diagnostikovanie choroby po-

isteného dieťaťa detským alebo odborným lekárom, 
ktoré je uvedené v Tabuľke č. 1 – „Vybrané choroby 
dieťaťa“ a ktorá tvorí prílohu týchto OPP SDN2 (ďalej 
len „Tabuľka č. 1). 

2.2 Poistná udalosť poisteného dieťaťa musí nastať najskôr 
po uplynutí čakacej doby 3 mesiacov odo dňa začiatku 
pripoistenia. 

Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Bežné poistné za toto pripoistenie sa platí podľa počtu 

poistených detí spolu s poistným za hlavné poistenie 
v rovnakých poistných obdobiach. 

3.2 Výška bežného poistného za pripoistenie sa rovná sume 
uvedenej v poistnej zmluve a vypočíta sa ako násobok 
poistnej sumy zvoleného pripoistenia a sadzby poistné-
ho podľa sadzobníka na celú poistnú dobu.

3.3 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pripo-
istenie boli stanovené mimo iného na základe (i) verejne 
dostupných štatistík o výskyte chorôb v populácii, ktoré 
boli vydané príslušnými štátnymi orgánmi, súkrom-
nými alebo profesionálnymi organizáciami v SR alebo 
EÚ (napr. Národné centrum zdravotníckych informácií, 
Slovenská národná banka, Sociálna poisťovňa); (ii) sú-
časného stavu zdravotníctva a jeho schopnosti choroby 
diagnostikovať a liečiť; (iii) platnej právnej úpravy posu-
dzovania podmienok a stupňov invalidity. Pokiaľ dôjde 
v budúcnosti k (i) nezanedbateľným zmenám týchto 
štatistík a/alebo (ii) k pokroku v zdravotníctve, ktorý 
bude viesť k nárastu schopnosti diagnostikovať choroby 
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a liečiť ich a/alebo (iii) k nezanedbateľnej zmene plat-
nej právnej úpravy posudzovania podmienok a stupňov 
invalidity, poisťovateľ je oprávnený primerane zvýšiť 
sadzby poistného na ďalšie poistné obdobia. Prípadná 
zmena sadzby poistného sa riadi ustanovením článku 
6 týchto OPP SDN2.

Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje 
pripoistenie?
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom 

hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak. 
4.2 Toto pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú 

v poistnej zmluve.
Článok 5 – Aké je poistné plnenie a kto má naň nárok?
5.1 V prípade vzniku poistnej udalosti v zmysle článku 2 po-

isťovateľ vyplatí poistenému jednorazové poistné plne-
nie vo výške poistnej sumy uvedenej pre danú chorobu 
a dohodnutej kategórie podľa Tabuľky č. 1 týchto OPP 
SDN2. 

5.2 Pokiaľ bolo poistenému diagnostikovaných viac chorôb 
zároveň, poisťovateľ plní za každú chorobu zvlášť podľa 
Tabuľky č. 1 týchto OPP SDN2. 

5.3 Čakacia doba v zmysle bodu 2.2 platí rovnako v prípade 
zvýšenia poistnej sumy počas trvania pripoistenia s tým, 
že čakacia doba začína opätovne plynúť odo dňa, kedy 
k takému zvýšeniu došlo, a to na zvýšenú časť poistnej 
sumy. Pokiaľ nastane poistná udalosť v lehote 3 mesia-
cov odo dňa, kedy na žiadosť poistníka dôjde k zvýšeniu 
poistnej sumy tohto pripoistenia, poisťovateľ zníži poist-
né plnenie na najnižšiu poistnú sumu platnú za posledné 
3 mesiace pred dňom vzniku poistnej udalosti. 

5.4 Poistnou udalosťou pripoistenie nezaniká. 
Článok 6 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistné-

ho skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia 
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného 
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdra-
votnom stave poisteného, ktorý je poistený povinný pri 
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť, 
prípadne tiež na základe lekárskej dokumentácie vyžia-
danej poisťovateľom alebo ním povereným zdravotníc-
kym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného či 
lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je poistený 
povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke alebo vyšetre-
niu lekárom či zdravotníckym zariadením určeným po-
isťovateľom, tj. poisťovateľ je oprávnený v odôvodne-
ných prípadoch preskúmať zdravotný stav poisteného, 
vrátane jeho pracovnej schopnosti lekárom, ktorého 
poisťovateľ určí. Na základe týchto zistení poisťovateľ 
potvrdí uzavretie tohto pripoistenia bez zmeny alebo 
navrhne jeho zmenu (podá protinávrh), príp. pripoiste-
nie s ohľadom na zdravotný stav poisteného ukončí.

6.2 Poistník alebo poistený je povinný informovať poisťova-
teľa o všetkých zmenách, ktoré boli uvedené v poistnej 
zmluve (príp. v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ 
je pripoistenie uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne), 
alebo na ktoré sa poisťovateľ pýtal, a to bez zbytočné-
ho odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca odo dňa, kedy 
k zmene došlo. Poistník alebo poistený je predovšetkým 
povinný informovať poisťovateľa o každej zmene osob-
ných/kontaktných údajov a ďalej o zmene ďalších úda-
jov, ktoré mali vplyv na existenciu poistenia. 

6.3 Pokiaľ je pre určitý úkon podľa týchto OPP SDN2 
a/alebo príslušných právnych predpisov stanovená 
lehota a začiatok lehoty pripadne na deň, ktorý nie je 
pracovným dňom, lehota začína plynúť až najbližším 
pracovným dňom. Poisťovateľ si vyhradzuje právo pri-
merane predĺžiť lehotu v prípade, ak dôjde k neočaká-

vanému alebo okolnosťami vynútenému technickému 
prerušeniu funkčnosti interných systémov poisťovateľa. 

6.4 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej po-
treby zmeny (predovšetkým v nadväznosti na vývoj 
právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu prís-
lušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trho-
vých podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych 
poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP 
SDN2 a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zme-
ne OPP SDN2 alebo k zmene sadzobníka poistného, 
poisťovateľ doručí písomný návrh nového znenia OPP 
SDN2 alebo písomný návrh novej výšky poistného po-
istníkovi na jeho poslednú známu kontaktnú adresu. 
Deň účinnosti zmeny musí byť stanovený tak, aby me-
dzi doručením nového znenia OPP SDN2 a/alebo novej 
výšky poistného a dňom účinnosti tejto zmeny bolo 
obdobie najmenej 45 kalendárnych dní. Ak poistník 
s navrhovanou zmenou nesúhlasí, má právo bezplatne 
a s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede 
poisťovateľovi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ po-
istník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred 
dňom účinnosti navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď 
tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas 
so zmenou OPP SDN2 a/alebo výšky poistného v takom 
znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté. 

6.5 Na pripoistenie sa nevzťahujú ustanovenia o ochrane pred 
infláciou podľa článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP. 

Článok 7 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalostí:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Ob-

čianskeho zákonníka,
c) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka,
d) odmietnu  m poistného plnenia poisťovateľom podľa 

ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) dohodou,
f) smrťou poisteného, v takom prípade pripoistenie zanikne 

bez náhrady ku dňu smr   poisteného,
g) z dôvodu neplatenia poistného podľa ustanovenia 

§ 801 Občianskeho zákonníka,
h) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
i) automa  cky v kalendárnom roku, v ktorom poistený do-

siahne maximálny vek pre toto pripoistenie, a to ku dňu 
výročia hlavného poistenia. 

Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok 
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Aké ďalšie pravidlá sa týkajú tohto pripoistenia?
8.1 Vznik poistnej udalosti sa oznamuje poisťovateľovi 

prostredníctvom formulára Oznámenie poistnej uda-
losti. Poistnú udalosť oznamuje poistený alebo jeho zá-
konný zástupca. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie až 
potom, čo mu bude doložený nárok na poistné plnenie, 
t.j. doložené potvrdenia od lekára a riadne vyplnené 
Oznámenie o poistnej udalosti. 

8.2 Poisťovateľ môže požadovať ďalšie potrebné doklady 
pre vyjasnenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné 
plnenie. 

8.3 Právo na poistné plnenie nevznikne, pokiaľ poistná 
udalosť bola spôsobená priamo alebo nepriamo ktoro-
ukoľvek z nasledovných okolností:
a) samovraždou, pokusom o samovraždu alebo úmy-

selným sebapoškodením poisteného vrátane úmy-
selného nevyhľadania lekárskej starostlivos   alebo 
úmyselného nedodržiavania lekárskych pokynov, 
a to bez ohľadu na aktuálny duševný stav poisteného, 

b) s diagnos  ckými, výskumnými, kozme  ckými, terape-
u  ckými alebo preven  vnymi lekárskymi zásahmi, kto-
ré si poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom 
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tele, a ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné, 
vrátane zákrokov nepredpísaných lekárom,

b) požívaním alkoholu, zneužívaním liekov, aplikáciou 
omamných a/alebo toxických látok alebo príprav-
kov, ktoré obsahujú  eto látky. 

c) výlukami, ktoré sú uvedené v príslušných ustanove-
niach VPP ŽP, VPP IŽP, VPP PCH. 

Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP SDI2 platné a účinné?
Tieto OPP SDN2 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. mája 2017.

Článok 10 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa dôležité?
Všetky pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tomto článku, majú 
význam podľa VPP ŽP alebo VPP IŽP, VPP PCH. Pre účely toh-
to poistenia sa vymedzujú nasledujúce pojmy:
Čakacia doba
Doba počas ktorej nevzniká poisťovateľovi povinnosť pos-
kytnúť poistné plnenie z udalostí, ktoré by inak boli poistný-
mi udalosťami. 

Tabuľka č. 1 – Vybrané choroby dieťaťa
Kategória I. Kategória II. Kategória III.

Diagnóza
podľa 
MKCH*) Názov diagnózy

Podmienka 
vzniku nároku 

na poistné plnenie

poistná 
suma 

50 až 100 €

poistná 
suma 

100 až 200 €

poistná 
suma 

150 až 300 €
A36 Diftéria (Záškrt) nutné očkovanie 50 € 100 € 150 €
A37 Čierny kašeľ, Divý kašel nutné očkovanie 50 € 100 € 150 €
B02 Pásový opar – herpes zoster  50 € 100 € 150 €
B05 Osýpky (Morbilli) nutné očkovanie 50 € 100 € 150 €
B06 Ružienka (Rubeola) nutné očkovanie 50 € 100 € 150 €
B26 Mumps (Parotitis epidemica) nutné očkovanie 50 € 100 € 150 €
B80 Enterobióza  50 € 100 € 150 €
B86 Scabies (Svrab)  50 € 100 € 150 €
D69 Purpura a iné stavy krvácavosti  50 € 100 € 150 €
E06 Zápal štítnej žľazy nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
H04 Choroba slzných orgánov  50 € 100 € 150 €
H10 Konjuktivitída nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
H60 Zápal vonkajšieho ucha nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
H65 Nehnisový zápal stredného ucha nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
H68 Zápal sluchovej trubice nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
H92 Bolesť v uchu a výtok z ucha nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
I83 Varixy dolných končatín 1x za poistnú dobu 50 € 100 € 150 €
J00 Akútny zápal nosohltana (nádcha) nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
J01 Akútny zápal prínosových dutín nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
J02 Akútny zápal hltana nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
J03 Akútny zápal mandlí nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
J04 Akútny zápal hrtana nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
J20 Akútny zápal priedušiek (akútna bronchitída) nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
J21 Akútny zápal priedušničiek (akútna bronchiolitída) nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
J41 Jednoduchá a hlienovohnisová 

chronická bronchitída nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
J45 Bronchiálna astma nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
K40 Slabinová prietrž nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
K41 Stehnová prietrž nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
K42 Pupková prietrž nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
K43 Brušná prietrž nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
K44 Bránicová prietrž nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
K65 Zápal pobrušnice  50 € 100 € 150 €
K81 Cholecystitída  50 € 100 € 150 €
L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul  50 € 100 € 150 €
L03 Flegmóna  50 € 100 € 150 €
L04 Akútny zápal lymfatických uzlín nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
L05 Pilonidálna cysta  50 € 100 € 150 €
N20 Konkrement obličky (neofrilitiáza) a močovodu 

(ureteroltiáza)  50 € 100 € 150 €
N30 Cystitída nutná hospitalizácia 50 € 100 € 150 €
N47 Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza  50 € 100 € 150 €
P38 Omfalitída u novorodenca bez krvácania 

alebo s miernym krvácaním  50 € 100 € 150 €
P51 Krvácanie z pupočníka novorodenca  50 € 100 € 150 €
A01 Brušný týfus a paratýfus nutná hospitalizácia 75 € 150 € 225 €
B27 Infekčná mononukleóza nutná hospitalizácia 75 € 150 € 225 €
B30 Vírusový zápal spojoviek  75 € 150 € 225 €
E10 Diabetes mellitus 1. Typu 1x za poistnú dobu 75 € 150 € 225 €
G50 Porucha trojklanného nervu (n. trigeminus) 1x za poistnú dobu 75 € 150 € 225 €
G51 Porucha tvárového nervu (n.facialis)  75 € 150 € 225 €
H16 Keratitída  75 € 150 € 225 €
H20 Iridocyklitída  75 € 150 € 225 €
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H30 Chorioretinitída  75 € 150 € 225 €
H40 Glaukóm 1x za poistnú dobu 75 € 150 € 225 €
H46 Zápal zrakového nervu (neuritis n. optici)  75 € 150 € 225 €
H66 Hnisový a bližšie neurčený zápal stredného ucha nutná hospitalizácia 75 € 150 € 225 €
I30 Akútna perikarditída nutná hospitalizácia 75 € 150 € 225 €
I80 Trombóza, flebitída a tromboflebitída  75 € 150 € 225 €
I85 Varixy pažeráka  75 € 150 € 225 €
I88 Nešpecifická lymfadenitída  75 € 150 € 225 €
J09 Chrípka zapríčinená určitým identifikovaným 

vírusom chrípky  75 € 150 € 225 €
J15 Baktériový zápal pľúc, nezatriedený inde  75 € 150 € 225 €
J47 Bronchiektázie  75 € 150 € 225 €
K20 Ezofagitída  75 € 150 € 225 €
K21 Gastroezofágová refluxová choroba nutná hospitalizácia 75 € 150 € 225 €
K29 Gastritída a duodenitída  75 € 150 € 225 €
K35 Akútna apendicitída  75 € 150 € 225 €
K50 Crohnova choroba nutná hospitalizácia 75 € 150 € 225 €
K51 Ulcerózna kolitída 1x za poistnú dobu 75 € 150 € 225 €
K80 Žlčové kamene (cholelitiáza) 1x za poistnú dobu 75 € 150 € 225 €
K85 Akútna pankreatitída  75 € 150 € 225 €
L40 Psoriáza nutná hospitalizácia 75 € 150 € 225 €
L90 Atrofické choroby kože  75 € 150 € 225 €
M87 Osteonekróza  75 € 150 € 225 €
N44 Torzia semenníka a hidatídy  75 € 150 € 225 €
N45 Orchitída a epididymitída  75 € 150 € 225 €
N70 Salpingitída a oforitída  75 € 150 € 225 €
Q53 Nezostúpený semenník nutná hospitalizácia 75 € 150 € 225 €
R01 Srdcový šelest a iný srdcový zvuk 1x za poistnú dobu 75 € 150 € 225 €
R04 Krvácanie z dýchacích ciest nutná hospitalizácia 75 € 150 € 225 €
A38 Scarlatina [Šarlach]  100 € 200 € 300 €
A39 Meningokoková infekcia  100 € 200 € 300 €
A40 Streptokoková sepsa  100 € 200 € 300 €
A82 Besnota (rabies, lyssa)  100 € 200 € 300 €
A84 Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami  100 € 200 € 300 €
A87 Vírusová meningitída  100 € 200 € 300 €
B25 Cytomegalovírusová choroba  100 € 200 € 300 €
E84 Cystická fibróza 1x za poistnú dobu 100 € 200 € 300 €
G00 Baktériová meningitída, nezatriedená inde  100 € 200 € 300 €
G04 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída  100 € 200 € 300 €
G35 Roztrúsená skleróza (Sclerosis multiplex, 

Encephalomyelitis disseminata) 1x za poistnú dobu 100 € 200 € 300 €
H70 Zápal hlávkového výbežku a príbuzné choroby  100 € 200 € 300 €
I20 Angina pectoris  100 € 200 € 300 €
I21 Akútny infarkt myokardu  100 € 200 € 300 €
I25 Chronická ischemická choroba srdca 1x za poistnú dobu 100 € 200 € 300 €
I26 Pľúcna embólia  100 € 200 € 300 €
I40 Akútna myokarditída  100 € 200 € 300 €
I42 Kardiomyopatia 1x za poistnú dobu 100 € 200 € 300 €
I47 Paroxyzmálna tachykardia 1x za poistnú dobu 100 € 200 € 300 €
J05 Akútny obštrukčný zápal hrtana a akútny zápal 

hrtanovej príklopky – laryngitída  100 € 200 € 300 €
J13 Zápal pľúc zapríčinený Streptococcus pneumoniae  100 € 200 € 300 €
J18 Zápal pľúc zapríčinený bližšie neurčeným 

mikroorganizmom nutná hospitalizácia 100 € 200 € 300 €
J36 Peritonzilárny absces  100 € 200 € 300 €
J93 Pneumotorax  100 € 200 € 300 €
J96 Respiračná insuficiencia, nezatriedená inde  100 € 200 € 300 €
K56 Paralytický ileus a mechanický ileus bez prietrže 1x za poistnú dobu 100 € 200 € 300 €
K90 Črevná malabsorpcia 1x za poistnú dobu 100 € 200 € 300 €
M00 Pyogénna artritída  100 € 200 € 300 €
M08 Juvenilná artritída  100 € 200 € 300 €
M86 Osteomyelitída  100 € 200 € 300 €
N00 Akútny nefritický syndróm  100 € 200 € 300 €
N04 Nefrotický syndróm 1x za poistnú dobu 100 € 200 € 300 €
N10 Akútna tubulointersticiálna nefritída  100 € 200 € 300 €
N13 Obštrukčná a refluxová uropatia  100 € 200 € 300 €
N17 Akútne zlyhanie obličiek  100 € 200 € 300 €
N34 Uretritída a uretrový syndróm nutná hospitalizácia 100 € 200 € 300 €
*) MKCH – Medzinárodná klasifikácia chorôb
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:


