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Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy
1. Upozornenie
Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát
súvisiacich s poistným produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinnos , ktoré potenciálnemu klientovi
vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy.
2. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje
Poisťovateľ: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bra slava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bra slava I, v odd.: Sa, vložka č. 1095/B.
Telefón: 0850 111 464, Fax: 02 /59 313 999, E-mail: klient@nn.sk, Web: www.nnpoistovna.sk
3. Charakteris ka poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky
Názov poistného produktu: Rizikové životné poistenie NN Smart Senior
Popis poistného produktu:
a) Popis poistenia alebo súboru poistení
• Rizikové životné poistenie NN Smart Senior zahŕňa poistenie pre prípad smr . To znamená, že pokiaľ dôjde k poistnej udalos k smr poisteného, vypláca sa dohodnutá poistná suma.
• K hlavnému poisteniu je možné dohodnúť ďalšie z voliteľných pripoistení.
b) Poistná doba a poistné obdobie
• Poistenie je možné uzatvoriť na poistnú dobu 5 až 25 rokov. Rovnako tak poistné obdobie je 5 až 25 rokov.
• Poistné obdobie je určený čas poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve, za ktoré sa pla poistné (mesačne,
štvrťročne, polročne alebo ročne)
c) Poistné riziká
• smrť poisteného počas poistnej doby,
• doži e sa poisteného konca poistnej doby.
Produkt umožňuje pripois ť si voliteľne nasledujúce riziká:
• Trvalé následky úrazu alebo choroby dospelej poistenej osoby,
• Trvalé následky úrazu dieťaťa,
• Dobu nevyhnutného liečenia dospelého aj dieťaťa,
• Invalidita z dôvodu choroby alebo úrazu a smrť následkom úrazu,
• Pripoistenie pre prípad nesebestačnos ,
• Možnosť úrazovo pripois ť aj viac de v rodine,
• Hospitalizácia z dôvodu úrazu alebo choroby dospelého aj dieťaťa,
• Ochorenie na niektorú z pripoistených kri ckých chorôb,
• Oslobodenie od platenia poistného, choroby,
• Pracovná neschopnosť z dôvodu choroby alebo úrazu.
d) Poistné plnenie
• Poistná suma vo výške 1 500 EUR pre prípad smr zvýšená o sumu zodpovedajúcu hodnote podielových jedno ek.
• Poistná suma v prípade doži a sa konca poistnej doby je rovná hodnote podielových jedno ek na osobnom účte
poistníka za predpokladu, že boli vložené prostriedky do garantovaného fondu.
• Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve v závislos od typu pripoistenia.
Spôsob určenia výšky poistného plnenia:
• Výška poistného plnenia z hlavného poistenia v prípade smr poisteného je stanovená vo výške súčtu poistnej
sumy pre prípad smr a aktuálnej hodnoty osobného účtu poistníka ku dňu vzniku poistnej udalos . Ak poistník
nemá ku dňu vzniku poistnej udalos na osobnom účte poistníka evidované žiadne jednotky, poistné plnenie bude
vyplatené vo výške poistnej sumy pre prípad smr .
• Výška poistného plnenia z hlavného poistenia v prípade doži a sa konca poistnej doby poisteným závisí od počtu
podielových jedno ek vedených na osobnom účte poistníka ku dňu vzniku poistnej udalos . Pre výpočet hodnoty
podielových jedno ek bude použitá predajná cena najneskôr z najbližšieho oceňovacieho dňa po dni vzniku poistnej udalos .
• Pri voliteľných rizikách sa určuje výška poistného plnenia ako percento z poistnej sumy podľa prílohy v poistných
podmienkach, alebo ako počet dní liečenia krát poistná suma dennej dávky, maximálny počet dní liečenia je uvedený v poistných podmienkach, alebo ako výplata ročnej/mesačnej renty uvedenej v poistnej zmluve, prípadne ako
oslobodenie od platenia poistného alebo ako výplata pevne stanovenej sumy uvedenej v poistných podmienkach.
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Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený
poistné plnenie znížiť:
• Ak dôjde k poistnej udalos – smrť poisteného – do dvoch rokov od začiatku poistenia následkom choroba, ktorá už
bola pred uzavre m poistnej zmluvy prítomná alebo diagnos kovaná, prípadne z dôvodov komplikácii spojených
s touto chorobou alebo na jej následky, nevzniká oprávnenej osobe pre prípad smr poisteného nárok na výplatu
poistnej sumy pre prípad smr . Toto ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak poistený pred uzavre m poistnej zmluvy podstúpil lekársku prehliadku organizovanú poisťovateľom alebo pravdivo vyplnil zdravotný dotazník. Nárok
na výplatu hodnoty podielových jedno ek z garantovaného fondu zostáva zachovaný.
• Výluky z poistenia upravuje čl. 12 všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“)
a čl. 4 všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie. V zmysle čl. 4 a čl. 13 VPP ŽP sa poistné plnenie
môže primerane znížiť, ak poistník alebo poistený uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje.
• Obmedzenia a výluky jednotlivých pripoistení sú uvedené vždy pri danom konkrétne zvolenom pripoistení a ež
v ustanoveniach čl. 12 VPP ŽP a čl. 4 všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenie.
• Obmedzenia a výluky pri nižšie uvedených pripoisteniach sú uvedené v článkoch:
• Pripoistenie PDR6, STN2 – článok 5
• Pripoistenie SPN2/SPN3 – článok 6 a 8
• Pripoistenie SZV1/SZV3/SZV5, SZR1/SZR3/SZR5 – článok 5 a 6
• Pripoistenie SHU4/SHU5, SNL2 – článok 6
• Pripoistenie SID3/SID4/SID5, SUD3 – článok 7
• Pripoistenie HAR3/SHO1/SHU5/SHO2, SLC3 – článok 6 a 7
• Pripoistenie SNL1, STN3, SHU3 – článok 8
• Pripoistenie SHO3 – článok 9
• Pripoistenie SAS0/SAS3 – článok 4.
Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnos a o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
• Výška poistného sa určí na základe vstupného veku poisteného pre každý poistný rok a vypočíta sa podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov, ktorý je umiestnený na webovom sídle. Poisťovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť
výšku bežného poistného pre každý poistný rok.
• Splatnosť poistného upravuje čl. 8 VPP ŽP a čl. 5 osobitných poistných podmienok pre Rizikové životné poistenie
NN Smart Senior.
• Neplatenie poistného môže mať za následok zánik poistenia alebo zánik poistenia s výplatou odkupnej hodnoty.
Neplatenie poistného upravuje čl. 9 VPP ŽP a čl. 11 osobitných poistných podmienok pre Rizikové životné poistenie
NN Smart Senior.
Doplnkové administra vne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené a spôsob
sprístupňovania informácií o ich zmene:
• Poplatky za úkony vykonané na poistnej zmluve, ktoré nie sú v cene poistenia, sú uvedené v Sadzobníku poplatkov,
ktorý je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke poisťovateľa www.nnpoistovna.sk a v jeho prevádzkových priestoroch.
Spôsoby zániku poistnej zmluvy:
• Podmienky vypovedania poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo poistníka, alebo odstúpenia od poistnej
zmluvy zo strany poistníka sú upravené v článku 10 VPP ŽP.
• Podmienky zániku jednotlivých pripoistení sú upravené v príslušných poistných podmienkach pre dané pripoistenie, a to nasledovne:
• Pripoistenie PDR6, SUD2, STN2, SOP1, SID3, HAR3/SHO2 – článok 8
• Pripoistenie SPN2, SLC3, SHU3 – článok 9
• Pripoistenie SZV1, SZR1, SHU4, SZV2 – článok 7
• Pripoistenie ADR3, SNL2, STN3, SUD3 – článok 4
• Pripoistenie SNL1 – článok 3
• Pripoistenie SSO3/SS21 – článok 6
• Pripoistenie SID3 – článok 8
• Pripoistenie SHO3 – článok 10
• Pripoistenie SAS0/SAS3 – článok 2.
Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy podľa
platných právnych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej strany:
• Poisťovateľ má právo jednostranne meniť výšku bežného poistného za hlavné poistenie a za pripoistenia pre každý
poistný rok, a to najmä z dôvodu zvýšeného rizika súvisiaceho s vekom poisteného podľa príslušných poistných
podmienok k jednotlivým pripoisteniam. Poisťovateľ je oprávnený jednostranne meniť mieru ročného rastu ceny
podielovej jednotky v Garantovanom fonde.
Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej zmluve dohodnuté:
• Možnosť vkladať a vyberať prostriedky do/z garantovaného fondu a mať ich zhodnocované vyhlasovanou úrokovou mierou. Poisťovateľ má právo úrokovú mieru v priebehu trvania poistnej zmluvy meniť.
• Možnosť platby poistného inkasom z garantovaného fondu.
• Pri vybraných pripoisteniach poskytovaný bonus za bezškodový priebeh.
• Pripoistenie pre prípad nesebestačnos , z ktorého poisťovateľ vypláca anuitu po dobu dvoch rokov, ak sa poistený
stane nesebestačným.

• Možnosť pripois ť sa pre prípad asistenčných služieb. Telefónne číslo na asistenčné služby je +421 220 664 232.
4. Dodatočné informácie pri poistení, kde výška poistného plnenia závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých
investovaním alebo od indexu akcií alebo iného trhového indexu
Informácie o inves čnom riziku:
Upozornenie: S investovaním do finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota inves cie sa môže aj znižovať a nie je
zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
• K hlavnému poisteniu je možné dohodnúť platenie mimoriadneho poistného do garantovaného fondu, a to i opakovane.
Informácie o podmienkach a spôsobe určenia odkupnej hodnoty pri odkupe alebo čiastočnom odkupe:
• Poistník má kedykoľvek nárok na ukončenie poistnej zmluvy pred uplynu m poistnej doby podľa článku 10 VPP
ŽP. V prípade, ak sú k dátumu zániku poistnej zmluvy na osobnom účte poistníka evidované podielové jednotky,
vypla poisťovateľ poistníkovi odkupnú hodnotu.
• Poistník má kedykoľvek právo požiadať o čiastočný odkup, podľa čl. 6 a čl. 10 osobitných poistných podmienok pre
Rizikové životné poistenie NN Smart.
5. Iné dôležité informácie
Spôsob vybavovania sťažnos :
• Spôsob vybavovania sťažnos toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu je upravený v čas B dokumentu
„Informácie pre klienta“. Sťažnosť je možné podať písomne, telefonicky, e-mailom, osobne alebo faxom. Miestom
podania sťažnos je adresa poisťovateľa uvedená v bode 2 tohto formulára..
Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré pla a pre poistnú zmluvu:
• Všeobecné informácie o daňových povinnos ach, ktoré sa vzťahujú na danú poistnú zmluvu sú upravené v čas
A dokumentu „Informácie pre klienta“.
Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa:
• Správa o finančnom stave poisťovateľa je zverejnená na webovej stránke poisťovateľa:
h ps://www.nn.sk/tlacove-centrum/vyrocne-spravy/
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Formulár platný od 1. 4. 2016
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OBSAH / Informácie pre klienta:
• V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)
A.. Všeobecné informácie o daňových povinnos ach, ktoré sa vzťahujú na danú poistnú zmluvu
B. Spôsob vybavovania sťažnos toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu (poistníka),
poisteného a oprávnenej osoby
• V zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnos
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Doplnenie iden fikácie poistníka
• Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní
• V zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Sadzobník poplatkov
• Tabuľka – maximálnych denných dávok pre pripoistenie pracovnej neschopnosti (SPN2/SPN3)
• Tabuľka – maximálnych denných dávok pre pripoistenie doby nevyhnutného liečenia úrazu (SNL1/SNL2)
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Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky – verzia ŽP NN SMART Senior RZ3S – 4/2016
• Všeobecné poistné podmienky...
pre životné poistenie (účinnosť od 1. 4. 2016)
pre úrazové pripoistenie (účinnosť od 23. 3. 2015)
pre pripoistenie chorôb (účinnosť od 23. 3. 2015)
• Osobitné poistné podmienky...
pre Rizikové životné poistenie NN SMART SENIOR – RZ3S (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie trvalých následkov úrazu, alebo choroby – STN3 (účinnosť od 1. 4. 2012)
∆ pre pripoistenie následkov úrazu – SDU3 (účinnosť od 1. 4. 2012)
∆ pre pripoistenie pre prípad nesebestačnosti – SLC3 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie hospitalizácie – SHO3 (účinnosť od 1. 1. 2014)
∆ pre pripoistenie poúrazovej hospitalizácie – SHU3 (účinnosť od 1. 1. 2014))
∆ pre pripoistenie asistenčných služieb - SAS0/SAS3 (účinnosť od 1. 4. 2012)
∆ pre pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením – PDR6 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresiou – STN2 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie pre oslobodenie od platenia poistného – SOP1 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie pracovnej neschopnos – SPN2/SPN3 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie pre prípad rakoviny dospelých – SZR1/SZR3, s klesajúcou poistnou sumou – SZR5 alebo
kri ckých chorôb pre dospelých – SZV1/SZV3, s klesajúcou poistnou sumou – SZV5 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie pre prípad kri ckých chorôb de – SZV2 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie smrteľného úrazu – ADR3 (účinnosť od 1. 1. 2015)
∆ pre pripoistenie poúrazovej hospitalizácie – SHU4/SHU5 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu – SUD2 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie invalidity – SID3/SID4, s klesajúcou poistnou sumou – SID5 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie hospitalizácie dospelého – HAR3/SHO1 a hospitalizácie dieťaťa – SHO2 (účinnosť
od 1. 4. 2016)
∆ pre dočasné životné pripoistenie – SSO3,SS21, SSO6 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie doby nevyhnutného liečenia úrazu – SNL1 (účinnosť od 1. 4. 2016)
∆ pre pripoistenie doby nevyhnutného liečenia úrazu dieťaťa s progresiou v prípade hospitalizácie – SNL2
(účinnosť od 1. 4. 2016)
• Poznámky
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predmetom a čoho sa klient domáha. Klient je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez zbytočného
odkladu požadované doklady k ním podávanej sťažnos . Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitos
alebo klient nedoloží požadované doklady, poisťovateľ vyzve klienta, aby v stanovenej lehote doplnil
alebo opravil požadované údaje a doklady s upozornením, že v prípade, ak tak neurobí, nebude možné
vybavovanie sťažnos začať a sťažnosť sa bude považovať za bezpredmetnú.
Osoba poverená poisťovateľom na vybavovanie sťažnos klientov sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorá
spĺňa náležitos podľa odseku 1.4 a ktorá bola poisťovateľovi doručená. Lehota na vybavovanie sťažnos
v dĺžke trvania 30 kalendárnych dní začína plynúť odo
dňa doručenia sťažnos poisťovateľovi.
V prípade, že k vybaveniu sťažnos nedôjde v lehote 30 dní, poisťovateľ pred uplynu m tejto lehoty
klienta informuje, že jeho sťažnosť je predmetom
prešetrenia. O výsledku prešetrenia sťažnos informuje poisťovateľ sťažovateľa bezodkladne.
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.
Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť aj mimosúdne, na základe nasledujúcich právnych predpisov: zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní v prípade sporov, ktorých účastníkom 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 a interných pravidiel
poisťovateľa.
ČASŤ A
1. PRACOVNÁ POZÍCIA A PREDMET ČINNOSTI/PODNI
KANIE
– Vymenovaným podnikaním fyzických osôb sa rozumie advokát a notár.
– Vymenovaným zamestnaním sa rozumie realitný
maklér a ež právnik/účtovník, ktorý vykonáva činnosť pre niektorú z činnos uvedených v nasledujúcom odseku.
– Vymenovaným podnikaním fyzických alebo právnických osôb sa rozumie činnosť: zmenárne, aukčnej
siene, herne, kasína, povacej kancelárie, realitnej
kancelárie, veľkoobchodu/maloobchodu s alkoholom, tabakom, kávou, drahými kameňmi alebo kovmi,
obchodu so starožitnosťami, bazáru, záložne, autosalónu/autobazáru, siete čerpacích staníc, nočného
podniku, spoločnos poskytujúcej ubytovacie/stravovacie služby, spoločnos podnikajúcej v stavebníctve.
– Vymenovanou verejnou funkciou sa rozumie polik (člen vedenia parlamentnej strany na celoštátnej
úrovni), starosta, primátor, poslanec mestského alebo obecného zastupiteľstva zodpovedný za správu
majetku alebo územný rozvoj.
Väčšinový spoločník – majúci najmenej 25% podiel
na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.
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ZÁKON Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKY ZÁKONNÍK
A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O DAŇOVÝCH POVINNOS
TIACH, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DANÚ POISTNÚ ZMLUVU
Vo všeobecnos sa daňové povinnos , ktoré sa vzťahujú
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:
1. Ukončenie poistenia v dôsledku poistného plnenia
a) poistné plnenie v prípade smr , úrazu, invalidity
a pracovnej neschopnos . V tomto prípade 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 prípad 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 zdanení týchto príjmov je suma plnenia znížená o zaplatené poistné. Tento základ dane sa zdaňuje daňou
podľa platného Zákona o dani z príjmov vyberanou zrážkou.
2. Ukončenie poistenia s odkupnou hodnotou
Odkupná hodnota je považovaná za príjem z kapitálového 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 hodnotou a zaplateným poistným) sa zrazí 19% daň v deň
výplaty tejto odkupnej hodnoty na účet poistníka.
3. Ukončenie poistenia s odkupnou hodnotou s predchádzajúcimi výbermi
Základ dane sa posudzuje pri každom výbere tak,
že 19% daňou vyberanou zrážkou sa zdaňuje kladný
rozdiel medzi zaplateným poistným od začiatku poistenia, 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 vykonáva pla teľ dane (poisťovateľ) pri výplate alebo
pripísaní úhrady v prospech daňovníka (poistníka).
Pre poistníka (fyzickú osobu) je takáto daň konečná.
Pri výplate poistného plnenia postupuje poisťovateľ
podľa zákonov platných v čase výplaty odkupnej hodnoty.
B. SPÔSOB VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ TOHO, KTO S POIS
ŤOVATEĽOM UZAVIERA POISTNÚ ZMLUVU POISTNÍ
KA , 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 porušenie právnych predpisov.
1.2 Sťažnosť klienta bude poisťovateľ vybavovať bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.
1.3 Klient má kedykoľvek právo podať sťažnosť a to písomne, telefonicky, e-mailom, osobne alebo faxom.
E-mailová adresa, ako aj telefonické spojenie sú zverejnené na internetovej stránke poisťovateľa.
1.4 Zo sťažnos musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej

2. POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU SA PODĽA ZÁ
KONA O AML A INTERNÝCH PRAVIDIEL POISŤOVA
TEĽA ROZUMIE
a) Fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii. Významnou verejnou funkciou sa rozumie hlava
štátu, predseda vlády, minister, vedúci ústredného
orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru,
sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo
iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, pro rozhodnu u ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už
nemožno odvolať, člen dvora auditorov alebo rady
centrálnej banky, veľvyslanec, chargé ďaﬀaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených sil, člen štatutárneho orgánu, dozorného orgánu štátneho podniku
alebo obchodnej spoločnos patriacej do vlastnictva
štátu, vysoký cirkevný hodnostár (vysoký predstaviteľ
cirkvi), alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inš túciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách po dobu výkonu tejto funkcie
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie (bez ohľadu na miesto trvalého pobytu).
b) Manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné
postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písm. a) tohto ods.; dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písm. a) tohto ods. alebo osoba, ktorá
má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písm. a) tohto ods.; alebo rodič osoby
uvedenej v písm. a) tohto ods.
c) Fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným
uživateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písm. a)
tohto ods. alebo podniká spolu s osobou uvedenou
v písm. a) tohto ods., alebo klienta, ktorý bol zriadený
v prospech osoby uvedenej v písm. a) tohto ods.
ČASŤ B
1a Pravidelný zdroj príjmu

a) príjem zo závislej činnos
b) príjem z podnikania
c) kombinácia príjmu zo
závislej činnos a príjmov
z podnikania
d) iné

1b Údaje o zdroji majetku
(aj viacero možnos
súčasne)
a) príjem zo zamestnania
b) príjem z podnikania
c) dedičstvo

Spôsob uzatvorenia
poistnej zmluvy

Začiatok poistenia

Práva a povinnosti
poistníka/
poisteného
Práva a povinnosti
poisťovateľa

Upozornenie
na následky
predčasného
ukončenia poistenia
Upozornenie
na následky
neplatenia
poistného
Zánik poistenia

d) výnosy z predaja
obchodnej spoločnos
e) iné

ZÁKON Č. 359/2015 Z.Z. O AUTOMATICKEJ VÝMENE
INFORMÁCIÍ O FINANČNÝCH ÚČTOCH
NA ÚČELY SPRÁVY DANÍ
Poisťovateľ vo veci posúdenia daňovej príslušnos klienta
a možných dopadov zákona o automa ckej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní na zdanenie
odporúča konzultovať daňového poradcu.
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vach finančného agenta.
3. Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie
na základe písomnej zmluvy s poisťovateľom, ktorá má
nevýhradnú povahu.
4. Právne následky spojené s uzatvorením poistnej zmluvy

ZÁKON Č. 186/2009 Z. Z. O FINANČNOM SPROSTRED
KOVANÍ A FINANČNOM PORADENSTVE A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
1. Finančný agent nemá kvalifikovanú účasť na základnom
imaní alebo na hlasovacích právach NN Životnej poisťovne, a.s. (poisťovateľa).
2. Poisťovateľ alebo osoba ho ovládajúca nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích prá-

Poistné plnenie
Zníženie alebo
odmietnutie
poistného plnenia

Poistná zmluva musí mať písomnú
formu a uzatvorená je podpisom
poistníka a poisteného, ak poistník a poistený nie sú tie isté osoby
a podpisom oprávneného zástupcu
poisťovateľa.
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.
Poistený má právo na výplatu poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti. Poistník má povinnosť
platiť poistné. Poistník a poistený
môžu, ale nemusia byť tie isté osoby.
Poisťovateľ má povinnosť vyplatiť
poistné plnenie v prípade vzniku
poistnej udalosti a zároveň právo
na poistné, ktoré vznikne nultou hodinou dňa nasledujúceho
po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak.
V prípade, že poistník ukončí poistenie skôr ako bolo dohodnuté
v poistnej zmluve, poisťovateľ vyplatí odkupnú hodnotu. Výška odkupnej hodnoty sa nerovná sume
zaplateného poistného.
Nezaplatenie poistného vedie k zániku poistnej zmluvy, alebo k zníženiu (zredukovaniu) poistnej sumy.
Poistenie môže zaniknúť:
– 24. hodinou dňa dohodnutého
ako deň ukončenia poistenia
– výpoveďou
– odstúpením
– dohodou
– neplatením poistného
– odmietnutím poistného plnenia
poisťovateľom
– vznikom poistnej udalosti
Suma, ktorú poisťovateľ vyplatí na konci poistnej doby alebo
po ukončení poistného šetrenia.
Poistné plnenie môže byť znížené
alebo jeho vyplatenie môže byť odmietnuté 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 poisťovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
5. Poisťovateľ je povinný na základe zák. č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých záko7

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.
6. Spôsob vybavovania sťažnos na vykonávanie sprostredkovania poistenia finančným agentom
Pre spôsob vybavovania sťažnos na vykonávanie
sprostredkovania poistenia finančným agentom sa primerane použijú ustanovenia čas C týchto Informácií.
7. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou
Je uvedená v pravidelne aktualizovanom Sadzobníku poplatkov i na stránke www.nnpoistovna.sk.
8. Podstatné náležitos poistnej zmluvy
Poistná zmluva obsahuje najmä:

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 nastanú dňom doručenia.
b) Oznámenie o odstúpení sa podáva písomne prostredníctvom poštového podniku.
c) Z oznámenia o odstúpení musí byť zrejmé, kto ho podáva.
d) Oznámenie o odstúpení musí byť adresované poisťovateľovi.
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Výšku poistnej sumy
Výšku poistného, jeho splatnosť, označenie, či ide o jednorazovo 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 poisťovateľom uzatvára poistnú zmluvu

SADZOBNÍK POPLATKOV
POPLATKY
1. Poplatok na kry e administra vnych nákladov
(hradí sa mesačne formou odpočtu podielových jedno ek z hodnoty podielového účtu)

0,6 EUR

2.
3.

Poplatok za zmenu základných údajov poistnej zmluvy
Poplatok za zmenu technických parametrov poistenia
(poistného, poistnej sumy, pripoistení apod.)

0 EUR
0 EUR

4.
5.

Poplatok za vklad mimoriadneho poistného
Poplatok za čiastočný odkup podielových jedno ek z garantovaného fondu
• 1. poistný rok
• 2. poistný rok
• 3. poistný rok
• 4. a ďalší poistný rok
(hradí sa formou odpočtu podielových jedno ek z hodnoty podielového účtu)

0 EUR

6.

7.

Poplatok za predčasné ukončenie poistnej zmluvy
• 1. poistný rok
• 2. poistný rok
• 3. poistný rok
• 4. a ďalší poistný rok
(hradí sa formou zníženia odkupnej hodnoty)
Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou – tzv. „Bid/Oﬀer spread“
• pre mimoriadne poistné

LIMITY
8. Minimálna výška vkladu pre mimoriadne poistné
9. Minimálna výška čiastočného odkupu
• z garantovaného fondu
10. Maximálna výška čiastočného odkupu
• z garantovaného fondu

1%
0,6 %
0,3 %
0%

1%
0,6 %
0,3 %
0%

0%
40 EUR
120 EUR
do výšky fondu
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11. Variabilný symbol pre:
• mimoriadne poistné
32 + číslo PZ
Garantovaný fond – garantuje rast ceny podielovej jednotky vo výške uvedenej v aktuálnom Sadzobníku poplatkov, ktorý
je zverejnený na www.nnpoistovna.sk. Poisťovateľ má právo úrokovú mieru v priebehu trvania zmluvy zmeniť.
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TABUĽKA MAXIMÁLNYCH DENNÝCH DÁVOK PRE PRIPOISTENIE PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI SPN2/SPN3
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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“ –
hrubý príjem
SZČO s poistením
základ dane
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
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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

SZČO – nem. poistená
Príjem poisteného
Denná dávka
Ročný
Mesačný
„hrubý príjem“ –
hrubý príjem
SZČO s poistením
základ dane
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“ –
hrubý príjem
SZČO s poistením
základ dane
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
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 40 % paušálne náklady).
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TABUĽKA MAXIMÁLNYCH DENNÝCH DÁVOK PRE PRIPOISTENIE DOBY
NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA ÚRAZU SNL1/SNL2
Príjem poisteného (v EUR)
Ročný hrubý príjem
Mesačný hrubý príjem
0
11200,07
0
933,33
11200,08
13600,07
933,34
1133,33
13600,08
16800,11
1133,34
1400
16800,12
20000,15
1400,01
1666,67
20000,16
22400,15
1666,68
1866,67
22400,16
25600,07
1866,68
2133,33
25600,08
28800,11
2133,34
2400
28800,12
32000,15
2400,01
2666,67
32000,16
34400,15
2666,68
2866,67
34400,16
37600,07
2866,68
3133,33
37600,08
40000,07
3133,34
3333,33
40000,08
3333,34

Denná dávka (v EUR) pre SNL1
Od
Do
20 (bez dokladovania príjmov)
20,01
24,99
25
29,99
30
34,99
35
39,99
40
44,99
45
49,99
50
54,99
55
59,99
60
64,99
65
69,99
70

Denná dávka (v EUR) pre SNL2
Od
Do
20 (bez dokladovania príjmov)
20,01
24,99
25
29,99
30
30
30
30
30
30
30
30
30
11

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE ŽIVOTNÉ POISTENIE
Článok 1 – Úvodné ustanovenie
Pre všetky poistné zmluvy o životnom poistení uzatvorené
so spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s. pla a príslušné
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”) a eto všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP”), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy. Pokiaľ nie je v týchto VPP ŽP uvedené inak,
pla a ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Článok 2 – Definície
V týchto VPP ŽP pla a nasledujúce definície:
Poisťovateľ
NN Životná poisťovňa, a.s.
Poistník
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom a ktorá je povinná platiť poistné.
Poistený
Fyzická osoba, na ktorej život, zdravie alebo telesné poškodenie sa poistenie vzťahuje.
Oprávnená osoba
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej vzniká právo na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy v prípade poistnej udalosti.
Poistná udalosť
Poistná udalosť je náhodná udalosť, o ktorej poistený dôvodne 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 poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti
(poistné krytie).
Poistné
Odplata, ktorú je poistník povinný platiť za poistenie dohodnuté 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.
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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 hlavným poistením.
Výzva
Písomné upozornenie poisťovateľa na zaplatenie dlžného poistného, od doručenia ktorého začína plynúť lehota
na zaplatenie dlžného poistného, márnym uplynutím ktorej
poistenie
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 poistník v omeškaní ku dňu určenému v týchto poistných
podmienkach.
Článok 3 – Predmet poistenia
Predmetom poistenia je poistná udalosť, ktorou sa v životnom poistení rozumie:
a) smrť poisteného počas poistnej doby v zmysle poistnej
zmluvy,
b) doži e sa poisteného konca poistnej doby v zmysle poistnej zmluvy.
Článok 4 – Uzavretie poistnej zmluvy
4.1 Poistná zmluva, ako aj akékoľvek jej zmeny s výnimkou
vyjadrenia k inflačnému zvýšeniu v zmysle čl. 17 týchto
VPP ŽP musia mať písomnú formu. E-mailová komunikácia 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 podpísaním 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
písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa uzatváraného
poistenia. To pla aj v prípade zmeny poistenia. Písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia, ako aj písomné odpovede poistníka a poisteného, ak je poistený
iná osoba ako poistník, tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
4.4 Poisťovateľ vydáva poistníkovi poistku. Poistka je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
Článok 5 – Začiatok poistenia
Povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a zároveň
jeho právo na poistné vznikne nultou hodinou dňa nasledujúceho po uzavre poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnuté, že sa poistenie začína už uzavre m poistnej zmluvy alebo neskôr.
Článok 6 – Zánik poistenia
6.1 Poistenie zaniká na základe skoršej z nasledujúcich
skutočnos :
a) 24. hodinou dňa dohodnutého ako deň ukončenia
poistenia,
b) na základe výpovede poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo poistníka podľa článku 10 týchto VPP ŽP,
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c) odstúpením poisťovateľa alebo poistníka od poistnej zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,
d) odmietnu m poistného plnenia poisťovateľom podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,
e) ako dôsledok neplatenia poistného,
f) vznikom poistnej udalos , ak v príslušných osobitných poistných podmienkach nie je uvedené inak,
g) dohodou.
6.2 Ak nastala poistná udalosť podľa článku 3 týchto VPP
ŽP a dôvod ďalšieho poistenia odpadol, poistenie zanikne až ukončením poistného vyšetrenia podľa článku 11
týchto VPP ŽP. Povinnosť pla ť poistné v tomto prípade
zaniká dňom vzniku poistnej udalos .
Článok 7 – Výpočet poistného
7.1 Poisťovateľ je povinný stanoviť výšku poistného na základe štandardných poistnomatema ckých metód tak,
aby zabezpečovalo trvalú splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa, vrátane tvorby dostatočných technických rezerv a spôsobu ich umiestnenia.
7.2 Poistné sa vypočíta podľa sadzieb platných pre dohodnuté poistenie.
7.3 Ak je poistné založené na veku poisteného, pri uzavre
poistnej zmluvy sa uvádza vstupný vek poisteného.
Článok 8 – Platenie poistného
8.1 Poistník je povinný pla ť poistné stanovené poisťovateľom 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.
8.2 Poistné sa považuje za zaplatené riadne a včas, ak poistné v dohodnutej výške je pripísané na účet poisťovateľa.
8.3 Bežné poistné môže byť platené v ročných, polročných,
štvrťročných alebo mesačných poistných obdobiach,
a to poštovým poukazom alebo bankovým prevodom.
Poistník môže v priebehu platenia poistného meniť poistné obdobia, a to po dohode s poisťovateľom.
8.4 Poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné je splatné v deň začiatku poistenia. Bežné poistné
za každé nasledujúce poistné obdobie je splatné prvým
dňom tohto obdobia.
8.5 Poistné sa pla v mene euro, ak nie je dohodnuté inak.
8.6 Poisťovateľ je oprávnený stanoviť minimálnu a/alebo
maximálnu výšku bežného poistného. Obdobne to plaaj pre mimoriadne poistné, pokiaľ osobitné poistné
podmienky umožňujú jeho úhradu nad rámec bežného
poistného.
8.7 Pokiaľ poisťovateľ dostane platbu, ktorú nebude možné
iden fikovať (najmä pre nesprávny variabilný symbol),
platbu vrá späť na bankový účet alebo na adresu odosielateľa, z ktorej bola uhradená. Obdobne je poisťovateľ oprávnený vrá ť platbu mimoriadneho poistného
alebo jej časť, pokiaľ nie je dodržaná výška minimálneho/maximálneho poistného pre mimoriadne poistné
stanovené poisťovateľom. Postup v prípade, kedy poistník pri mimoriadnom poistnom neurčí do akých finančných fondov a v akom pomere má byť mimoriadne
poistné investované (tzv. alokačný pomer), je špecifikovaný v osobitných poistných podmienkach.
8.8 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
súhlasí, že okamihom vzniku nároku na poistné plnenie
(i) poistený pristupuje k záväzku poistníka spočívajúci
v splatení dlžného poistného poisťovateľovi a (ii) pois-

ťovateľ má právo započítať pohľadávku dlžného poistného voči pohľadávke poisteného ako oprávnenej osoby na výplatu poistného plnenia.
8.9 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 nepla l poistné riadne a včas, poisťovateľ v prípade dlžného poistného postupuje primerane podľa od. 8.8 tohto
článku. Ak právo na výplatu poistného plnenia uplatní
viac oprávnených osôb pre prípad smr poisteného,
každá z oprávnených osôb sa podieľa na záväzku poistníka pomerom, v akom sa podieľajú na poistnom
plnení.
8.10 Poisťovateľ je oprávnený započítať akúkoľvek pohľadávku poistníka voči poisťovateľovi na akúkoľvek pohľadávku poisťovateľa voči poistníkovi, a to bez ohľadu
na to, či takáto pohľadávka poisťovateľa je splatná alebo nie, či takáto pohľadávka poisťovateľa vznikla z rovnakého právneho dôvodu alebo nie a či takáto pohľadávka poisťovateľa je premlčaná alebo nie.
8.11 Poisťovateľ je oprávnený požadovať od poistníka zaplatenie administra vneho poplatku za dohľadanie platby
poistného po viac ako 6 mesiacoch vo výške podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov.
Článok 9 – Neplatenie poistného
9.1 Ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nie je zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnos , poistenie zanikne.
9.2 Ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené
do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho
zaplatenie, alebo ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy, poistenie zanikne alebo sa zredukuje v súlade s odsekmi 9.4 a 9.5 tohto článku. Výzva
poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené poistné. To isté pla , ak bola
zaplatená len časť poistného. Poistné sa považuje za zaplatené okamihom jeho pripísania na účet poisťovateľa.
9.3 Poisťovateľ zašle výzvu poistníkovi poštou ako doporučenú zásielku na korešpondenčnú adresu, ktorá je uvedená v poistnej zmluve v čase odoslania výzvy. Výzva
sa považuje za doručenú na 18. deň nasledujúci po dni,
kedy bola výzva podaná na poštový doručovací podnik
poisťovateľom, pričom za doklad o doručení výzvy sa
považuje potvrdenie poštového doručovacieho podniku o podaní zásielky adresovanej poistníkovi bez ohľadu na jej doručenie poistníkovi.
9.4 Ak nie je poistné zaplatené v lehote podľa odseku
9.2 tohto článku a výška odkupnej hodnoty presahuje
výšku stanovenú poisťovateľom, vykoná poisťovateľ
redukciu poistnej sumy (uvedenie poistenia do splateného stavu) pri zachovaní pôvodnej poistnej doby. Redukcia poistnej sumy (uvedenie do splateného stavu)
sa vypočíta podľa štandardných poistnomatema ckých
metód.
9.5 Ak nie je poistné zaplatené v lehote podľa odseku
9.2 tohto článku a poisťovateľ je povinný vypla ť odkupnú hodnotu, ktorá však nedosahuje výšku stanovenú
poisťovateľom, ustanovenie odseku 9.4 týchto poistných
podmienok sa nepoužije, poistenie bude ukončené a poistníkovi bude vyplatená odkupná hodnota.
9.6 Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku
poistenia.
Článok 10 – Výpoveď a odstúpenie od poistnej zmluvy
10.1 Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenia
do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynu m poistenie zanikne.
10.2 Poistenie s dohodnutým bežne plateným poistným,
zanikne písomnou výpoveďou poistníka ku koncu poistného obdobia. Poistenie môže poistník písomne vy13
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ho obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala; jednorazové poistné patrí poisťovateľovi celé.
11.9 Platba poistného plnenia sa vykoná v súlade s príslušnými predpismi upravujúcimi daň z príjmu účinnými
v čase platby.
Článok 12 – Obmedzenie poistného plnenia
12.1 Ak poistnú udalosť spôsobili bezprostredné alebo následné dôsledky vojny, vojnových akcií, teroris ckého
činu, ozbrojeného konfliktu, stanného práva, nezákonného štrajku, zakázaného zhromaždenia alebo odporu,
a to za predpokladu, že poistený je účastníkom takéhoto štrajku, zhromaždenia alebo odporu, poisťovateľ
vypla oprávnenej osobe poistné plnenie len vo výške
odkupnej hodnoty vypočítanej ku dňu, kedy nastala poistná udalosť, pokiaľ poisťovateľ má povinnosť vypla ť
odkupnú hodnotu a ak odkupná hodnota bola vytvorená. Poistenie týmto zanikne bez akýchkoľvek ďalších
nárokov.
12.2 Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, ak k poistnej udalos došlo v súvislos s takým konaním poisteného, ktoré malo za následok ťažké ublíženie na zdraví
alebo úmr e inej osoby alebo ktorým poistený inak
hrubo porušil dôležitý záujem spoločnos a pre ktoré
ho súd v trestnom konaní uznal vinným.
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 spôsobená 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 plnenie, 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 vyplaoprávnenej 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 akomkoľvek zvýšení poistnej sumy, poisťovateľ vypla oprávnenej osobe pre prípad smr poisteného poistnú sumu
platnú pred týmto zvýšením.
12.6 Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie, ak malo vedomé porušenie povinnos stanovených
v Občianskom zákonníku, týmito VPP ŽP alebo uzatvorených poistnou zmluvou zo strany poisteného podstatný vplyv na vznik poistnej udalos alebo na zväčšenie
rozsahu následkov poistnej udalos , a to podľa toho,
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosplniť.
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 poistnej zmluvy.
Článok 13 – Nepravdivé a neúplné údaje
13.1 Poistník je zodpovedný za uvedenie správneho veku
poistených osôb. Ak bude vek poisteného uvedený nesprávne, každé poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy sa upraví podľa skutočného stavu a bude sa zakladať
na správnych údajoch.
13.2 Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie z poistnej
zmluvy primerane znížiť, ak pri vedomom porušení povinnos uvedenej v článku 4 odsek 4.3 týchto VPP ŽP
bolo určené nižšie poistné.
13.3 Poisťovateľ je oprávnený od poistnej zmluvy odstúpiť
pri vedomom porušení povinnos podľa článku 4 odsek
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povedať vždy aspoň šesť týždňov pred koncom každého
poistného obdobia.
10.3 Ak má poistník pri zániku poistnej zmluvy nárok na odkupnú hodnotu, poisťovateľ ju poistníkovi vypla .
10.4 Odkupná hodnota je založená na technickej rezerve danej poistnej zmluvy platnej ku dňu ukončenia poistenia
a je vypočítaná podľa štandardných poistnomatema ckých metód, ak nie je dohodnuté inak. Výška odkupnej
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
(predplatené poistné), znížené o poplatky a náklady
poisťovateľa.
10.6 V prípade poistenia osôb, s výnimkou poistenia pre prípad 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. Odstúpenie od poistnej zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho
doručenia poisťovateľovi.
10.7 Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy, vrá poisťovateľ poistníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do tridsať dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zaplatené poistné a má právo si od zaplateného
poistného odpočítať, čo už plnil. Ak vyplatené poistné
plnenie presahuje výšku zaplateného poistného, vrá
poistník alebo poistený poisťovateľovi 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 poistník, sú povinní zachovávať povinnos , ktoré boli dohodnuté 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 rozsahu jej následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si
poisťovateľ vyžiada.
11.3 Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže poistník určiť osobu alebo osoby, ktorým 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 rozsahu a za podmienok určených podľa príslušných ustanovení 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 účinná doručením 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 zistenie rozsahu povinnos poisťovateľa plniť. Poistné vyšetrenie 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 primeraný preddavok, a to vo výške stanovenej poisťovateľom.
11.8 Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia
odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistné-
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4.3 týchto VPP ŽP, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo
dňa, keď takú skutočnosť zis l, inak toto právo zanikne. V prípade, ak poisťovateľ odstúpi od poistnej zmluvy podľa tohto článku, poistník má nárok na vrátanie
zaplateného poistného zníženého poplatky a náklady
poisťovateľa podľa Sadzobníka.
13.4 Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalos , že jej
príčinou je skutočnosť, ktorú pre porušenie povinnospoisteného uvedenej v článku 4 odsek 4.3 týchto
VPP ŽP nemohol zis ť pri uzatváraní poistenia a ktorá
pre uzavre e poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnu m poistného plnenia poistenie zanikne.
Článok 14 – Oprávnenie poisťovateľa zisťovať a preskúmavať zdravotný stav
14.1 Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať zdravotný stav poisteného, prípadne aj poistníka, a to na základe 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 zdravotný stav osôb uvedených v ods. 1 pri uzatváraní poistnej 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 zdravotného stavu dozvie, môže použiť len pre účely poistenia. Pre iné účely než účely poistenia môže eto skutočnos 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 poistnej udalos týmto:
a) dáva lekárom, zdravotníckym zariadeniam, u ktorých bol alebo je liečený, ako aj orgánom sociálneho
zabezpečenia výslovný súhlas, aby poskytli poisťovateľovi, poisťovateľom na to splnomocnenej osobe
alebo osobe, ktorej poisťovateľ zveril výkon s tým
súvisiacej činnos , 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 lekárov 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 oprávnený
subs tučne splnomocniť tre e osoby.
Článok 15 – Doručovanie písomností
15.1 Písomnos sa účastníkom poistenia (poisťovateľovi,
poistníkovi, poistenému, oprávnenej osobe) doručujú
spravidla 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 Písomnosť (t.j. oznámenie, žiadosť alebo akýkoľvek iný
právny úkon) adresovaná poisťovateľovi musí byť úplná a spĺňať formálne a obsahové náležitos , stanovené
všeobecne záväznými predpismi alebo poistnou zmluvou. 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 adresátovi. Písomnosť zasielaná doporučene a doporučená zásielka s doručenkou sa považuje za doručenú aj márnym uplynu m odbernej lehoty

po jej uložení na doručovacom poštovom podniku. Ak
pripadne posledný deň tejto lehoty na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
pracovný deň. Ak adresát odmietne prijať doručovanú
písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom,
keď bolo jej prija e odmietnuté.
Článok 16 – Podiel na výnosoch z investovania finančných
prostriedkov
Poisťovateľ prizná prípadný podiel na výnosoch z investovania finančných prostriedkov podľa poistnotechnických zásad
poisťovateľa. Podiel na výnosoch z investovania finančných
prostriedkov sa použije na zvýšenie poistného plnenia.
Článok 17 – Ochrana pred infláciou
17.1 Poisťovateľ môže ponúknuť poistníkovi ku dňu výročia poistenia zvýšenie bežného poistného v závislos
od miery inflácie, ako ju stanoví poisťovateľ. V prípade,
ak miera inflácie bude menšia ako tri percentá (ďalej
len „inflačné zvýšenie“), poisťovateľ zvýši poistné o tri
percentá.
17.2 Možnosť inflačného zvýšenia ponúkne poisťovateľ pri
každom výročí poistenia, pokiaľ do konca doby platenia
poistného za poistné kry e zostávajú aspoň tri roky.
17.3 S inflačným zvýšením poistného sa zodpovedajúco zvýši aj poistná suma podľa štandardných poistnomatemackých metód. Pri tomto zvýšení sa nevyžadujú dodatočné informácie o zdravotnom stave poisteného.
17.4 Právo poistníka na inflačné zvýšenie sa netýka poistnej
zmluvy s jednorazovým poistným.
17.5 Poisťovateľ upovedomí poistníka o možnos inflačného zvýšenia najmenej 45 dní pred výročím poistenia.
Ak poistník odmietne možnosť inflačného zvýšenia
navrhovaného poisťovateľom najneskôr 10 dní pred
dňom výročia poistenia (vyjadrenie klienta o neprija
inflačného zvýšenia), považuje sa návrh poisťovateľa
za bezpredmetný. Ak poistník prijem inflačné zvýšenie
alebo ak najneskôr v lehote 10 dní pred dňom výročia
poistenia neinformuje poistníka o odmietnu inflačného zvýšenia, má sa za to, že návrh na inflačné zvýšenie
poistník prijal.
Článok 18 – Ochrana osobných údajov
18.1 Poistník a poistený sú si vedomí toho, že poisťovateľ
bude spracúvať ich osobné údaje, vrátane osobitných
kategórií osobných údajov v súlade s ustanovením
§ 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len „Zákon o OOU“) v spojení
s ustanovením § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“) za nasledujúcich podmienok:
a) prevádzkovateľ informačného systému: poisťovateľ,
b) účel spracúvania osobných údajov: výkon poisťovacej činnos zo strany poisťovateľa v zmysle Zákona
o poisťovníctve,
c) zoznam osobných údajov: osobné údaje v zmysle Zákona o poisťovníctve,
d) doba platnos súhlasu: doba trvania zmluvného
vzťahu založeného touto poistnou zmluvou a doba
nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinnos
poisťovateľa vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy
a zo Zákona o poisťovníctve, a to aj na dobu nevyhnutnú po skončení platnos poistnej zmluvy.
18.2 Poistník a poistený sú si vedomí toho, že na základe
poistnej zmluvy poisťovateľ ich osobné údaje poskytne a sprístupní na účel uvedený v odseku 18.1 písm. b)
tohto článku nasledovným osobám:
a) NN Group N. V., registračné číslo 52387534, Holandské kráľovstvo (ďalej len „NN Group“) a osobám
nad ktorými NN Group vykonáva kontrolu, pričom
15
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v prípadoch, ak má poisťovateľ podľa Zákona o OOU
a podľa tohto bodu voči nim oznamovaciu povinnosť,
táto oznamovacia povinnosť bude splnená, ak sa daný
oznam uverejní na webovej stránke poisťovateľa. Poistník a poistený majú právo na základe písomnej žiados od poisťovateľa vyžadovať v zmysle ustanovenia
§ 28 Zákona o OOU okrem iného (i) potvrdenie, či sú
alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané a (ii) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania.
Článok 19 – Ostatné ustanovenia
19.1 Poistník a poistený podpisom poistnej zmluvy vyhlasujú a potvrdzujú, že im boli finančným agentom v sektore poistenia poskytnuté úplné, presné, pravdivé,
zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce informácie týkajúce sa sprostredkúvaného poistenia, na základe ktorých si slobodne, vážne, nie v esni
a za nápadne nevýhodných podmienok vybrali vyššie
uvedený poistný produkt. Potvrdzujú, že boli oboznámení s informáciami týkajúcimi sa oznamovacej povinnos podľa ustanovení uloženými všeobecne záväznými právnymi predpismi a boli informovaní o existencii
peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma
finančný agent za sprostredkovanie poistenia, ako aj
o možnos byť písomne informovaní o jeho výške.
19.2 Poistník je povinný na požiadanie poisťovateľa vyplniť
formulár W8/W9 a predložiť ďalšie dokumenty, podľa
žiados poisťovateľa, v súlade so zákonom o automackej výmene informácií o finančných 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 doklady preukazujúce takúto zmenu.
19.3 Poistený súhlasí s tým, aby poisťovateľ sám alebo prostredníctvom poisťovateľom určených osôb telefonicky kontaktoval poisteného alebo navš vil poisteného
na adrese uvedenej v dokladoch preukazujúcich poistnú udalosť, a to za účelom zistenia rozsahu poistnej
udalos .
19.4 Akékoľvek zmeny poistnej zmluvy v čas „Hlavné poistenie, Pripoistenie, Oprávnené osoby, Zdravotný dotazník“ je možné uskutočniť iba na základe písomnej
dohody zmluvných strán. Iné zmeny a doplnenia poistnej zmluvy (napr. oprava chyby v písaní, počítaní,
doplnenie chýbajúcich údajov a pod.) je možné uskutočniť aj na základe e-mailového, prípadne telefonického kontaktu poistníka uvedeného v záhlaví tejto poistnej 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).
19.5 Poistník a poistený vyhlasujú a potvrdzujú, že akékoľvek
zmeny týkajúce sa tejto poistnej zmluvy oznámia bez
zbytočného odkladu poisťovateľovi a doložia eto zmeny potrebnými dokladmi.
19.6 Poistník a poistený súhlasí s vyhotovovaním a následným 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.
19.7 Poisťovateľ si v záujme ochrany poistníka a poisteného
vyhradzuje právo požadovať pri niektorých úkonoch
súvisiacich s poistením úradne osvedčený podpis poistníka a/alebo poisteného alebo inej oprávnenej osoby,
príp. úradne overenú fotokópiu vyžadovaného dokla-
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kontrolou sa rozumie kontrola podľa ustanovenia
§ 3 písm. f) Zákona o poisťovníctve,
b) všetkým subjektom a s nimi spolupracujúcim osobám konajúcim za a v mene poisťovateľa v súvislos so sprostredkovaním poistenia v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a osobám spolupracujúcim s poisťovateľom na základe iného
zmluvného vzťahu, a to za predpokladu, že sa eto
osoby zaviažu zabezpečovať ochranu poskytnutých
osobných údajov v súlade so Zákonom o OOU pred
ich odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.
18.3 V prípade, že sa poisťovateľ rozhodne vykonať cezhraničný prenos osobných údajov do tre ch krajín zaručujúcich (Švajčiarsko) alebo nezaručujúcich primeranú
úroveň ochrany osobných údajov (USA), poistník a poistený podpísaním tejto poistnej zmluvy súhlasia s týmto prenosom a sú si vedomí toho, že v prípade, ak takáto tre a krajina nezaručuje primeranú úroveň ochrany
osobných údajov, poisťovateľ prijme primerané záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd dotknutých osôb a výkonu príslušných práv; takéto záruky
vyplývajú zo štandardných zmluvných doložiek podľa
osobitného predpisu alebo záväzných vnútropodnikových pravidiel poisťovateľa, ktoré boli schválené orgánom dozoru v oblas ochrany osobných údajov so sídlom v členskom štáte EÚ.
18.4 Poistník a poistený podpísaním tejto poistnej zmluvy
súhlasia s tým, že v prípadoch, ak má poisťovateľ podľa
Zákona o OOU alebo poistnej zmluvy voči nemu oznamovaciu povinnosť (najmä podľa bodu 18.2 a 18.3 tohto článku), táto oznamovacia povinnosť bude splnená,
ak sa oznam uverejní na webovej stránke poisťovateľa.
18.5 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiados
od poisťovateľa vyžadovať v zmysle ustanovenia § 28
Zákona o OOU okrem iného (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané a (ii) opravu
alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania.
18.6 Poistník a poistený týmto udeľujú poisťovateľovi výslovný súhlas so spracúvaním ich osobných údajov
v rozsahu, v akom boli osobné údaje nimi poskytnuté
prostredníctvom poistnej zmluvy, s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov okrem rodného čísla,
a to na účel marke ngového spracúvania údajov, vrátane šta s ckého vyhodnocovania údajov pre potreby
marke ngu, priameho marke ngu v písomnom alebo
osobnom styku s poisteným a/alebo poistníkom, ako
aj realizácie ponúk produktového por ólia v rámci
finančnej skupiny NN Group, ktorej členom je poisťovateľ, ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak. Poistník a poistený zároveň súhlasia so sprístupňovaním
a poskytovaním ich osobných údajov v rozsahu podľa
predchádzajúcej vety na uvedený účel aj iným právnickým osobám patriacim do finančnej skupiny NN Group
a osobám, nad ktorými NN Group vykonáva kontrolu
a ež tre m osobám spolupracujúcim a/alebo konajúcim za alebo v prospech uvedených právnických osôb
za predpokladu, že uvedené spoločnos budú chrániť
poskytnuté osobné údaje pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou,
zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako
aj pred akýmikoľvek neprípustnými formami spracúvania. Tento súhlas je platný po celú dobu platnos tejto
poistnej zmluvy a po dobu 6 mesiacov po jej zániku, ak
ho poistník a/alebo poistený neodvolajú v súlade so Zákonom o OOU. Poistník a poistený súhlasia s tým, že

du (overenie je možné úradne – matrika, obecný úrad,
notár).
Článok 20 – Záverečné ustanovenia
20.1 Tieto poistné podmienky nadobúdajú platnosť dňom
ich schválenia predstavenstvom spoločnos a účinnosť
od 1. apríla 2016.
20.2 Rozhodným právom pre poistnú zmluvu životného
poistenia je právo Slovenskej republiky. Všetky spory 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.
20.5 Poistná zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch: originál pre poisťovateľa, prvá kópia pre finančného agenta, druhá kópia pre poistníka.

654797 verzia ŽP NN Smart Senior RZ3S – 4/2016

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE ÚRAZOVÉ PRIPOISTENIE
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Pre úrazové pripoistenie k životnému poisteniu alebo k inves čnému životnému poisteniu uzatvorenému so spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s., pla a príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), a eto všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie
(ďalej len „VPP ÚP”), ktoré dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre inves čné životné poistenie
(ďalej len „VPP IŽP”) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej
zmluvy.
Článok 2 – Definície
Definície použité v týchto VPP ÚP sa vykladajú nasledovne:
Poistná udalosť
Náhodná udalosť priamo spôsobená úrazom, ak k nej došlo
najneskôr do troch rokov odo dňa úrazu, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie,
dohodnutá v poistnej zmluve a bližšie špecifikovaná 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 poškodenie 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.
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 je povinný poskytnúť 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 poškodenia existujúceho pred začiatkom platnos tohto pripoistenia, poistné plnenie sa stanoví podľa následkov úrazu

ktoré by za rovnakých okolnos utrpela osoba bez takéhoto telesného poškodenia alebo choroby.
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) telesné poškodenie spôsobené akoukoľvek chorobou vrátane zhoršenia choroby alebo chronických
zdravotných komplikácií existujúcich pred úrazom,
majúcich priamu súvislosť s úrazom, zhoršenie choroby v dôsledku úrazu a úrazy, ktoré vznikli ako následok akejkoľvek choroby,
b) diagnos 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) samovraždou, pokusom o samovraždu alebo úmyselným sebapoškodením poisteného, a to bez ohľadu na jeho duševný stav,
d) nukleárnym žiarením,
e) duševnými poruchami, zmenami psychického stavu,
a to bez ohľadu na ich príčinu,
f) vojnou, občianskou vojnou, vzburou alebo povstaním, štrajkom, nepokojom, alebo terorizmom, pri
výkone služby v ozbrojených zložkách počas zahraničnej misie v krízových oblas ach hroziaceho, alebo prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu a podobnými mimoriadnymi stavmi,
g) zhoršenie choroby v dôsledku úrazu.
4.5 Za poistnú udalosť sa nepovažujú následky úrazu
z dôvodu:
a) úrazu, ktorý vznikol v súvislos s tým, že poistený sa
ako vodič alebo spolujazdec v motorovom vozidle
zúčastnil na pretekoch alebo s tým súvisiacich tréningových jazdách,
b) poži a lieku a/alebo liekov, ktorých používanie nie je
povolené príslušnými štátnymi orgánmi,
c) úrazu, ktorý vznikol v súvislos s vykonávaním extrémne rizikových športov, alebo športov vykonávaných v extrémnych podmienkach a/alebo vyžadujúcich si špeciálne technické vybavenie (napr.
horolezectvo nad 3 000 m n.m., prístrojové potápanie do hĺbky viac ako 30 m, pretekmi všetkých motorových prostriedkov vrátane prípravných skúšok,
všetkých avia ckých športov a pri letoch inými lietadlami ako sú lietadlá licenciovaných leteckých dopravcov, adrenalínových športov).
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 vyhľadať 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 primerane znížiť poistné plnenie v prípade, ak poistený
túto povinnosť nesplnil.
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE CHORÔB
Článok 1 – Úvodné ustanovenie
Pre pripoistenie chorôb k životnému poisteniu alebo k invesčnému životnému poisteniu uzatvorenému so spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s. pla a príslušné ustanovenia
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a eto
všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie chorôb (ďalej len „VPP PCH“), ktoré dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre inves čné životné poistenie
18

(ďalej len „VPP IŽP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej
zmluvy.
Článok 2 – Definície
Definície použité v týchto VPP PCH sa vykladajú nasledovne:
Poistná udalosť
Výskyt choroby, operácie alebo akejkoľvek inej udalosti priamo spojenej s výskytom choroby alebo operácie, ktoré sú
definované v poistnej zmluve počas doby trvania pripoistenia 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 poistenému, 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 – Záverečné ustanovenia
Tieto VPP PCH nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia
predstavenstvom spoločnos a účinnosť od 23. marca 2015.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE HLAVNÉ POISTENIE
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE
RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE NN SMART
SENIOR OPP RZ3S
Článok 1 – Úvodné ustanovenie
Tieto osobitné poistné podmienky pre rizikové životné poistenie NN SMART Senior (ďalej len „OPP RZ3S“) dopĺňajú
všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej
len „VPP ŽP“) a všeobecné poistné podmienky pre úrazové
pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“), všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie chorôb (ďalej len „VPP PCH“) a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
Článok 2 – Definície
Všetky definície uvedené vo VPP ŽP, VPP ÚP a VPP PCH pla a
aj pre eto OPP RZ3S, pokiaľ v týchto OPP RZ3S nie je uvedené inak. Pre eto OPP RZ3S pla a nasledujúce definície:
Nákupná cena podielovej jednotky
Poisťovateľom vypočítaná cena, za ktorú je možné nakúpiť
podielovú jednotku.
Predajná cena podielovej jednotky
Poisťovateľom vypočítaná cena, za ktorú je možné predať
podielovú jednotku.
Oceňovací deň
Deň, ku ktorému poisťovateľ vypočíta nákupnú a predajnú
cenu podielovej jednotky garantovaného fondu.
Garantovaný fond
Interný fond poisťovateľa, pri ktorom je ročný rast ceny
podielovej jednotky garantovaný vo výške uvedenej v dokumente – Aktuálna miera ročného rastu ceny podielovej
jednotky v Garantovanom fonde. Do tohto fondu je možné
umiestňovať iba mimoriadne poistné, a to jednorazovo aj
opakovane.
Hodnota podielových jednotiek
Je určená ako súčin počtu podielových jednotiek v garantovanom fonde a predajnej ceny podielovej jednotky.
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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 odlišovať od podmienok špecifikovaných 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, poistník, resp. poistený je povinný takéto zmeny bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi.
7.3 Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie adekvátne
znížiť v prípade, ak poistník, resp. poistený, zmenu činnos neohlásil.
7.4 Ak novému charakteru vykonávaného zamestnania,
športovej alebo inej záujmovej činnos poisteného
podľa poistných sadzieb poisťovateľa platných v okamihu oznámenia zmeny vyššie uvedených skutočnos
zodpovedá zaradenie do inej rizikovej skupiny, poisťovateľ 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 zodpovedá podľa poistných sadzieb platných v čase zmeny
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 mesiaca odo dňa, kedy sa o zmene uvedenej v ods. 7.2 tohto článku dozvedel, navrhnúť poistníkovi zvýšenie 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 jedného 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 jeho uplynu m.
7.7 Pokiaľ dôjde v období od doručenia oznámenia o zmene 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 23. marca 2015.
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Mimoriadne poistné
Poistné zaplatené poistníkom do garantovaného fondu jednorazovo, samostatne a nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia. Mimoriadne poistné môže byť platené
i opakovane.
Podielový účet poistníka
Individuálny účet vedený interným systémom poisťovateľa
k príslušnej poistnej zmluve, tvorený zaplateným mimoriadnym poistným po odpočítaní všetkých poplatkov a zohľadnení výkonnosti garantovaného fondu.
Podielová jednotka
Podiel predstavujúci nárok na časť hodnoty garantovaného
fondu, ako je uvedené v týchto OPP RZ3S.
Článok 3 – Poistná udalosť
3.1 Poistnou udalosťou je smrť poisteného počas poistnej
doby dohodnutej v poistnej zmluve.
3.2 Poistnou udalosťou je doži e sa poisteného konca poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve.
Článok 4 – Poistné plnenie
4.1 Ak dôjde k poistnej udalos podľa článku 3.1 týchto
OPP RZ3S, poisťovateľ poskytne poistné plnenie oprávneným osobám vo výške súčtu poistnej sumy pre prípad smr poisteného a aktuálnej hodnoty podielového účtu poistníka ku dňu vzniku poistnej udalos . Pre
výpočet hodnoty podielových jedno ek bude použitá
predajná cena najneskôr z najbližšieho oceňovacieho
dňa po dni doručenia oznámenia o poistnej udalos
na doručovaciu adresu poisťovateľa. Ak dôjde k poistnej udalos podľa čl. 3.1 a poistník nemá ku dňu vzniku
poistnej udalos na podielovom účte poistníka evidované žiadne jednotky, poistné plnenie bude vyplatené
vo výške poistnej sumy pre prípad smr .
4.2 Ak dôjde k poistnej udalos podľa ods. 3.1 tohto článku do dvoch rokov od začiatku poistenia následkom
choroby, ktorá už bola pred uzavre m poistnej zmluvy
prítomná alebo diagnos kovaná, prípadne z dôvodov
komplikácií spojených s touto chorobou alebo na jej
následky, nevzniká oprávnenej osobe pre prípad smr
poisteného nárok na výplatu poistnej sumy pre prípad
smr . Nárok na výplatu hodnoty podielových jedno ek
z garantovaného fondu zostáva zachovaný. Hodnota
podielových jedno ek sa vypočíta rovnakým spôsobom
ako je uvedené v článku 4.1. týchto OPP RZ3S. Toto
ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak poistený pred
uzavre m poistnej zmluvy podstúpil lekársku prehliadku organizovanú poisťovateľom alebo pravdivo vyplnil
zdravotný dotazník.
4.3 Ak dôjde k poistnej udalos podľa článku 3.2 týchto
OPP RZ3S, vypla poisťovateľ poistenému hodnotu
podielových jedno ek vedených na podielovom účte
poistníka ku dňu vzniku poistnej udalos . Pre výpočet
hodnoty podielových jedno ek bude použitá predajná
cena najneskôr z najbližšieho oceňovacieho dňa po dni
vzniku poistnej udalos .
Článok 5 – Poistné
5.1 Poistník je povinný pla ť poistné za poistné kry e ako
bežné poistné vo výške a frekvencii dohodnutej v poistnej zmluve.
5.2 Poisťovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť výšku
bežného poistného pre každý poistný rok. Výška bežného poistného pre každý poistný rok sa vypočíta podľa
Sadzobníka poistných sadzieb, ktorý je prístupný v sídle
poisťovateľa a na jeho internetových stránkach. Poistné
sa zaokrúhli matema cky na centy.
5.3 Dátum pripísania poistného v prospech poistnej zmluvy
nie je totožný s dátumom pripísania poistného na bežný účet poisťovateľa.

Článok 6 – Garantovaný fond
6.1 Poisťovateľ vytvorí na účely poistenia podľa týchto OPP
RZ3S garantovaný fond, ktorého cieľom je dlhodobý nárast hodnoty ak v, ktoré tvoria hodnotu garantovaného fondu.
6.2 Poisťovateľ v garantovanom fonde garantuje ročný rast
ceny podielovej jednotky vo výške uvedenej v dokumente – Aktuálna miera ročného rastu ceny podielovej
jednotky v Garantovanom fonde. Poisťovateľ má právo,
v prípade vzniku dôvodnej potreby zmeny (predovšetkým v nadväznos na vývoj právneho prostredia a/alebo
pri zmene prístupu príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových podmienok) 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 podielovej jednotky v Garantovanom fonde poistníkovi prostredníctvom jej zverejnenia na internete. Poistník sa zaväzuje oboznámiť sa
s novou mierou ročného rastu ceny podielovej jednotky v Garantovanom fonde zverejnenej na internetovej
stránke poisťovateľa. Deň účinnos navrhovanej zmeny
miery ročného rastu ceny podielovej jednotky v Garantovanom fonde musí byť stanovený tak, aby medzi
oznámením novej miery ročného rastu ceny podielovej
jednotky v Garantovanom fonde a dňom účinnos tejto zmeny bolo obdobie najmenej 45 kalendárnych dní.
Ak poistník nesúhlasí so zmenou miery ročného rastu
ceny podielovej jednotky v Garantovanom fonde, je
oprávnený bezplatne a s okamžitou účinnosťou ku dňu
doručenia výpovede poisťovateľovi vypovedať poistnú
zmluvu. Pokiaľ poistník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom účinnos 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 podielovej jednotky v Garantovanom fonde v takom rozsahu, aké bolo poisťovateľom
navrhnuté.
6.3 Poisťovateľ má právo vyradiť garantovaný fond z ponuky a nahradiť iným garantovaným fondom. V prípade
nahradenia pôvodného garantovaného fondu iným
garantovaným fondom, poisťovateľ písomne navrhne
prevod podielových jedno ek z pôvodného garantovaného fondu do iného garantovaného fondu. Ak poistník
s navrhovanou zmenou nesúhlasí, je povinný písomne
informovať poisťovateľa o spôsobe výplaty hodnoty
podielových jedno ek garantovaného fondu najneskôr
do jedného mesiaca odo dňa doručenia tohto návrhu.
Pokiaľ poistník neinformuje poisťovateľa o spôsobe výplaty podľa predchádzajúcej vety, budú existujúce podielové jednotky prevedené do garantovaného fondu
podľa návrhu poisťovateľa.
6.4 V prípade, že nie je možné použiť postup podľa
ods. 6.3 tohto článku, poisťovateľ má právo garantovaný fond zrušiť a povinnosť písomne informovať o zrušení tohto fondu poistníka. Poistník je povinný informovať
poisťovateľa o spôsobe výplaty hodnoty podielových
jedno ek garantovaného fondu najneskôr ku dňu zrušenia a poisťovateľ je povinný vypla ť hodnotu podielových jedno ek evidovaných na podielovom účte
poistníka ku dňu zrušenia podľa žiados poistníka.
6.5 K poisteniu podľa týchto OPP RZ3S je možné dohodnúť
platenie mimoriadneho poistného do garantovaného
fondu, a to i opakovane.
6.6 Zaplatenie mimoriadneho poistného do garantovaného fondu nezbavuje poistníka povinnos pla ť bežné
poistné podľa článku 5 týchto OPP RZ3S.
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čiatku poistenia. Pokiaľ taký deň nie je oceňovacím
dňom, je to najbližší pracovný deň po skončení mesiaca.
10.4 V prípade ak poisťovateľ vypláca na žiadosť poistníka
čiastočný odkup, poisťovateľ si účtuje poplatok za čiastočný odkup formou zníženia hodnoty čiastočného
odkupu o sumu zodpovedajúcu výške tohto poplatku.
Hodnota čiastočného odkupu je rovná hodnote podielových jedno ek platnej k dátumu účinnos žiados
zníženej o výšku poplatku za čiastočný odkup. Pri výpočte hodnoty podielových jedno ek vychádza poisťovateľ z predajnej ceny podielovej jednotky platnej
najneskôr v najbližší oceňovací deň po dni účinnos
žiados .
10.5 V prípade ak poisťovateľ vypláca odkupnú hodnotu, pretože na žiadosť poistníka došlo k predčasnému
ukončeniu poistnej zmluvy, poisťovateľ si účtuje poplatok za predčasné ukončenie poistnej zmluvy formou
zníženia odkupnej hodnoty o sumu zodpovedajúcu výške tohto poplatku. Odlišne od ods. 10.4. VPP ŽP je odkupná hodnota rovná hodnote podielových jedno ek
na podielovom účte poistníka ku dňu zániku poistnej
zmluvy zníženej o poplatok za jej predčasné ukončenie.
Pri výpočte hodnoty podielových jedno ek vychádza
poisťovateľ z predajnej ceny podielovej jednotky platnej najneskôr v najbližší oceňovací deň po dni zániku
poistnej zmluvy.
10.6 V prípade, ak bolo zaplatené mimoriadne poistné,
poisťovateľ má právo účtovať si poplatok vo výške rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou podielovej
jednotky.
10.7 Odpočítaním poplatkov z hodnoty podielového účtu sa
znižuje počet podielových jedno ek vedených na podielovom účte poistníka. Pri výpočte podielových jednoek potrebných k úhrade poplatkov vychádza poisťovateľ z predajnej ceny.
10.8 Ak hodnota podielového účtu nepostačuje na krye poplatkov uvedených v tomto článku, je suma
zodpovedajúca neuhradeným poplatkom prevedená
do nasledujúceho poistného obdobia a odpočítaná
z podielových jedno ek nakúpených z mimoriadneho
poistného zaplateného na najbližšie nasledujúce poistné obdobie, až do úplného uhradenia týchto poplatkov.
Článok 11 – Zánik poistenia
Poistenie podľa týchto OPP RZ3S zaniká na základe skoršej
z nasledujúcich udalos :
a) vznikom poistnej udalos podľa článku 3 týchto OPP RZ3S,
b) výpoveďou podľa Občianskeho zákonníka,
c) neplatením poistného podľa čl. 6 písm. e) VPP ŽP. Odchylne od čl. 9.4 a 9.5 VPP ŽP v prípade neplatenia poistného
nedochádza k prevedeniu do splateného stavu.
Článok 12 – Osobitné ustanovenia
12.1 Na poistenie podľa týchto OPP RZ3S sa nevzťahuje ustanovenie čl. 17 VPP ŽP o ochrane pred infláciou a osobitné poistné podmienky pre alterna vu garantovaného
zvýšenia kry a.
12. 2 Rizikové životné poistenie NN Smart Senior nie je registrované podľa amerického zákona o cenných papieroch a jeho uzatvorenie nie je vhodné s občanmi USA.
Článok 13 – Záverečné ustanovenie
Tieto OPP RZ3S nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia
predstavenstvom spoločnos a účinnosť od 1 aprila 2016.
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6.7 Minimálnu a maximálnu výšku mimoriadneho poistného stanovuje poisťovateľ v Sadzobníku poplatkov.
6.8 Je možné dohodnúť, že bežné poistné za poistenie
podľa týchto OPP RZ3S a za prípadne uzatvorené pripoistenia, sa bude uhrádzať priamou úhradou z garantovaného fondu. V takom prípade musí byť hodnota podielových jedno ek k dátumu účinnos žiados aspoň
vo výške ročného poistného za poistenie podľa týchto
OPP RZ3S a prípadné pripoistenia. Úhrada bežného
poistného nadobúda účinnosť najbližší deň splatnos
bežného poistného nasledujúceho po dni doručenia žiados na doručovaciu adresu poisťovateľa a podlieha
schváleniu poisťovateľom. V prípade nedostatku prostriedkov na úhradu poistného z garantovaného fondu
má poistník povinnosť pla ť poistné ako bežné poistné podľa týchto OPP RZ3S. Poisťovateľ písomne informuje poistníka o nedostatku prostriedkov potrebných
na úhradu bežného poistného z garantovaného fondu.
6.9 Poistník má kedykoľvek právo požiadať o čiastočný odkup podielových jedno ek zo svojho podielového účtu.
Žiadosť o čiastočný odkup nadobúda účinnosť nasledujúci pracovný deň po dni jej doručenia na doručovaciu
adresu poisťovateľa, prípadne akýkoľvek iný pracovný
deň nasledujúci po dni uvedenom v žiados a súčasne
neskoršom ako deň doručenia žiados .
6.10 Poistník má právo požiadať o ukončenie poistnej zmluvy pred uplynu m dohodnutej poistnej doby primerane podľa čl. 10 VPP ŽP. V prípade, ak sú k dátumu zániku
poistnej zmluvy na podielovom účte poistníka evidované podielové jednotky, vypla poisťovateľ poistníkovi
odkupnú hodnotu.
Článok 7 – Nákup podielových jednotiek
7.1 V nadväznos na bod 6.5 týchto OPP RZ3S za zaplatené mimoriadne poistné poisťovateľ nakúpi podielové
jednotky v garantovanom fonde najneskôr v oceňovací
deň idúci po dni, keď sú súčasne splnené obe nasledujúce podmienky:
a) mimoriadne poistné je pripísané v prospech poistnej zmluvy a
b) poisťovateľovi je na doručovaciu adresu doručený
poistníkom riadne vyplnený príslušný formulár, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
7.2 Poisťovateľ použije na nákup podielových jedno ek
garantovaného fondu nákupnú cenu, ktorá sa vypočíta
podľa článku 8 týchto OPP RZ3S.
Článok 8 – Výpočet ceny podielových jednotiek
8.1 Predajná cena podielovej jednotky garantovaného fondu sa vypočíta ako podiel hodnoty príslušného fondu
a celkového počtu podielových jedno ek tohto fondu.
Výsledok bude zaokrúhlený matema cky maximálne
o 1 %.
8.2 Nákupná cena podielovej jednotky garantovaného fondu sa vypočíta tak, aby rozdiel medzi nákupnou cenou
a predajnou cenou bol maximálne vo výške uvedenej
v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
Článok 9 – Zmeny poistenia
Poistné a poistnú sumu poistenia podľa týchto OPP RZ3S nie
je možné zmeniť počas poistnej doby na žiadosť poistníka.
Článok 10 – Poplatky
10.1 Výška všetkých poplatkov podľa tohto článku je uvedená v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
10.2 V prípade, ak bolo zaplatené mimoriadne poistné, poisťovateľ odpočíta poplatky z hodnoty podielového účtu
poistníka.
10.3 V prípade ak bolo zaplatené mimoriadne poistné, poisťovateľ má právo účtovať si administra vny poplatok.
Poplatky podľa tohto odseku sú splatné mesačne, a to
v deň, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom za-

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIA
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD TRVALÝCH
NÁSLEDKOV ÚRAZU ALEBO CHOROBY STN3
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Pre doplnkové pripoistenie pre prípad trvalých následkov
úrazu alebo choroby pla a všeobecné poistné podmienky
pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“), všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“),
všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie chorôb (VPP
PCH) a eto osobitné poistné podmienky pre doplnkové pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu alebo choroby (ďalej len „OPP STN3“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy.
Článok 2 – Definície
Definície použité v týchto OPP STN3 sa vykladajú nasledovne:
Poistný rok
12 po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami poistenia.
Sadzobník poistných sadzieb
Uvádza sadzby poistného pre daný vek poisteného.
Článok 3 – Poistná udalosť
3.1 Poistnou udalosťou je úraz alebo choroba, tak ako sú
definované v článku 2 VPP ÚP a/alebo v článku 2 VPP
PCH, pokiaľ zanechali do troch rokov od svojho vzniku, niektorý z trvalých následkov uvedených v prílohe
č. 1 týchto OPP STN3.
3.2 Toto pripoistenie sa nevzťahuje na akékoľvek zranenia, telesné poškodenie alebo zhoršenie zdravia, ktoré
vznikli, boli diagnos kované, alebo liečené pred dobou
platnos tohto pripoistenia.
Článok 4 – Začiatok a zánik pripoistenia
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom
hlavného poistenia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4.2 Pripoistenie sa dojednáva na poistnú dobu 1 rok.
4.3 Ak poistník alebo poisťovateľ najmenej 6 týždňov pred
uplynu m poistného obdobia neoznámi písomne
druhej strane, že o ďalšie trvanie pripoistenia nemá
záujem, poistná doba sa predlžuje za tých istých podmienok o rovnakú dobu, na ktorú bolo pripoistenie
dojednané.
4.4 Pripoistenie môže byť automa cky predlžované
po dobu trvania hlavného poistenia a trvať môže najdlhšie do výročia poistnej zmluvy v roku, v ktorom poistený dosiahne vek určený v poistnej zmluve ako koniec tohto pripoistenia.
4.5 Toto pripoistenie zanikne na základe vzniku niektorej
z nasledujúcich udalos :
a) ukončenie poistnej zmluvy hlavného poistenia,
alebo
b) ukončenie pripoistenia podľa dátumu uvedeného
v poistnej zmluve, alebo
c) prevedenie poistnej zmluvy hlavného poistenia
do splateného stavu alebo
d) výpoveďou podľa Občianskeho zákonníka.
4.6 Poistnou udalosťou poistenie nezaniká.
Článok 5 – Poistné
5.1 Poistné za pripoistenie podľa týchto OPP STN3 sa plaformou bežného poistného v poistných obdobiach
zhodných s poistnými obdobiami dohodnutými pre
hlavné poistenie.
5.2 Poisťovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť výšku
bežného poistného pre každý poistný rok. Výška bežného poistného pre každý poistný rok sa vypočíta podľa

Sadzobníka poistných sadzieb, ktorý je prístupný v sídle
poisťovateľa a na jeho internetových stránkach. Poistné
sa zaokrúhli matema cky na centy.
5.3 V prípade, že pripoistenie bude pridané mimo výročia hlavného poistenia, poistné pre toto pripoistenie
uvedené v Sadzobníku poistných sadzieb sa vypočíta
s použi m nasledujúceho vzorca P = (1- n/12) * sadzba(x) + n/12 * sadzba(y), kde P je poistné, n je počet
mesiacov od posledného výročia, sadzba(x) je sadzba
pre daný vek poisteného, sadzba(y) je sadzba pre daný
vek poisteného zvýšený o 1 rok. Poistné sa zaokrúhli
matema cky na centy.
Článok 6 – Poistné plnenie
Poisťovateľ vypla poistenému v prípade poistnej udalos
podľa čl. 3.1 týchto OPP STN3 poistné plnenie vo výške uvedenej v prílohe č. 1 týchto OPP STN3 s obmedzením uvedeným v čl. 8 týchto OPP STN3.
Článok 7 – Povinnosti poisteného
7.1 Poistený je po úraze a/alebo pri chorobe 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.
7.2 Poistený je povinný poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť
pri zabezpečovaní zdravotnej dokumentácie potrebnej
na poistné vyšetrenie.
7.3 Poistený je povinný podrobiť sa na požiadanie poisťovateľa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára v termíne
určenom poisťovateľom.
Článok 8 – Obmedzenia poistného plnenia
Ak dôjde z dôvodu úrazu alebo choroby k viacerým trvalým
následkom uvedeným v prílohe č. 1 týchto OPP STN3, poistné plnenie za trvalé následky sa obmedzuje na sumu 2 000
EUR za jeden úraz alebo chorobu.
Článok 9 – Záverečné ustanovenia
9.1 Na pripoistenie podľa týchto OPP STN3 sa nevzťahujú
ustanovenia čl. 17 VPP ŽP o ochrane pred infláciou
a Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie pre alterna vu garantovaného zvýšenia kry a.
9.2 Tieto OPP STN3 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom spoločnos a účinnosť dňom
1. apríla 2012.
Príloha k osobitným poistným podmienkam pre pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu alebo choroby STN3
1.

Strata nosa riešená plastickou
operáciou
2. Úplná strata ušného boltca riešená
plastickou operáciou
3. Strata prsta ruky, a to minimálne dvoch
celých článkov
4. Strata jedného celého článku palca
ruky
5. Strata dvoch celých článkov palca ruky
6. Strata ruky v zápästí
7. Strata predlaktia
8. Strata hornej končatiny v ramennom
kĺbe
9. Strata všetkých prstov nohy vrátane
palca, a to všetkých jeho článkov
10. Strata dvoch celých článkov palca nohy
11. Strata nohy v členku
12. Strata dolnej končatiny so zachovaným
kolenným kĺbom

100 EUR
100 EUR
100 EUR
100 EUR
300 EUR
400 EUR
600 EUR
800 EUR
300 EUR
200 EUR
400 EUR
600 EUR
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800 EUR
200 EUR
400 EUR
400 EUR
400 EUR
200 EUR
400 EUR
400 EUR

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD
NÁSLEDKOV ÚRAZU SDU3
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Pre doplnkové pripoistenie pre prípad úrazu pla a všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP
ŽP“), všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“) a eto osobitné poistné podmienky
pre pripoistenie pre prípad úrazu (ďalej len „OPP SDU3“),
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
Článok 2 – Definície
Definície použité v týchto OPP SDU3 sa vykladajú nasledovne:
Poistný rok
12 po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami poistenia.
Sadzobník poistných sadzieb
Uvádza sadzby poistného pre daný vek poisteného.
Článok 3 – Poistná udalosť
3.1 Poistnou udalosťou je úraz, ako je definovaný v článku 2
VPP ÚP a ktorý je súčasne uvedený v prílohe č. 1 týchto
OPP SDU3.
3.2 K úrazu podľa bodu 3.1 týchto OPP SDU3 musí dôjsť počas doby trvania tohto pripoistenia.
3.3 Toto pripoistenie sa nevzťahuje na akékoľvek zranenia, telesné poškodenie alebo zhoršenie zdravia, ktoré
vznikli, boli diagnos kované, alebo liečené pred dobou
platnos tohto pripoistenia.
Článok 4 – Začiatok a zánik pripoistenia
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom
hlavného poistenia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4.2 Pripoistenie sa dojednáva na poistnú dobu 1 rok.
4.3 Ak poistník alebo poisťovateľ najmenej 6 týždňov pred
uplynu m poistného obdobia neoznámi písomne
druhej strane, že o ďalšie trvanie pripoistenia nemá
záujem, poistná doba sa predlžuje za tých istých podmienok o rovnakú dobu, na ktorú bolo pripoistenie
dojednané.
4.4 Pripoistenie môže byť automa cky predlžované
po dobu trvania hlavného poistenia a trvať môže najdlhšie do výročia poistnej zmluvy v roku, v ktorom poistený dosiahne vek určený v poistnej zmluve ako koniec tohto pripoistenia.
4.5 Toto pripoistenie zanikne na základe vzniku niektorej
z nasledujúcich udalos :
a) ukončenie poistnej zmluvy hlavného poistenia,
alebo
b) ukončenie pripoistenia podľa dátumu uvedeného
v poistnej zmluve, alebo
c) prevedenie poistnej zmluvy hlavného poistenia
do splateného stavu alebo
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d) výpoveďou podľa Občianskeho zákonníka.
4.6. Poistnou udalosťou poistenie nezaniká.
Článok 5 – Poistné
5.1 Poistné za pripoistenie podľa týchto OPP SDU3 sa pla formou bežného poistného v poistných obdobiach zhodných
s poistnými obdobiami dohodnutými pre hlavné poistenie.
5.2 Poisťovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť výšku
bežného poistného pre každý poistný rok. Výška bežného poistného pre každý poistný rok sa vypočíta podľa
Sadzobníka poistných sadzieb, ktorý je prístupný v sídle
poisťovateľa a na jeho internetových stránkach. Poistné
sa zaokrúhli matema cky na centy.
5.3 V prípade, že pripoistenie bude pridané mimo výročia hlavného poistenia, poistné pre toto pripoistenie
uvedené v Sadzobníku poistných sadzieb sa vypočíta
s použi m nasledujúceho vzorca P = (1- n/12) * sadzba(x) + n/12 * sadzba(y), kde P je poistné, n je počet
mesiacov od posledného výročia, sadzba(x) je sadzba
pre daný vek poisteného, sadzba(y) je sadzba pre daný
vek poisteného zvýšený o 1 rok. Poistné sa zaokrúhli
matema cky na centy.
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 povinný poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť
pri zabezpečovaní zdravotnej dokumentácie potrebnej
na poistné vyšetrenie.
6.3 Poistený je povinný podrobiť sa na požiadanie poisťovateľa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára v termíne
určenom poisťovateľom.
Článok 7 – Obmedzenia poistného plnenia
7.1 Ak jeden úraz spôsobí viacero úrazových poranení uvedených v prílohe týchto OPP SDU3, poistné plnenie
za úrazy, ku ktorým došlo počas jedného úrazového
deja, sa obmedzuje na sumu 2 000 EUR.
7.2 Pokiaľ v období do jedného roka od vzniku úrazu, ktorý
je poistnou udalosťou podľa čl. 3.1 týchto OPP SDU3
dôjde k ďalšiemu úrazu rovnakého typu, poisťovateľ je
oprávnený na základe lekárskej správy posudkového
lekára poisťovateľa neuznať tento ďalší úraz za poistnú
udalosť.
Článok 8 – Záverečné ustanovenia
8.1 Na pripoistenie podľa týchto OPP SDU3 sa nevzťahujú
ustanovenia čl. 17 VPP ŽP o ochrane pred infláciou
a Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie pre alterna vu garantovaného zvýšenia kry a.
8.2 Tieto OPP SDU3 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom spoločnos a účinnosť dňom
1. apríla 2012.
Príloha k osobitným poistným podmienkam pre
pripoistenie pre prípad následkov úrazu SDU3
1.
2.
3.
4.
5.

Poúrazový subdurálny hematóm
mozgu
Poúrazový pneumothorax
Pretrhnuté väzy ramena a kolena
vyžadujúce si operatívne riešenie
Poúrazové pretrhnutie Achillovej
šľachy
Popáleniny kože II. b) alebo III. stupňa
presahujúce 9 % povrchu tela (nespôsobené slnečným žiarením)

400 EUR
400 EUR
400 EUR
200 EUR
200 EUR
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13. 13. Strata dolnej končatiny v bedrovom
kĺbe
14. Úplná strata sluchu jedného ucha pri
zachovaní sluchu druhého ucha
15. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou
16. Mozgová fistula po poranení spodiny
lebečnej (likvorea)
17. Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu viac ako 10 cm2
18. Strata šošovky na jednom oku (vrátane
poruchy akomodácie)
19. Strata šošovky na oboch očiach (vrátane poruchy akomodácie)
20. Strata vnútorných orgánov s výnimkou pohlavných (úplná strata i strata
funkčnosti)

6.

Zlomenina alebo viacpočetné zlomeniny kostí či lebečných kostí liečené
operatívne (krvavou repozíciou)
7. Zlomenina stavcov chrbtice liečená
operatívne
8. Zlomenina alebo viacpočetné zlomeniny kosti či kostí hornej končatiny liečené operatívne (krvavou repozíciou)
9. Zlomenina alebo viacpočetné zlomeniny kosti či kostí dolnej končatiny liečené operatívne (krvavou repozíciou)
10. Zlomenina alebo viacpočetné zlomeniny kosti či panvových kostí liečené
operatívne (krvavou repozíciou)
11. Zlomenina alebo viacpočetné zlomeniny (liečené konzervatívne)
a) kosti alebo kostí hornej končatiny,
s výnimkou kostí záprstných a článkov
prstov
b) kosti alebo kostí dolnej končatiny,
s výnimkou článkov prstov
c) panvovej kosti
d) kľúčnej kosti
e) rebier
f) stavcov chrbtice
g) kosti či lebečných kostí
h) kosti alebo záprstných kostí a článkov
prstov ruky
i) článkov prstov nohy

400 EUR
400 EUR
400 EUR
400 EUR
400 EUR

200 EUR
200 EUR
200 EUR
200 EUR
200 EUR
200 EUR
200 EUR
80 EUR
80 EUR
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD
NESEBESTAČNOSTI SLC3
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie pre
prípad nesebestačnosti (ďalej len „OPP SLC3“) dopĺňajú
všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej
len „VPP ŽP“), všeobecné poistné podmienky pre úrazové
pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“), všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie chorôb (ďalej len „VPP PCH“) a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou v pripoistení pre prípad nesebestačnos je úraz a/alebo choroba, ktoré majú za následok neschopnosť poisteného vykonať aspoň štyri zo
šies ch činnos uvedených v článku 10 týchto OPP
SLC3.
2.2 Za deň vzniku poistnej udalos sa považuje dátum doručenia písomného oznámenia poistnej udalos na doručovaciu adresu poisťovateľa.
2.3 Nahlásením poistnej udalos , poistníkovi nezaniká povinnosť pla ť poistné za pripoistenie podľa týchto OPP
SLC3.
2.4 K poistnej udalos musí dôjsť počas trvania tohto
pripoistenia.
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 poistných obdobiach.
3.2 Výška bežného poistného sa rovná násobku poistnej
sumy pre toto pripoistenie a sadzby poistného stanovenej v sadzobníku na celú dobu trvania poistenia v zá-

vislos od uzatvorenej poistnej doby a veku poisteného
k dátumu začiatku 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 dojednáva na poistnú dobu uvedenú
v poistnej zmluve.
Článok 5 – Kto má právo na poistné plnenie a ako o poistné
plnenie požiadať?
5.1 Poistná udalosť musí byť poisťovateľovi oznámená akýmkoľvek spôsobom ihneď, ako to s ohľadom
na okolnos konkrétneho prípadu bude možné. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu vyplnené tlačivo (Oznámenie o poistnej
udalos ) spolu s kópiami lekárskej správy, inak nebude
možné začať poistné vyšetrenie.
5.2 Poistený je povinný podľa svojich možnos zabezpečiť,
aby všetky doklady, lekárske správy a posudky, ktoré
si poisťovateľ vyžiadal, boli vyhotovené a odovzdané
poisťovateľovi ihneď, ako to s ohľadom na okolnos
konkrétneho prípadu bude možné.
5.3 Poistený je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť súčinnosť nevyhnutnú na získanie zdravotnej dokumentácie, ktorú poisťovateľ požaduje za účelom poistného
vyšetrenia.
5.4 Poistený je povinný na požiadanie poisťovateľa odpovedať na všetky písomné otázky, ktoré sú požadované
za účelom poistného vyšetrenia, a to úplne a pravdivo.
5.5 Poistený je povinný v odôvodnených prípadoch na požiadanie poisťovateľa absolvovať vyšetrenie zdravotného stavu u lekára a v termíne určenom poisťovateľom,
pričom náklady na dopravu si hradí poistený sám.
V opačnom prípade nebude možné ukončiť poistné
vyšetrenie.
5.6 Povinnosť poistníka pla ť poistné za pripoistenie podľa
týchto OPP SLC3 trvá do dátumu ukončenia poistného
vyšetrenia. O dátume ukončenia poistného vyšetrenia
a o jeho výsledku je poistník informovaný listom.
5.7 Ak nastane poistná udalosť podľa bodu 2.1 týchto OPP
SLC3, poistenému vzniká nárok na výplatu poistného
plnenia vo forme dôchodku vyplácaného mesačne vo
výške jednej dvanás ny z poistnej sumy platnej v čase
vzniku poistnej udalos . Poisťovateľ vypla poistné plnenie v súlade s ustanoveniami článku 11, 12, 13 VPP
ŽP.
5.8 Poistné plnenie bude vyplácané po ukončení poistného
vyšetrenia po dobu 24 mesiacov spätne od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dátume vzniku poistnej udalos , nie však skôr ako v deň splatnos
poistného.
5.9 Pre účely posúdenia nároku poisteného na výplatu poistného plnenia sa posudzuje neschopnosť poisteného
samostatne vykonať aspoň štyri činnos uvedené v definíciách, pričom podmienkou priznania nároku je skutočnosť, že poistený je neschopný vykonávať zároveň
všetky činnos uvedené pod príslušným číslom.
5.10 Ak je výsledkom poistného vyšetrenia zamietnu e nároku poisteného na výplatu poistného plnenia, má poistený možnosť nahlásiť poistnú udalosť opätovne, ak
dôjde po uplynu troch mesiacov od zamietnu a nároku na poistné plnenie k zhoršeniu jeho zdravotného
stavu.
5.11 Vyšetrenie zdravotného stavu poisteného je hradené poisťovateľom v priebehu poistného roka dvakrát.
Náklady na vyšetrenie zdravotného stavu poisteného
nezahŕňajú náklady na dopravu do zdravotníckeho zariadenia, kde bude vyšetrenie zdravotného stavu vykonané. Náklady na tre e a ďalšie vyšetrenie zdravotného
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c) výpoveďou poistníka podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vrátane výpovede podľa § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
d) neplatením poistného podľa § 801 Občianskeho zákonníka. Odchylne od bodu 9.4 a bodu 9.5 VPP ŽP v prípade
neplatenia poistného nedochádza k prevedeniu do splateného stavu,
e) dohodou,
f) zánikom hlavného poistenia,
g) smrťou poisteného,
h) odmietnu m poistného plnenia poisťovateľom podľa
ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok
na odkupnú hodnotu.
Článok 9 – Od kedy sú tieto OPP SLC3 platné a účinné?
Tieto OPP SLC3 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia
predstavenstvom spoločnosti a účinnosť dňa 1. apríla 2016.
Článok 10 – Slovník pojmov – aké pojmy sú pre mňa
dôležité?
Všetky pojmy uvedené vo VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH
platia aj pre tieto OPP SLC3, pokiaľ v týchto OPP SLC3 nie je
uvedené inak. Pre tieto OPP SLC3 platia nasledujúce pojmy:
Nesebestačnosť
Následkom úrazu a/alebo choroby neschopnosť poisteného
samostatne vykonať aspoň štyri zo šiestich nižšie uvedených
činností:
1. Prijímanie stravy a dodržiavanie pitného režimu:
a) prenesenie stravy k ústam aspoň lyžicou,
b) prenesenie nápoja k ústam,
c) konzumácia stravy a nápojov obvyklým spôsobom.
2. Umývanie tela/kúpanie alebo sprchovanie:
a) umývanie rúk, tváre,
b) u eranie sa,
c) prevedenie celkovej hygieny, vrátane vlasov,
d) starostlivosť o pokožku.
3. Výkon fyziologickej potreby vrátane hygieny:
a) regulácia vyprázdňovania moču a stolice,
b) zauja e vhodnej polohy pri výkone fyziologickej
potreby,
c) manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení,
d) očista po prevedení fyziologickej potreby,
e) vyhľadanie WC.
4. Obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, vyzúvanie:
a) obliekanie spodného a vrchného odevu na rôzne
čas tela,
b) vyzliekanie odevu z hornej a dolnej čas tela,
c) vyzúvanie.
5. Mobilita:
a) zmena polohy tela z polohy v polohe ležmo do polohy v sede alebo v stoji a opačne, prípadne s pridržiavaním alebo s oporou,
b) zmena polohy zo sedu a do sedu,
c) zmena polohy z boku na bok,
d) schopnosť vydržať v polohe v sede po dobu aspoň
30 minút,
e) udržiavanie polohy tela v požadovanej polohe pri
ďalšom sedení,
f) stá e, prípadne s pridržiavaním alebo s oporou
o kompenzačnú pomôcku,
g) zotrvanie v stoji, prípadne s pridržiavaním alebo
s oporou po dobu aspoň 10 minút.
6. Schopnosť pohybovať sa:
a) chôdza, prípadne s použi m kompenzačných pomôcok krok za krokom, na vzdialenosť aspoň 10 m,
b) udržanie požadovaného smeru chôdze,
c) chôdza okolo prekážok,
d) chôdza po stupňoch smerom nahor a nadol, prípadne s použi m opory o horné konča ny alebo kompenzačné pomôcky.
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stavu poisteného v rámci jedného poistného roka nesie
poistený.
5.12 V prípade smr poisteného počas výplaty poistného
plnenia podľa ods. 5.7 tohto článku, poisťovateľ prestane vyplácať poistné plnenie od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci v ktorom došlo k úmr u
poisteného. Ak medzi dátumom úmr a poisteného
a oznámením jeho úmr a poisťovateľovi, bolo vyplatené poistné plnenie z pripoistenia podľa týchto OPP
SLC3, poisťovateľ je oprávnený znížiť o toto plnenie poistnú sumu vyplácanú z hlavného poistenia pre prípad
smr .
Článok 6 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Čakacia doba je šesť mesiacov odo dňa začiatku pripoistenia podľa týchto OPP SLC3 dohodnutého v poistnej
zmluve.
6.2 Bez ohľadu na vyššie uvedené sa čakacia doba neuplatňuje pre prípad poistnej udalos následkom úrazu
podľa článku 2 VPP ÚP za predpokladu, že takýto úraz
nastane počas doby trvania pripoistenia podľa týchto
OPP SLC3.
6.3 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potreby zmeny (predovšetkým v nadväznos na vývoj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových
podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP SLC3
a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene OPP
SLC3 alebo k zmene sadzobníka poistného, poisťovateľ
doručí písomný návrh nového znenia OPP SLC3 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 SLC3 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 poistník poisťovateľovi najmenej 30
kalendárnych dní pred dňom účinnosti navrhovanej zmeny
nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas so zmenou OPP SLC3 a/alebo výšky poistného
v takom znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté.
6.4 Na pripoistenie podľa týchto OPP SLC3 sa nevzťahuje ustanovenie čl. 17 VPP ŽP o ochrane pred infláciou
a osobitné poistné podmienky pre alterna vu garantovaného zvýšenia kry a.
Článok 7 – Na ktoré prípady sa pripoistenie nevzťahuje
(aké výluky z poistného plnenia sa uzatvárajú)?
Z poistnej ochrany sú vylúčené poistné udalosti, ktoré boli
spôsobené niektorou z nasledujúcich okolnosti:
a) jadrovou energiou alebo atómovými, biologickými, prípadne chemickými zbraňami,
b) vojnou, občianskou vojnou alebo vnútornými nepokojmi,
c) zámerným privodením choroby, ochabnu a síl alebo sebapoškodením. Poistná ochrana však vzniká, keď toto konanie bolo spôsobené v stave vyplývajúcom z chorobnej
poruchy duševnej činnos s obmedzením slobodnej vôle.
d) pro právnym konaním poistníka a/alebo poisteného, so
zámerom spôsobiť poistenému chorobu alebo úraz, ktorých následkom je nesebestačnosť poisteného.
Článok 8 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Pripoistenie podľa týchto OPP SLC3 zaniká na základe skoršej
z nasledujúcich udalosti:
a) vznikom poistnej udalos a dátumom ukončenia poistného vyšetrenia podľa bodu 5.7 a bodu 5.8 týchto OPP
SLC3,
b) uplynu m dohodnutej doby pripoistenia uvedenej v poistnej zmluve, bez následného predĺženia,

Čakacia doba
Časový úsek určený v mesiacoch, počas ktorého, ak nastane
poistná udalosť, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie.
Osoba oprávnená na výplatu poistného plnenia
Poistený
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE HOSPITALIZÁCIE SHO3
Článok 1 – Úvodné ustanovenie
Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie hospitalizácie (ďalej len „OPP PH“) dopĺňajú všeobecné poistné
podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“), všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej
len „VPP ÚP“) a všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie chorôb (VPP PCH) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej
zmluvy.
Článok 2 – Definície
Definície použité v týchto OPP PH sa vykladajú nasledovne:
Hospitalizácia
Za hospitalizáciu sa považuje z lekárskeho hľadiska nevyhnutné umiestnenie poisteného v lôžkovom zdravotníckom
zariadení na území Českej alebo Slovenskej republiky z dôvodu úrazu, alebo choroby. Pre účely týchto OPP PH hospitalizácia, úraz a/alebo choroba musia nastať počas trvania
tohto pripoistenia.
Zdravotnícke zariadenie
Štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie s lôžkovým
oddelením so sídlom na území Slovenskej alebo Českej republiky s odborným lekárskym 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 ošetrenie ním prijatých chorých a 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 dôchodcov, liečebne pre
dlhodobo chorých, ošetrovateľské, rekonvalescentné a oddelenia liečebných stavov a doliečovacích zariadení, ktorých
hlavným cieľom je dozor a opatrovanie starých, bezvládnych
a dlhodobo chorých pacientov a invalidov.
Osoba oprávnená na poistné plnenie
Poistený
Čakacia doba
Časový úsek plynúci od začiatku pripoistenia, určený v mesiacoch počas ktorého, ak nastane poistná udalosť, poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
Poistný rok
12 po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami poistenia.
Sadzobník poistných sadzieb
Uvádza sadzby poistného pre daný vek poisteného.
Článok 3 – Poistná udalosť
3.1 Poistnou udalosťou je hospitalizácia, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná, nastane počas trvania tohto
pripoistenia a trvá viac ako šesť po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní, pokiaľ nie je uvedené inak. Hospitalizácia sa na účely týchto OPP PH považuje za nevyhnutnú, ak ošetrenie poisteného bolo uskutočnené v zdravotníckom zariadení na lôžku vzhľadom k závažnos
a charakteru jeho diagnózy.
3.2 Maximálna dĺžka trvania hospitalizácie ako poistnej
udalos pre účely týchto OPP PH je 365 dní.
3.3 Ak je prerušenie medzi opakovanou hospitalizáciou
spôsobenou tou istou diagnózou kratšie ako 6 mesiacov odo dňa prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia,

doba trvania týchto hospitalizácií sa pre účely poistnej
udalos podľa týchto OPP PH spočítava.
3.4 Poistná udalosť bez ohľadu na vyššie uvedené sa skončí
vždy najneskôr ku dňu zániku pripoistenia podľa týchto
OPP PH.
Článok 4 – Čakacia doba
4.1 Čakacia doba je:
a) tri mesiace odo dňa začiatku tohto pripoistenia dohodnutého v poistnej zmluve, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. Čakacia doba sa neuplatňuje po predĺžení poistnej doby podľa článku 5.3 týchto OPP PH,
b) deväť mesiacov odo dňa začiatku pripoistenia podľa
týchto OPP PH dohodnutého v poistnej zmluve výlučne pre prípad hospitalizácie z dôvodu a v súvislos s ošetrením zubov, zhotovením zubných náhrad
a úkonmi čeľustnej ortopédie a čeľustnej chirurgie.
4.2 Bez ohľadu na vyššie uvedené sa čakacia doba neuplatňuje pre prípad poistnej udalos následkom úrazu podľa článku 2 VPP ÚP za predpokladu, že úraz
podľa toho článku nastane počas doby trvania tohto
pripoistenia.
4.3 Ak dôjde počas trvania tohto pripoistenia na návrh poistníka k zvýšeniu poistnej sumy, uplatňuje sa na zvýšenú časť poistnej sumy čakacia doba podľa tohto článku.
Článok 5 – Začiatok pripoistenia
5.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom
hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
5.2 Pripoistenie sa dojednáva na poistnú dobu 1 rok.
5.3 Pripoistenie môže byť automa cky predlžované
po dobu trvania hlavného poistenia a trvať môže najdlhšie do výročia poistnej zmluvy v roku, v ktorom poistený dosiahne vek určený v poistnej zmluve pre toto
pripoistenie, pokiaľ poistník, alebo poisťovateľ neoznámi druhej zmluvnej strane najmenej šesť týždňov pred
koncom poistného obdobia, že na ďalšom trvaní pripoistenia nemá záujem.
Článok 6 – Poistné
6.1 Poistné za pripoistenie podľa týchto OPP PH sa pla formou bežného poistného v poistných obdobiach zhodných s poistnými obdobiami dohodnutými pre hlavné
poistenie.
6.2 Poisťovateľ má právo jednostranne meniť výšku bežného poistného pre každý poistný rok. Výška bežného poistného pre každý poistný rok sa vypočíta podľa
Sadzobníka poistných sadzieb, ktorý je prístupný v sídle
poisťovateľa a na jeho internetových stránkach. Poistné
sa zaokrúhli matema cky na centy.
Článok 7 – Poistné plnenie
7.1 Ak nastane poistná udalosť podľa týchto OPP PH, poisťovateľ vypla poistné plnenie poistenému za obdobie po uplynu čakacej doby do uplynu a dohodnutej
doby trvania tohto pripoistenia.
7.2 Ak nastane poistná udalosť počas čakacej doby a doba
hospitalizácie presiahne čakaciu dobu podľa čl. 4 týchto
OPP PH, nárok na poistné plnenie nevzniká.
7.3 V nadväznos na odsek 7.1 tohto článku, poisťovateľ
vypla poistné plnenie poistenému vo výške dohodnutej poistnej sumy platnej v čase vzniku nároku na poistné plnenie vo forme denného odškodného.
7.4 Nárok na poistné plnenie nevzniká za dni hospitalizácie,
počas ktorých sa poistený v zdravotníckom zariadení
z akéhokoľvek dôvodu nezdržiaval.
7.5 Počas trvania poistnej udalos nie je možné meniť výšku poistnej sumy.
7.6 Poistený má nárok na poistné plnenie maximálne
za 365 dní hospitalizácie s výnimkou hospitalizácie počas čakacej doby.
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g) z dôvodov použi a diagnos ckých a liečebných metód vrátane liekov, ktoré nie sú povolené a registrované v zmysle platných právnych predpisov,
h) z dôvodov čiastočnej hospitalizácie s dennou alebo
nočnou liečbou,
i) poistnou udalosťou nie je hospitalizácia z dôvodu
fyziologického pôrodu.Poistnou udalosťou sa hospitalizácia stáva v prípade, že ide o pôrod s komplikáciami a zároveň ide o nevyhnutný liečebný pobyt
poistenej osoby v zdravotníckom zariadení.
Článok 10 – Zánik pripoistenia
Pripoistenie podľa týchto OPP PH zaniká na základe skoršej
z nasledujúcich udalos :
a) ukončenie poistnej zmluvy hlavného poistenia,
b) ukončenie pripoistenia podľa dátumu uvedeného v poistnej zmluve,
c) prevedenie poistnej zmluvy hlavného poistenia do splateného stavu,
d) výpoveďou podľa Občianskeho zákonníka.
Článok 11 – Záverečné ustanovenia
11.1 Na pripoistenie podľa týchto OPP PH sa nevzťahujú
ustanovenia čl. 17 VPP ŽP o ochrane pred infláciou
a Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie pre alterna vu garantovaného zvýšenia kry a.
11.2 Tieto OPP PH nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom spoločnos a účinnosť dňom
1. januára 2014.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE
POÚRAZOVEJ HOSPITALIZÁCIE SHU3
Článok 1 – Úvodné ustanovenie
Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie poúrazovej hospitalizácie (ďalej len „OPP PPH“) dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP
ŽP“), všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
Článok 2 – Definície
Definície použité v týchto OPP PPH sa vykladajú nasledovne:
Hospitalizácia
Za hospitalizáciu sa považuje z lekárskeho hľadiska nevyhnutné umiestnenie poisteného v lôžkovom zdravotníckom
zariadení na území Českej alebo Slovenskej republiky z dôvodu úrazu. Pre účely týchto OPP PPH hospitalizácia a úraz
musia nastať počas trvania tohto pripoistenia.
Zdravotnícke zariadenie
Štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie s lôžkovým
oddelením so sídlom na území Slovenskej alebo Českej republiky s odborným lekárskym 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 ošetrenie ním prijatých chorých a 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 dôchodcov, liečebne pre
dlhodobo chorých, ošetrovateľské, rekonvalescentné a oddelenia liečebných stavov a doliečovacích zariadení, ktorých
hlavným cieľom je dozor a opatrovanie starých, bezvládnych
a dlhodobo chorých pacientov a invalidov.
Osoba oprávnená na poistné plnenie
Poistený
Poistný rok
12 po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami poistenia.
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Článok 8 – Povinnosti poisteného
8.1 Poistná udalosť musí byť poisťovateľovi oznámená akýmkoľvek spôsobom ihneď, ako to s ohľadom
na okolnos konkrétneho prípadu bude možné, najneskôr však do 30 dní odo dňa zača a hospitalizácie (prija e do zdravotníckeho zariadenia).
8.2 Poistený je súčasne povinný bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 15 dní od ukončenia hospitalizácie
(prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia) predložiť
poisťovateľovi vyplnený formulár (oznámenie o poistnej udalos ) potvrdený zdravotníckym zariadením
o hospitalizácii spolu s kópiou prepúšťacej správy.
V opačnom prípade nebude možné ukončiť poistné vyšetrenie a vypla ť prípadné poistné plnenie.
8.3 Ak oznámeniu o poistnej udalos podľa odseku 8.1 tohto článku bráni zdravotný stav poisteného, musí byť poistná udalosť oznámená poisťovateľovi najneskôr do 15
dní odo dňa, kedy táto prekážka pominula s tým, že poistený spolu s oznámením o poistnej udalos predloží
potvrdenie ošetrujúceho lekára preukazujúce takýto
zdravotný stav.
8.4 Poistený je povinný podľa svojich možnos zabezpečiť,
aby všetky doklady, správy a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiadal, boli vyhotovené a odovzdané poisťovateľovi ihneď, ako to s ohľadom na okolnos konkrétneho prípadu bude možné.
8.5 Poistený je povinný za účelom poistného vyšetrenia
poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na získanie zdravotnej dokumentácie, a odpovedať úplne
a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa.
8.6 Poistený je povinný poskytovať poisťovateľovi súčinnosť pri hospitalizácii a kontrole priebehu liečebného
procesu, pokiaľ mu to umožňuje jeho zdravotný stav,
predovšetkým musí svedomito dodržiavať pokyny lekára, liečebný režim a vylúčiť akékoľvek konania, ktoré
bránia alebo spomaľujú proces liečby.
Článok 9 – Obmedzenia a výluky z poistného plnenia
9.1 Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť v nasledujúcich prípadoch hospitalizácie
poisteného:
a) ak malo vedomé porušenie povinnos uvedených
v článku 8 vplyv na vznik poistnej udalos alebo
na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalos ,
b) ak sa preukáže, že poistený sa v priebehu hospitalizácie neriadil svedomito odporúčaniami lekára, nedodržiaval liečebný režim a nevylúčil konanie, ktoré
bráni v jeho uzdravení. Poisťovateľ zníži plnenie v závislos na miere, akou porušenie týchto povinnos
prispelo k pokračovaniu hospitalizácie,
c) ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej
odpovede bolo určené nižšie poistné,
d) ak dôjde k oneskorenému oznámeniu poistnej udalos , pri nedodržaní postupu uvedeného v ods. 8.2.
9.2 Poisťovateľ nie je povinný vypla ť poistné plnenie
v nasledujúcich prípadoch hospitalizácie poisteného:
a) z dôvodu kozme ckých zákrokov a zásahov, ktoré si
nechá poistený vykonať na svojom tele a ktoré nie
sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné,
b) následkom úrazu alebo choroby, ku ktorým došlo
v súvislos s profesionálnou športovou činnosťou
poisteného,
c) v dôsledku psychiatrického alebo psychologického
nálezu,
d) pri liečebnom pobyte v zariadeniach pre liečbu alkoholizmu, toxikománie a hráčskej závislos ,
e) v súvislos výhradne s potrebou opatrovateľskej
alebo opatrovníckej služby,
f) pri liečebnom pobyte v sanatóriách, kúpeľových liečebniach a rehabilitačných centrách,
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Sadzobník poistných sadzieb
Uvádza sadzby poistného pre daný vek poisteného.
Článok 3 – Poistná udalosť
3.1 Poistnou udalosťou je poúrazová hospitalizácia, ktorá
je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná, nastane počas
trvania tohto pripoistenia a trvá viac ako šesť po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní, pokiaľ nie je uvedené
inak. Hospitalizácia sa na účely týchto OPP PPH považuje za nevyhnutnú, ak ošetrenie poisteného bolo uskutočnené v zdravotníckom zariadení na lôžku vzhľadom
k závažnos a charakteru jeho diagnózy.
3.2 Maximálna dĺžka trvania poúrazovej hospitalizácie ako
poistnej udalos pre účely týchto OPP PPH je 365 dní.
3.3 Ak je prerušenie medzi opakovanou poúrazovou hospitalizáciou spôsobenou tou istou diagnózou kratšie ako
6 mesiacov odo dňa prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia, doba trvania týchto hospitalizácií sa pre účely
poistnej udalos podľa týchto OPP PPH spočítava.
3.4 Poistná udalosť bez ohľadu na vyššie uvedené sa skončí
vždy najneskôr ku dňu zániku pripoistenia podľa týchto OPP PPH, pričom k udalos musí dôjsť najneskôr
do troch rokov odo dňa vzniku úrazu.
Článok 4 – Začiatok pripoistenia
4.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom
hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
4.2 Pripoistenie sa dojednáva na poistnú dobu 1 rok.
4.3 Pripoistenie môže byť automa cky predlžované
po dobu trvania hlavného poistenia a trvať môže
najdlhšie do výročia poistnej zmluvy v roku, v ktorom
poistený dosiahne vek určený v poistnej zmluve pre
toto pripoistenie, pokiaľ poistník, alebo poisťovateľ neoznámi druhej zmluvnej strane najmenej šesť týždňov
pred koncom poistného obdobia, že na ďalšom trvaní
pripoistenia nemá záujem.
Článok 5 – Poistné
5.1 Poistné za pripoistenie podľa týchto OPP PPH sa plaformou bežného poistného v poistných obdobiach
zhodných s poistnými obdobiami dohodnutými pre
hlavné poistenie.
5.2 Poisťovateľ má právo jednostranne meniť výšku bežného poistného pre každý poistný rok. Výška bežného poistného pre každý poistný rok sa vypočíta podľa
Sadzobníka poistných sadzieb, ktorý je prístupný v sídle
poisťovateľa a na jeho internetových stránkach. Poistné
sa zaokrúhli matema cky na centy.
Článok 6 – Poistné plnenie
6.1 Ak nastane poistná udalosť podľa týchto OPP PPH, poisťovateľ vypla poistné plnenie poistenému vo výške
dohodnutej poistnej sumy platnej v čase vzniku nároku
na poistné plnenie vo forme denného odškodného.
6.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká za dni hospitalizácie,
počas ktorých sa poistený v zdravotníckom zariadení
z akéhokoľvek dôvodu nezdržiaval.
6.3 Počas trvania poistnej udalos nie je možné meniť výšku poistnej sumy.
6.4 Poistený má nárok na poistné plnenie maximálne
za 365 dní hospitalizácie.
Článok 7 – Povinnosti poisteného
7.1 Poistná udalosť musí byť poisťovateľovi oznámená akýmkoľvek spôsobom ihneď, ako to s ohľadom
na okolnos konkrétneho prípadu bude možné, najneskôr však do 30 dní odo dňa zača a hospitalizácie (prija e do zdravotníckeho zariadenia).
7.2 Poistený je súčasne povinný bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 15 dní od ukončenia hospitalizácie
(prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia) predložiť
poisťovateľovi vyplnený formulár (oznámenie o poistnej udalos ) potvrdený zdravotníckym zariadením
o hospitalizácii spolu s kópiou prepúšťacej správy.

V opačnom prípade nebude možné ukončiť poistné vyšetrenie a vypla ť prípadné poistné plnenie.
7.3 Ak oznámeniu o poistnej udalos podľa odseku 7.1
tohto článku bráni zdravotný stav poisteného, musí byť
poistná udalosť oznámená poisťovateľovi najneskôr
do 15 dní odo dňa, kedy táto prekážka pominula s tým,
že poistený spolu s oznámením o poistnej udalos
predloží potvrdenie ošetrujúceho lekára preukazujúce
takýto zdravotný stav.
7.4 Poistený je povinný podľa svojich možnos zabezpečiť,
aby všetky doklady, správy a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiadal, boli vyhotovené a odovzdané poisťovateľovi ihneď, ako to s ohľadom na okolnos konkrétneho prípadu bude možné.
7.5 Poistený je povinný za účelom poistného vyšetrenia
poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na získanie zdravotnej dokumentácie a odpovedať úplne
a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa.
7.6 Poistený je povinný poskytovať poisťovateľovi súčinnosť pri hospitalizácii a kontrole priebehu liečebného
procesu, pokiaľ mu to umožňuje jeho zdravotný stav,
predovšetkým musí svedomito dodržiavať pokyny lekára, liečebný režim a vylúčiť akékoľvek konania, ktoré
bránia alebo spomaľujú proces liečby.
Článok 8 – Obmedzenia a výluky z poistného plnenia
8.1 Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť v nasledujúcich prípadoch hospitalizácie
poisteného:
a) ak malo vedomé porušenie povinnos uvedených
v článku 7 vplyv na vznik poistnej udalos alebo
na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalos ,
b) ak sa preukáže, že poistený sa v priebehu hospitalizácie neriadil svedomito odporúčaniami lekára, nedodržoval liečebný režim a nevylúčil konanie, ktoré
bráni v jeho uzdravení. Poisťovateľ zníži plnenie v závislos na miere, akou porušenie týchto povinnos
prispelo k pokračovaniu hospitalizácie,
c) ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej
odpovede bolo určené nižšie poistné,
d) ak dôjde k oneskorenému oznámeniu poistnej udalos , pri nedodržaní postupu uvedeného v ods. 7.2.
8.2 Poisťovateľ nie je povinný vypla ť poistné plnenie
v nasledujúcich prípadoch hospitalizácie poisteného:
a) z dôvodu kozme ckých zákrokov a zásahov, ktoré si
nechá poistený vykonať na svojom tele a ktoré nie
sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné,
b) následkom úrazu alebo choroby, ku ktorým došlo
v súvislos s profesionálnou športovou činnosťou
poisteného,
c) v dôsledku psychiatrického alebo psychologického
nálezu,
d) pri liečebnom pobyte v zariadeniach pre liečbu alkoholizmu, toxikománie a hráčskej závislos ,
e) v súvislos výhradne s potrebou opatrovateľskej
alebo opatrovníckej služby,
f) pri liečebnom pobyte v sanatóriách, kúpeľových liečebniach a rehabilitačných centrách,
g) z dôvodov použi a diagnos ckých a liečebných metód vrátane liekov, ktoré nie sú povolené a registrované v zmysle platných právnych predpisov,
h) z dôvodov čiastočnej hospitalizácie s dennou alebo
nočnou liečbou,
i) poistnou udalosťou nie je hospitalizácia z dôvodu
fyziologického pôrodu. Poistnou udalosťou sa hospitalizácia stáva v prípade, že ide o pôrod s komplikáciami a zároveň ide o nevyhnutný liečebný pobyt
poistenej osoby v zdravotníckom zariadení.
Článok 9 – Zánik pripoistenia
Pripoistenie podľa týchto OPP PPH zaniká na základe skoršej
z nasledujúcich udalos :
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE
ASISTENČNÝCH SLUŽIEB SAS0/SAS3
Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie asistenčných služieb (ďalej len „OPP AS“) dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“),
všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie
(ďalej len „VPP ÚP“), všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie choroby (ďalej len „VPP PCH“), Osobitné poistné
podmienky pre poistenie NN SMART Senior a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
Definície pojmov
Pre tieto OPP AS platia nasledujúce definície:
Poistený
Je fyzická osoba, ktorá má v súlade s ustanoveniami OPP AS
právo na asistenčné plnenie.
Asistenčná spoločnosť
Právnická osoba, ktorá menom a v zastúpení poistiteľa poskytuje poistenému asistenčné plnenie. Asistenčná spoločnosť zastupuje poistiteľa pri uplatňovaní, šetrení a likvidácii
poistných udalostí. Asistenčná spoločnosť alebo iný poistiteľom poverený zástupca majú právo konať menom poistiteľa
pri všetkých asistenčných udalostiach vymedzených týmito
OPP AS. Adresa asistenčnej spoločnosti: AXA ASSISTANCE CZ,
s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 62, Praha 4, Česká republika.
Asistenčná udalosť
Asistenčnou udalosťou sa v prípade asistenčných služieb
rozumie náhodná udalosť v rámci pripoistenia asistenčných
služieb, ku ktorej dôjde v dôsledku alebo v priamej súvislosti
s úrazom alebo chorobou poisteného a s ktorou je spojená povinnosť asistenčnej spoločnosti poskytnúť asistenčné
plnenie poistenému na území Slovenskej republiky v súlade
s ustanoveniami týchto OPP AS.
Asistenčné plnenie
Je plnenie, ktoré je asistenčná spoločnosť povinná poskytnúť
poistenému z pripoistenia asistenčných služieb v prípade
asistenčnej udalosti. Pre účely týchto OPP AS asistenčné
plnenie zahrňuje najmä poskytnutie asistenčnej služby
a odplaty externým dodávateľom týchto služieb asistenčnou
spoločnosťou podľa ustanovení týchto OPP AS.
Asistenčné služby
Služby, na ktorých plnenie má poistený nárok v prípade
vzniku asistenčnej udalosti a ktorých plnenie je asistenčná spoločnosť povinná pre poisteného zorganizovať alebo
zorganizovať a uhradiť, a to osobne alebo prostredníctvom
dodávateľa služieb.
Čakacia doba
Čakacia doba je jeden týždeň odo dňa začiatku pripoistenia.
Ak dôjde počas čakacej doby k asistenčnej udalosti, nevzniká
poistenému právo na asistenčné plnenie.
Poistenie
Poistením sa rozumie poistenie NN SMART Senior.
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Pripoistenie asistencie
Je pripoistenie asistenčných služieb, ktoré je možné dohodnúť k poisteniu NN SMART Senior a z ktorého má poistený
v prípade asistenčnej udalosti právo na poskytnutie asistenčného plnenia v súlade s ustanoveniami týchto OPP AS.
Organizácia a úhrada asistenčnej služby
Forma asistenčného plnenia, kedy asistenčná spoločnosť
vykoná úkony umožňujúce poskytnutie asistenčnej služby
poistenému v rozsahu uvedenom v poistnej zmluve, poistných podmienkach alebo v zmluvných dojednaniach a súčasne uhradí v mieste a čase obvyklé náklady na poskytnutie
tejto služby dodávateľom týchto služieb až do výšky limitu
asistenčného plnenia. Prípadnú časť nákladov spojených
s poskytnutím služby dodávateľom služieb presahujúcu limit
asistenčného plnenia nesie poistený.
Organizácia asistenčnej služby
Forma asistenčného plnenia, kedy asistenčná spoločnosť
vykoná úkony umožňujúce poskytnutie asistenčnej služby
poistenému dodávateľom služieb v rozsahu uvedenom v poistnej zmluve, poistných podmienkach alebo v zmluvných
dojednaniach, pričom náklady na poskytnutie týchto služieb
nesie poistený.
Dodávateľ služieb
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá pre poisteného vykonáva práce, služby alebo iné činnosti patriace do asistenčných služieb zorganizované poistiteľom prostredníctvom
asistenčnej spoločnosti.
Domáce zviera
Pre účely týchto OPP AS sa za domáce zviera považuje výhradne pes alebo mačka.
Osoba oprávnená na nahlásenie asistenčnej udalosti
Pre účely týchto OPP AS sa za osobu oprávnenú na nahlásenie asistenčnej udalosti považuje poistený a ďalej osoby s poisteným blízke, či žijúce s ním v spoločnej domácnosti, prípadne iná osoba.
Senior
Seniorom sa pre účely týchto OPP AS rozumie osoba staršia
ako 55 rokov veku.
Článok 1 – Asistenčné plnenie
1.1 V prípade, že dôjde k asistenčnej udalos po uplynu
čakacej doby, asistenčná spoločnosť zorganizuje, prípadne zorganizuje a uhradí asistenčné služby v nižšie
uvedenom rozsahu až do výšky limitov uvedených v tabuľke v ods. 2 tohto článku:
a) telefonickú linku zdravotných informácií (telefonické
informácie z oblas prevencie, všeobecné zdravotné
informácie, návrh obvyklého postupu riešenia zdravotného problému, telefonickú konzultáciu postupu
liečby zdravotnícku infolinku, farmaceu ckú infolinku, infolinku domácej asistencie),
b) dopravu poisteného na a z vyšetrenia, či ošetrenia
u lekára, a to v závislos na zdravotnom stave poisteného buď formou sanitnej dopravy alebo taxislužby,
c) dopravu z nemocnice po hospitalizácii, čím sa rozumie doprava z lekárskeho zariadenia (nemocnice)
v prípade hospitalizácie poisteného, a to v závislos
na zdravotnom stave poisteného buď formou sanitnej dopravy alebo taxislužby,
d) dovoz jedla na adresu bydliska poisteného formou
dovozu jedného teplého alebo zmrazeného (v závislos na miestnej dostupnos ) hlavného jedla denne,
(asistenčná služba hradí iba náklady na dovoz, náklady na zakúpenie jedla hradí poistený na základe predloženého vyúčtovania zo svojich vlastných
prostriedkov),
e) asistencii v domácnos poisteného formou pomoci
pri stravovaní, dennej osobnej hygiene, 2 x týždenne
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a) ukončenie poistnej zmluvy hlavného poistenia,
b) ukončenie pripoistenia podľa dátumu uvedeného v poistnej zmluve,
c) prevedenie poistnej zmluvy hlavného poistenia do splateného stavu,
d) výpoveďou podľa Občianskeho zákonníka.
Článok 10 – Záverečné ustanovenia
10.1 Na pripoistenie podľa týchto OPP PPH sa nevzťahujú
ustanovenia čl. 17 VPP ŽP o ochrane pred infláciou
a Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie pre alterna vu garantovaného zvýšenia kry a.
10.2 Tieto OPP PPH nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom spoločnos a účinnosť dňom
1. januára 2014.
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kúpanie, umývanie vlasov, (náklady na použité hygienické prostriedky nesie poistený),
f) bežné upratovanie domácnos formou zabezpečenia nasledujúcich prác v byte poisteného: utre e
a povysávanie podláh, utre e prachu, upratanie
kúpeľne a toalety, pranie a žehlenie bielizne (vrátane sušenia a nasledujúceho upratania), umývanie
riadu (vrátane usušenie a následného upratania),
zalievanie kve n (náklady na použité čis ace prostriedky nesie poistený, upratovanie je vykonávané
za pomoci technických prostriedkov poisteného),
g) ošetrovanie a stráženie de a seniorov v prípade,
že poistený túto starostlivosť v dôsledku asistenčnej
udalos nie je schopný zabezpečiť sám formou zabezpečenia opatrovateľa, ktorý bude v byte poisteného počas dohodnutej doby kontrolovať činnosť
zverených osôb. Zároveň bude zvereným osobám
nápomocný s konzumáciou a prípravou jedla, osobnou hygienou vrátane kúpania,
h) zabezpečenie nákupu základných potravín a hygienických potrieb na základe písomného zoznamu, ich
dovoz do bydliska poisteného a následné uloženie
na stanové miesto (asistenčná služba hradí iba náklady na dovoz, náklady na zakúpenie potravín a hygienických potrieb hradí poistený zo svojich vlastných prostriedkov na základe predložených účtov),
i) pobyt domáceho zvieraťa vo zvieracom útulku alebo zvieracom hoteli (v prípade, že poistený nie je
schopný v dôsledku asistenčnej udalos starať sa
o domáce zviera sám),
j) dopravu domáceho zvieraťa do a z najbližšieho zvieracieho útulku alebo zvieracieho hotela,
k) dovoz liekov predpísaných poistenému jeho ošetrujúcim lekárom v súvislos s asistenčnou udalosťou
z najbližšej lekárne od miesta bydliska poisteného
(asistenčná spoločnosť hradí iba náklady na dovoz
liekov, cenu liekov, regulačné a iné poplatky hradí
poistený zo svojich vlastných prostriedkov).
1.2. Finančný limit asistenčného plnenia
Asistenčné plnenie sa poskytuje v závislos od typu
poskytnutého asistenčného plnenia s finančným limitom alebo bez finančného limitu. Horným finančným
limitom asistenčného plnenia pre všetky asistenčné
udalos vzniknuté v súvislos s jedným poisteným
v priebehu jedného poistného roku alebo na jednu
asistenčnú udalosť je celkový ročný limit asistenčného
plnenia uvedený v tabuľke nižšie.
Prehľad asistenčného plnenia
Celkový ročný limit asistenčného plnenia
400 EUR
Celkový ročný limit asistenčného plnenia
400 EUR
na jednu asistenčnú udalosť
Zdravotná asistencia
Telefonické informácie z oblasti prevencie neobmedzene
Všeobecné zdravotné informácie
neobmedzene
Návrh obvyklého postupu riešenia zdraneobmedzene
votného problému
Telefonická konzultácia postupu liečby
neobmedzene
Zdravotnícka infolinka
neobmedzene
Farmaceutická infolinka
neobmedzene
Doprava na/z vyšetrenie či ošetrenie
400 EUR
u lekára
Dovoz liekov
400 EUR
Doprava z nemocnice po hospitalizácii
400 EUR
Domáca asistencia
Infolinka domácej asistencie
neobmedzene
Dovoz jedla
400 EUR

Asistencia v domácnosti (pomoc poistenému pri stravovaní, dennej osobnej
400 EUR
hygiene)
Upratovanie domácnosti
400 EUR
Ošetrovanie a staranie sa o deti a seniorov
400 EUR
Zabezpečenie nákupu
400 EUR
Pobyt zvieraťa v zvieracom útulku/hoteli
400 EUR
Doprava do/z najbližšieho zvieracieho
400 EUR
útulku/hotela
a) Asistenčnou udalosťou sa v prípade asistenčných
služieb so stanoveným finančným limitom asistenčného plnenia podľa vyššie uvedenej tabuľky rozumie výlučne zhoršený zdravotný stav poisteného
v dôsledku choroby alebo úrazu, ktorý poistenému
znemožňuje vykonávať ak vity, ktoré sú predmetom
asistenčného plnenia svojimi vlastnými silami. Nárok
na poskytnu e asistenčných služieb je poistený povinný preukázať lekárskou správou. Pokiaľ poistený
lekársku správu nepredloží, alebo pokiaľ z lekárskej
správy vyplynie, že zdravotný stav poisteného nebol
až taký závažný, aby mu znemožnil vykonať ak vity,
ktoré sú predmetom asistenčného plnenia svojimi
vlastnými silami, je asistenčná spoločnosť oprávnená požadovať náhradu takto vzniknutých nákladov
od poisteného.
b) Asistenčnou udalosťou sa v prípade asistenčných
služieb bez stanoveného limitu asistenčného plnenia podľa tejto tabuľky rozumie žiadosť poisteného o poskytnu e asistenčných služieb bez ďalších
podmienok.
1.3 Ak dôjde medzi asistenčnou spoločnosťou a osobou
oprávnenou na nahlásenie asistenčnej udalos k vzájomnej dohode, asistenčná spoločnosť umožní poistenému, aby si asistenčnú službu zabezpečil sám z miestne dostupných zdrojov a následne účty za poskytnuté
asistenčné služby poslal spolu s ďalšími dokladmi, ktoré
si asistenčná spoločnosť vyžiada, na adresu asistenčnej
spoločnos k preplateniu. Takto vzniknuté náklady budú
preplatené maximálne do výšky limitu asistenčného plnenia. Tento postup bude aplikovaný v prípadoch, ktoré
budú pre klienta z časového alebo finančného hľadiska
výhodnejšie než štandardný postup podľa ods. 1 tohto
článku.
1.4 Asistenčná spoločnosť je oprávnená primerane znížiť
asistenčné plnenie, ak došlo k zvýšeniu nákladov spojených s vybavovaním asistenčnej udalos zavinením
poisteného.
1.5 Pripoistenie asistencie podľa týchto OPP AS a príslušný záväzok asistenčnej spoločnos poskytnúť v prípade
asistenčnej udalos poistenému plnenie formou asistenčných služieb, nenahradzuje a ani nemôže poslanie
útvarov a organizácií zriadených zo zákona štátnymi
alebo miestnymi orgánmi za účelom zabezpečovania
záchranných zdravotníckych, hasičských, vyslobodzovacích alebo prieskumných úloh a za prípadné zásahy
týchto útvarov nie je z tohto pripoistenia poskytovaná
žiadna finančná ani iná forma kompenzácie.
Článok 2 – Doba pripoistenia asistencie
2.1 Pripoistenie asistencie sa dojednáva na dobu jedného
roku. Táto doba sa predlžuje o ďalší rok, ak poistník alebo poisťovateľ najneskôr šesť týždňov pred jej uplynum neoznámia, že na ďalšom trvaní asistencie nemajú
záujem. Táto doba sa predlžuje podľa predchádzajúcej
vety najviac na dobu uvedenú v poistnej zmluve.
2.2 Pripoistenie asistencie môže byť dohodnuté najskôr
od začiatku poistenia a maximálne po dobu trvania
poistenia.
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Článok 5 – Záverečné ustanovenia
Tieto OPP AS nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia
predstavenstvom pois teľa a účinnosť dňom 1. apríla 2012.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIA
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV
ÚRAZU S PROGRESÍVNYM PLNENÍM PDR6
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie trvalých
následkov úrazu s progresívnym plnením (ďalej len „OPP
PDR6“) dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre životné
poistenie (ďalej len „VPP ŽP“), všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP”)
a všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie
(ďalej len „VPP ÚP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej
zmluvy.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je úraz, ako je definovaný v článku 2
VPP ÚP, ktorý zanechá trvalé následky uvedené v článku 5 týchto OPP PDR6.
2.2 K úrazu podľa bodu 2.1 týchto OPP PDR6 musí dôjsť
počas doby trvania tohto pripoistenia. Trvalé následky
musia nastať najneskôr do troch rokov odo dňa úrazu.
2.3 Toto pripoistenie sa nevzťahuje na akékoľvek zranenia, telesné poškodenie alebo zhoršenie zdravia, ktoré
vznikli, boli diagnos kované alebo liečené pred dobou
platnos tohto pripoistenia.
2.4 V prípade, že úraz v dobe platnos tohto pripoistenia má za následok poškodenie čas tela, ktorá bola
akokoľvek pos hnutá/poškodená už pred platnosťou
tohto pripoistenia, bude ohodnotenie týchto následkov úmerne 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 poškodenia alebo choroby.
Článok 3 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje
pripoistenie?
3.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom
hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
3.2 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v poistnej zmluve.
Článok 4 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
4.1 Poistné za toto pripoistenie sa pla spolu s poistným
za hlavné poistenie v rovnakých poistných obdobiach.
4.2 Výška poistného je stanovená predovšetkým na základe
informácií o pracovnej a záujmovej činnos poisteného.
Článok 5 – Aká je výška poistného plnenia a kto má naň
nárok?
5.1 Ak dôjde k poistnej udalos podľa bodu 2.1 týchto OPP
PDR6, poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie poistenému vo výške 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 záväznými právnymi predpismi upravujúcimi daň z príjmu,
účinnými v čase výplaty poistného plnenia.
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Článok 3 – Povinnosti poisteného
3.1 Vznik asistenčnej udalos nahlasuje poistený, prípadne
osoba oprávnená nahlásiť asistenčnú udalosť, bez zbytočného odkladu prostredníctvom telefonického strediska asistenčnej služby, ktoré je v prevádzke 24 hodín
denne, 365 dní v roku. V prípade, že je asistenčná udalosť nahlásená preukázateľným spôsobom, asistenčná
spoločnosť je povinná poskytnúť asistenčné plnenie.
3.2 Pri spojení s telefonickým strediskom asistenčnej služby alebo pri akomkoľvek inom spojení je poistený,
prípadne osoba oprávnená nahlásiť asistenčnú udalosť, povinný oznámiť pracovníkom asistenčnej služby
nasledujúce informácie:
a) meno a priezvisko poisteného,
b) číslo poistnej zmluvy,
c) miesto, kde sa nachádza,
d) kontaktné telefónne číslo poisteného,
e) stručný popis udalos alebo vzniknutého problému,
f) ďalšie informácie a dokumenty, o ktoré pracovníci
asistenčnej spoločnos požiadajú a ktoré s asistenčnou udalosťou súvisia.
3.3 Po doložení všetkých podkladov podľa ods. 2 tohto
článku nutných pre rozhodnu e o nároku na poskytnue asistenčných služieb bude poskytnuté asistenčné plnenie v rozsahu uvedenom v čl. 1 týchto OPP AS najneskôr do jedného pracovného dňa od doloženia týchto
dokumentov. Oznámenie o asistenčnej udalos nie je
nutné zasielať písomnou formou.
3.4 V prípade, že bola asistencia poskytnutá podľa ods. 3 tohto článku a poistený nepredloží asistenčnej spoločnos
dokumenty potrebné k overeniu nároku na čerpanie
asistencie alebo poistený uvedie nepravdivé informácie,
je asistenčná spoločnosť oprávnená požadovať od poisteného náhradu nákladov takto vzniknutých. Rovnako si
asistenčná spoločnosť vyhradzuje právo na spätné vymáhanie nákladov na asistenciu za predpokladu, že došlo
k poskytnu u asistenčného plnenia v prípadoch uvedených v bode 4.2 týchto OPP AS.
3.5 V prípade, že poistený použil bez predbežného súhlasu asistenčnej spoločnos služby iných právnych subjektov alebo išlo o služby nad rámec finančných limitov
uvedených v ustanovení týchto OPP AS, takto vzniknuté
náklady asistenčná spoločnosť nehradí.
Článok 4 – Výluky
4.1 Asistenčná spoločnosť neposkytne asistenčné služby
v prípadoch, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so
štrajkom, vojnovým konfliktom, inváziou, napadnu m
(či už bola vojna vyhlásená alebo nie) občianskou vojnou, vzburou, povstaním, terorizmom, násilným alebo
vojenským uchopením moci, občianskymi nepokojmi,
rádioak vnou haváriou.
4.2 Asistenčná spoločnosť ďalej neposkytne asistenčné
služby v prípade:
a) ak bola asistenčná udalosť spôsobená následkom
poži a alkoholu poisteným alebo následkom poži a
návykových látok poisteným, a to najmä narko k,
toxických alebo omamných látok,
b) ak k asistenčnej udalos došlo v dôsledku úmyselného konania, trestného činu, samovraždy alebo
stávky,
c) pokiaľ si poistený nárokuje úhradu asistenčných
služieb, ktoré si zabezpečil sám bez vedomia asistenčnej spoločnos ,
d) pokiaľ si poistený nárokuje asistenčné plnenie v prípade udalos , ktoré vznikli predtým, než sa poistený
stal účastníkom tohto pripoistenia,
e) týchto udalos , ktoré nemožno považovať
za asistenčnú udalosť podľa týchto OPP AS.

5.3 Celé poistné plnenie stanovené podľa tohto článku
týchto OPP PDR6 sa násobí koeficientom progresie
podľa rozsahu trvalých následkov úrazu. Výška koeficientu progresie je stanovená nasledovne:
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Ohodnotenie trvalých následkov úrazu
podľa tohto článku týchto OPP PDR6
1–25 % vrátane
26–50 % vrátane
51–75 % vrátane
76–99 % vrátane
100 %

Koeficient
progresie
1
2
3
4
6

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 konča ny alebo orgánu alebo stratu ich funkcie, ktoré sú
po doliečení vyhlásené príslušným lekárom za trvalý
stav.
5.6 V prípade poškodenia viacerých orgánov alebo častela 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 pos 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 prílohe týchto OPP PDR6 explicitne uvedené, ale ich následky sú na základe lekárskeho posúdenia svojim charakterom podobné ako následky úrazu uvedené v prílohe
k týmto OPP PDR6, poisťovateľ určí výšku poistného plnenia podľa trvalých následkov úrazu uvedených v prílohe 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 koeficientom progresie).
5.10 Okrem obmedzení poistných plnení uvedených v článku 4 VPP ÚP sa toto pripoistenie nevzťahuje na následky úrazu v dôsledku vojny, vojnových akcií, teroris ckého činu, ozbrojeného konfliktu, stanného práva alebo
zakázaného zhromaždenia.
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 poisťovateľa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára v termíne
určenom poisťovateľom.
6.4 Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi písomne
a bez zbytočného odkladu zmenu pracovnej alebo záujmovej činnos opro činnos uvedenej pri uzatvorení poistnej zmluvy.
6.5 Na pripoistenie podľa OPP PDR6 pla a ustanovenia o ochrane pred infláciou podľa článku 16 VPP IŽP
a článku 17 VPP ŽP.

Článok 7 – Čo je potrebné vedieť o „upisovaní rizika“?
7.1 Ak novému charakteru vykonávanej práce alebo športovej činnos poisteného podľa sadzobníka poisťovateľa platného v okamihu oznámenia zmeny vyššie
uvedených skutočnos zodpovedá zaradenie do inej
rizikovej skupiny, poisťovateľ so súhlasom poistníka
vykoná príslušnú zmenu podmienok poistenia vrátane
prípadnej zmeny výšky poistného, a to k najbližšiemu
dňu splatnos bežného poistného.
7.2 Ak poistník s vykonaním zmeny podmienok poistenia
resp. výšky bežného poistného podľa bodu 7.1 tohto článku nesúhlasí, poisťovateľ upraví výšku poistnej
sumy pre toto pripoistenie podľa platných poistných
sadzieb.
7.3 V prípade, že zmena charakteru vykonávanej práce
alebo športovej činnos , ktorá podmieňuje zaradenie
poisteného do inej rizikovej skupiny, resp. zvýšenie bežného poistného, nebude oznámená do vzniku poistnej
udalos , poisťovateľ má právo prípadné poistné plnenie primerane znížiť.
Článok 8 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po vzniku skoršej z nasledujúcich
udalostí:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho
zákonníka,
c) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
d) odmietnu m poistného plnenia poisťovateľom podľa
ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) dohodou,
f) smrťou poisteného,
g) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občianskeho zákonníka,
h) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
i) uplynu m poistnej doby, bez následného predĺženia.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok
na odkupnú hodnotu.
Článok 9 – Od kedy sú tieto OPP PDR6 platné a účinné?
Tieto OPP PDR6 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia
predstavenstvom spoločnosti a účinnosť dňom 1. apríla
2016.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV
ÚRAZU DIEŤAŤA S PROGRESÍVNYM
PLNENÍM STN2
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie trvalých
následkov úrazu dieťaťa s progresívnym plnením (ďalej len
„OPP STN2“) dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre
životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“), všeobecné poistné
podmienky pre investičné životné poistenie (ďalej len „VPP
IŽP”) a všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je úraz dieťaťa definovaný v článku 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 počas doby trvania tohto pripoistenia a pokiaľ poistené
dieťa nedosiahlo 18 rokov veku. Trvalé následky úrazu
musia nastať najneskôr do troch rokov odo dňa vzniku
úrazu.
2.3 V prípade, že úraz, ktorý vznikol v dobe platnos tohto pripoistenia má za následok poškodenie čas tela,
31

5.3 Poistné plnenie za trvalé následky úrazu je vyjadrené
v percentách z poistnej sumy platnej v dobe vzniku poistnej udalos podľa prílohy týchto OPP STN2.
5.4 Trvalé následky úrazu znamenajú fyzickú stratu konča 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 sčítajú, 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 súčtom percent zodpovedajúcich všetkým jednotlivým
poškodeniam toho istého orgánu, konča ny alebo čas
tela.
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5.7 V dôsledku jednej poistnej udalos môže byť poistné plnenie stanovené maximálne na 100 % dohodnutej poistnej sumy (pred vynásobením koeficientom
progresie).
5.8 V prípade čiastočnej straty orgánu alebo jeho funkcie
bude výška poistného plnenia odvodená na základe posúdenia poisťovateľom od plnenia za úplnú stratu orgánu 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 prílohe týchto OPP STN2 explicitne uvedené, ale ich následky sú na základe lekárskeho posúdenia svojim charakterom podobné ako následky úrazu uvedené v prílohe
k týmto OPP STN2, poisťovateľ určí výšku poistného plnenia podľa trvalých následkov úrazu uvedených v prílohe k týmto OPP STN2 (tzv. „pripodobnenie“).
Článok 6 – Kedy mám nárok na „detské plnenie“?
6.1 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“.
6.2 Výška „detského plnenia“ sa rovná výške príslušného percenta podľa prílohy týchto OPP STN2 z poistnej
sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalos .
6.3 Pre „detské plnenie“ pla a ustanovenia článku 5 týchto OPP STN2, s výnimkou ustanovenia bodu 5.2 týchto
OPP STN2, t.j. detské plnenie sa nenásobí koeficientom
progresie.
6.4 „Detské plnenie“ sa vypláca súčasne s výplatou poistného plnenia za trvalé následky úrazu.
Článok 7 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
7.1 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 ošetrujúceho lekára, má poisťovateľ právo plnenie primerane znížiť, pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv
na rozsah poistného plnenia.
7.2 Pripoistené dieťa a poistník sú povinní poskytnúť
poisťovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní zdravotnej dokumentácie potrebnej na poistné vyšetrenie (aj
predbežné).
7.3 Poistník je povinný zabezpečiť, aby sa pripoistené
dieťa podrobilo na požiadanie poisťovateľa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára v termíne určenom
poisťovateľom.
7.4 De sa zaraďujú do rizikovej skupiny 1 bez ohľadu na ich
záujmovú a športovú činnosť.
7.5 Na pripoistenie podľa OPP STN2 pla a ustanovenia o ochrane pred infláciou podľa článku 16 VPP IŽP
a článku 17 VPP ŽP.
Článok 8 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zanikne na základe vzniku skoršej z nasledujúcich udalosti:
a) ukončenie poistnej zmluvy hlavného poistenia,
b) ukončenie pripoistenia podľa dátumu uvedeného v poistnej zmluve, bez následného predĺženia,
c) prevedenie poistnej zmluvy hlavného poistenia do splateného stavu,
d) výpoveďou podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vrátane výpovede podľa § 802 ods. 2 Občianskeho
zákonníka,
e) odmietnu m poistného plnenia poisťovateľom podľa
§ 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou strán.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok
na odkupnú hodnotu.
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ktorá bola akokoľvek pos hnutá/poškodená už pred
platnosťou tohto pripoistenia, bude ohodnotenie týchto následkov úmerne 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 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 poistený (poistené dieťa). Pripoistené dieťa (de ) musí byť
menovite uvedené v poistnej zmluve.
2.5 Poistná suma je rovnaká pre všetky pripoistené de .
Článok 3 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje
pripoistenie?
3.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom
hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
3.2 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v poistnej zmluve.
3.5 Pripoistenie každého jednotlivého dieťaťa zaniká dňom
výročia poistenia v poistnom roku, v ktorom toto dieťa
dosiahne 18 rokov veku.
Článok 4 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
4.1 Poistné za toto pripoistenie sa pla podľa počtu pripoistených de spolu s poistným za hlavné poistenie
v rovnakých poistných obdobiach.
4.2 Výška poistného za každé pripoistené dieťa je stanovená podľa sadzobníka poplatkov.
Článok 5 – Aká je výška poistného plnenia a kto má naň
nárok?
5.1 Ak dôjde k poistnej udalos podľa bodu 2.1 týchto OPP
STN2, poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie poistenému vo výške príslušného percenta z poistnej sumy platnej v čase vzniku úrazu, ako je stanovené
v článku 5 týchto OPP STN2.
5.2 Celé poistné plnenie stanovené podľa článku 5 týchto
OPP STN2 sa násobí koeficientom progresie podľa rozsahu trvalých následkov úrazu. Výška koeficientu progresie je stanovená nasledovne:
Ohodnotenie trvalých následkov Koeficient progresie
úrazu podľa tohto článku týchto
OPP STN2
1–25 % vrátane
1
26–50 % vrátane
2
51–75 % vrátane
3
76–100 % vrátane
4
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Článok 9 – Od kedy sú tieto OPP STN2 platné a účinné?
Tieto OPP STN2 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom spoločnosti a účinnosť dňom
1. apríla 2016.
Príloha k osobitným poistným podmienkam pre pripoistenie PDR6 a STN2
Vysvetlenie pojmov pre účely stanovenia poistného plnenia:
1. Obmedzením hybnosti ľahkého stupňa sa rozumie obmedzenie 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 obmedzenie hybnosti oproti zdravej strane alebo oproti
bežnému rozsahu pohybu o viac než 50 %
V prípade dvojakého percentuálneho ohodnotenia pri jednom 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 rovnaké pre obidve pripoistenia PDR6 aj STN2.
Trvalé následky:
Maximálne % plnenie:
1) Úrazy hlavy a zmyslových orgánov
5%
1. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 2 cm2
10 %
2. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 5 cm2
15 %
3. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 10 cm2
25 %
4. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu nad 10 cm2
5. Ľahké objektívne príznaky alebo lekár20 %
skym pozorovaním zistené subjektívne
ťažkosti bez objektívneho nálezu
po ťažkých zraneniach hlavy
6. Vážne neurologické mozgové poruchy
100 %
po ťažkom poranení hlavy podľa
stupňa
7. Subjektívne ťažkosti po ťažkých zrane15 %
niach iných častí tela bez objektívneho
nálezu zistené lekárskym pozorovaním
8. Strata čeľuste
60 %
9. Obmedzenie hybnosti dolnej čeľuste
5%
(s pootvorením do 1 cm)
10. Úplná nehybnosť dolnej čeľuste
25 %
11. Traumatická porucha lícneho nervu
10 %
ľahkého stupňa
12. Traumatická porucha lícneho nervu
15 %
ťažkého stupňa
13. Traumatické poškodenie trojklaného
15 %
nervu podľa stupňa
14. Poškodenie tváre sprevádzané funkčný10 %
mi poruchami alebo vzbudzujúce súcit
alebo ošklivosť ľahkého stupňa
15. Poškodenie tváre sprevádzané funkčný20 %
mi poruchami alebo vzbudzujúce súcit
alebo ošklivosť stredného stupňa
16. Poškodenie tváre sprevádzané funkčný35 %
mi poruchami alebo vzbudzujúce súcit
alebo ošklivosť ťažkého stupňa
17. Mozgová fistula po poranení spodiny
15 %
lebečnej (likvororea)
18. Deformácia nosu s funkčnou poruchou
10 %
prechodnosti
19. Strata celého nosa bez zúženia
15 %
20. Strata celého nosa so zúžením
25 %
21. Strata hrotu nosa
8%

22. Chronický atrofický zápal sliznice nos10 %
nej po poleptaní alebo popálení
23. Perforácia nosnej priehradky
5%
24. Chronický hnisavý poúrazový zápal
10 %
vedľajších dutín nosných
25. Strata čuchu
10 %
26. Strata chuti
5%
27a. Zníženie zrakovej ostrosti jedného oka
10 %
– hmlisté a neostré videnie
27b. Zníženie zrakovej ostrosti jedného oka
25 %
– zachovanie obrysov, rozlíšenie svetla
a tmy
27c. Úplná strata zraku jedného oka
50 %
28a. Zníženie zrakovej ostrosti oboch očí –
20 %
hmlisté a neostré videnie
28b. Videnie kontúr, rozlíšenie svetla a tmy
50 %
oboch očí – zachovanie obrysov, rozlíšenie svetla a tmy
28c. Úplná Strata zraku obidvoch očí
100 %
29. Za anatomickú stratu oka sa k strate
5%
zraku pripočítava
30. Koncentrické a nekoncentrické zúženie
20 %
zorného poľa
31. Strata šošovky na jednom oku, vrátane
15 %
poruchy akomodácie do 25 rokov
(PDR6) a do 18 rokov (STN2)
32. Strata šošovky na jednom oku, vrátane
10 %/
poruchy akomodácie do 35 rokov
neuplatňuje sa
33. Strata šošovky na jednom oku, vrátane
5 %/
poruchy akomodácie nad 35 rokov
neuplatňuje sa
34. Traumatická porucha okohybných
25 %
nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov
35. Porušenie prechodnosti slzných ciest
5%
na jednom oku
36. Porušenie prechodnosti slzných ciest
10 %
na oboch očiach
37. Chybné postavenie mihalníc operatívne
5%
nekorigovateľné na jednom oku
38. Chybné postavenie mihalníc operatívne
10 %
nekorigovateľné na oboch očiach
39. Ptóza horného viečka operatívne neko15 %
rigovateľná jednostranná
40. Ptóza horného viečka operatívne neko60 %
rigovateľná obojstranná
41. Traumatická porucha akomodácie
5%
jednostranná
42. Traumatická porucha akomodácie
8%
obojstranná
43. Postraumatický lagoftalmus operatívne
10 %
nekorigovateľný jednostranný
44. Postraumatický lagoftalmus operatívne
15 %
nekorigovateľný obojstranný
45. Rozšírenie a ochrnutie zornice (na vi5%
diacom oku) podľa stupňa
46. Strata jednej ušnice
10 %
47. Strata oboch ušníc
15 %
48. Nahluchlosť jednostranná stredného
5%
stupňa
49. Nahluchlosť jednostranná ťažkého
12 %
stupňa
10 %
50. Nahluchlosť obojstranná ľahkého
stupňa
51. Nahluchlosť obojstranná stredného
20 %
stupňa
52. Nahluchlosť obojstranná ťažkého
35 %
stupňa
53. Strata sluchu jedného ucha
15 %
54. Strata sluchu oboch uší
45 %
33

34

10 %
30 %
5%
15 %
40 %
10 %
15 %

5%
2%
4%
1%
2%
1%
1%
15 %
30 %
60 %
20 %
20 %
25 %
35 %
50 %

10 %
20 %

30 %

40 %
80 %
35 %
5%
15 %
25 %
40 %
15 %
30 %

89. Porucha srdcová (iba po priamom po80 %
ranení, klinicky overené, podľa stupňa
poranenia, vyš. EKG)
90. Fistula pažeráka
30 %
91. Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého
10 %
stupňa
92. Poúrazové zúženie pažeráka stredného
30 %
stupňa
93. Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého
60 %
stupňa
5) Úrazy brucha, tráviacich orgánov, močových ciest a pohlavných orgánov
94. Porušenie brušnej steny sprevádzané
25 %
porušením brušného lisu
95. Poškodenie funkcie tráviacich orgánov
100 %
podľa stupňa poruchy výživy
96. Strata sleziny
15 %
97. Strata časti sleziny podľa stupňa poru15 %
chy funkcie
98. Poúrazové následky poškodenia orgá15 %
nov tráviacej sústavy okrem pankreasu
po ukončení liečby
99. Poúrazové následky poškodenia
20 %
pankreasu
100. Strata časti pečene (podľa rozsahu)
40 %
20 %
101. Poúrazové následky poranenia močových ciest (okrem obličiek), najmä
zúženie močovej trubice – ženy
102. Poúrazové následky poranenia mo30 %
čových ciest (okrem obličiek), najmä
zúženie močovej trubice – muži
103. Strata jednej obličky
30 %/20 %
104. Strata oboch obličiek
75 %
105. Poúrazové následky poranenia obličiek
10 %
a močových ciest (vrátane druhotnej
infekcie) ľahkého stupňa
106. Poúrazové následky poranenia obličiek
20 %
a močových ciest (vrátane druhotnej
infekcie) stredného stupňa
107. Poúrazové následky poranenia obličiek
50 %
a močových ciest (vrátane druhotnej
infekcie) ťažkého stupňa
108. Fistula močového mechúra alebo mo50 %
čovej rúry
109. Hydrokela
5%
110. Strata jedného vaječníka do 45 rokov
10 %
(PDR6) a do 18 rokov (STN2)
111. Strata jedného vaječníka nad 45 rokov
1 %/
(PDR6) a nad 18 rokov (STN2)
neuplatňuje sa
112. Strata oboch vaječníkov do 45 rokov
35 %
(PDR6) a do 18 rokov (STN2)
113. Strata oboch vaječníkov nad 45 rokov
10 %/
(PDR6) a nad 18 rokov (STN2)
neuplatňuje sa
114. Strata maternice do 45 rokov (PDR6)
40 %
a do 18 rokov (STN2)
115. Strata maternice nad 45 rokov (PDR6)
3 %/
a nad 18 rokov (STN2)
neuplatňuje sa
116. Strata jedného semenníka
10 %
117. Strata oboch semenníkov alebo
35 %
strata potencie do 45 rokov (PDR6)
a do 18 rokov (STN2) (overené
phaloplethysmografiou)
118. Strata oboch semenníkov alebo
20 %/
strata potencie od 46–60 rokov
neuplatňuje sa
(PDR6) a od 18 rokov (STN2) (overené
phaloplethysmografiou)
119. Strata penisu alebo závažné deformity
40 %/
do 45 rokov (PDR6) a do 18 rokov
neuplatňuje sa
(STN2)
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55. Porucha labyrintu jednostranná podľa
stupňa
56. Porucha labyrintu obojstranná podľa
stupňa
57. Trvalá poúrazová perforácia bubienka
bez zjavnej sekundárnej infekcie
58. Chronický hnisavý zápal stredného
ucha preukázaný ako priamy následok
úrazu
59. Strata celého jazyka
60. Strata viac než polovice jazyka
61. Stavy po poranení jazyka s defektom
tkaniva alebo jazvovými deformáciami
(len ak sa už nehodnotí strata hlasu)
Zohyzďujúce jazvy v tvárovej časti hlavy:
62. Defekty pier
63. Pozdĺžne keloidné jazvy od 2 cm
do 4 cm
64. Pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm
65. Pozdĺžne jazvy od 2 cm do 4 cm
66. Pozdĺžne jazvy nad 4 cm
2) Poškodenia chrupu (spôsobené
úrazom)
67. Strata jedného zuba
68. Strata každého ďalšieho zuba
3) Úrazy krku
69. Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa
70. Zúženie hrtanu alebo priedušnice
stredného stupňa
71. Zúženie hrtanu alebo priedušnice ťažkého stupňa
72. Strata hlasu (afónia)
73. Sťaženie reči následkom poškodenia
ústrojenstva reči alebo porucha hlasu
pri nedomykavosti hlasiviek
74. Strata reči následkom poškodenia
ústrojenstva reči
75. Stav po úraze priedušnice alebo hrtana
s trvale zavedenou kanylou
76. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou (nie je možné súčasne
oceňovať so zúžením hrtana a afóniou)
4) Úrazy hrudníka, pľúc, srdca alebo pažeráka
77. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty
pľúc a steny hrudnej klinicky overené (spirometrické vyšetrenie) ľahkého stupňa
78. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty
pľúc a steny hrudnej klinicky overené
(spirometrické vyšetrenie) stredného
stupňa
79. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty
pľúc a steny hrudnej klinicky overené
(spirometrické vyšetrenie) ťažkého
stupňa
80. Iné následky poranenia pľúc podľa
stupňa a rozsahu, jednostranne (spirometrické vyšetrenie)
81. Iné následky poranenia pľúc podľa
stupňa a rozsahu, obojstranne (spirometrické vyšetrenie)
82. Strata jedných pľúc
83. Obmedzenie funkcie pľúc od 10 %
84. Obmedzenie funkcie pľúc od 25 %
85. Obmedzenie funkcie pľúc od 50 %
86. Obmedzenie funkcie pľúc od 75 %
87. Strata jedného celého prsníka (u žien)
88. Strata oboch celých prsníkov (u žien)
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120. Strata penisu alebo závažné deformity
20 %/
od 46–60 (PDR6) a od 18-60 rokov
neuplatňuje sa
(STN2)
121. Strata penisu alebo závažné deformity
10 %/
nad 60 rokov (PDR6) a nad 60 rokov
neuplatňuje sa
(STN2)
122. Poúrazové deformity ženských pohlav40 %
ných orgánov
123. Sterkonálna fistula podľa sídla a rozsa60 %
hu reakcie v okolí
124. Nedomykavosť ritných zvieračov
20 %
čiastočná
125. Nedomykavosť ritných zvieračov úplná
60 %
126. Poúrazové zúženie konečníka alebo riti
10 %
ľahkého stupňa
127. Poúrazové zúženie konečníka alebo riti
20 %
stredného stupňa
128. Poúrazové zúženie konečníka alebo riti
60 %
ťažkého stupňa
6) Úrazy chrbtice a miechy
129. Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého
10 %
stupňa
130. Obmedzenie hybnosti chrbtice stred25 %
ného stupňa
131. Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého
55 %
stupňa
132. Poúrazové poškodenie chrbtice a mie25 %
chy alebo miechových koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi ľahkého
stupňa
133. Poúrazové poškodenie chrbtice a mie40 %
chy alebo miechových koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi stredného
stupňa
134. Poúrazové poškodenie chrbtice a mie100 %
chy alebo miechových koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi ťažkého
stupňa
7) Úrazy panvy
135. Ťažké poškodenie panvy s poruchou
65 %
statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov
136. Ťažké poškodenie panvy s poruchou
50 %
statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien po 45 rokoch
137. Ťažké poškodenie panvy s poruchou
50 %
statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u mužov
8) Úrazy horných končatín
Hodnotením vpravo sa rozumie postihnutie dominantnej
hornej končatiny, vľavo nedominantnej hornej končatiny
138. Strata hornej končatiny v ramennom
60 %
kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým
a ramenným kĺbom vpravo
139. Strata hornej končatiny v ramennom
50 %
kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým
a ramenným kĺbom vľavo
140. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu
35 %
v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im
blízke) vpravo
141. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu
30 %
v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im
blízke) vľavo
142. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu
30 %
v priaznivom postavení (abdukcia 50
st. flexia 40–45 st., vnútorná rotácia 20
st.) vpravo

143. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu
v priaznivom postavení (abdukcia 50
st. flexia 40–45 st., vnútorná rotácia 20
st.) vľavo
144. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.)
vpravo
145. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.)
vľavo
146. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vpravo
147. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vľavo
148. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vpravo
149. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vľavo
150. Recidivujúca posttraumatická luxácia
ramenného kĺbu vpravo (viac ako 3x
lekárom reponované, luxácia RTG
overená)
151. Recidivujúca posttraumatická luxácia
ramenného kĺbu vľavo (viac ako 3x
lekárom reponované, luxácia RTG
overená)
152. Nenapraviteľné vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu vpravo (Tossy II a III)
153. Nenapraviteľné vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu vľavo (Tossy II a III)
154. Pakĺb kosti ramennej vpravo
155. Pakĺb kosti ramennej vľavo
156. Chronický zápal kostnej drene len
po otvorených zraneniach alebo
po operatívnych zákrokoch nutných pre
liečenie následkov úrazu vpravo
157. Chronický zápal kostnej drene len
po otvorených zraneniach alebo
po operatívnych zákrokoch nutných pre
liečenie následkov úrazu vľavo
158. Nenapravené vykĺbenie sternoklavikulárne vpravo
159. Nenapravené vykĺbenie sternoklavikulárne vľavo
160. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy
dlhej hlavy dvojhlavého svalu vpravo
161. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy
dlhej hlavy dvojhlavého svalu vľavo
9) Poškodenia oblasti lakťového kĺbu a predlaktia
162. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia
im blízke) vpravo
163. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia
im blízke) vľavo
164. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu
v priaznivom postavení (uhol ohnutia
90–95 stupňov) vpravo
165. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu
v priaznivom postavení (uhol ohnutia
90–95 stupňov) vľavo

25 %

5%

4%

10 %
8%
18 %
15 %
15 %

12 %

5%
4%
40 %
30 %
30 %

25 %

5%
4%
3%
2%
30 %

25 %

20 %
16 %

35

36

6%
5%
12 %
10 %
18 %
15 %
20 %

16 %

20 %
10 %
5%
16 %
8%
40 %
30 %
30 %
25 %
20 %
15 %
15 %
10 %
55 %
45 %
27 %

22 %

50 %
45 %
50 %
42 %
45 %
38 %
30 %

198. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom
dlaňovom ohnutí) vľavo
199. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom
chrbtovom ohnutí) vpravo
200. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom
chrbtovom ohnutí) vľavo
201. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom
postavení (postavenie 20–40 stupňov
chrbtového ohnutia) vpravo
202. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom
postavení (postavenie 20–40 stupňov
chrbtového ohnutia) vľavo
203. Pakĺb člnkovej kosti vpravo
204. Pakĺb člnkovej kosti vľavo
205. Obmedzenie pohyblivosti zápästia
vpravo – ťažkého stupňa
206. Obmedzenie pohyblivosti zápästia
vpravo – stredného stupňa
207. Obmedzenie pohyblivosti zápästia
vpravo – ľahkého stupňa
208. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľavo – ťažkého stupňa
209. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľavo – stredného stupňa
210. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľavo – ľahkého stupňa
211. Uvoľnenosť zápästia vpravo (potvrdené
RTG alebo USG vyšetrením) – ťažkého
stupňa
212. Uvoľnenosť zápästia vpravo (potvrdené
RTG alebo USG vyšetrením) – stredného stupňa
213. Uvoľnenosť zápästia vpravo (potvrdené
RTG alebo USG vyšetrením) – ľahkého
stupňa
214. Uvoľnenosť zápästia vľavo (potvrdené
RTG alebo USG vyšetrením) – ťažkého
stupňa
215. Uvoľnenosť zápästia vľavo (potvrdené
RTG alebo USG vyšetrením) – stredného stupňa
216. Uvoľnenosť zápästia vľavo (potvrdené
RTG alebo USG vyšetrením) – ľahkého
stupňa
11) Poškodenia palca
217. Strata koncového článku palca vpravo
218. Strata koncového článku palca vľavo
219. Strata palca so záprstnou kosťou
vpravo
220. Strata palca so záprstnou kosťou vľavo
221. Strata oboch článkov palca vpravo
222. Strata oboch článkov palca vľavo
223. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(krajné ohnutie) vpravo
224. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(krajné ohnutie) vľavo
225. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(v hyperextenzii) vpravo
226. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(v hyperextenzii) vľavo
227. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie) vpravo

25 %
30 %
25 %
20 %
17 %
15 %
12 %
20 %
18 %
6%
17 %
10 %
5%
20 %
15 %
10 %
15 %
10 %
8%

9%
7%
25 %
21 %
18 %
15 %
8%
7%
7%
6%
6%
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166. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu
vpravo – ľahkého stupňa
167. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu
vľavo – ľahkého stupňa
168. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu
vpravo – stredného stupňa
169. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu
vľavo – stredného stupňa
170. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu
vpravo – ťažkého stupňa
171. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu
vľavo – ťažkého stupňa
172. Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych
s nemožnosťou privrátenia alebo
odvrátenia predlaktia v nepriaznivom
postavení (v maximálnej pronácii alebo
supinácii) vpravo
173. Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych
s nemožnosťou privrátenia alebo
odvrátenia predlaktia v nepriaznivom
postavení (v maximálnej pronácii alebo
supinácii) vľavo
174. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia
predlaktia vpravo – ťažkého stupňa
175. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia
predlaktia vpravo – stredného stupňa
176. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia
predlaktia vpravo – ľahkého stupňa
177. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia
predlaktia vľavo – ťažkého stupňa
178. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia
predlaktia vľavo – stredného stupňa
179. Pakĺb oboch kostí predlaktia vpravo
180. Pakĺb oboch kostí predlaktia vľavo
181. Pakĺb kosti vretennej vpravo
182. Pakĺb kosti vretennej vľavo
183. Pakĺb kosti lakťovej vpravo
184. Pakĺb kosti lakťovej vľavo
185. Uvoľnený lakťový kĺb vpravo
186. Uvoľnený lakťový kĺb vľavo
187. Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe vpravo
188. Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe vľavo
189. Chronický zápal kostnej drene kostí
predlaktia vpravo (len po otvorených
zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov
úrazu)
190. Chronický zápal kostnej drene kostí
predlaktia vľavo (len po otvorených
zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov
úrazu)
10) Strata alebo poškodenia ruky
191. Strata ruky v zápästí vpravo
192. Strata ruky v zápästí vľavo
193. Strata všetkých prstov ruky, prípadne
vrátane záprstných kostí vpravo
194. Strata všetkých prstov ruky, prípadne
vrátane záprstných kostí vľavo
195. Strata prstov ruky okrem palca vrátane
záprstných kostí vpravo
196. Strata prstov ruky okrem palca vrátane
záprstných kostí vľavo
197. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom
dlaňovom ohnutí) vpravo
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228. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
5%
kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie) vľavo
229. Úplná stuhnutosť základného kĺbu
6%
palca vpravo
230. Úplná stuhnutosť základného kĺbu
5%
palca vľavo
231. Obmedzenie hybnosti karpometa9%
karpálneho kĺbu palca podľa stupňa
vpravo
232. Obmedzenie hybnosti karpometakar7%
pálneho kĺbu palca podľa stupňa vľavo
233. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca
25 %
v nepriaznivom postavení vpravo
234. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca
21 %
v nepriaznivom postavení vľavo
235. Úplná stuhnutosť karpometakarpálne9%
ho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia)
vpravo
236. Úplná stuhnutosť karpometakarpálne7%
ho kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(úplná abdukcia alebo addukcia) vľavo
237. Úplná stuhnutosť karpometakarpálne6%
ho kĺbu palca v priaznivom postavení
(ľahká opozícia) vpravo
238. Úplná stuhnutosť karpometakarpálne5%
ho kĺbu palca v priaznivom postavení
(ľahká opozícia) vľavo
239. Trvalé následky po zle zhojenej
3%
Bennetovej zlomenine s trvajúcou
subluxáciou, okrem plnenia za poruchu
funkcie vpravo
240. Trvalé následky po zle zhojenej
2%
Bennetovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie
vľavo
12) Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti 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 pohyblivosti 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%
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti 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
4%
259. Strata koncového článku ukazováka
vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie
3%
260. Strata koncového článku ukazováka
vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu
úchopovej funkcie

261. Strata dvoch článkov ukazováka vpravo
– nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie
262. Strata dvoch článkov ukazováka vľavo
– nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie
263. Strata všetkých troch článkov ukazováka vpravo – nie je možné hodnotiť
poruchu úchopovej funkcie
264. Strata všetkých troch článkov ukazováka vľavo – nie je možné hodnotiť
poruchu úchopovej funkcie
265. Strata ukazováka so záprstnou kosťou
vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie
266. Strata ukazováka so záprstnou kosťou
vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu
úchopovej funkcie
267. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov
ukazováka v krajnom natiahnutí vpravo
268. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov
ukazováka v krajnom natiahnutí vľavo
269. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov
ukazováka v krajnom ohnutí vpravo
270. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov
ukazováka v krajnom ohnutí vľavo
271. Nemožnosť úplného natiahnutia
niektorého z medzičlánkových kĺbov
ukazováka vpravo, pri neporušenej
úchopovej funkcii
272. Nemožnosť úplného natiahnutia
niektorého z medzičlánkových kĺbov
ukazováka vľavo, pri neporušenej úchopovej funkcii
273. Porucha úchopovej funkcie ukazováka
do úplného zovretia, do dlane chýba
1–3 cm vpravo
274. Porucha úchopovej funkcie ukazováka
do úplného zovretia, do dlane chýba
1–3 cm vľavo
275. Porucha úchopovej funkcie ukazováka
do úplného zovretia, do dlane chýba
3–4 cm vpravo
276. Porucha úchopovej funkcie ukazováka
do úplného zovretia, do dlane chýba
3–4 cm vľavo
277. Porucha úchopovej funkcie ukazováka
do úplného zovretia, do dlane chýba
viac ako 4 cm vpravo
278. Porucha úchopovej funkcie ukazováka
do úplného zovretia, do dlane chýba
viac ako 4 cm vľavo
279. Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou
abdukcie vpravo
280. Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou
abdukcie vľavo
14) Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka
281. Strata celého prsta s príslušnou kosťou
záprstnou vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie
282. Strata celého prsta s príslušnou kosťou
záprstnou vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie
283. Strata všetkých 3 článkov alebo 2
článkov so stuhnutosťou základného
kĺbu vpravo – nie je možné hodnotiť
poruchu úchopovej funkcie

8%
7%
12 %
10 %
15 %
13 %
12 %
10 %
15 %
12 %
2%

1%

4%
3%
12 %
10 %
15 %

3%
2%

10 %
9%
8%

37

38

304. Traumatická porucha kmeňa nervu
vretenného s postihnutím všetkých
inervovaných svalov vpravo
305. Traumatická porucha kmeňa nervu
vretenného s postihnutím všetkých
inervovaných Svalov vľavo
306. Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého
svalu vpravo
307. Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého
svalu vľavo
308. Traumatická porucha nervu muskulokutánneho vpravo
309. Traumatická porucha nervu muskulokutánneho vľavo
310. Traumatická porucha kmeňa lakťového
nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo
311. Traumatická porucha kmeňa lakťového
nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo
312. Traumatická porucha distálnej časti
lakťového nervu so zachovaním funkcie
ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vpravo
313. Traumatická porucha distálnej časti
lakťového nervu so zachovaním funkcie
ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vľavo
314. Traumatická porucha kmeňa stredného
nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo
315. Traumatická porucha kmeňa stredného
nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo
316. Traumatická porucha distálnej časti
stredného nervu, postihnutie hlavne
thenarového svalstva vpravo
317. Traumatická porucha distálnej časti
stredného nervu, postihnutie hlavne
thenarového svalstva vľavo
318. Traumatická porucha všetkých troch
nervov, poprípade aj celého pletenca
ramenného vpravo
319. Traumatická porucha všetkých troch
nervov, poprípade aj celého pletenca
ramenného vľavo
16) Úrazy dolných končatín
320. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom
321. Pakĺb stehennej kosti alebo nekróza
hlavice
322. Endoprotéza bedrového kĺbu okrem
hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu
323. Chronický zápal kostnej drene kosti
stehennej len po otvorených zlomeninách alebo po operatívnych zákrokoch
nutných pre liečenie následkov úrazu
324. Skrátenie jednej dolnej končatiny
do 2 cm – absolútne skrátenie
325. Skrátenie jednej dolnej končatiny
do 4 cm – absolútne skrátenie
326. Skrátenie jednej dolnej končatiny
do 6 cm – absolútne skrátenie
327. Skrátenie jednej dolnej končatiny cez
6 cm – absolútne skrátenie

45 %
37 %
35 %
27 %
30 %
20 %
40 %
33 %
30 %

25 %

30 %
25 %
15 %
12 %
60 %
50 %

60 %
40 %
15 %
25 %

1%
5%
15 %
25 %
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284. Strata všetkých 3 článkov alebo 2 člán7%
kov so stuhnutosťou základného kĺbu
vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu
úchopovej funkcie
285. Strata 2 článkov prsta so zachovanou
6%
funkciou základného kĺbu vpravo – nie
je možné hodnotiť poruchu úchopovej
funkcie
286. Strata 2 článkov prsta so zachovanou
5%
funkciou základného kĺbu vľavo – nie
je možné hodnotiť poruchu úchopovej
funkcie
287. Strata koncového článku jedného
4%
z uvedených prstov vpravo – nie je
možné hodnotiť poruchu úchopovej
funkcie
288. Strata koncového článku jedného
3%
z uvedených prstov vľavo – nie je
možné hodnotiť poruchu úchopovej
funkcie
289. Strata apexu jedného z prstov vpravo aj
2%
vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu
úchopovej funkcie
290. Úplná stuhnutosť všetkých 3 kĺbov jed9%
ného prsta v krajnom natiahnutí alebo
ohnutí (v postavení brániacom funkcii
susedných prstov) vpravo
291. Úplná stuhnutosť všetkých 3 kĺbov jed7%
ného prsta v krajnom natiahnutí alebo
ohnutí (v postavení brániacom funkcii
susedných prstov) vľavo
4%
292. Porucha úchopovej funkcie prsta,
do úplného zovretia do dlane chýba 1
až 3 cm vpravo
293. Porucha úchopovej funkcie prsta,
3%
do úplného zovretia do dlane chýba
1 až 3 cm vľavo
294. Porucha úchopovej funkcie prsta,
6%
do úplného zovretia do dlane chýba 3
až 4 cm vpravo
295. Porucha úchopovej funkcie prsta,
5%
do úplného zovretia do dlane chýba 3
až 4 cm vľavo
296. Porucha úchopovej funkcie prsta,
8%
do úplného zovretia do dlane chýba
viac ako 4 cm vpravo
297. Porucha úchopovej funkcie prsta,
6%
do úplného zovretia do dlane chýba
viac ako 4 cm vľavo
298. Nemožnosť úplného natiahnutia
1,5 %
jedného z medzičlánkových kĺbov pri
neporušenej úchopovej funkcii prstov
vpravo
299. Nemožnosť úplného natiahnutia
1%
jedného z medzičlánkových kĺbov pri
neporušenej úchopovej funkcii prstov
vľavo
300. Nemožnosť úplného natiahnutia jedné2%
ho základného kĺbu prsta s poruchou
abdukcie vpravo
301. Nemožnosť úplného natiahnutia jedné1%
ho základného kĺbu prsta s poruchou
abdukcie vľavo
15) Traumatické poruchy nervov horných končatín
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické
302. Traumatická porucha nervu axilárneho
30 %
vpravo
303. Traumatická porucha nervu axilárneho
25 %
vľavo
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328. Poúrazové deformity kosti stehennej
5%
(zlomeniny zhojené) s úchylkou osovou
alebo rotačnou, za každých celých 5 °
úchylky (preukázané RTG)
329. Luxácia bedrového kĺbu
20 %
330. Úchylky viac ako 45 ° sa hodnotia ako
50 %
strata končatiny
Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu
331. v nepriaznivom postavení (úplné
20 %
pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia týmto
blízke)
332. v priaznivom postavení (ľahké odtiah10 %
nutie a základné postavenie alebo
nepatrné ohnutie)
333. Obmedzenie pohyblivosti bed. kĺbu
10 %
ľahkého stupňa
334. Obmedzenie pohyblivosti bed. kĺbu
30 %
stredného stupňa
335. Obmedzenie pohyblivosti bed. kĺbu
40 %
ťažkého stupňa
17) Poškodenia kolena
336. Luxácia kolena
20 %
Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení:
337. Úplné natiahnutie alebo ohnutie
30 %
nad uhol 20 °
338. Ohnutie nad 30 °
45 %
339. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom
25 %
postavení (uhol ohnutia 15 ° až 20 °)
15 %
340. Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu
(okrem hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu)
341. Obmedzenie pohyblivosti kolenného
8 %/10 %
kĺbu ľahkého stupňa, nie však po TEP
342. Obmedzenie pohyblivosti kolenného
12 %/ 15 %
kĺbu stredného stupňa
343. Obmedzenie pohyblivosti kolenného
25 %
kĺbu ťažkého stupňa
344. Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri nedo5%
statočnosti jedného postranného väzu
345. Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri nedo12 %/15 %
statočnosti predného alebo zadného
skríženého väzu
346. Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri ne25 %
dostatočnosti predného a zadného
skríženého väzu
347. Trvalé následky po operatívnom vybratí
5%
jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti – minimálne 1/3 menisku, dôkaz operačným nálezom, nutné
obmedzenie hybnosti)
10 %
348. Trvalé následky po operatívnom vybratí
oboch meniskov (podľa rozsahu odstránených častí – min. 1/3 meniskov,
dôkaz operačným nálezom, nutné
obmedzenie hybnosti)
349. Trvalé následky po vybratí jabĺčka vráta25 %/15 %
ne atrofie stehenných a lýtkových svalov
18) Poškodenia predkolenia
Strata dolnej končatiny v predkolení:
350. so zachovaným kolenom
45 %
351. so stuhnutým kolenným kĺbom
50 %
Pakĺb kosti holennej alebo oboch kostí
40 %
predkolenia
352. Chronický zápal kostnej drene kosti
22 %
predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch
nutných pre liečenie následkov úrazu

353. Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo
rotačnej úchylke (úchylky musia byť preukázané na RTG), za každých celých 5 °
354. Úchylky viac ako 45 ° sa hodnotia ako
strata predkolenia
19) Poškodenia v oblasti členkového kĺbu
355. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo
pod ním
356. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe
357. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe
alebo pod ním
358. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu
v nepriaznivom postavení (dorzálna
flexia alebo väčšia plantárna flexia
nad 20 °)
359. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu
v pravouhlom postavení
360. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu
v priaznivom postavení (plantárna flexia od 5 ° do 20 °)
361. Obmedzenie pohyblivosti členkového
kĺbu ľahkého stupňa
362. Obmedzenie pohyblivosti členkového
kĺbu stredného stupňa
363. Obmedzenie pohyblivosti členkového
kĺbu ťažkého stupňa
364. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy
365. Úplná strata pronácie a supinácie nohy
366. Uvoľnenosť členkového kĺbu (nutný
dôkaz na RTG alebo USG)
367. Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity
v oblasti členka a nohy
368. Chronický zápal kostnej drene v oblasti tarzu a metatarzu a kosti pätovej,
len po otvorených zraneniach alebo
po operatívnych zákrokoch nutných pre
liečenie následkov úrazu
20) Poškodenia v oblasti nohy
369. Strata všetkých prstov nohy
370. Strata oboch článkov palca nohy
371. Strata oboch článkov palca nohy so
záprstnou kosťou alebo s jej časťou
372. Strata koncového článku palca nohy
373. Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst
374. Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou
375. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
kĺbu palca nohy
376. Úplná stuhnutosť základného kĺbu
palca nohy
377. Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca
nohy
378. Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy
379. Obmedzenie pohyblivosti základného
kĺbu palca nohy
380. Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného
prsta nohy než palca, za každý prst
381. Poúrazové obehové a trofické poruchy
na jednej dolnej končatine
382. Poúrazové a trofické poruchy na oboch
dolných končatinách
383. Poúrazová atrofia svalstva dolných
končatín pri neobmedzenom rozsahu
pohybov v kĺbe, na stehne

5%

50 %
40 %
30 %
25 %
30 %

25 %
20 %
6%
12 %
20 %
12 %
15 %
20 %
25 %
15 %

15 %
10 %
15 %
3%
2%
10 %
3%
7%
10 %
3%
7%
1%
15 %
30 %
5%
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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 podmienky pre pripoistenie oslobodenie od platenia poistného s výplatou renty (ďalej len „OPP SOP1“), 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 plaa 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 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, ustanovenia OPP SOP1 sa použijú prednostne 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 všeobecne
záväzných právnych predpisov. Ustanovenie prvej vety
sa nevzťahuje na e ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú kogentný
charakter.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je v tomto pripoistení invalidita poisteného z dôvodu choroby alebo úrazu, ak pre dlho40

dobo nepriaznivý zdravotný stav má poistený pokles
schopnos vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
70 %. Úraz alebo choroba, ktoré invaliditu spôsobili,
musia nastať v dobe trvania tohto pripoistenia.
2.2 Poistník a poistený musia byť pre účely tohto pripoistenia 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 hlavného poistenia v rovnakých poistných obdobiach.
3.2 Výška poistného za toto pripoistenie sa rovná sume
uvedenej v poistnej zmluve a určuje sa podľa sadzobníka, ktorý je prístupný v sídle poisťovateľa a na jeho
internetových stránkach. Sadzba poistného je určená podľa sadzobníka poplatkov na celú poistnú dobu
v závislos od vstupného veku poisteného k dátumu
začiatku pripoistenia a od dĺžky poistnej doby. Sadzba
poistného sa zaokrúhľuje matema cky.
3.3 V prípade, že toto pripoistenie bude pridané mimo
výročia hlavného poistenia, poistné sa vypočíta s použi m nasledujúceho vzorca: P = SA/1000 * ((1- n/12)*
sadzba- (x,t) + n/12 * sadzba (x+1,t-1) ) kde, P je poistné, SA je poistná suma, n je počet mesiacov od posledného 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.
3.4 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pripoistenie 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 schopnoschoroby 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 zmene platnej 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 7 týchto OPP SOP1.
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 je potrebné vedieť o „priznaní invalidného
dôchodku poisťovateľom“ a aké dokumenty je potrebné
predložiť?
5.1 Pre určenie poklesu schopnos poisteného vykonávať
zárobkovú činnosť poisťovateľ použije metodiku v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblas sociálneho poistenia platnými a účinnými v čase vzniku poistnej udalos .
5.2 Pokiaľ bol poistenému priznaný invalidný dôchodok
v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblas sociálneho poistenia a následne poisťovateľ uznal invaliditu poisteného, za dátum
vzniku poistnej udalos sa považuje deň priznania invalidného dôchodku poistenému v zmysle príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, že
invalidný dôchodok poistenému nebol priznaný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, je dátum
vzniku poistnej udalos deň vystavenia lekárskej sprá-
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384. Poúrazová atrofia svalstva dolných
3%
končatín pri neobmedzenom rozsahu
pohybov v kĺbe, na predkolení
21) Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické
385. Traumatická porucha nervu sedacieho
50 %
386. Traumatická porucha nervu
30 %
stehenného
387. Traumatická porucha nervu
20 %
obturatórneho
388. Traumatická porucha kmeňa nervu
35 %
holenného s postihnutím všetkých
inervovaných svalov
389. Traumatická porucha distálnej časti
5%
nervu holenného s postihnutím funkcie
prstov
390. Traumatická porucha kmeňa nervu
30 %
lýtkového s postihnutým všetkých inervovaných svalov
391. Traumatická porucha hlbokej vetvy
20 %
nervu lýtkového
392. Traumatická porucha povrchnej vetvy
10 %
nervu lýtkového
22) Ostatné druhy poranení
393. Rozsiahle plošné jazvy od 0,5 do 15 %
10 %
povrchu tela
394. Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % po40 %
vrchu tela
395. Poúrazové bolesti bez funkčného
sa nehradí
poškodenia
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
sa nehradí
stupňa
400. Strata, odlomenie a poškodenie mliečsa nehradí
nych zubov a umelých zubných náhrad
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vy, potvrdzujúcej pokles schopnos poisteného vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
5.3 Priznanie invalidity podľa všeobecne záväzných právnych 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 preskúmanie zdravotného stavu poisteného povereným zdravotníckym zariadením a na základe tohto preskúmania určiť percento poklesu schopnos poisteného vykonávať
zárobkovú činnosť.
5.4 Právo poisťovateľa na preskúmanie zdravotného stavu
poisteného a jeho poklesu schopnos vykonávať zárobkovú činnosť povereným zdravotníckym zariadením
trvá až do konca poskytovania poistného plnenia poistenému. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi akékoľvek zmeny, ktoré sa
týkajú poistného plnenia, najmä zánik nároku na invalidný dôchodok alebo zmenu zdravotného stavu. Táto
povinnosť poisteného trvá až do konca poberania renty
poisteným.
5.5 Pokles schopnos poisteného vykonávať zárobkovú
činnosť nie je poistnou udalosťou za predpokladu, že
nastal do dvoch rokov odo dňa začiatku pripoistenia. To
nepla v prípade, ak nastal pokles schopnos poisteného vykonávať zárobkovú činnosť výlučne v dôsledku
úrazu podľa VPP ÚP. Úraz, ktorý invaliditu spôsobil musí
nastať v dobe trvania tohto pripoistenia.
5.6 Vznik poistnej udalos sa oznamuje poisťovateľovi prostredníctvom formulára Oznámenie poistnej udalos
k poistnej zmluve životného poistenia, 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 rokovania posudkovej komisie o prechode
do invalidity. Ak je príčinou vzniku invalidity poisteného
úraz poisteného, je nevyhnutné vyplniť formulár Oznámenie poistnej udalos následkom úrazu. Poisťovateľ
môže požadovať ďalšie potrebné doklady pre vyjasnenie rozsahu povinnos poskytnúť poistné plnenie.
5.7 Počas doby výplaty renty je poistený vždy ku dňu výročia pripoistenia povinný predložiť poisťovateľovi
aktuálne dokumenty, preukazujúce trvanie dlhodobo
nepriaznivého zdravotného stavu poisteného, ktorý má
za následok pokles jeho schopnos vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
5.8 Ustanovenia o ochrane pred infláciou podľa článku 16
VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP sa vzťahujú iba na časť poistného plnenia, týkajúcej sa oslobodenia od platenia
poistného podľa článku 6 písm. a).
Článok 6 – Aké je poistné plnenie a kto naň má nárok?
6.1 Poistným plnením je:
a) oslobodenie od platenia poistného – poisťovateľ
prevezme za poistníka povinnosť platenia poistného
za celú poistnú zmluvu, a to od najbližšieho dátumu
splatnos poistného po vzniku tejto poistnej udalosa
b) výplata renty – poisťovateľ začne vyplácať poistenému poistné plnenie vo forme renty s mesačnou frekvenciou vo výške uvedenej v poistnej zmluve platnej
ku dňu vzniku poistnej udalos , a to podľa pokynov
poisteného jedným z nasledujúcich spôsobov: (i)
na poistnú zmluvu životného poistenia uzatvorenú s poisťovateľom alebo (ii) na účastnícku zmluvu
o doplnkovom dôchodkovom sporení poisteného
alebo (iii) na určený bankový účet poisteného. Spôsob výplaty je možné meniť iba raz ročne, a to ku
dňu výročia pripoistenia.

6.2 Ku dňu, keď nastane ktorákoľvek z nižšie uvedených
udalos , nárok poisteného na ďalšiu výplatu poistného
plnenia zaniká:
a) zánik hlavného poistenia alebo ostatných pripoistení z dôvodu neplatenia poistného alebo
b) zánik poistnej zmluvy, s výnimkou zániku poistnej
zmluvy z dôvodu poistnej udalos alebo
c) poistený prestal spĺňať podmienky pre priznanie poistného plnenia v zmysle článku 2 týchto OPP SOP1,
d) nedoloženie dokumentov podľa článku 5 bod 5.6
týchto OPP SOP1,
e) priznanie predčasného alebo starobného dôchodku
poistenému.
6.3 Nárok na poistné plnenie v zmysle bodu 6.1 tohto článku má poistený od dátumu vzniku poistnej udalos
podľa podmienok stanovených v článku 5 bod 5.2 týchto OPP SOP1.
Článok 7 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?
7.1 Pripoistenie je možné dojednať len k hlavnému poisteniu. Dňom zániku hlavného poistenia zaniká aj toto
pripoistenie.
7.2 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistného skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdravotnom stave poisteného, ktorý je poistený povinný pri
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť,
prípadne ež na základe lekárskej dokumentácie vyžiadanej poisťovateľom alebo ním povereným zdravotníckym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného či
lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je poistený
povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke alebo vyšetreniu lekárom či zdravotníckym zariadením určeným poisťovateľom, tj. poisťovateľ je oprávnený v odôvodnených 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. pripoistenie s ohľadom na zdravotný stav poisteného ukončí.
7.3 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potreby zmeny (predovšetkým v nadväznos na vývoj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny 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 sadzobníka poistného, poisťovateľ
doručí písomný návrh nového znenia OPP SOP1 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 SOP1 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 poistník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom účinnosti navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník
svoj súhlas so zmenou OPP SOP1 a/alebo výšky poistného
v takom znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté.
Článok 8 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalosti:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) poistnou udalosťou podľa týchto OPP SOP1,
c) výpoveď poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vrátane výpovede podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRÍPAD PRACOVNEJ
NESCHOPNOSTI SPN2/SPN3
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla a eto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP SPN2 a OPP SPN3“), 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 poistné 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 poistnej zmluve,
ktoré eto OPP SPN2 a OPP SNP3 dopĺňajú. Tieto OPP
SPN2 a OPP SPN3 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.
1.2 Pla , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SPN2 a OPP
SPN3, ustanovenia OPP SPN2 a OPP SPN3 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 usta42

novenia príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré majú kogentný charakter.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie a na aké poistné plnenie mám nárok?
2.1 Poisteným pre účely tohto poistenia môže byť len osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená v zmysle
príslušných 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 čakacej doby, keď je poistenému lekárom priznaná pracovná 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 Poistený má nárok na poistné plnenie z tohto pripoistenia vo forme dennej dávky od 29. dňa pracovnej 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 neschopnos , za ktorú
poisťovateľ už poskytol poistné plnenie ďalšia pracovná neschopnosť z dôvodu rovnakého ochorenia alebo
rovnakého úrazu, pre účely určenia maximálnej dĺžky
poskytovania dennej dávky sa eto doby pracovnej neschopnos sčítajú.
2.5 Ak poistná udalosť trvá viac ako jeden mesiac, vypláca
poisťovateľ poistenému poistné plnenie na mesačnej
báze, vždy za uplynulý mesiac trvania poistnej udalos ,
čím nie je dotknuté ustanovenie článku 2 ods. 4 týchto
OPP SPN2 a OPP SPN3 a ustanovenie článku 6 ods. 1
týchto OPP SPN2 a OPP SPN3.
2.6 Dennú dávku je možné dohodnúť maximálne vo výške
stanovenej poisťovateľom, ktorý ju stanoví v závislos
od výšky príjmu poisteného podľa „Tabuľky maximálnych 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 poistných obdobiach.
3.2 Výška bežného poistného za pripoistenie SPN2 sa rovná
násobku stanovenej dennej dávky a sadzby poistného
podľa sadzobníka. Výška bežného poistného za pripoistenie SPN2 je pre prvý poistný rok uvedená v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu poistnej zmluvy,
pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej zmluve
dodatočne) a konkrétna výška bežného poistného pre
každý ďalší poistný rok bude poistníkovi oznámená
písomne v dostatočnom preds hu (na základe práva
poisťovateľa jednostranne meniť výšku bežného poistného za pripoistenie SPN2 pre každý poistný rok, a to
najmä z dôvodu zvýšeného rizika súvisiaceho s vekom
poisteného). Výška poistného za pripoistenie SPN2 pre
každý poistný rok sa vypočíta podľa sadzobníka, ktorý
je prístupný v sídle poisťovateľa a aktuálneho veku poisteného. Poistné za pripoistenie SPN2 sa zaokrúhli matema cky na centy. Nová výška poistného za pripoistenie SPN2 bude poistníkovi oznámená listom odoslaným
najneskôr 45 dní pred výročím pripoistenia.
3.4 Výška bežného poistného za pripoistenie SPN3 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve a vypočíta sa ako
násobok stanovenej dennej dávky a sadzby poistného
podľa sadzobníka. Sadzba poistného za pripoistenie
SPN3 je rovnaká po celú dobu trvania pripoistenia v zá-
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d) odmietnu e poistného plnenia poisťovateľom podľa
ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) dohodou,
f) uplynu m doby, toto pripoistenia, bez následného
predĺženia,
g) k dátumu priznania predčasného alebo starobného
dôchodku poistenému,
h) smrťou poisteného. V takom prípade pripoistenie zanikne bez náhrady ku dňu smr poisteného,
i) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občianskeho zákonníka.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok
na odkupnú hodnotu.
Článok 9 – Odkedy sú tieto OPP SOP1 platné a účinné?
Tieto OPP SOP1 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. apríla 2016.
Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia článku 5 bod 5.4
a bod 5.6 týchto OPP SOP1 a tiež ustanovenia týchto OPP
SOP1, z ktorých povahy to vyplýva, sú záväzné pre zmluvné
strany aj po zániku pripoistenia, a to až do ukončenia 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 ŽP alebo VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH. Pre
účely tohto poistenia sa vymedzujú nasledujúce pojmy:
10.1 Renta – výplata poistného plnenia formou pravidelných
mesačných pla eb.
10.2 Invalidita – Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poisteného, ktorý spôsobuje pokles jeho schopnos vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
10.3 Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav – Taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnos vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej
vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
10.4 Invalidný dôchodok – Invalidný dôchodok priznaný orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi účinnými v čase vzniku
poistnej udalos .
10.5 Poistný rok – dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov
medzi výročiami poistenia.
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vislos od vstupného veku poisteného a dĺžke poistnej
doby od začiatku pripoistenia do dňa výročia hlavného
poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne maximálny vek pre toto pripoistenie (popr. v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie
uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne).
Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje pripoistenie?
4.1 Toto pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu 1 rok. Pokiaľ je však začiatok pripoistenia stanovený mimo dátumu výročia hlavného poistenia, pripoistenie sa v prvom
roku uzatvára na dobu kratšiu, a to do dňa predchádzajúceho dňu najbližšieho výročia hlavného poistenia
nasledujúceho po uzatvorení tohto pripoistenia.
4.2 Pripoistenie sa predlžuje za rovnakých podmienok
o ďalší 1 rok, pokiaľ poisťovateľ alebo poistník najmenej 6 týždňov pred uplynu m poistnej doby písomne
neoznámi poisťovateľovi, že o ďalšie predĺženie pripoistenia nemá záujem.
4.3 Pripoistenie môže byť takto opakovane predlžované
po dobu trvania hlavného poistenia, najdlhšie do uplynu a dňa predchádzajúceho dňu výročia poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne maximálny vek určený v poistnej zmluve (prípadne v príslušnej
žiados o zmenu poistnej zmluvy, ktorou sa toto pripoistenie uzatvára k skôr uzatvorenej poistnej zmluve) pre
toto pripoistenie.
Článok 5 – Ako nahlásiť poistnú udalosť?
5.1 Poistený je povinný nahlásiť poisťovateľovi poistnú
udalosť bez zbytočného odkladu po jej vzniku. Pri nahlásení poistnej udalos do 29. dňa odo dňa vzniku poistnej udalos vypla poisťovateľ poistenému poistné
plnenie v plnej výške a k tomu špeciálny bonus vo výške
25 % dohodnutej dennej dávky za prvých 28 dní trvania
poistnej udalos .
5.2 Pri nahlásení poistnej udalos v období od 29. do 59.
dňa odo dňa vzniku poistnej udalos , poisťovateľ vypla poistenému poistné plnenie dohodnuté v poistnej
zmluve.
5.3 Pri nahlásení poistnej udalos od 60. dňa a neskôr
od jej vzniku je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť o sumu, ktorá zodpovedá súčtu denných dávok za počet dní od vzniku poistnej udalos do dňa jej
nahlásenia.
5.4 Pokiaľ je nahlásená poistná udalosť až po skončení pracovnej neschopnos , poisťovateľ neposkytne poistné
plnenie.
5.5 Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik poistnej udalos na formulári poisťovateľa, ktorý musí byť
doručený na adresu sídla poisťovateľa bez zbytočného
odkladu, potvrdenom ošetrujúcim lekárom a doplnený
aktuálnou lekárskou správou. Ak poistná udalosť trvá
viac ako jeden mesiac, je poistený povinný preukázať
poisťovateľovi trvanie poistnej udalos v súlade s predošlou vetou za každý mesiac jej trvania osobitne.
5.6 V prípade vzniku poistnej udalos je poistený povinný preukázať poisťovateľovi (i) výšku jeho príjmu za 3
kalendárne mesiace predchádzajúce vzniku poistnej
udalos , pokiaľ ide o príjem poisteného zo závislej činnos alebo (ii) výšku jeho príjmu za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo dňu vzniku poistnej udalos ,
ak má poistený príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnos . Poistený preukazuje výšku
svojho príjmu predložením daňového priznania alebo
výplatnej pásky za obdobie podľa predošlej vety. Pokiaľ
je priemerný príjem poisteného za obdobie podľa prvej
vety tohto odseku nižší ako dohodnutá denná dávka,
je poisťovateľ oprávnený výplatu poistného plnenia primerane znížiť od začiatku poistnej udalos podľa príjmu poisteného preukázaného podľa tohto odseku.

Zároveň je poisťovateľ v takom prípade oprávnený jednostranne znížiť výšku dennej dávky dohodnutej v poistnej zmluve podľa „Tabuľky maximálnych denných dávok“ a primerane k tomu jednostranne upraviť poistné.
5.7 Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi ukončenie
pracovnej neschopnos do troch pracovných dní odo
dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
Článok 6 – Na ktoré prípady sa moje pripoistenie nevzťahuje a kedy je poisťovateľ oprávnený výšku poistného plnenia
upraviť?
6.1 V prípade pracovnej neschopnos z dôvodu nasledujúcich diagnóz je obmedzená doba výplaty poistného
plnenia na 30 kalendárnych dní od 29. dňa pracovnej
neschopnos :
a) G43 migrény, G44 iné syndrómy boles hlavy, G45
prechodné mozgové ischemické záchvaty a príbuzné
syndrómy, G46 cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych ochoreniach, G47 poruchy spánku,
b) J00 až J70 – akútne infekcie dýchacích ciest, iné choroby dýchacích ciest, chrípka, zápaly pľúc.
6.2 Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie,
pokiaľ pracovná neschopnosť vznikla:
a) z dôvodu boles chrbta alebo ochorenia chrb ce,
ich príčiny, následky a komplikácie (diagnózy M40
až M54 podľa medzinárodnej šta s ckej klasifikácie
chorôb),
b) z dôvodu neplodnos alebo umelého oplodnenia
(diagnózy N80, N97, N98 a N46),
c) z dôvodu potratu z inej ako zdravotnej indikácie,
d) z dôvodu kozme ckých zákrokov a zásahov, ktoré si
nechá poistený vykonať na svojom tele a ktoré nie
sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné,
e) ako následok pokusu o samovraždu alebo úmyselného sebapoškodenia poisteného, a to bez ohľadu
na jeho duševný stav,
f) následkom úrazu alebo choroby, ku ktorým došlo
v súvislos s poži m alkoholu, návykových látok,
v súvislos so zneuži m liekov poisteným alebo
v dôsledku opakovaného poži a a/alebo aplikácie
takýchto látok poisteným,
g) následkom úrazu alebo choroby, ku ktorým došlo
v súvislos so spáchaním úmyselného trestného
činu poisteným alebo pri pokuse o úmyselný trestný
čin,
h) následkom úrazu alebo ochorenia, ku ktorým došlo
v súvislos s profesionálnou športovou činnosťou
poisteného,
i) v dôsledku úrazu, ktorý vznikol v súvislos s tým, že
poistený sa ako vodič, spolujazdec alebo cestujúci
v motorovom vozidle zúčastnil na pretekoch, súťažiach alebo tréningových jazdách,
j) v dôsledku úrazu pri leteckej preprave, ktorý vznikol
poistenému ako cestujúcemu na palube leteckých
dopravných prostriedkov určených pre prepravu
osôb počas neregistrovaného letu,
k) pri službe v akýchkoľvek ozbrojených zložkách,
l) pri vykonávaní rizikových športov, najmä, ale nielen:
horolezectvo nad 3000 m.n.m., prístrojové potápanie do hĺbky viac ako 30 m, preteky na motorových
člnoch, paraglading, parašu zmus, rogalo, letecká
akrobacia, lyžiarska akrobacia, lety na ultraľahkých
lietadlách, ra ing, vodné lyžovanie, bungee jumping, bojové športy, závody alebo tréningy motoris ckých športov,
m) v dôsledku psychiatrického lekárskeho nálezu,
n) pri liečebnom pobyte v sanatóriách, kúpeľno-liečebných zariadeniach, rehabilitačných centrách alebo
rehabilitačných oddeleniach liečebných zariadení;
to nepla v prípade, keď je pobyt v nich z lekárskeho
hľadiska nevyhnutnou súčasťou liečenia poisteného
43

44

7.3 Bonus za bezškodový priebeh je vo výške 10 % zaplateného poistného za toto pripoistenie za poistný rok,
predchádzajúci poistnému roku, v ktorom je bonus
priznaný.
7.4 Bonus za bezškodový priebeh je evidovaný na príslušnej poistnej zmluve, počas trvania poistnej zmluvy sa
nezhodnocuje a bude poskytnutý na základe skoršej
z nasledujúcich udalos :
a) poistenému ako súčasť výplaty poistného plnenia
pre prípad doži a sa konca doby hlavného poistenia,
alebo ako súčasť poistného plnenia pre prípad smr
osobe naň oprávnenej,
b) alebo poistníkovi ako súčasť výplaty odkupnej hodnoty v prípade predčasného ukončenia hlavného
poistenia,
c) alebo poistenému ako jednorazová výplata v prípade ukončenia tohto pripoistenia.
Článok 8 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?
8.1 Toto pripoistenie je možné uzatvoriť len ako pripoistenie k hlavnému poisteniu. Ku dňu zániku hlavného poistenia zaniká i toto pripoistenie.
8.2 Na pripoistenie sa nevzťahuje ustanovenie o ochrane
pred infláciou podľa článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP
ŽP.
8.3 Pripoistenie nie je možné uzatvoriť v čase, keď je potenciálnemu klientovi lekárom priznaná pracovná
neschopnosť, keď potenciálny klient nemá príjem alebo
keď bol vykonaný právny úkon, smerujúci k ukončeniu
zmluvného vzťahu, na základe ktorého vzniká potenciálnemu klientovi nárok na príjem.
8.4 Poistený je povinný akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa poklesu príjmu alebo straty príjmu, písomne oznámiť
poisťovateľovi bez zbytočného odkladu.
8.5 V dobe výplaty poistného plnenia nemôže poistený meniť výšku dennej dávky.
8.6 Z tohto pripoistenia nemá nárok poistník na odkupnú
hodnotu.
8.7 Pripoistenie SPN2 a pripoistenie SPN3 nie je možné
uzatvoriť ako súčasť tej istej poistnej zmluvy.
Článok 9 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalos :
a) zánikom hlavného poistenia
b) prevod poistnej zmluvy do splateného stavu,
c) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka
d) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho
zákonníka,
e) odmietnu m poistného plnenia poisťovateľom ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou zmluvných strán,
g) uplynu m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté,
h) priznaním nároku na invalidný, predčasný alebo starobný
dôchodok poistenému,
h) nepredĺžením poistnej doby podľa ustanovenia ods. 4.2
alebo ods. 4.3 týchto OPP SPN2 a OPP SPN3
i) z dôvodu neplatenia poistného podľa ustanovenia § 801
Občianskeho zákonníka,
j) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu.
Článok 10 – Odkedy sú tieto OPP SPN2 a OPP SPN3 platné
a účinné?
Tieto OPP SPN2 a OPP SPN3 nadobúdajú platnosť dňom ich
schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1.
októbra 2015.
Článok 11 – 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:
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a poisťovateľ s týmto pobytom vyjadril vopred písomný súhlas.
o) pri liečebnom pobyte v zariadeniach pre liečbu alkoholizmu, toxikománie a hráčskych závislos ,
p) v dôsledku výkonu prác zakázaných pracovnoprávnymi predpismi a predpismi s nimi súvisiacimi,
q) v súvislos výhradne s výkonom opatrovateľskej
služby alebo v dôsledku ošetrovania člena rodiny
(OČR) alebo
r) z dôvodov použi a diagnos ckých a liečebných metód vrátane liekov, ktoré nie sú povolené a registrované v zmysle platných právnych predpisov,
6.3 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 čakacia doba odo dňa zvýšenia dennej dávky. Poisťovateľ
je oprávnený v takomto prípade znížiť poistné plnenie
a vypla ť poistenému iba poistné plnenie zodpovedajúce hodnote poistnej sumy pred takýmto jej zvýšením.
6.4 Pokiaľ má poistený súčasne s nárokom na poistné plnenie podľa týchto OPP SPN2 a OPP SPN3 aj nárok na (i)
poistné plnenie z iného poistenia pre prípad pracovnej
neschopnos , (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 podnikania alebo inej zárobkovej
činnos .
6.5 Poisťovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu
trvania pracovnej neschopnos poisteného preskúmať
zdravotný stav poisteného poisťovateľom povereným
zdravotníckym zariadením alebo iným spolupracovníkom a na základe výsledkov tohto preskúmania zdravotného stavu výšku poistného plnenia primerane
upraviť, prípadne ukončiť výplatu poistného plnenia.
6.6 Odo dňa, keď poistenému nevzniká nárok na ďalší príjem, sa toto pripoistenie prerušuje a prerušenie trvá až
do dňa, keď poistenému vzniká nárok na nový príjem.
Počas prerušenia pripoistenia poisťovateľ neposkytuje
poistenému poistenie podľa týchto OPP SPN2 a OPP
SPN3 a poistník nie je povinný za toto pripoistenie pla ť
poistné.
Pokiaľ je poistné za dobu prerušenia už uhradené, poisťovateľ toto poistné poistníkovi vrá a to maximálne
za 12 mesiacov spätne. Po ukončení prerušenia poisťovateľ upraví výšku dennej dávky a výšku poistného dohodnutú v poistnej zmluve v závislos od výšky nového
príjmu poisteného v súlade s „Tabuľkou maximálnych
denných dávok“.
6.7 Poistnou udalosťou nie je pracovná neschopnosť (i) následkom choroby (vrátane komplikácií spojených s ňou),
ktorá už bola poistenému diagnos kovaná pred začiatkom tohto pripoistenia alebo (ii) následkom úrazu, ktorý mal poistený pred začiatkom tohto pripoistenia.
Článok 7 – Za akých podmienok mi poskytne poisťovateľ
bonus za bezškodový priebeh?
7.1 Poisťovateľ prizná po splnení podmienok uvedených
v odseku 2 tohto článku v okamihu predĺženia doby trvania pripoistenia podľa článku 4 odsek 2 týchto OPP
SPN2 bonus za bezškodový priebeh.
7.2 Bonus za bezškodový priebeh bude priznaný za predpokladu, že nebolo v predchádzajúcom poistnom roku
poskytované poistné plnenie z tohto pripoistenia.

11.1 Denná dávka – v poistnej zmluve dohodnutá poistná
suma, vyplácaná za jeden deň trvania poistnej udalos
podľa týchto OPP SPN2 a OPP SPN3.
11.2 Poistný rok – dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov
medzi výročiami poistenia.
11.3 Pracovná neschopnosť – stav poisteného, keď v dôsledku choroby alebo úrazu v rozsahu podľa VPP ÚP alebo
VPP PCH nemôže na základe rozhodnu a lekára žiadnym spôsobom vykonávať a ani nevykonáva zárobkovú
činnosť, a to ani počas obmedzenej čas dňa, ani nevykonáva riadiacu alebo kontrolnú činnosť.
11.4 Čakacia doba – v prípade pracovnej neschopnos
v dôsledku choroby je čakacia doba 6 mesiacov od začiatku pripoistenia a v prípade pracovnej neschopnos
v dôsledku úrazu je čakacia doba 14 dní rovnako od začiatku pripoistenia.
11.5 Príjem – hrubý príjem poisteného zo závislej činnos
alebo príjem poisteného z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnos pred zdanením.
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRÍPAD RAKOVINY DOSPELÝCH SZR1, SZR3
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRÍPAD RAKOVINY DOSPELÝCH S KLESAJÚ
COU 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 dospelých (ďalej len „Pripoistenie SZR1“, „Pripoistenie SZR3“
a „Pripoistenie SZR5“) a na pripoistenie kri ckých
chorôb dospelých (ďalej len „Pripoistenie SZV1“, „Pripoistenie SZV3“ a „Pripoistenie SZV5“) (Pripoistenie
SZR1, Pripoistenie SZR3, Pripoistenie SZR5, Pripoistenie
SZV1, Pripoistenie SZV3 a Pripoistenie SZV5 ďalej spolu 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 všeobecné 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 poistenia, zaniká dňom jeho zániku aj toto Pripoistenie.
Článok 2 – Čo kryje moje Pripoistenie a na aké poistné plnenie mám nárok?
2.1 Poistnou udalosťou je stanovenie diagnózy niektorej
z kri ckých chorôb alebo podstúpenie niektorej z operácií, 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 uzatvorené alebo v prílohe B k týmto OPP RKCH pre Pripoistenie SZV1, Pripoistenie SZV3 a Pripoistenie SZV5 (ďalej
len „Príloha B“), pokiaľ bolo toto uzatvorené, avšak len
za predpokladu, že operácia sa uskutočnila alebo predmetná kri cká choroba bola príslušným lekárom u poisteného diagnos kovaná až po uplynu 6 mesiacov
odo dňa začiatku tohto Pripoistenia. Dňom vzniku po-

istnej udalos sa teda rozumie deň stanovenia príslušnej diagnózy lekárom poisteného, tak ako je stanovené
v Prílohe A alebo v Prílohe B alebo deň uskutočnenia
príslušnej operácie poisteného za predpokladu splnenia podmienok stanovených v tomto bode.
2.2 Vznik poistnej udalos poistený nahlasuje bez zbytočného odkladu do sídla poisťovateľa. Ak nebude poistený 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 poistnej udalos schopný sám požiadať o výplatu poistného
plnenia, bude poistné plnenie vyplatené na adresu trvalého bydliska poisteného, pokiaľ nerozhodne poistený pri poistnej udalos inak.
2.5 V prípade, že poistenému vznikne nárok na poistné plnenie, poisťovateľ mu vypla poistné plnenie vo výške
dohodnutej poistnej sumy alebo jej čas , a to v závislos od typu kri ckej choroby, resp. podstúpenej operácie, ktoré sú predmetom danej poistnej udalos . Konkrétna výška poistného plnenia pre jednotlivé diagnózy
Pripoistenia SZR1, Pripoistenia SZR3 a Pripoistenia SZR5
je uvedená v Prílohe A a pre jednotlivé diagnózy Pripoistenia SZV1, Pripoistenia SZV3 a Pripoistenia SZV5
v Prílohe B.
2.6 Ak výška vyplateného poistného plnenia dosiahne
100 % poistnej sumy alebo 150 % poistnej sumy (v zmysle príslušnej Prílohy k týmto OPP RKCH), Pripoistenie
k dátumu vzniku tejto poistnej udalos zaniká.
2.7 Ak výška vyplateného poistného plnenia dosiahne menej ako 100 % poistnej sumy, napr. 10 % alebo 30 % poistnej sumy, podľa diagnóz špecifikovaných v príslušnej
prílohe k týmto OPP RKCH, Pripoistenie takouto poistnou udalosťou nezaniká. Pôvodná poistná suma bude
poisťovateľom ku dňu vzniku poistnej udalos znížená
o hodnotu vyplateného poistného plnenia na disponibilnú 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 dohodnutej 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 poistného plnenia dosahovať príslušnú hodnotu poistného plnenia zodpovedajúcu predmetnému kri ckému ochoreniu, resp. podstúpenej operácii podľa Prílohy A alebo
podľa Prílohy B, poisťovateľ vypla poistenému posledné 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 tomuto 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. terminálneho ochorenia (ako je špecifikované 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 poistenie v rovnakých poistných obdobiach.
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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 poistníka (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 možné
meniť výšku poistnej sumy ani skrá ť poistnú dobu; pričom v posledných 3 rokoch trvania tohto pripoistenia
nie je možné ani poistnú dobu predĺžiť.
5.2 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistného skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto Pripoistenia
zdravotný stav poisteného. Zisťovanie zdravotného stavu sa uskutočňuje predovšetkým na základe dotazníku
o zdravotnom stave, ktorý je poistený pri uzatváraní
tohto Pripoistenia povinný pravdivo a úplne vyplniť, prípadne ež na základe zdravotnej dokumentácie a správ
vyžiadaných poisťovateľom od ošetrujúceho lekára či
lekára špecialistu. V odôvodnených prípadoch je poisťovateľ oprávnený preskúmať zdravotný stav poisteného lekárom, ktorého určí poisťovateľ. Na základe týchto
zistení poisťovateľ potvrdí uzatvorenie tohto Pripoistenia bez zmeny alebo navrhne jeho zmenu, prípadne Pripoistenie ukončí v súlade s článkom 7 týchtoOPP RKCH.
5.3 Zmeny tohto Pripoistenia je možné realizovať v rovnakých obdobiach, ako je platené poistné. Žiadosť poistníka 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, následné 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 potreby zmeny (predovšetkým v nadväznos na vývoj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových
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, poisťovateľ 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 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 poistník poisťovateľovi najmenej 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 stranami 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 infláciou.
Pre Pripoistenie SZR3 a Pripoistenie SZV3 pla a ustanovenia čl. 16 VPP IŽP a čl. 17 VPP ŽP o Ochrane pred
infláciou.
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3.2 Výška bežného poistného za Pripoistenie SZR1 a Pripoistenie SZV1 sa rovná násobku poistnej sumy zvoleného pripoistenia a sadzby poistného podľa sadzobníka
uvedeného v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu
poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne). Výška bežného poistného je
pre prvý poistný rok uvedená v poistnej zmluve (popr.
v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne) a konkrétna 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
(popr. v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie 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 poistného. Nová výška poistného bude poistníkovi oznámená listom odoslaným najneskôr 45 dní pred výročím
Pripoistenia.
3.3 Výška bežného poistného za Pripoistenie SZR3 a Pripoistenie SZV3 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve
a vypočíta sa ako násobok poistnej sumy zvoleného pripoistenia a sadzby poistného podľa sadzobníka na celú
poistnú dobu v závislos od vstupného veku poisteného k dátumu začiatku pripoistenia a od dĺžky poistnej
doby.
3.4 Výška bežného poistného za Pripoistenie SZR5 a Pripoistenie SZV5 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve
a vypočíta sa ako násobok poistnej sumy tohto pripoistenia 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 závislosod 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 predchádzajúcej vety.
3.5 Poistné za Pripoistenia bude primerane upravené v prípade zmeny výšky disponibilnej poistnej sumy podľa
ods. 2.7 týchto OPP RKCH.
3.6 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pripoistenie 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 schopnoschoroby 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 zmene platnej 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 článkom 5 týchto OPP RKCH.
Článok 4 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje
Pripoistenie?
4.1 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v poistnej zmluve
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Článok 6 – Kedy nemám nárok na poistné plnenie?
6.1 Ak bude lekárom u poisteného diagnos kovaná kri cká choroba alebo uskutočnená operácia špecifikovaná
v Prílohe A alebo v Prílohe B pred uplynu m lehoty
6 mesiacov odo dňa začiatku daného Pripoistenia, poistenému nevzniká nárok na poistené plnenie a toto
Pripoistenie zaniká od počiatku a poisťovateľ vrá poistníkovi celé zaplatené poistné.
6.2 V prípade vzniku poistnej udalos do 6 mesiacov odo
dňa zvýšenia poistnej sumy tohto Pripoistenia na žiadosť poistníka, a ak poistenému vznikol nárok na poistné plnenie, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie 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:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho
zákonníka,
c) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho 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 príslušnej 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 Občianskeho zákonníka,
j) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
k) ku dňu predchádzajúcemu dňu výročia začiatku hlavného
poistenia v poistnom roku, v ktorom poistený dosiahne
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 ustanovené inak. Pojmy definované a použité v týchto OPP RKCH sa
vykladajú nasledovne:
9.1 Disponibilná poistná suma – poistná suma zodpovedajúca 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 poist10 rokov
ná doba („n“)
Klesanie poistnej sumy
každoročne o 1/n dohodnutej 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 percentuálneho poistného plnenia
za všetky poistné udalos
je 100 %, resp. 150 % v prípade terminálneho ochorenia, bez ohľadu na aktuálnu 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 poistné plnenie a pripoistenie zaniká.
Výpočet výšky poistného plnenia
Poistná udalosť Výpočet (percento
Výška vyplatepoistného plnenia
ného poistnéx aktuálne platná
ho plnenia
disponibilná suma)
1.
30% x 36 000 EUR
10 800 EUR
2.
10% x 28 000 EUR
2 800 EUR
7 200 EUR
3.
60%i x 12 000 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 poslednú poistnú udalosť je znížené na maximálny limit.
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PRÍLOHA A K OSOBITNÝM POISTNÝM PODMIENKAM PRIPOISTENIA PRE PRÍPAD RAKOVINY DOSPELÝCH
variant Pripoistenie pre prípad rakoviny dospelých – SZR1/SZR3/SZR5

100 %

10 %

48

Rakovina

Rakovina in
situ

Popis diagnózy
Sú rôzne ochorenia z dôvodu rakoviny, ktorých priebeh
vedie s vysokou pravdepodobnosťou k úmr u poisteného do 12- ch mesiacov. Ide o generalizované nádorové
ochorenia, ktoré sa vymkli kontrole liečbou. Diagnóza
i prognóza musia byť stanovené príslušným lekárom špecialistom, 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.
Je ochorenie prejavujúce sa výskytom zhubných nádorov
s charakteris ckým nekontrolovateľným rastom a šírením 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 klasifikácie AJCC z roku 2002; c) dysplazie a rakoviny 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.
Je preinvazivný nádor, t.j. nádor s nerozvinutým obrazom zhubného nádoru. Diagnóza musí byť stanovená
histologicky. Nie je prítomná invázia do stromatu. Z dokumentácie musí byť jasný histopatologický číselný kód
MN 8000-9999/2. Kľúčové pre rozlíšenie karcinómu in
situ je v čísle za lomítkom /2/.

Pre oznámenie poistnej udalos je
nevyhnutné doložiť eto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalos
Správu ošetrujúceho lekára – onkológa,
potvrdzujúcu túto diagnózu, štádium,
liečbu a prognózu ochorenia; ďalej kópiu histologického a iného odborného
vyšetrenia.
Dňom vzniku poistnej udalos je deň,
ku ktorému bolo onkológom stanovené
terminálne štádium ochorenia zodpovedajúce uvedenému popisu.
Prepúšťaciu správu z nemocnice alebo
potvrdenú kópiu správy odborného
pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením dátumu,
ku ktorému bola diagnóza stanovená;
fotokópiu histologického nálezu s číslom preparátu.
Dňom vzniku poistnej udalos je deň,
ku ktorému bola stanovená diagnóza
rakoviny odborným lekárom – onkológom alebo patológom na základe
histologického alebo iného nespochybniteľného vyšetrenia svedčiaceho pre
zhubné postupujúce ochorenie.

Správu odborného lekára – onkológa,
gynekológa, gastroenterológa, urológa
alebo iného odborného lekára s výsledkami histologických testov potvrdzujúcich túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalos je deň,
ku ktorému bola diagnóza stanovená
niektorým z odborných lekárov.
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%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
150 % Terminálne
ochorenie
z dôvodu
rakoviny

variant Pripoistenie pre prípad kri ckých chorôb dospelých – SZV1/SZV3/SZV5
%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
150 % Terminálne
ochorenie

100 %

100 %
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100 %

Infarkt
myokardu

By-pass
chirurgie koronárnych/vencovitých ciev

Popis diagnózy
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 konečné štádia zlyhávania životne dôležitých orgánov (srdce a pod.), kde nie je v konkrétnom prípade liečba možná transplantáciou (napr. kvôli celkovému poškodeniu
organizmu). Diagnóza i prognóza musia byť stanovené
príslušným lekárom špecialistom (t.j. onkológom, kardiológom 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 paliatívna. 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 zodpovedajúcich srdcovému zlyhávaniu III.–IV. triedy podľa klasifikácie (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.
Je smrť časti srdcového svalu spôsobená prerušením
krvného zásobovania v príslušnej oblasti. Diagnóza
akútneho infarktu myokardu musí byť potvrdená splnením nasledujúcich kritérií: a) typický priebeh bolesti
na hrudníku; b) nové zmeny na EKG, ktoré preukazujú
infarkt; c) charakteristické zvýšenie špecifických enzýmov alebo pozitivista príslušných biochemických testov.

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 nevyhnutne nutný výkon. 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 angioplastiky a iné intraarteriálne techniky
založené na katetrizácií alebo zákroky laserom.
Operácia – ná- Je operačná náhrada jednej alebo viacerých srdcových
hrada srdcovej chlopní za umelú chlopňu. Musí ísť o tak závažné dechlopne
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.

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti
Správu ošetrujúceho lekára – onkológa,
kardiológa alebo iného špecialistu, potvrdzujúceho 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 definícii terminálneho ochorenia uvedenej
v tejto časti.

Prepúšťaciu správu z nemocnice alebo
potvrdenú kópiu správy odborného
pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením dátumu,
ku ktorému bola diagnóza stanovená;
potvrdenú fotokópiu EKG, hodnoty
špecifických enzýmov, príslušné biochemické testy.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená diagnóza
výskytu akútneho infarktu myokardu
odborným lekárom – kardiológom.
Správu z odborného pracoviska, kde
bol bypass realizovaný.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň
vykonania operácie.

Komplexnú správ z odborného pracoviska, kde bola realizovaná náhrada,
vždy s uvedením dátumu operácie.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň
uskutočnenia operácie.
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100 %

100 %

Je operačný výkon na aorte uskutočnený v dôsledku jej
roztrhnutia, vzniku výdute alebo jej vrodeného zúženia.
Operácia musí byť uskutočnená na základe odporúčania 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 riečiska a riešenie stentgrafty.
Dilatačná
Kardiomyopathiou (ochorením svaloviny srdca myokardio-myopa- kardu) sa v zmysle tohto poistenia rozumie dilatovaná
tia – zlyhanie kardiomyopathia, t.j. spravidla pozápalové postihnutie
srdca
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 %), katetrizačného vyšetrenia, poprípade doplneného biopsiou srdca.
Výluka z plnenia: iné kardiomyopathie, t.j. hypertrofické, reštriktívne, geneticky podmienené a zapríčinené
toxickými vplyvmi (alkoholická kardiomyopathia) alebo
pri súčasnej infekcii vírusom HIV.
Je akákoľvek náhodná mozgovo-cievna príhoda spôsoMŕtvica
bená krvácaním do mozgového tkaniva alebo nedokrvenie mozgu zanechávajúce trvalý, objektívne zistiteľný
neurologický nález. Diagnóza musí byť podložená
zodpovedajúcimi zmenami pri CT (počítačová tomografia) alebo NMR (nukleárna magnetická rezonancia)
vyšetrenia.

100 %

Primárna
pľúcna
hypertenzia

100 %

Ťažké zlyhávanie pľúc
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Popis diagnózy

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti
Komplexnú správu z odborného pracoviska, kde bola realizovaná operácia,
vždy s uvedením dátumu operácie.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň
uskutočnenia operácie.

Správu z odborného kardiologického
pracoviska, ktorá potvrdzuje uvedenú
diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je
deň, ku ktorému bola stanovená táto
diagnóza.

Výsledky neurologického vyšetrenia
(CT, angiografie alebo NMR); prepúšťaciu správu z nemocnice alebo správu
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 príhody.

Vylúčené sú úrazové príčiny mŕtvice a drobné cievne
mozgové príhody z krátkodobého nedokrvenia určitých
oblastí mozgu, ktoré sa prejavujú prechodnými mozgo- Dňom vzniku poistnej udalosti je
vými poruchami a ktoré rýchlo ustupujú (TIA – tranzideň, ku ktorému bola stanovená
tórne ischemické ataky).
diagnóza mŕtvice odborným lekárom
– neurológom.
Hypertrofia alebo dilatácia pravej komory srdca (cor
Správu odborného lekára pneumológa
pulmonale) so zvýšením stredného tlaku v pľúcnici nad alebo kardiológa potvrdzujúcu túto
25 mmHg s následkom trvalého zhoršenia fyzických
diagnózu.
schopností v rozsahu IV. triedy klasifikácie poškodenia
srdca (NYHA). Diagnóza musí byť stanovená ošetrujúcim Dňom vzniku poistnej udalosti je
kardiológom alebo pneumológom s predloženými výdeň, ku ktorému bola stanovená táto
sledkami katetrizačného vyšetrenia.
diagnóza.
Je konečné štádium pľúcnych ochorení, ktoré vedú
Komplexnú správu z odborného pracok trvalému dychovému zlyhávaniu (t.j. chronickej
viska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo
respiračnej insuficiencii). Diagnóza musí byť potvrdená diagnózu vždy s uvedením dátumu
odborným lekárom-pneumológom a splnením všetkých stanovenia diagnózy, správu spirometštyroch nasledujúcich kritérií súčasne: a) hodnota FEV1 rického vyšetrenia, analýzu krvných
(pri spirometrickom vyšetrení) je trvale menšia ako 1 li- plynov a potvrdenie trvalej kyslíkovej
ter; b) je nutná trvalá kyslíková terapia pre hypoxémiu; liečby.
c) parciálny tlak kyslíku (PaO2) pri analýze krvných plynov je rovný alebo nižší než 55 mmHg; d) je pociťovaná Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená diagnóza
pokojová dýchavičnosť.
chronickej respiračnej insuficiencie
lekárom – pneumológom.
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%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
100 % Operácia
aorty

%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
100 % Zlyhanie
pečene

100 %

100 %

100 %

100 %
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100 %

Popis diagnózy

Ide o konečné štádium ochorenia pečene, ktoré spôsobuje nekontrolovaný ascites, trvalú žltačku, rozvoj
pažerákových a žalúdočných varixov a hepatálnu encefalopathiu, pričom tieto uvedené príznaky musia byť
prítomné súčasne. Diagnóza musí byť stanovená odborným lekárom-hepatológom alebo internistom.
Vylúčené sú prípady spôsobené abuzom alkoholu alebo
návykových látok.
Zlyhanie
Je tak pokročilé a nezvratné zlyhanie obidvoch obličiek,
obličiek
že si vyžaduje liečbu umelou obličkou pri zaradenia
vyžadujúce
do trvalého dialyzačného programu. Príslušný odborný
dialýzu alebo lekár musí potvrdiť, že liečba umelou obličkou trvala
transplantáciu najmenej 3 mesiace.

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti
Potvrdenú kópiu správy odborného
lekára internistu alebo hepatológa
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
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 dialyzačného programu lekárom.
Chronické zlyhanie funkcie kostnej drene, v dôsledku
Správu ošetrujúceho hematológa
Aplastická
anémia
čoho je v krvi nedostatok červených a bielych krviniek o priebehu ochorenia s doloženými
a krvných doštičiek. Ochorenie musí spĺňať aspoň jednu príslušnými laboratórnymi výsledkami,
z nasledujúcich podmienok: a) pravidelné krvné trans- ktoré potvrdzujú túto diagnózu.
fúzie po dobu najmenej troch mesiacov; b) pravidelná
aplikácia imunosupresivných látok po dobu najmenej
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
troch mesiacov; c) transplantácia kostnej drene alebo
ku ktorému bola príslušným hematolózaradenie do jej programu. Diagnóza musí byť potvrde- gom stanovená táto diagnóza.
ná hematológom.
TransJe životne nevyhnutná transplantácia srdca, srdca
Komplexnú správu z odborného praplantácia
a pľúc, pečene, obličiek, slinivky brušnej, kostnej drene, coviska, kde boli uskutočnené transživotne dôle- kedy je príjemcom poistený. Transplantácia musí byť
plantácie, vždy s uvedením dátumu
žitých orgánov založená na objektívnom potvrdení od odborných leoperácie
a transplankárov o zlyhaní príslušných orgánov. Operácia musí byť
tácia kostnej uskutočnená na území Slovenskej republiky. Prípadná
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň
drene
operácia v zahraničí musí byť vopred odsúhlasená pois- uskutočnenia operácie.
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.
Systémový
Autoimunitné systémové ochorenie, charakterizované Správu odborného lekára – reumatoLupus
rozvojom autoprotilátok pôsobiacich proti rôznym vlast- lóga alebo pneumológa s výsledkami
Erytematodes ným orgánom, morfologická klasifikácia WHO III. až VI. bioptického vyšetrenia potvrdzujúcu
s postihnutím triedy musí byť potvrdená biopsiou obličiek. Postihnutie túto diagnózu.
obličiek
obličiek musí byť v štádiu konečného zlyhávanie funkcie
obličiek, tj. chorý musí byť zaradený do dialyzačného
Dňom vzniku poistnej udalosti je
programu.
deň, ku ktorému bola stanovená
táto diagnóza odborným lekárom
- reumatológom.
Roztrúsená
Je chronické ochorenie centrálneho nervového systéPrepúšťaciu správu z nemocnice alebo
skleróza
mu, vyvolané poškodením obalov nervových vlákien
potvrdenú kópiu správy z neurológie,
úbytkom myelinu. Musí ísť o také štádium ochorenia,
ktorá stanovila alebo potvrdila trvalú
kedy sú súčasne splnené dve nasledujúce podmienky: diagnózu vždy s uvedením dátumu,
a) musia pretrvávať neurologicky nepochybné známky ku ktorému bola diagnóza stanovená.
postihnutia zrakových nervov, mozgového kmeňa,
Posudok o invalidite; rozhodnutie
miechy chrbtice, koordinácia alebo funkcia vnímania;
o priznaní invalidného dôchodku
b) stav klienta musí byť tak závažný, že mu bola výlučne Sociálnou poisťovňou.
pre túto diagnózu priznaná plná invalidita. K potvrdeniu
diagnózy neurológom musí dôjsť počas doby trvania
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
tohto pripoistenia.
kedy bola priznaná úplná invalidita.
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%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
100 % Amyotrofická
laterálna
skleróza (Lou
Gehrigova
choroba)

100 %

100 %

100 %

100 %

Popis diagnózy

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 stravovanie, používanie WC a užívanie liekov alebo musí byť trvale pripútaný na lôžku, takže sa nezaobíde bez pomoci
druhej osoby.
Apalický
Ide o nekrózu (odumretie) mozgovej kôry s nepostihnusyndróm
tým mozgovým kmeňom. Tento stav musí byť potvrdený odborným lekárom, neurológom alebo anesteziológom. Kritéria spĺňajúce diagnózu apalického syndrómu
musia trvať najmenej 1 mesiac.
Z odškodnenia sú vylúčené apalické syndrómy spôsobené intoxikáciou alkoholom a konzumáciou drog.
Strata reči
Úplná, trvalá a nezvratná strata schopnosti hovoriť
neúrazová
v dôsledku postihnutia hlasiviek, ktoré pretrváva súvisle
po dobu minimálne 12 mesiacov. Diagnóza musí potvrdzovať poranenie alebo chorobu hlasiviek spôsobujúcu
stratu reči.
Poistné krytie sa nevzťahuje na vznik postihnutia v dôsledku psychického stavu (t.j. všetky príčiny súvisiace
s psychiatrickými diagnózami).
Je ochrnutie všetkých končatín (kvadruplégia), ktoré
Ochrnutie
je minimálne po dobu troch mesiacov. Diagnóza musí
končatín
byť potvrdená odborným lekárom – neurológom alebo
neúrazová
(strata schop- traumatológom.
nosti používať Poistné krytie sa nevzťahuje na čiastočné ochrnutie
končatiny)
alebo prechodné ochrnutie.
Slepota
Je úplná a trvalá strata zraku oboch očí, ktorá vznikla
(neúrazová,
následkom ochorenia, ku ktorému došlo počas doby
obidve oči)
trvania tohto pripoistenia.

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti
Správu odborného lekára neurológa
s náležitými testami potvrdzujúcimi
túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom – neurológom.
Správu odborného lekára – anesteziológa alebo neurológa potvrdzujúcu túto
diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola príslušným odborným
lekárom stanovená táto diagnóza.
Správu odborného lekára neurológa,
ORL špecialistu alebo psychiatra potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správu odborného lekára neurológa
alebo traumatológa potvrdzujúcu túto
diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému došlo k ochrnutiu.
Lekársku správu z odborného pracoviska o priebehu ochorenia zraku, ktoré
spôsobilo trvalú obojstrannú slepotu.

Vylúčená je úrazová príčina.

100 %

Hluchota
(neúrazová
strata sluchu,
obidve uši)

Dňom vzniku poistnej udalosti je
deň, ku ktorému bola stanovená
trvalá diagnóza odborným lekárom
– oftalmológom.
Je úplná obojstranná a trvalá strata sluchu, a to násled- Lekársku správu z nemocnice, v prípade
kom ochorenia. Hluchota musí byť potvrdená lekárskym hospitalizácie na odbornom pracovisku
vyšetrením, vrátane audiometrických a zvukoprahových (ORL), ktoré stanovilo diagnózu obojtestov. K ochoreniu musí prísť v dobe trvania tohto
strannej straty sluchu (hluchotu); sprápripoistenia.
vu doplnkových vyšetrení sluchového
Vylúčená je úrazová príčina.
aparátu (RTG, CT, audiogram a ďalšie).
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Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená trvalá
diagnóza odborným lekárom – ORL
špecialistom.

%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
100 % Rakovina

100 %

100 %
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30 %

Popis diagnózy

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti

Je ochorenie prejavujúce sa výskytom zhubných nádorov s charakteristickým nekontrolovateľným rastom
a šírením 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 metastatické formy rakoviny kože.

Prepúšťaciu správu z nemocnice alebo
potvrdenú kópiu správy odborného
pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením dátumu,
ku ktorému bola diagnóza stanovená;
fotokópiu histologického nálezu s číslom preparátu.

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 rakoviny 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.
Nezhubný ná- Sú nezhubné nádory mozgu, mozgových blán a predĺžedor na mozgu nej miechy, ktoré ohrozujú život klienta útlakom okolitého 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, neurologické vyšetrenie musí preukázať trvalé neurologické
následky pre klienta.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená diagnóza
rakoviny odborným lekárom – onkológom alebo patológom na základe
histologického alebo iného nespochybniteľného vyšetrenia svedčiaceho pre
zhubné postupujúce ochorenie.

Vylúčené z plnenia sú: prosté cysty, granulómy, vaskulárne malformácie, hematómy, nádory hypofýzy
a chrbtice.
AIDS/HIV
Je rozvinuté ochorenie AIDS alebo preukázaná infekcia
a) násl.
akýmkoľvek HIV vírusom, pokiaľ bol poistený infikovaný:
krv. transf.
a)krvnou transfúziou infikovanou krvou alebo krvnými
b) ochorenie produktmi podanými oficiálne registrovaným pracoz povolania
viskom na území Slovenskej republiky v dobe trvania
zdravotníkov pripoistenia. Tvorba protilátok zodpovedajúcich HIV infekcií 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 vykonaný ihneď po poranení. Tvorba protilátok zodpovedajúcich HIV infekcii musí byť preukázaná do 6 mesiacov
po poranení. Poistné plnenie sa nevzťahuje na osoby
s hemofíliou.
Stav po angio- Ide o invazívnu (katetrizačnú) liečbu pre lumen vencoviplastike (PCI) tých (koronárnych) tepien zužujúci proces, najčastejšie
atherosclerotického pôvodu. Spriechodnenie vencovitých tepien môže byť prevedené balónkovou angioplastikou s eventuálnym následným zavedením stentu alebo
inou technikou, napr. použitím frézy, laserového prístroja a pod. Musí však byť predložená správa príslušného
kardiológa, vrátane výsledku koronarografického vyšetrenia, ktoré dokladá, že uvedený zákrok bol prevedený
na minimálne jednej cieve s najmenej 60 % stenózou
(zúžením).

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 odborným lekárom – neurológom.
V prípade a) stanovisko oficiálne
registrovaného pracoviska v SR, ktoré
podalo infikovanú krv alebo krvný derivát; ďalej pozitívny výsledok vyšetrenia
protilátok HIV do 6 mesiacov od podania 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 poistnej udalosti.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola preukázaná HIV infekcia po splnení všetkých uvedených
podmienok.
Správu odborného lekára – kardiológa
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je
deň, ku ktorému bola stanovená
táto diagnóza odborným lekárom
– kardiológom.
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%
Pre oznámenie poistnej udalosti je
plnenia
Názov
nevyhnutné
doložiť tieto dokumenty
z PoistPopis diagnózy
diagnózy
s
vyznačeným
dátumom vzniku
nej
poistnej
udalosti
sumy
30 %
Pľúcna fibróza Ide o ochorenie neznámeho pôvodu postihujúce pľúcne Správu odborného lekára pneumológa
intersticium. Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou
s výsledkami bioptického vyšetrenia
a správou príslušného špecialistu – pneumológa.
potvrdzujúcu túto diagnózu.

30 %

30 %

30 %
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Ťažká
demencia

Epilepsia

Svalová
dystrofia/
atrofia

Poistné krytie sa nevzťahuje na demenciu z alkoholu.
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 nereagujúci 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.
Pre potreby tohto pripoistenia sa rozumie pod touto
diagnózou len epilepsia Jacksonského typu, t.j. nespochybniteľná a závažná forma, prejavujúca sa typickými
príznakmi ako je bezvedomie s nekontrolovaným
pádom, motorickým prejavmi charakteristických zášklbov, často s komplikáciami typu pohryznutia jazyka
a inkontinencie. Diagnóza musí byť potvrdená správou
odborného lekára - neurológa.
Vylúčená je výplata poistného plnenia v prípade koincidencie tohto ochorenia s toxikomániou a/alebo abúzom
alkoholu.
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
s výsledkami príslušných testov (psychotesty, CT, NMR), potvrdzujúce túto
diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom – neurológom.

Správu odborného lekára - neurológa,
potvrdzujúcu túto diagnózu epilepsie
Jacksonského typu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom neurológom.

Správu odborného lekára – neurológa,
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom – neurológom.
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30 %

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom
pneumológom.
Alzheimerova Je neurodegeneratívne ochorenie na podklade špeciSprávu ošetrujúceho lekára neurológa
choroba
fických degeneratívnych zmien mozgového tkaniva pre- vrátane odborných nálezov, ako je
javujúce sa demenciou poisteného s liečbou trvajúcou NMR, psychotesty atď. potvrdzujúce
minimálne po dobu 3 mesiacov. Postihnutie musí viesť túto diagnózu.
k výraznému zníženiu poznávacích (kognitívnych) funkcií, k úbytku pamäte, vnímania, intelektu, reči, orienDňom vzniku poistnej udalosti je deň,
tácie v čase a priestore takého stupňa, že bráni výkonu ku ktorému bola stanovená táto diagpovolania a schopnosti zvládania aktivít bežného života nóza odborným lekárom – neurológom.
a kontaktu s okolím. Diagnóza musí byť stanovená
do 65 roku života poisteného a doložená výsledkami
uskutočnených diagnostických vyšetrení.

%
plnenia
Názov
z PoistPopis diagnózy
diagnózy
nej
sumy
30 %
Parkinsonova Trvalé zhoršenie motorických funkcií spojené s trachoroba
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 neurológom 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.
30 %
Kóma
Ide o stav trvalého hlbokého bezvedomia pacienta, ktorý 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 zdokumentovaná správou z príslušného anesteziologicko
– resuscitačného oddelenia.
30 %
Ochrnutie
Je ochrnutie najmenej dvoch končatín (paraplégia, hekončatín
miplégia) trvajúce min. 3 mesiace.
neúrazové
(strata schop- Poistné krytie sa nevzťahuje na ochrnutie jednej konnosti používať čatiny (monoplégia), čiastočné ochrnutie a prechodné
končatiny)
ochrnutie.
30 %
Amputácia
Ide o amputáciu najmenej dvoch končatín v dôsledku
horných a dol- ochorenia, ku ktorému došlo v dobe trvania tohto priných končatín poistenia, a to ruky a/alebo nohy aspoň v kĺbe zápästia
v dôsledku
a/alebo chodidla v kĺbe členku. Diagnóza musí byť
ochorenia
potvrdená ošetrujúcim lekárom.

30 %
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30 %

Poistné krytie sa nevzťahuje na amputáciu horných
a dolných končatín následkom úrazu.
Reumatiodná Rozumie sa autoimunitné systémové ochorenie poartritída
stihujúce preferenčne malé kĺby, s istotou potvrdené
príslušným odborným lekárom (reumatológom).
Diagnóza musí byť doložená reumatologickou správou,
potvrdzujúcou charakteristické ťažkosti, zistenie postihnutia 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.
Bechterevova Zápalové ochorenie chrbtice s preukázaním antigechoroba
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, zobrazujúcimi zrastené stavce zmenené zápalom (bambusová
chrbtica); súčasne musia byť prítomné výrazné klinické
problémy (bolestivé pohybové problémy a obmedzenie
dýchacej mechaniky).

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti
Správu odborného lekára neurológa
s príslušnými laboratórnymi vyšetreniami mozgu (CT, EEG), potvrdzujúcu túto
diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom
– neurológom.

Správu odborného lekára anestéziológa
alebo neurológa potvrdzujúcu túto
diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je
deň, ku ktorému bola stanovená táto
diagnóza.
Správu odborného lekára - neurológa
alebo traumatológa s výsledkami vyšetrenia potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému došlo k ochrnutiu.
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.
Správu odborného lekára – reumatológa s výsledkami bioptického vyšetrenia,
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je
deň, ku ktorému bola stanovená
táto diagnóza odborným lekárom
– reumatológom.
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.
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30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

56

Polyarteritis
nodosa

Popis diagnózy
Reumatickou horúčkou sa v zmysle tohto poistenia
rozumie autoimunitná reakcia na protilátky tvorené
proti baktériám beta hemolytického streptokoka s potvrdenými komplikáciami v dôsledku postihnutia – srdca
(perikardu, epikardu, myokardu, endokardu, endokardu
vrátane chlopní) s klinickými príznakmi funkčnej závažnosti srdcového zlyhávania hodnotené podľa klasifikácie NYHA triedy II. – IV., alebo kĺbov (opakované zápaly
kĺbov, deformácie kĺbov). Diagnóza musí byť doložená
lekárskou správou zo špecializovaného pracoviska
(interné, kardiológia, reumatológia vrátane echokardiografického vyšetrenia).
Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitídy postihujúce 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.

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti
Správu odborného lekára – reumatológa, kardiológa alebo internistu s echokardiologickými testami potvrdzujúcu
túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.

Správu odborného lekára – reumatológa alebo pneumológa s výsledkami
bioptického vyšetrenia, potvrdzujúcu
túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom
reumatológom.
Wegenerova Ide o systémové ochorenie typu vaskulitidy, ktoré posti- Správu odborného lekára – reumatogranulomatóz- huje viac orgánov súčasne. Musia byť postihnuté aspoň lóga alebo pneumológa s výsledkami
na vaskulitída dva z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: ob- bioptického vyšetrenia, potvrdzujúcu
ličky, dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybový aparát. túto diagnózu.
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a špecialistom
– reumatológom.
Dňom vzniku poistnej udalosti je
deň, ku ktorému bola stanovená
táto diagnóza odborným lekárom
reumatológom.
ChurgovIde o systémové ochorenie vaskulitidy postihujíce viac Správu odborného lekára – reumatoStraussov
orgánov. Musia byť postihnuté aspoň dva z nasledulóga alebo pneumológa s výsledkami
syndróm –
júcich orgánových systémov súčasne: obličky, dýchací
bioptického vyšetrenia potvrdzujúcu
polyarteritis
trakt, srdce, koža alebo pohybový aparát. Diagnóza musí túto diagnózu.
s postihnutím byť potvrdená biopsiou a špecialistom – reumatológom
pľúc
alebo pneumológom.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Akútna
Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitidy postiSprávu odborného lekára – reumatolósystémová
hujúce viac orgánov. Musia byť postihnuté aspoň dva
ga s výsledkami bioptického vyšetrenia
vaskulitída
z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: obličky, potvrdzujúceho túto diagnózu.
(Kawasakiho dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybové ústrojenstvo.
choroba)
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza špecialistom – reumatológom
Takayasuova Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitidy postiSprávu odborného lekára – reumatolóarteritída
hujúce viac orgánov. Musia byť postihnuté aspoň dva
ga s výsledkami bioptického vyšetrenia,
(vaskulitída)
z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: obličky, potvrdzujúcu túto diagnózu.
dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybový aparát.
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a špecialistom
Dňom vzniku poistnej udalosti je
– reumatológom
deň, ku ktorému bola stanovená
táto diagnóza odborným lekárom
– reumatológom.
Systémová
Systémové ochorenie spojiva spôsobené difúznou fib- Správu odborného lekára – reumatolóprogresívna
rózou kože, ciev a vnútorných orgánov. Diagnóza musí ga s výsledkami bioptického vyšetrenia
potvrdzujúcu túto diagnózu.
sklerodermia byť doložená biopsiou a sérologickým vyšetrením pri
a CREST
súčasnom postihnutím aspoň jedného z nasledujúcich
Dňom vzniku poistnej udalosti je
syndróm
orgánov: srdce, pľúca alebo obličky. Poistné krytie sa
nevzťahuje na lokalizovanú sklerodermiu (lineárna ale- deň, ku ktorému bola stanovená
bo morphea), eosinofílna fascitída. Diagnóza musí byť táto diagnóza odborným lekárom
potvrdená reumatológom.
– reumatológom.
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%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
30 %
Reumatická
horúčka
s komplikáciami srdca

%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
30 %
Crohnova
choroba

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %
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30 %

Popis diagnózy
Závažné ochorenie čriev nejasnej etiológie. Diagnóza
musí byť stanovená odborným gastroenterologickým
vyšetrením, ktoré vychádza z výsledkov doloženého
koloskopického, histologického a laboratórneho nálezu.

Encefalitída
- CreutzfeldtJacobson

Creutfeldovou-Jacobsonovou chorobou sa rozumie
ochorenie spôsobujúce trvalé a nezvratné poškodenie
mozgového tkaniva infekčnou etiológiou. Súčasťou
je lekárske potvrdenie o diagnóze CreutzfeldovaJacobsonova choroba. Diagnóza musí byť stanovená
odborným lekárom neurologického zdravotníckeho
zariadenia na území Slovenskej republiky.
Encefalitída
Zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusovou infeksekundárna
ciou, s následkom takého postihnutia poisteného, že
- kliešťová
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.
Encefalitída – Zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusom polio,
Poliomyelitída s následkom takého postihnutia poisteného, že nie je
(Detská brna) 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.
Japonská
Ide o zápal mozgového tkaniva spôsobený preukázanou
encefalitída
príslušnou vírusovou infekciou. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom infektológom alebo neurológom na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení
vrátane výsledkov lumbálnej punkcie.

Encefalitida
sekundárna
– Reyeův
syndróm

Encefalitída
vírusová,
bakteriálna

Ide o vírusovú infekciu (spôsobenú chrípkovými alebo
herpetickými vírusmi), postihujúcimi najmä pečeňové
a mozgové tkanivo, spravidla v spojení s požitím kyseliny acetylosalicylovej. Diagnóza musí byť stanovená
odborným lekárom infektológom alebo neurológom
na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení vrátane
výsledkov lumbálnej punkcie.

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti
Správu odborného lekára - gastroenterológa 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.
Správu odborného lekára – neurológa,
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom – neurológom.
Správu odborného lekára – infektológa alebo neurológa s laboratórnymi
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správu odborného lekára – infektológa alebo neurológa s laboratórnymi
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom.
Správu odborného lekára – infektológa alebo neurológa s laboratórnymi
výsledkami vrátane výsledkov punkcie
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom infektológom.
Správu odborného lekára – infektológa alebo neurológa s laboratórnymi
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusovou alebo
Správu odborného lekára – infektolóbakteriálnou infekciou, s následkom takého postihnutia ga alebo neurológa s laboratórnymi
poisteného, že nie je schopný vykonávať najmenej tri
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie
bežné denné činnosti, ako je napr. umývanie, obliekapotvrdzujúcu túto diagnózu.
nie, samostatné stravovanie, používanie WC a užívanie
liekov alebo musí byť trvale pripútaný na lôžko tak, že
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
sa nezaobíde bez pomoci druhej osoby. Diagnóza musí ku ktorému bola stanovená táto diagbyť potvrdená odborným lekárom infektológom alebo nóza príslušným odborným lekárom.
neurológom na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení vrátane výsledkov lumbálnej punkcie.
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%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
30 %
Meningitída
vírusová,
bakteriálna

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

Zápal mozgových blán vyvolaný vírusovou alebo bakteriálnou infekciou trvajúcou aspoň 3 mesiace od stanovenia diagnózy, 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. Poistné krytie
sa nevzťahuje na meningitídu ako následok infekcie,
spôsobenej vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV).
MeningoZápal mozgových blán a mozgu spôsobený vírusovou
encefalitída
alebo bakteriálnou infekciou. Diagnóza musí byť dolovírusová,
žená správou príslušného infektológa alebo neurológa
bakteriálna
a podporená pozitívnym nálezom výsledku vyšetrenia
mozgo-miešneho moku (získaného lumbálnou punkciou) a inými ďalšími, pre potvrdenie tohto ochorenia
nutnými laboratórnymi výsledkami a testami (vrátane
serologických).
Fulminantná Masívna nekróza obličkového tkaniva pri akútnej
hepatitída
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.
Musí byť doložená laboratórnymi (serologickými) tesVírusová
hepatitída – C tami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým nálezom
a inými laboratórnymi testami (vrátane obličkových
testov) umožní infektológovi jednoznačne potvrdiť uvedenú diagnózu prekonaného ochorenia. Diagnóza musí
byť potvrdená správou odborného lekára hepatológa
alebo infektológa.

Správu odborného lekára – infektológa alebo neurológa s laboratórnymi
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správu odborného lekára – infektológa alebo neurológa s laboratórnymi
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správu odborného lekára – hepatológa
alebo infektológa potvrdzujúcu túto
diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správu odborného lekára – hepatológa
alebo infektológa, s výsledkami serologických testov, potvrdzujúcu túto
diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Vírusová
Musí byť doložená laboratórnymi (serologickými) tesSprávu odborného lekára – hepatológa
hepatitída – D tami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým nálezom
alebo infektológa, s výsledkami seroa inými laboratórnymi testami (vrátane obličkových
logických testov, potvrdzujúcu túto
testov) umožní infektológovi jednoznačne potvrdiť uve- diagnózu.
denú diagnózu prekonaného ochorenia. Diagnóza musí
byť potvrdená správou odborného lekára hepatológa
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
alebo infektológa.
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Vírusová
Musí byť doložená laboratórnymi (serologickými) tesSprávu odborného lekára – hepatológa
hepatitída – E tami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým nálezom
alebo infektológa s výsledkami seroa inými laboratórnymi testami (vrátane obličkových
logických testov, potvrdzujúcu túto
testov) umožní infektológovi jednoznačne potvrdiť uve- diagnózu.
denú diagnózu prekonaného ochorenia. Diagnóza musí
byť potvrdená správou odborného lekára hepatológa
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
alebo infektológa.
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Encefalitída
Ide o zápal nervov a mozgu spôsobený vírusom Rabies. Správu odborného lekára – infektológa alebo neurológa s laboratórnymi
sekundárna
Diagnóza musí byť potvrdená infektológom alebo
neurológom.
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie
– besnota
potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
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30 %

Popis diagnózy

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti

%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
10 %
Rakovina
in situ

10 %

10 %

10 %
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10 %

Lymská
borelióza

Tuberkulóza

Tetanus

Brušný týfus

10 %

Cholera

10 %

Horúčka
dengue

Popis diagnózy

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti

Je preinvazívny nádor, t.j. nádor s nerozvinutým obrazom 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/.
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 špecializovaného pracoviska.
Tuberkulózou sa v zmysle tohto ochorenia rozumie
infekčné ochorenie spôsobené Mycobaktériou tuberculosis (Kochov bacil), získané nákazou od infikovanej
osoby alebo konzumáciou kontaminovanej potraviny
(mlieko...). Diagnóza musí byť doložená lekárskou správou 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 diagnostikovanú pozitivitu na HIV.
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
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Správu odborného lekára – infektológa
potvrdzujúcu túto diagnózu.

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 doložená preukazom infekčného agens mikrobiologickým
vyšetrením.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom infektológom.

Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správu odborného lekára – infektológa
alebo neurológa potvrdzujúcu túto
diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.

Dňom vzniku poistnej udalosti je
deň, ku ktorému bola stanovená táto
diagnóza.

Správu odborného lekára – infektológa,
pneumológa alebo ftizeológa potvrdzujúcu túto diagnózu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným lekárom.
Správu odborného lekára – infektológa
potvrdzujúcu túto diagnózu.

Poistné krytie sa nevzťahuje na ochorenie paratyfom
A, B, C, a na bacilonosiče.
Ide o hnačkové a dehydratujúce ochorenie spôsobené Správu odborného lekára – infektológa
vírusom vibrio cholerae. Diagnóza musí byť potvrdená potvrdzujúcu túto diagnózu.
infektológom na základe klinického priebehu ochorenia
a musí byť predložené dôkazné laboratórne vyšetrenie. Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom infektológom.
Ide o horúčkovité ochorenie spôsobené vírusom denSprávu odborného lekára – infektológa
gue, prenášaným komármi. Diagnóza musí byť potvrde- potvrdzujúcu túto diagnózu.
ná infektológom na základe priebehu ochorenia a musí
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
byť predložené dôkazné laboratórne vyšetrenie.
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom infektológom.
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10 %

Schistosomóza

10 %

Malária

Popis diagnózy

Pre oznámenie poistnej udalosti je
nevyhnutné doložiť tieto dokumenty
s vyznačeným dátumom vzniku
poistnej udalosti

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 výsledkami histologických testov potvrdzujúcu túto diagnózu.

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 Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
vyšetrenie.
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom infektológom.
Ide o parazitárne ochorenie krvi spôsobené prvokmi
Správu odborného lekára – infektológa
rodu Plasmodiae. Diagnóza musí byť potvrdená infekpotvrdzujúcu túto diagnózu.
tológom na základe priebehu ochorenia a musí byť
predložené dôkazné laboratórne vyšetrenie.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom infektológom.

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 životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre inves čné životné poistenie (ďalej
len „VPP IŽP“), ktoré eto OPP SZV2 dopĺňajú. V prípade 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 rozumie, stanovenie diagnózy niektorej z kri ckých chorôb
špecifikovaných v prílohe k týmto OPP SZV2 alebo podstúpenie niektorej z operácií špecifikovaných v prílohe
k týmto OPP SZV2, ale iba za predpokladu, že poistná
udalosť nastane až po uplynu 6 mesiacov odo dňa začiatku tohto pripoistenia.
2.2 V prípade poistnej udalos , pri ktorej je v prílohe k týmto 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 nevyhnutnú 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 poistné plnenie poistenému ako oprávnenej osobe. V prílohe k týmto OPP SZV2 je špecifikované, ktorý deň sa
pri jednotlivých kri ckých chorobách/operáciách považuje za dátum vzniku poistnej udalos .
3.2 Bezodkladne, po vzniku poistnej udalos , nahlasuje poistený 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
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Dňom vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom infektológom.
Správu odborného lekára – infektológa
potvrdzujúcu túto diagnózu.

oprávnenej osobe vznikol nárok v zmysle ustanovenia
článku 2 bod 2.2 týchto OPP SZV2. Konkrétna výška poistného plnenia pre jednotlivé poistné udalos je uvedená 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 poistných obdobiach.
4.2 Výška poistného je rovnaká po celú dobu trvania pripoistenia, tak ako bola dohodnutá v poistnej zmluve.
4.3 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pripoistenie 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 zdravotníctve, ktorý bude viesť
k nárastu schopnos diagnos kovať choroby a liečiť
ich, poisťovateľ je oprávnený primerane zvýšiť sadzby
poistného na ďalšie poistné obdobia. Prípadná zmena
sadzby poistného sa riadi ustanovením 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 prílohe k týmto OPP SZV2 dohodnuté poistné plnenie vo
výške 100 % poistnej sumy, poisťovateľ súčasne s poistným 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-
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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 poistnej udalos znížená o hodnotu vyplateného poistného
plnenia (ďalej len „znížená poistná suma“). K rovnakému 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. Poisťovateľ je povinný vypla ť najviac 100 % poistnej sumy.
Právo oprávnenej osoby na výplatu bonusu za podmienok 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 poisteného prostredníctvom lekára, ktorého sám určí.
6.4 Na pripoistenie sa nevzťahujú ustanovenia o ochrane
pred infláciou 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 žiadosť poistníka, poisťovateľ zníži poistné plnenie a vypla poistenému poistnú sumu iba v hodnote, ktorú by
mala pred takýmto zvýšením.
6.6 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potreby zmeny (predovšetkým v nadväznos na vývoj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových
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, poisťovateľ
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 doručením nového znenia OPP SZV2 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 poistník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych 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 nasledujúcich udalos :
a) zánik hlavného poistenia,
b) výpoveď poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vrátane výpovede podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka
c) odmietnu e poistného plnenia poisťovateľom podľa
§ 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 (poprípade v príslušnom návrhu na zmenu poistnej zmluvy,
ktorým sa toto pripoistenie dojednáva k hlavnému
poisteniu),
g) ku dňu vzniku poistnej udalos , ak výška vyplateného 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 počas 6 mesiacov odo dňa začiatku pripoistenia, v takom prípade pripoistenie zaniká od počiatku a poistenému 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 Občianskeho 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 frekvencii, ako je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného,
t.j. mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Žiadosť
poistníka o zmenu tohto Pripoistenia (žiadosť o zmenu poistnej zmluvy) je potrebné doručiť poisťovateľovi najneskôr
v posledný deň poistného obdobia predchádzajúceho poistnému obdobiu, v ktorom má navrhovaná zmena nadobudnúť účinnosť. Pokiaľ už bolo z tohto Pripoistenia oprávnenej 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.
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100 % Infarkt
PS
myokardu
+ 20 %
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus

Popis diagnózy/operácie
Je smrť časti srdcového svalu spôsobená prerušením
krvného zásobovania v príslušnej oblasti. Diagnóza
akútneho infarktu myokardu musí byť potvrdená splnením obidvoch nasledujúcich kritérií: a) nové zmeny
na EKG, ktoré preukazujú infarkt; b) charakteristické
zvýšenie špecifických enzýmov alebo pozitívnosť príslušných biochemických testov.

Vznik poistnej udalosti oprávnená
osoba preukazuje predložením nižšie
uvedených dokumentov s vyznačeným
dátumom vzniku poistnej udalosti
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.
Operácia
Kardiológom indikovaná operácia s cieľom korekcie po- Komplexná správa z odborného pracosrdca s cieľom rúch chlopní a riešenia skratov medzi komorami srdca. viska, kde bola realizovaná operácia,
korekcie po- Operácia musí byť vykonaná na území Slovenskej revždy s uvedením dátumu operácie.
rúch chlopní publiky. Prípadná operácia v zahraničí musí byť vopred
a riešenia
odsúhlasená poisťovateľom, a to písomnou formou.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň
skratov medzi V prípade nesplnenia tejto podmienky nie je poisťovateľ uskutočnenia operácie.
komorami
povinný vyplatiť poistné plnenie.
srdca
Dilatačná kar- Kardiomyopatiou (ochorením svaloviny srdca myokar- Správa z odborného kardiologického
pracoviska, ktorá potvrdzuje uvedenú
diomyopatia du) sa v zmysle tohto Pripoistenia rozumie dilatovaná
diagnózu.
– zlyhanie
kardiomyopatia, t.j. spravidla pozápalové postihnutie
srdca
myokardu. Diagnóza musí byť potvrdená kardiológom
na základe významných klinických príznakov (t.j. podľa Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
klasifikácie NYHA III.–IV. stupeň zlyhávania srdca, EKG, ku ktorému bola stanovená táto diagechokardiografia (EF LK musí byť pod 25 %) a katetrizač- nóza príslušným odborným lekárom.
ného vyšetrenia, poprípade doplneného biopsiou srdca.
Poistnou udalosťou nie sú iné kardiomyopatie, t.j. hypertrofické, reštriktívne, geneticky podmienené a zapríčinené toxickými vplyvmi (alkoholická kardiomyopatia)
alebo pri súčasnej infekcii vírusom HIV.
Operácia
Kardiológom indikovaná operácia aorty, ktorá musí byť Komplexná správa z odborného pracoaorty
vykonaná na území Slovenskej republiky. Vykonanie
viska, kde bola realizovaná operácia,
operácie v zahraničí musí byť vopred písomne odsúvždy s uvedením dátumu
hlasené poisťovateľom, inak sa nepokladá za poistnú
operácie.
udalosť na účely tohto Pripoistenia.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň
uskutočnenia operácie.
VnútroJe akékoľvek vnútrolebečné krvácanie do mozgu, jeho Výsledky neurologického vyšetrenia
lebečné
dutín alebo mozgových plien, pokiaľ nebolo spôsobené (CT, angiografie alebo NMR); prepúšťakrvácanie
úrazom.
cia správa z nemocnice alebo
(neúrazové)
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 príhody.
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Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola odborným lekárom
stanovená diagnóza.
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100 %
PS
+ 20 %
bonus

Názov
diagnózy

Popis diagnózy/operácie

Poškodenie
Je akékoľvek poškodenie mozgu jeho nedokrvenosťou
mozgu
(ischémiou), ktorá zanechá neurologické následky.
v dôsledku
nedostatočného krvného
zásobenia

Ťažké zlyhávanie pľúc

Vznik poistnej udalosti oprávnená
osoba preukazuje predložením nižšie
uvedených dokumentov s vyznačeným
dátumom vzniku poistnej udalosti
Výsledky neurologického vyšetrenia
(CT, angiografie alebo NMR); prepúšťacia 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 príhody.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola odborným lekárom
stanovená diagnóza.
Komplexná správa z odborného pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo
diagnózu, vždy s uvedením
dátumu stanovenia diagnózy, správa
spirometrického vyšetrenia, analýza
krvných plynov a potvrdenie trvalej
kyslíkovej liečby.

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
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
než 55 mmHg.
ku ktorému bola stanovená diagnóza
chronickej respiračnej insuficiencie
lekárom pneumológom.
Zlyhanie
Ide o konečné štádium ochorenia pečene, ktoré spôso- Správa odborného lekára internistu
buje ascites, trvalú žltačku, rozvoj pažerákových a žaalebo hepatológa potvrdzujúca túto
pečene
lúdočných varixov a hepatálnu encefalopathiu, pričom diagnózu.
tieto uvedené príznaky musia byť prítomné súčasne.
Diagnóza musí byť stanovená odborným lekárom hepa- Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
tológom alebo internistom.
ku ktorému bola stanovená táto diagPoistnou udalosťou nie sú prípady zlyhania pečene spô- nóza príslušným odborným lekárom.
sobené abúzom alkoholu alebo návykových látok.
Zlyhanie
Je natoľko pokročilé a nezvratné zlyhanie obidvoch obli- Rozhodnutia o zaradení do trvalého
obličiek
čiek, že si vyžaduje zaradenie do trvalého dialyzačného dialyzačného programu alebo správa
vyžadujúce
programu. Príslušný odborný lekár musí potvrdiť, že
z dialyzačného strediska (nefrológie)
dialýzu alebo liečba umelou obličkou trvala najmenej 3 mesiace.
po najmenej 3 mesiacoch trvajúcej
transplantáciu
liečby umelou obličkou.

Aplastická
anémia

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
keď uplynuli 3 mesiace liečby poisteného dialýzou.
Správa ošetrujúceho hematológa
Je zlyhanie funkcie kostnej drene, v dôsledku čoho je
v krvi nedostatok červených a bielych krviniek a krvných o priebehu ochorenia.
doštičiek. Ochorenie musí spĺňať aspoň jednu z nasle- Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
dujúcich podmienok: a) pravidelné krvné transfúzie
ku ktorému bola príslušným hematolópočas najmenej troch mesiacov, b) pravidelná apligom stanovená táto diagnóza.
kácia imunosupresívnych látok počas najmenej troch
mesiacov, c) transplantácia kostnej drene alebo zaradenie do jej programu. Diagnóza musí byť potvrdená
hematológom.

63

100 %
PS
+ 20 %
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus

64

Názov
diagnózy
Transplantácia životne
dôležitých orgánov a transplantácia
kostnej drene

Popis diagnózy/operácie

Je životne nevyhnutná transplantácia srdca, pľúc, pečene, obličiek, pankreasu alebo kostnej drene, keď je
príjemcom poistený. Transplantácia musí byť založená
na objektívnom potvrdení od odborných lekárov o zlyhaní príslušných orgánov. Operácia musí byť uskutočnená 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 prípade transplantácie životne dôležitých orgánov, ak mu už
pred takouto transplantáciou vzniklo na základe toho
istého zmluvného vzťahu právo na poistné plnenie z dôvodu diagnostikovania ochorenia vedúceho k takejto
transplantácii.
Idiopatická
Ide o ochorenie neznámeho pôvodu postihujúce pľúcne
pľúcna fibróza interstícium. Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou
a správou príslušného špecialistu pneumológa.

Vznik poistnej udalosti oprávnená
osoba preukazuje predložením nižšie
uvedených dokumentov s vyznačeným
dátumom vzniku poistnej udalosti
Komplexná správa z odborného pracoviska, kde bola uskutočnená transplantácia, vždy s uvedením dátumu
operácie.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň
uskutočnenia operácie.

Správa odborného lekára pneumológa
s výsledkami bioptického vyšetrenia
potvrdzujúca túto diagnózu.

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom
pneumológom.
Cystická fibJe multisystémové ochorenie, ktorého prejavmi sú chro- Správa odborného lekára pneumológa
róza
nické ochorenie dýchacích ciest, insuficiencia vonkajšej s výsledkami molekulárno-genetického
sekrécie pankreasu, vysoká koncentrácia elektrolytov
vyšetrenia alebo tzv. potného testu
v pote a obštruktívna azoospermia. Diagnóza musí byť potvrdzujúca túto diagnózu.
potvrdená pediatrom na základe molekulárno-genetického vyšetrenia alebo na základe klinického nálezu
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
pozitívnosti tzv. potného testu (koncentrácia chloridu
ku ktorému bola stanovená táto diagv pote musí presahovať hodnotu 60 nmol/l).
nóza príslušným odborným lekárom
pneumológom.
Epidermolysis Ide o závažné dermatologické ochorenie vyznačujúce sa Diagnóza musí byť potvrdená odborbullosa (cho- ľahkou poraniteľnosťou kože s komplikovaným hojením. ným lekárom dermatológom alebo
roba motýlích
pediatrom.
krídel)
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom
dermatológom.
Juvenilná
Je systémové ochorenie spojiva spôsobené difúznou
Správa odborného lekára reumatológa
systémová
fibrózou kože, ciev a vnútorných orgánov. Diagnóza
s výsledkami bioptického vyšetrenia
progresívna
musí byť doložená biopsiou a sérologickým vyšetrením potvrdzujúca túto diagnózu.
sklerodermia pri súčasnom postihnutí aspoň jedného z nasledujúcich
orgánov: srdce, pľúca alebo obličky. Diagnóza musí byť Dátum vzniku poistnej udalosti je
potvrdená reumatológom.
deň, ku ktorému bola stanovená
Poistnou udalosťou nie je lokalizovaná sklerodermia
táto diagnóza odborným lekárom
(lineárna alebo morphea).
reumatológom.
Prepúšťacia správa z nemocnice alebo
Roztrúsená
Je chronické ochorenie centrálneho nervového systéspráva z neurológie, ktorá stanovila
skleróza
mu, vyvolané poškodením obalov nervových vlákien
alebo potvrdila trvalú diagnózu, vždy
úbytkom myelínu. Musí ísť o také štádium ochorenia,
v ktorom pretrvávajú neurologicky nepochybné známky s uvedením dátumu, ku ktorému bola
postihnutia pacienta. Diagnózu je potrebné doložiť po- diagnóza stanovená.
zitívnym nálezom magnetickej rezonancie.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
keď bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom neurológom.
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%
plnenia
z Poistnej
sumy
100 %
PS
+ 20 %
bonus

%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
100 % Amyotrofická
PS
laterálna
+ 20 % skleróza
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus

Je 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 stravovanie, používanie WC a užívanie liekov alebo musí byť trvale pripútaný na lôžko, takže sa nezaobíde bez pomoci
druhej osoby.
Apalický
Ide o nekrózu (odumretie) mozgovej kôry s nepostihnusyndróm
tým mozgovým kmeňom. Tento stav musí byť potvrdený odborným lekárom neurológom alebo anestéziológom. Kritériá spĺňajúce diagnózu apalického syndrómu
musia trvať najmenej 1 mesiac.
Poistnou udalosťou nie sú apalické syndrómy spôsobené intoxikáciou alkoholom a konzumáciou drog.
Strata reči
Je úplná, trvalá a nezvratná strata schopnosti hovoriť
neúrazová
v dôsledku postihnutia hlasiviek, ktoré pretrváva súvisle
počas minimálne 12 mesiacov. Diagnóza musí potvrdzovať chorobu hlasiviek spôsobujúcu stratu reči.
Poistnou udalosťou nie sú vznik postihnutia v dôsledku
psychického stavu (tj. všetky príčiny súvisiace s psychiatrickými diagnózami) a prípady spôsobené úrazom.
Ochrnutie
Je ochrnutie všetkých končatín (kvadruplégia), ktoré
končatín
trvá nepretržite minimálne počas troch mesiacov.
neúrazové
Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom neu(strata schop- rológom alebo traumatológom.
nosti používať Poistnou udalosťou nie sú čiastočné ochrnutie alebo
končatiny)
prechodné ochrnutie a ochrnutie následkom úrazu.
Slepota
Je úplná a trvalá strata zraku oboch očí, ktorá vznikla
(neúrazová,
následkom ochorenia, ku ktorému došlo počas trvania
obidve oči)
tohto Pripoistenia.
Poistnou udalosťou nie je slepota spôsobená úrazom.

100 %
PS
+ 20 %
bonus

Hluchota
(neúrazová
strata sluchu,
obidve uši)

100 %
PS
+ 20 %
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus

100 %
PS
+ 20 %
bonus
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Popis diagnózy/operácie

Vznik poistnej udalosti oprávnená
osoba preukazuje predložením nižšie
uvedených dokumentov s vyznačeným
dátumom vzniku poistnej udalosti
Správa odborného lekára neurológa
s náležitými testami potvrdzujúcimi
túto diagnózu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom neurológom.
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.
Správa odborného lekára neurológa,
ORL špecialistu alebo psychiatra potvrdzujúca túto diagnózu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správa odborného lekára neurológa
alebo traumatológa potvrdzujúca túto
diagnózu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému došlo k ochrnutiu.
Lekárska správa z odborného pracoviska o priebehu ochorenia zraku, ktoré
spôsobilo trvalú obojstrannú slepotu.

Dátum vzniku poistnej udalosti je
deň, ku ktorému bola stanovená
táto diagnóza odborným lekárom
oftalmológom.
Je úplná obojstranná a trvalá strata sluchu, ktorá
Správa z nemocnice, v prípade hosvznikla následkom ochorenia, ku ktorému došlo počas pitalizácie na odbornom pracovisku
trvania tohto Pripoistenia. Hluchota musí byť potvrdená (ORL), ktoré stanovilo túto diagnózu;
lekárskym vyšetrením vrátane audiometrických a zvuko- správa o doplnkových vyšetreniach sluvoprahových testov a správou odborného lekára – OLR chového aparátu (RTG, CT, audiogram
špecialistu.
a ďalšie).
Poistnou udalosťou nie je hluchota spôsobená úrazom.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená trvalá
diagnóza odborným lekárom ORL
špecialistom.
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100 %
PS
+ 20 %
bonus

Popis diagnózy/operácie

Je ochorenie prejavujúce sa charakteristickým nekontrolovateľným 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.
Nezhubný ná- Sú nezhubné nádory mozgu, mozgových blán a predĺdor na mozgu 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 neoperovateľný, neurologické vyšetrenie musí preukázať trvalé
neurologické následky pre poisteného.
Poistnou udalosťou nie sú jednoduché cysty, granulómy,
vaskulárne malformácie, hematómy, nádory hypofýzy
a chrbtice.

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
pracoviskom na území Slovenskej republiky v dobe
trvania Pripoistenia. Tvorba protilátok zodpovedajúcich 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 personálu, 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 uvedeného ochorenia u osôb s hemofíliou.
30 % PS Primárna sva- Skupina dedičných degeneratívnych ochorení svalov,
lová dystrofia charakterizovaná bolestivosťou a ochabnutím svalstva,
– pokročilé
s následkom takého postihnutia poisteného, že nie je
štádiá
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.
Poistnou udalosťou nie je diagnostikovanie vyššie
uvedeného ochorenia s rodinným výskytom týchto
ochorení.
100 %
PS
+ 20 %
bonus
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AIDS/HIV
a) následkom
krvnej transfúzie alebo
b) ochorenie
z povolania
zdravotníkov

Vznik poistnej udalosti oprávnená
osoba preukazuje predložením nižšie
uvedených dokumentov s vyznačeným
dátumom vzniku poistnej udalosti
Prepúšťacia správa z nemocnice alebo
potvrdená kópia správy odborného
pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo diagnózu zhubného nádoru, vždy
s uvedením dátumu, ku ktorému bola
diagnóza stanovená a fotokópia histologického nálezu s číslom preparátu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom onkológom
alebo patológom na základe histologického alebo iného nespochybniteľného
vyšetrenia preukazujúceho zhubné
postupujúce ochorenie.

Komplexná správa z odborného pracoviska, 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 odborným lekárom neurológom.
V prípade a) stanovisko oficiálne
registrovaného pracoviska v SR, ktoré
podalo infikovanú krv alebo krvný derivát; ďalej pozitívny výsledok vyšetrenia
protilátok HIV do 6 mesiacov od podania 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 poistnej udalosti.
Dátum vzniku poistnej udalosti je
deň, ku ktorému bola preukázaná HIV
infekcia po splnení všetkých uvedených
podmienok.
Správa odborného lekára neurológa,
potvrdzujúca túto diagnózu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom neurológom.
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%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
100 % Zhubný nádor
PS
+ 20 %
bonus

%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
30 % PS Kóma
(neúrazová)

Popis diagnózy/operácie

Ide o stav trvalého hlbokého bezvedomia pacienta,
ktorý nereaguje na vonkajšie stimuly a vnútorné potreby. 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.
30 % PS Ochrnutie
Je ochrnutie najmenej dvoch končatín (paraplégia, hedvoch konča- miplégia) trvajúce aspoň 3 mesiace.
tín súčasne
Poistnou udalosťou nie je ochrnutie jednej končatiny
– neúrazové (monoplégia), čiastočné ochrnutie (paréza) a prechodné
ochrnutie pre úrazovú príčinu.
30 % PS Amputácia
Ide o amputáciu najmenej dvoch končatín v dôsledku
horných a dol- ochorenia, ku ktorému došlo v čase trvania tohto
ných končatín Pripoistenia, a to ruky aspoň v kĺbe zápästia a/alebo
– neúrazová
chodidla aspoň v kĺbe členka. Diagnóza musí byť potvrdená ošetrujúcim lekárom.
Poistnou udalosťou nie je amputácia horných a dolných
končatín následkom úrazu.
30 % PS Juvenilná
Ide o autoimunitné systémové ochorenie postihujúce
idiopatická
preferenčne malé kĺby potvrdené príslušným odborným
reumatoidná lekárom. Diagnóza musí byť doložená reumatologickou
artritída
správou a pozitivitou laboratórnych vyšetrení vrátanie
hodnôt zápalových markerov (CRP, FW) a hladín špecifických protilátok (t.j. RF reumatoidného faktora).

30 % PS Akútna
reumatická
horúčka

30 % PS Systémový
lupus erytematodes
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30 % PS Polyarteritis
nodosa

Autoimunitná reakcia na protilátky tvorené proti baktériám beta hemolytického streptokoka s potvrdenými
komplikáciami v dôsledku postihnutia srdca (s klinickými 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.
Ide o autoimunitné systémové ochorenie charakterizované rozvojom autoprotilátok pôsobiacich proti rôznym
vlastným orgánom.
Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitídy postihujúce 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.

Vznik poistnej udalosti oprávnená
osoba preukazuje predložením nižšie
uvedených dokumentov s vyznačeným
dátumom vzniku poistnej udalosti
Správa odborného lekára anestéziológa
alebo neurológa potvrdzujúca túto
diagnózu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je
deň, ku ktorému bola stanovená táto
diagnóza.

Správa odborného lekára neurológa
potvrdzujúca túto diagnózu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému došlo k ochrnutiu.
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.
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.
Správa odborného lekára reumatológa,
kardiológa alebo internistu s echokardiologickými testami potvrdzujúca túto
diagnózu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správa odborného lekára reumatológa.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom.
Správa odborného lekára s výsledkami
bioptického vyšetrenia potvrdzujúca
túto diagnózu.

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
30 % PS Wegenerova Ide o systémové ochorenie typu vaskulitídy, ktoré posti- Správa odborného lekára reumatológa
granulomatóz- huje viac orgánov súčasne. Musia byť postihnuté aspoň s výsledkami bioptického vyšetrenia
na vaskulitída dva z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: ob- potvrdzujúca túto diagnózu.
ličky, dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybový aparát.
Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a špecialistom
Dátum vzniku poistnej udalosti je
reumatológom.
deň, ku ktorému bola stanovená
táto diagnóza odborným lekárom
reumatológom.
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%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
30 % PS Kawasakiho
vaskulitída

Popis diagnózy/operácie
Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitídy postihujúce 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 špecialistom reumatológom.
Správa odborného lekára reumatológa
s výsledkami bioptického vyšetrenia
potvrdzujúca túto diagnózu.

Ide o systémové ochorenie povahy vaskulitídy postihujúce 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
Dátum vzniku poistnej udalosti je
reumatológom.
deň, ku ktorému bola stanovená
táto diagnóza odborným lekárom
reumatológom.
30 % PS CreutzCreutzfeldtovou-Jakobovou chorobou sa rozumie ocho- Správa odborného lekára neurológa
feldtovarenie spôsobujúce trvalé a nezvratné poškodenie moz- potvrdzujúca túto diagnózu.
Jakobova
gového tkaniva infekciou. Diagnóza musí byť stanovená
choroba
odborným lekárom neurologického zdravotníckeho
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
zariadenia na území Slovenskej republiky.
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom neurológom.
Správa odborného lekára infektológa
30 % PS Encefalitída
Ide o zápal mozgového tkaniva spôsobený infekciou –
alebo neurológa s laboratórnymi
– kliešťová
vírusom kliešťovej meningoencefalitídy s následkom
dlhodobého neurologického poškodenia v trvaní najme- výsledkami vrátane lumbálnej punkcie
nej tri mesiace. Diagnóza musí byť stanovená odborným potvrdzujúca túto diagnózu.
lekárom infektológom alebo neurológom na základe
výsledkov laboratórnych vyšetrení vrátane výsledkov
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
lumbálnej punkcie.
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správa odborného lekára infektológa
30 % PS Poliomyelitída Ide o zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusom
(detská obrna) polio s následkom takého postihnutia poisteného, že
alebo neurológa s laboratórnymi
nie je schopný vykonávať najmenej tri bežné denné
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie
činnosti, ako je napr. umývanie, obliekanie, samostatné potvrdzujúca túto diagnózu.
stravovanie, používanie WC a užívanie liekov alebo musí
byť trvale pripútaný na lôžko tak, že sa nezaobíde bez
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
pomoci druhej osoby. Diagnóza musí byť stanovená
ku ktorému bola stanovená táto diagodborným lekárom infektológom alebo neurológom
nóza príslušným odborným lekárom.
na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení vrátane
výsledkov lumbálnej punkcie.
30 % PS Encefalitída
Ide o zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusovou
Správa odborného lekára infektológa
iná – vírualebo bakteriálnou infekciou s následkom takého
alebo neurológa s laboratórnymi
sová alebo
postihnutia poisteného, že nie je schopný vykonávať
výsledkami vrátane lumbálnej punkcie
bakteriálna
najmenej tri bežné denné činnosti, ako je napr. umýpotvrdzujúca túto diagnózu.
vanie, obliekanie, samostatné stravovanie, používanie
WC a užívanie liekov alebo musí byť trvale pripútaný
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
na lôžko tak, že sa nezaobíde bez pomoci druhej osoku ktorému bola stanovená táto diagby. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom
nóza príslušným odborným lekárom.
infektológom alebo neurológom na základe výsledkov
laboratórnych vyšetrení vrátane výsledkov lumbálnej
punkcie.
30 % PS Meningitída
Ide o zápal mozgových blán a mozgu vyvolaný vírusovou
vírusová, bak- alebo bakteriálnou infekciou. Diagnóza musí byť potvrteriálna
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).
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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 diagnóza príslušným odborným lekárom.
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30 % PS Takayasuova
vaskulitída

Vznik poistnej udalosti oprávnená
osoba preukazuje predložením nižšie
uvedených dokumentov s vyznačeným
dátumom vzniku poistnej udalosti

%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
30 % PS Meningoencefalitída
vírusová,
bakteriálna

30 % PS Leptospiróza

Ide o zápal mozgových blán a mozgu spôsobený vírusovou alebo bakteriálnou infekciou. Diagnóza musí byť
doložená 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).
Táto diagnóza musí byť doložená akútnymi ťažkosťami,
zodpovedajúcim klinickým nálezom a korelujúcimi laboratórnymi testami (predovšetkým sérologickými, a to
stanovením špecifických IgM protilátok). Diagnóza musí
byť potvrdená správou odborného lekára hepatológa
alebo infektológa.

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.
30 % PS Vírusová
Táto diagnóza musí byť potvrdená laboratórnymi teshepatitída – C 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 hepatológa alebo infektológa.
Poistnou udalosťou nie sú prípady spôsobené abúzom
alkoholu alebo návykových látok.
30 % PS Vírusová he- Musí byť potvrdená laboratórnymi (sérologickými)
patitída – D
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 hepatológa alebo infektológa.
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30 % PS Fulminantná
hepatitída

Popis diagnózy/operácie

Vznik poistnej udalosti oprávnená
osoba preukazuje predložením nižšie
uvedených dokumentov s vyznačeným
dátumom vzniku poistnej udalosti
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 diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správa odborného lekára hepatológa
alebo infektológa s výsledkami laboratórnych testov potvrdzujúca túto diagnózu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správa odborného lekára hepatológa
alebo infektológa potvrdzujúca túto
diagnózu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správa odborného lekára hepatológa
alebo infektológa s výsledkami sérologických testov potvrdzujúca túto
diagnózu.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správa odborného lekára hepatológa
alebo infektológa s výsledkami sérologických testov potvrdzujúca túto
diagnózu.

Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
30 % PS Vírusová
Musí byť potvrdená laboratórnymi (sérologickými)
Správa odborného lekára hepatológa
hepatitída – E testami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým nálezom alebo infektológa s výsledkami séroa inými laboratórnymi testami (vrátane pečeňových
logických testov potvrdzujúca túto
testov) umožnia infektológovi jednoznačne potvrdiť
diagnózu.
uvedenú diagnózu prebiehajúceho ochorenia. Diagnóza
musí byť potvrdená správou odborného lekára hepato- Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
lóga alebo infektológa.
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Správa odborného lekára infektológa
30 % PS Lymfatická
Lymfatická borelióza v zmysle tohto Pripoistenia znaalebo neurológa potvrdzujúca túto
borelióza
mená stanovenie diagnózy ochorenia v II. a III. štádiu
choroby, laboratórne potvrdené príslušným odborným diagnózu.
pracoviskom – neurológiou alebo infekčným oddelením.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
Musí byť zdokumentovaná prítomnosťou klinických
príznakov, sérologickým vyšetrením krvi a prípadne
ku ktorému bola stanovená táto diagpodľa lokalizácie postihnutia vyšetrením mozgovo-mieš- nóza príslušným odborným lekárom.
neho moku alebo kĺbového punktátu. Diagnóza musí
byť doložená lekárskou správou zo špecializovaného
pracoviska.

69

%
plnenia
Názov
z Poistdiagnózy
nej
sumy
30 % PS Diabetes
mellitus I. typ
s intenzifikovaným inzulínovým režimom (závislý
od inzulínu)
30 % PS Celiakia

30 % PS Prudký zápal
hrtana (akútna subglotická
laryngitída,
ASL) alebo
akútna
epiglotitída
30 % PS Paratonzilárny absces

Popis diagnózy/operácie
Diabetes mellitus na účely tohto Pripoistenia znamená
chronické ochorenie (získané v priebehu života poisteného), v ktorého dôsledku vznikne stav chronickej
hyperglykémie. Táto diagnóza musí byť doložená lekárskou správou potvrdzujúcou diagnózu diabetes mellitus
I. ypu, ktorá pre svoju závažnosť vyžaduje liečenie pravidelnými aplikáciami inzulínových injekcií, pričom táto
liečba už trvá minimálne počas 2 rokov.
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 režimu musí byť potvrdená objektívnym nálezom odborného pediatrického pracoviska alebo gastroenterológie.
Prudký zápal hrtana na účely tohto Pripoistenia predstavujú iba závažné formy vyžadujúce hospitalizáciu
a urgentnú invazívnu intervenciu, ako je intubácia,
koniopunkcia, koniotómia alebo tracheostómia.

Vznik poistnej udalosti oprávnená
osoba preukazuje predložením nižšie
uvedených dokumentov s vyznačeným
dátumom vzniku poistnej udalosti
Správa odborného lekára pediatra alebo diabetológa, ktorá potvrdzuje túto
diagnózu.
Dátum vzniku tejto poistnej udalosti je
deň, keď uplynuli 2 roky liečby poisteného inzulínom.
Správa odborného lekára pediatra alebo gastroenterológa potvrdzujúca túto
diagnózu vrátane výsledkov laboratórnych vyšetrení a biopsie.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.
Diagnóza musí byť potvrdená správou
o hospitalizácii.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE SMRTEĽNÉHO ÚRAZU ADR3
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smrteľného úrazu (ďalej len „OPP ADR3“) 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 tvoria neoddeli70

teľnú súčasť poistnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VPP ŽP, VPP IŽP alebo VPP ÚP na strane jednej
s ustanoveniami týchto OPP ADR3 na strane druhej, majú
prednosť ustanovenia týchto OPP ADR3.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
Poistnou udalosťou je smrť poisteného v dôsledku úrazu,
ako je definovaný v článku 2 VPP ÚP. Úraz musí nastať počas
doby trvania tohto pripoistenia a smrť musí nastať nie neskôr ako tri roky odo dňa vzniku tohto úrazu.
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Ide o komplikácie zápalu krčných mandlí. Diagnóza musí Diagnóza musí byť potvrdená správou
byť potvrdená vykonaním liečebného zákroku špecialis- odborného lekára.
tom otorinolaryngológom.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom
otorinolaryngológom.
30 % PS Tetanus
Ide o infekčné ochorenie spôsobené baktériou
Správa odborného lekára infektológa
Clostridum tetani. Musí ísť o ťažšiu formu ochorenia
potvrdzujúca túto diagnózu.
s nutnosťou hospitalizácie. Diagnóza musí byť potvrdená dôkazom prítomnosti baktérie Clostridum tetani.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným lekárom.
30 % PS Črevná neNa účely tohto Pripoistenia ide o prípady tzv. ileózneho Diagnóza musí byť potvrdená správou
priechodnosť stavu definované ako náhla črevná príhoda charakteri- o hospitalizácii a operácii.
riešená operá- zovaná poruchou črevnej pasáže a rozopnutím črevných
ciou
kľučiek nad postihnutým miestom. Ak nepríde k odstrá- Dátum vzniku poistnej udalosti je
neniu príčiny, je postihnutý ohrozený na živote.
deň vykonania operácie črevnej
nepriechodnosti.
10 % PS Rakovina
Je preinvazívny nádor, t.j. nádor s nerozvinutým obraSpráva odborného lekára onkológa,
in situ
zom zhubného nádoru. Diagnóza musí byť stanovená
gynekológa, gastroenterológa, urológa
histologicky. Nie je prítomná invázia do stromatu. Z do- alebo iného odborného lekára s výsledkumentácie musí byť jasný histopatologický číselný kód kami histologických testov potvrdzujúMN 8000-9999/2. Kľúčové pre rozlíšenie karcinómu in ca túto diagnózu.
situ je v čísle za lomkou /2/.
Dátum vzniku poistnej udalosti je deň,
ku ktorému bola stanovená táto diagnóza príslušným odborným lekárom.

Ak bola príčinou poistnej udalos podľa týchto OPP ADR3
dopravná nehoda, ktorej bol poistený účastníkom 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. Dopravnou nehodou sa pre účely tohto pripoistenia rozumie náhodná škodová udalosť, bezprostredne súvisiaca
s cestnou premávkou, leteckou dopravou, lodnou dopravou,
námornou dopravou alebo železničnou dopravou, ktorej následkom je zranenie alebo usmrtenie poisteného.
Článok 3 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?
Ak vznikne oprávnenej osobe nárok na výplatu poistného
plnenia, poisťovateľ vypla oprávnenej osobe poistnú sumu
platnú ku dňu smr poisteného, podliehajúc však ustanoveniam článkov 11, 12 a 13 VPP IŽP a článkov 11, 12 a 13 VPP
ŽP a článkov 3 a 4 VPP ÚP.
Článok 4 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zanikne na základe skoršej z nasledujúcich
udalos :
a) uplynu e doby trvania pripoistenia, uvedenej v poistnej
zmluve,
b) zánik hlavného poistenia,
c) dohoda zmluvných strán,
d) smrť poisteného,
e) prevedenie poistenia do splateného stavu,
f) výpoveď podľa Občianskeho zákonníka,
g) odmietnu e poistného plnenia poisťovateľom podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Článok 5 – Odkedy sú tieto OPP ADR3 platné a účinné?
Tieto OPP ADR3 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. januára 2015.
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE POÚRAZOVEJ
HOSPITALIZÁCIE SHU4, SHU5
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
Pre toto pripoistenie platia tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie poúrazovej hospitalizácie (ďalej len „OPP
SHU4 a OPP SHU5“), v závislosti od toho, ktorý variant pripoistenia si poistník uzatvoril v poistnej zmluve, ktoré dopĺňajú
všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej
len „VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP”), všeobecné
poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP
ÚP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP
na strane jednej s ustanoveniami týchto OPP SHU4 a OPP
SHU5, majú prednosť OPP SHU4 a OPP SHU5.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je hospitalizácia výlučne v dôsledku
úrazu, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná a trvá
minimálne 24 hodín nepretržite, pokiaľ nie je uvedené inak. Hospitalizácia z lekárskeho hľadiska sa podľa
týchto OPP SHU4 a OPP SHU5 považuje za nevyhnutnú,
ak ošetrenie poisteného musí byť uskutočnené v zdravotníckom zariadení na lôžku vzhľadom k závažnos
a k charakteru úrazu.
2.2 Maximálna dĺžka trvania jednej poúrazovej hospitalizácie 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 článku musí nastať počas doby trvania pripoistenia a končí
vždy najneskôr dňom zániku pripoistenia podľa týchto
OPP SHU4 a OPP SHU5.
Článok 3 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje
pripoistenie?
3.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom
hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.

3.2 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v poistnej zmluve.
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 poistných obdobiach.
4.2 Výška bežného poistného za pripoistenie SHU4 sa rovná násobku stanovenej dennej dávky a sadzby poistného podľa sadzobníka, pričom výška bežného poistného
za pripoistenie SHU4 pre každý poistný rok sa vypočíta
podľa sadzobníka, ktorý je prístupný v sídle poisťovateľa 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 poistnej 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 eurocenty. 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 výročím pripoistenia.
4.3 Výška bežného poistného za pripoistenie SHU5 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve a vypočíta sa ako
násobok stanovenej dennej dávky 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 SHU5 je rovnaká po celú dobu
trvania pripoistenia v závislos od vstupného veku poisteného a dĺžke poistnej doby od začiatku pripoistenia
do dňa výročia hlavného poistenia v kalendárnom roku,
v ktorom poistený dosiahne maximálny vek pre toto
pripoistenie (popr. v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané k poistnej zmluve
dodatočne).
Článok 5 – Aká je výška poistného plnenia a kto má naň
nárok?
5.1 Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie poistenému, ak nastane poistná udalosť podľa článku 2
týchto OPP SHU4 a OPP SHU5, vo forme denného odškodného platného v čase vzniku nároku na poistné
plnenie.
5.2 Počas trvania nároku poisteného na poistné plnenie nie
je možné meniť výšku denného odškodného.
5.3 Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak doba poúrazovej hospitalizácie trvala menej ako 24 po sebe nasledujúcich hodín. Poistený má nárok na poistné plnenie maximálne 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 zdravotníckom 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 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, na základe výsledkov predbežného 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 .
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SHU5, ktoré upravuje zmluvnými stranami dohodnutú zmenu výšky poistného.
6.12 Na pripoistenie SHU4 a SHU5 sa nevzťahuje ustanovenie 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 udalosti:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
c) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
d) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho
zákonníka,
e) odmietnu m poistného plnenia podľa ustanovenia § 802
ods.2 Občianskeho zákonníka,
f) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občianskeho zákonníka,
g) dohodou,
i) smrťou poisteného,
j) uplynu m poistnej doby bez následného predĺženia.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok
na odkupnú hodnotu.
Článok 8 – Od kedy sú tieto OPP SHU4 a OPP SHU5 platné
a účinné?
Tieto OPP SHU4 a OPP SHU5 nadobúdajú platnosť dňom
ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť
od 1. apríla 2016.
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:
Hospitalizácia
Z lekárskeho hľadiska nevyhnutný liečebný pobyt poisteného v zdravotníckom zariadení.
Zdravotnícke zariadenie
Štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie s lôžkovým
oddelením s odborným lekárskym 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 ošetrenie ním prijatých chorých alebo
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 dôchodcov, liečebne
pre dlhodobo chorých, ošetrovateľské, rekonvalescentné,
ako aj iné oddelenia liečebných ústavov a doliečovacích
zariadení, ktorých hlavným cieľom je dozor a opatrovanie
starých, bezvládnych alebo dlhodobo chorých pacientov.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE INVALIDNÉHO
DÔCHODKU Z ÚRAZU SUD2
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla a eto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP SUD2“), všeobecné poistné
podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“)
alebo všeobecné poistné podmienky pre inves čné životné poistenie (ďalej len „VPP IŽP“), ďalej všeobecné
poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len
„VPP ÚP“), ktoré eto OPP SUD2 dopĺňajú. Tieto OPP
SUD2 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
1.2 Pla , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej
zmluvy pred ustanoveniami OPP SUD2, ustanovenia
OPP SUD2 sa použijú prednostne pred ustanoveniami
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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 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 vyplnenú žiadosť (formulár oznámenie o poistnej udalos )
potvrdenú zdravotníckym zariadením o hospitalizácii s kópiou lekárskej správy (prepúšťacej správy) bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od ukončenia hospitalizácie (prepustenie zo zdravotníckeho
zariadenia).
6.3 Ak oznámeniu poistnej udalos podľa bodu 6.2 tohto 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 opíše okolnos alebo predloží potvrdenie preukazujúce
takýto zdravotný stav.
6.4 V prípade neskorého oznámenia poistnej udalos poisťovateľovi je poisťovateľ oprávnený poistnú sumu vo
forme denného odškodného primerane znížiť (maximálne o 50% z denného odškodného). Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 6.3 tohto článku.
6.5 Poistený je povinný podľa svojich možnos zabezpečiť,
aby všetky doklady, správy a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiadal, boli vyhotovené a odovzdané poisťovateľovi ihneď, ako to s ohľadom na okolnos konkrétneho 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 odpovedať na všetky písomné otázky, ktoré sú požadované
za účelom poistného vyšetrenia, a to úplne a pravdivo.
6.8 Poistený je povinný na požiadanie poisťovateľa podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára určeného
poisťovateľom a v termíne určenom poisťovateľom.
6.9 Obmedzenia poistného plnenia sú uvedené v článku 4 VPP ÚP.
6.10 Pripoistenie SHU4 a SHU5 nie je možné uzatvoriť ako
súčasť tej istej poistnej zmluvy.
6.11 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potreby zmeny (predovšetkým v nadväznos na vývoj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových
podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu OPP SHU4 a OPP
SHU5 a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene
OPP SHU4 a OPP SHU5 alebo k zmene sadzobníka poistného, poisťovateľ doručí písomný návrh nového znenia OPP SHU4 a OPP SHU5 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 SHU4 a OPP SHU5 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 poistník poisťovateľovi
najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom účinnosti navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas so zmenou OPP SHU4 a OPP
SHU5 a/alebo výšky poistného v takom znení a rozsahu,
ako bolo poisťovateľom navrhnuté. Týmto ustanovením nie
je dotknuté ustanovenie bodu 4.2 týchto OPP SHU4 a OPP
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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 všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú kogentný
charakter.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
Poistnou udalosťou je v tomto pripoistení invalidita poisteného z dôvodu úrazu, ktorý zapríčinil dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav a poistený má pokles schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 70%. Úraz, ktorý invaliditu spôsobil, musí nastať v dobe trvania tohto pripoistenia.
Článok 3 – Kedy a koľko mám platiť za svoje pripoistenie?
3.1 Poistné za toto pripoistenie pla poistník spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poistných
obdobiach.
3.2 Poistné za toto pripoistenie sa určuje podľa sadzobníka,
ktorý je prístupný v sídle poisťovateľa a na internetových stránkach poisťovateľa. Sadzba poistného je rovnaká po celú dobu trvania pripoistenia.
3.3 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pripoistenie 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 schopnoschoroby 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 zmene platnej 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 7 týchto OPP SUD2.
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 je potrebné vedieť o „priznaní invalidného
dôchodku z úrazu poisťovateľom“ a aké dokumenty je potrebné predložiť?
5.1 Pre určenie poklesu schopnos poisteného vykonávať
zárobkovú činnosť poisťovateľ použije metodiku v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o sociálnom poistení platnými a účinnými v čase
vzniku poistnej udalos .
5.2 Pokiaľ bol poistenému priznaný invalidný dôchodok
v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a následne poisťovateľ uznal invaliditu poisteného, za dátum vzniku poistnej udalos sa považuje deň priznania invalidného dôchodku poistenému
v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov. V prípade, že invalidný dôchodok poistenému nebol priznaný v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov, je dátum vzniku poistnej udalos
deň, vystavenia lekárskej správy, potvrdzujúcej pokles
schopnos poisteného vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 70 %.
5.3 Priznanie invalidity podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov z oblas sociálneho poistenia
samo o sebe nezakladá nárok poisteného na uznanie
jeho invalidity poisťovateľom v zmysle článku 2 týchto OPP SUD2, pokiaľ nebudú splnené všetky podmienky v nich uvedené. Poisťovateľ si vyhradzuje právo

na preskúmanie zdravotného stavu poisteného povereným zdravotníckym zariadením a na základe tohto
preskúmania určiť percento poklesu schopnos poisteného vykonávať zárobkovú činnosť.
5.4 Právo poisťovateľa na preskúmanie zdravotného stavu
poisteného a jeho poklesu schopnos vykonávať zárobkovú činnosť povereným zdravotníckym zariadením
trvá až do konca poberania poistného plnenia (renty)
poisteným. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi akékoľvek zmeny, ktoré sa
týkajú poistného plnenia, najmä zánik nároku na invalidný dôchodok, alebo zmenu zdravotného stavu. Táto
povinnosť poisteného trvá až do konca poberania renty
poisteným.
5.5 Vznik poistnej udalos sa oznamuje poisťovateľovi prostredníctvom formulára Oznámenie poistnej udalosnásledkom úrazu, 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 poisteného a potvrdenú kópiu lekárskej správy
(I. a II. časť) z rokovania posudkovej komisie o prechode
do invalidity.
5.6 Počas doby výplaty renty je poistený vždy ku dňu výročia poistenia povinný predložiť poisťovateľovi aktuálne
dokumenty, preukazujúce trvanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poisteného, ktorý má za následok pokles jeho schopnos vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70 %. Poisťovateľ môže požadovať
ďalšie potrebné doklady pre vyjasnenie rozsahu povinnos poskytnúť poistné plnenie.
Článok 6 – Aké je poistné plnenie a kto má naň nárok?
6.1 Poistným plnením je výplata renty poistenému s mesačnou 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 alebo ostatných pripoistení z dôvodu neplatenia poistného alebo
b) zánik poistnej zmluvy, s výnimkou zániku poistnej
zmluvy z dôvodu poistnej udalos alebo
c) poistený prestal spĺňať podmienky pre priznanie poistného plnenia v zmysle článku 2 týchto OPP SUD2
d) nedoloženie dokumentov podľa článku 5 bod 5.6
týchto OPP SUD2
6.2 Nárok na poistné plnenie v zmysle bodu 6.1 tohto článku má poistený od dátumu vzniku poistnej udalos
podľa podmienok stanovených v článku 5 bod 5.2 týchto OPP SUD2.
Článok 7 – Čo je treba vedieť o mojom pripoistení?
7.1 Toto pripoistenie je možné uzatvoriť len ako pripoistenie k hlavnému poisteniu.
7.2 Pri uzatvorení tohto pripoistenia poisťovateľ má právo
vyžadovať za účelom stanovenia poistného rizika vyplnený zdravotný dotazník poisteného.
7.3 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 .
7.4 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potreby zmeny (predovšetkým v nadväznos na vývoj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových
podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP
SUD2 a/alebo sadzobníka poistného. Ak dôjde k zmene
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sa svojím označením zhoduje s označením dňa výročia
poistenia.
11.2 Invalidita – dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poisteného, ktorý spôsobuje pokles jeho schopnos vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
11.3 Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav – taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnos vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej
vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
11.4 Invalidný dôchodok – invalidný dôchodok priznaný orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi
predpismi platnými a účinnými v čase vzniku poistnej
udalos .
11.5 Poistný rok – dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov
medzi výročiami poistenia.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRÍPAD INVALIDITY SID3, SID4
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRÍPAD INVALIDITY S KLESAJÚCOU
POISTNOU SUMOU SID5
Článok 1 – Ktoré právne dokumenty sú pre mňa dôležité?
1.1 Pre toto pripoistenie pla a eto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP SID3, OPP SID4 a OPP SID5“),
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 poistné 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 poistnej
zmluve, ktoré eto OPP SID3, OPP SID4 a SID5 dopĺňajú.
Tieto OPP SID3, OPP SID4 a OPP SID5 sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy.
1.2 Pla , že prednostne sa používajú ustanovenia poistnej
zmluvy pred ustanoveniami týchto OPP SID3, OPP SID4
a OPP SID5, ustanovenia OPP SID3, OPP SID4 a OPP
SID5 sa použijú prednostne 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 všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje
na e ustanovenia príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, ktoré majú kogentný charakter.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
Poistnou udalosťou je v tomto pripoistení invalidita poisteného z dôvodu choroby alebo úrazu, ktoré nastali v dobe
trvania tohto pripoistenia:
a) ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má poistený pokles schopnos vykonávať zárobkovú činnosť o viac
ako 40 %, avšak najviac o 70 %, alebo
b) ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má poistený pokles schopnos vykonávať zárobkovú činnosť o viac
ako 70 %.
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 poistných obdobiach.
3.2 Výška bežného poistného za pripoistenie označené kódom SID3 sa rovná násobku poistnej sumy zvoleného
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 eurocenty. Výška bežného poistného za pripoistenie je pre
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OPP SUD2 alebo k zmene sadzobníka poistného, poisťovateľ doručí písomný návrh nového znenia OPP SUD2
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 SUD2 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 poistník poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom účinnosti navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník
svoj súhlas so zmenou OPP SUD2 a/alebo výšky poistného
v takom znení a rozsahu, ako bolo poisťovateľom navrhnuté.
7.5 Na pripoistenie sa nevzťahuje ustanovenie o ochrane pred
infláciou podľa článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP.
Článok 8 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalostí:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) poistnou udalosťou podľa týchto OPP SUD2,
c) výpoveďou podľa § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
d) výpoveďou podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
e) odmietnu m poistného plnenia poisťovateľom podľa
§ 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) uplynu m doby, na ktorú bolo pripoistenie dohodnuté,
h) k dátumu priznania predčasného alebo starobného
dôchodku poistenému,
i) smrťou poisteného. V takom prípade pripoistenie zanikne bez náhrady ku dňu smr poisteného,
j) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občianskeho zákonníka.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok
na odkupnú hodnotu.
Článok 9 – Za akých podmienok mi poskytne poisťovateľ
bonus za bezškodový priebeh?
9.1 S výnimkou prvého roku trvania pripoistenia prizná
poisťovateľ bonus za bezškodový priebeh.
9.2 Bonus za bezškodový priebeh bude priznaný na dobu
1 roku od výročia poistnej zmluvy za predpokladu, že
nebolo za uplynulých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov poskytnuté poistenému poistné plnenie z tohto
pripoistenia.
9.3 Bonus za bezškodový priebeh je vo výške 10 % zaplateného poistného za toto pripoistenie za poistný rok,
predchádzajúci roku, kedy je bonus priznaný.
9.4 Bonus za bezškodový priebeh je umiestňovaný do technických rezerv príslušnej poistnej zmluvy a bude poskytovaný ako súčasť výplaty poistného plnenia pre prípad
doži a sa konca poistnej doby hlavného poistenia alebo smr poisteného.
Článok 10 – Odkedy sú tieto OPP SUD2 platné a účinné?
Tieto OPP SUD2 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. apríla 2016.
Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia článku 5 bod 5.4
a bod 5.6, a článku 7 bod 7.2 týchto OPP SUD2 a tiež ustanovenia týchto OPP SUD2, z ktorých povahy to vyplýva, sú
záväzné pre zmluvné strany aj po zániku pripoistenia, a to až
do ukončenia výplaty poistného plnenia.
Článok 11 – 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 tohto pripoistenia sa vymedzujú nasledujúce pojmy:
11.1 Renta – výplata poistného plnenia formou pravidelných mesačných pla eb; renta je splatná ku dňu, ktorý
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prvý poistný rok uvedená v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie
uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne) a konkrétna
výška bežného poistného pre každý ďalší poistný rok
bude poistníkovi oznámená písomne v dostatočnom
preds hu. Zmena výšky poistného podľa tohto odseku
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 označené kódom SID4 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve
a vypočíta sa ako násobok poistnej sumy zvoleného pripoistenia a sadzby poistného podľa sadzobníka na celú
poistnú dobu v závislos od vstupného veku poisteného k dátumu začiatku pripoistenia a od dĺžky poistnej
doby.
3.4 Výška bežného poistného za pripoistenie označené kódom SID5 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve
a vypočíta sa ako násobok poistnej sumy tohto pripoistenia 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 SID5 poistník pla len 1 % poistného určeného podľa predchádzajúcej vety.
3.5 Poistné za toto pripoistenie sa zníži v prípade a za podmienok uvedených v bode 5.4 týchto OPP SID3, OPP
SID4 a OPP SID5.
3.6 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pripoistenie 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; (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 zmene platnej 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 7 týchto OPP SID3, OPP SID4
a OPP SID5.
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 je potrebné vedieť o „priznaní invalidity poisťovateľom“ a ako nahlásim poistnú udalosť?
5.1 Pre určenie poklesu schopnos poisteného vykonávať
zárobkovú činnosť poisťovateľ použije metodiku v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblas sociálneho poistenia platnými a účinnými v čase vzniku poistnej udalos .
5.2 Pokiaľ bol poistenému priznaný invalidný dôchodok
v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblas sociálneho poistenia a následne poisťovateľ uznal invaliditu poisteného, za dátum
vzniku poistnej udalos sa považuje deň priznania invalidného dôchodku poistenému v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov. V prípade, že invalidný
dôchodok poistenému nebol priznaný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, je dátum vzniku

poistnej udalos deň vystavenia lekárskej správy, potvrdzujúcej pokles schopnos poisteného vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % alebo o viac ako 70 %,
ak už predtým nastala u poisteného poistná udalosť
podľa ustanovenia článku 2 písm. a) týchto OPP SID3,
OPP SID4 a OPP SID5.
5.3 Priznanie invalidity poistenému podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom poistení samo
o sebe nezakladá nárok poisteného na uznanie jeho invalidity poisťovateľom v zmysle týchto OPP SID3, OPP
SID4 a OPP SID5, pokiaľ nebudú splnené všetky podmienky v nich uvedené. Poisťovateľ si vyhradzuje právo na preskúmanie zdravotného stavu poisteného povereným zdravotníckym zariadením a na základe tohto
preskúmania určiť percento poklesu schopnos poisteného vykonávať zárobkovú činnosť.
5.4 Ak vznikla u poisteného poistná udalosť podľa ustanovenia článku 2 písm. a) týchto OPP SID3, OPP SID4
a OPP SID5, toto pripoistenie nezaniká. V takom prípade
bude odo dňa vzniku naďalej poistený v rozsahu podľa
ustanovenia článku 2 písm. b) týchto OPP SID3, OPP
SID4 a OPP SID5, pričom poistná suma sa zníži o 50 %.
Primerane k tomu sa od prvého dňa najbližšieho poistného obdobia nasledujúceho po dni vzniku poistnej
udalos podľa prvej vety tohto odseku znižuje poistné.
Nová výška poistného bude poistníkovi oznámená.
5.5 Pokles schopnos poisteného vykonávať zárobkovú
účinnosť nie je poistnou udalosťou za predpokladu, že
nastal do dvoch rokov odo dňa začiatku pripoistenia.
Poistenému v takomto prípade nevzniká nárok na poistné plnenie a pripoistenie zaniká od počiatku, pričom
poisťovateľ vrá poistníkovi celé zaplatené poistné. To
nepla v prípade, ak nastal pokles schopnos poisteného vykonávať zárobkovú činnosť výlučne v dôsledku
úrazu podľa VPP ÚP. Úraz, ktorý invaliditu spôsobil musí
nastať v dobe trvania tohto pripoistenia.
5.6 Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť
poisťovateľovi akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú poistnej udalos alebo poistného plnenia, najmä zánik nároku na invalidný dôchodok alebo zmenu zdravotného
stavu.
5.7 Vznik poistnej udalos sa oznamuje poisťovateľovi prostredníctvom formulára Oznámenie poistnej udalos
k poistnej zmluve životného poistenia, 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 poisteného a potvrdenú kópiu lekárskej správy (I. a II. časť) z rokovania posudkovej komisie o prechode do invalidity. Ak je príčinou vzniku
invalidity poisteného úraz poisteného, je nevyhnutné
vyplniť formulár Oznámenie poistnej udalos následkom úrazu.
5.8 Poisťovateľ môže požadovať ďalšie potrebné doklady pre
vyjasnenie rozsahu povinnos poskytnúť poistné plnenie.
Článok 6 – Aká je výška poistného plnenia a kto má na naň
nárok?
6.1 Ak poisťovateľ uzná invaliditu poisteného s poklesom
schopnos vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
40 %, avšak najviac o 70 %, výška poistného plnenia je
50 % dohodnutej poistnej sumy. Poistné plnenie podľa
tohto bodu 6.1 je vyplatené poistenému za predpokladu, že už nebolo z tohto pripoistenia vyplatené poistné
plnenie.
6.2 Ak poisťovateľ uzná invaliditu poisteného s poklesom
schopnos vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
o 70 %, výška poistného plnenia je 100 % dohodnutej
poistnej sumy. Pokiaľ už bolo z tohto pripoistenia vyplatené poistné plnenie za nižší stupeň invalidity podľa
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nych dní pred dňom účinnos navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas so zmenou OPP SID3, OPP SID4 a OPP
SID5 a/alebo výšky poistného v takom znení a rozsahu,
ako bolo poisťovateľom navrhnuté. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie bodu 3.2 týchto OPP
SID3, OPP SID4 a OPP SID5, ktoré upravuje zmluvnými
stranami dohodnutú zmenu výšky poistného.
7.5 Na pripoistenie označené kódom SID3 a SID5 sa nevzťahujú ustanovenia o ochrane pred infláciou podľa článku
16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP. Pre pripoistenie označené kódom SID4 pla a ustanovenia o ochrane pred infláciou podľa článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP.
Článok 8 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalostí:
a) poistnou udalosťou podľa ustanovenia článku 2 písm. b)
týchto OPP SID3, OPP SID4 a OPP SID5,
b) zánikom hlavného poistenia,
c) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
d) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho
zákonníka,
e) odmietnu m poistného plnenia poisťovateľom podľa
ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
f) dohodou,
g) k dátumu priznania predčasného alebo starobného
dôchodku poistenému,
h) smrťou poisteného, v takom prípade pripoistenie zanikne
bez náhrady ku dňu smr poisteného,
i) z dôvodu neplatenia poistného podľa ustanovenia
§ 801 Občianskeho zákonníka,
j) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
k) uplynu m poistnej doby bez následného predĺženia.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok
na odkupnú hodnotu.
Článok 9 – Od kedy sú tieto OPP SID3, OPP SID4 a OPP SID5
platné a účinné?
Tieto OPP SID3, OPP SID4 a OPP SID5 nadobúdajú platnosť
dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. apríla 2016.
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:
10.1 Terminálne ochorenie – sú rôzne ochorenia, ktorých
priebeh vedie s vysokou pravdepodobnosťou k úmru poisteného do 12 mesiacov odo dňa ich diagnoskovania. Ide napríklad o generalizované nádorové
ochorenia, ktoré sa vymkli kontrole liečbou alebo o konečné štádium zlyhania životne dôležitých orgánov
(srdce a pod.), kde nie je v konkrétnom prípade možná
napr. transplantácia z dôvodu celkového poškodenia
organizmu.
10.2 Kvadruplégia – je úplné alebo čiastočné ochrnu e všetkých štyroch konča n a trupu.
10.3 Invalidita – dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poisteného, ktorý spôsobuje pokles jeho schopnos vykonávať zárobkovú činnosť:
a) viac ako 40 %, avšak najviac o 70 %, alebo
b) o viac ako 70 %.
10.4 Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav – taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnos vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej
vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
10.5 Invalidný dôchodok – invalidný dôchodok priznaný orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi
predpismi platnými a účinnými v čase vzniku poistnej
udalos .
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bodu 6.1 tohto článku, poisťovateľ vypla poistenému
50 % dohodnutej poistenej sumy.
6.3 Ak poisťovateľ uzná invaliditu poisteného s poklesom schopnos vykonávať zárobkovú činnosť o viac
ako 70 % a poistenému bolo lekárom diagnos kované
ochorenie:
a) kvadruplégia alebo
b) terminálne ochorenie,
vypla poisťovateľ poistenému poistné plnenie vo výške
150 % dohodnutej poistnej sumy. Pokiaľ už bolo z tohto
pripoistenia vyplatené poistné plnenie za nižší stupeň invalidity podľa bodu 6.1 tohto článku, poisťovateľ vypla
poistenému 100 % dohodnutej poistnej sumy.
Článok 7 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
7.1 Toto pripoistenie je možné uzatvoriť len ako pripoistenie k hlavnému poisteniu. Ku dňu zániku hlavného poistenia zaniká aj toto pripoistenie.
7.2 Poistná suma pripoistenia označeného kódom SID5 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 poistníka (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 možné
meniť výšku poistnej sumy ani skrá ť poistnú dobu; pričom v posledných 3 rokoch trvania tohto pripoistenia
nie je možné ani poistnú dobu predĺžiť.
7.3 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistného skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdravotnom stave poisteného, ktorý je poistený povinný pri
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť,
prípadne ež na základe lekárskej dokumentácie vyžiadanej poisťovateľom alebo ním povereným zdravotníckym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného či
lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je poistený
povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke alebo vyšetreniu lekárom či zdravotníckym zariadením určeným poisťovateľom, tj. poisťovateľ je oprávnený v odôvodnených 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. pripoistenie s ohľadom na zdravotný stav poisteného ukončí.
7.4 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potreby zmeny (predovšetkým v nadväznos na vývoj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových
podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP SID3,
OPP SID4 a OPP SID5 a/alebo sadzobníka poistného. Ak
dôjde k zmene OPP SID3, OPP SID4 a OPP SID5 alebo
k zmene sadzobníka poistného, poisťovateľ doručí písomný návrh nového znenia OPP SID3, OPP SID4 a OPP
SID5 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 SID3, OPP SID4 a OPP SID5
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-
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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?
Pre toto pripoistenie HAR3, SHO1 a SHO2 platia tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie pre prípad hospitalizácie dospelého a pre pripoistenie hospitalizácie dieťaťa
(ďalej len „OPP HAR3, SHO1 a SHO2“), v závislosti od toho,
ktorý variant pripoistenia si poistník uzatvoril v poistnej
zmluve, ktoré dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre
životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobecné
poistné podmienky pre investičné životné poistenie (ďalej
len „VPP IŽP”), všeobecné poistné podmienky pre úrazové
pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“), všeobecné poistné 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 ustanoveniami týchto OPP HAR3,
SHO1 a SHO2, majú prednosť tieto OPP HAR3, SHO1 a SHO2.
Článok 2 – Čo kryje moje pripoistenie?
2.1 Poistnou udalosťou je hospitalizácia, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná a trvá minimálne 24 hodín
nepretržite, pokiaľ nie je uvedené inak. Hospitalizácia z lekárskeho hľadiska sa podľa týchto OPP HAR3,
SHO1a SHO2 považuje za nevyhnutnú, ak ošetrenie
poisteného musí byť uskutočnené v zdravotníckom zariadení na lôžku vzhľadom k závažnos a k charakteru
diagnózy.
2.2 Maximálna dĺžka trvania jednej hospitalizácie ako poistnej udalos podľa bodu 2.1 tohto článku je 365 po sebe
nasledujúcich dní.
2.3 Ak je prerušenie medzi dvoma alebo viacerými hospitalizáciami spôsobenými tou istou diagnózou kratšie ako
6 mesiacov odo dňa prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia, 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 článku musí nastať počas doby trvania pripoistenia a končí
vždy najneskôr dňom zániku pripoistenia podľa týchto
OPP HAR3, SHO1 a SHO2.
Článok 3 – Na akú poistnú dobu uzatváram svoje
pripoistenie?
3.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom
hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
3.2 Pripoistenie sa uzatvára na poistnú dobu uvedenú v poistnej zmluve.
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 poistných obdobiach.
4.2 Výška bežného poistného za pripoistenie HAR3 sa rovná násobku stanovenej dennej dávky a sadzby poistného podľa sadzobníka pričom výška bežného poistného
za pripoistenie HAR3 pre každý poistný rok sa vypočíta
podľa sadzobníka, ktorý je prístupný v sídle poisťovateľa 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 poistnej 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.
4.3 Výška bežného poistného za pripoistenia SHO1 a SHO2
sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve a vypočíta
sa ako násobok stanovenej dennej dávky tohto pripoistenia 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 pripoistenia v závislos od vstupného veku poisteného od začiatku pripoistenia do dňa výročia hlavného poistenia
v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne maximálny vek pre toto pripoistenie (popr. v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané
k poistnej zmluve dodatočne).
4.4 Sadzby poistného uvedené v sadzobníku pre toto pripoistenie 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 schopnoschoroby 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 zmene platnej 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 HAR3, SHO1 a SHO2.
Článok 5 – Čo kryje moje pripoistenie a na aké poistné plnenie mám nárok?
5.1 Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie poistenému, ak nastane poistná udalosť podľa článku
2 týchto OPP HAR3, SHO1 a SHO2, a to za obdobie
od uplynu a čakacej doby podľa bodu 6.1 a bodu 6.2 vo
forme denného odškodného platného v čase vzniku nároku na poistné plnenie.
5.2 Počas trvania nároku poisteného na poistné plnenie nie
je možné meniť výšku denného odškodného.
5.3 Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak doba hospitalizácie trvala menej ako 24 po sebe nasledujúcich hodín. Poistený má nárok na poistné plnenie maximálne
za 365 po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie.
5.4 Celkový počet dní hospitalizácie je určený počtom polnocí 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 poisteného 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 predbežného poistného vyšetrenia, môže poskytnúť preddavok
na poistné plnenie za obdobie uplynulej hospitalizácie. Poistený môže požiadať o poskytnu e preddavku
po uplynu každých 30 dní hospitalizácie.
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podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP
HAR3, SHO1 a SHO2 a/alebo sadzobníka poistného. Ak
dôjde k zmene OPP HAR3, SHO1 a SHO2 alebo k zmene
sadzobníka poistného, 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 účinnosti zmeny musí byť stanovený tak, aby medzi doručením nového znenia OPP HAR3, SHO1 a SHO2 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 poistník poisťovateľovi
najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom účinnosti navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, potvrdzuje tým poistník svoj súhlas so zmenou OPP HAR3, SHO1
a SHO2 a/alebo výšky poistného v takom znení a rozsahu,
ako bolo poisťovateľom navrhnuté. Týmto ustanovením nie
je dotknuté ustanovenie bodu 4.2 týchto OPP HAR3, SHO1
a SHO2, ktoré upravuje zmluvnými stranami dohodnutú
zmenu výšky poistného.
Článok 7 – Kedy nemám nárok na poistné plnenie?
7.1 Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie v nasledujúcich prípadoch hospitalizácie poisteného:
a) z dôvodu kozme ckých zákrokov a zásahov, ktoré
nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné,
b) následkom úrazu alebo ochorenia, ku ktorým došlo
v súvislos s profesionálnou športovou činnosťou
poisteného,
c) v dôsledku úrazu pri leteckej doprave, ak poistený
nebol cestujúcim na palube leteckých dopravných
prostriedkov určených pre prepravu osôb počas oficiálne registrovaného letu,
d) v dôsledku psychiatrického alebo psychologického
nálezu,
e) pri liečebnom pobyte v zariadeniach pre liečbu alkoholizmu, toxikománie a hráčskej závislos ,
f) v súvislos výhradne s potrebou opatrovateľskej
alebo opatrovníckej služby,
g) pri liečebnom pobyte v sanatóriách, kúpeľových liečebniach a rehabilitačných centrách,
h) z dôvodov použi a diagnos ckých a liečebných metód vrátane liekov, ktoré nie sú povolené a registrované v zmysle platných právnych predpisov,
i) z dôvodov čiastočnej hospitalizácie s dennou alebo
nočnou liečbou,
j) poistnou udalosťou nie je hospitalizácia z dôvodu
fyziologického pôrodu. Poistnou udalosťou sa hospitalizácia stáva v prípade, že ide o pôrod s komplikáciami a zároveň ide o nevyhnutný liečebný pobyt
poistenej v zdravotníckom zariadení.
7.2 Obmedzenia poistného plnenia sú uvedené v článku
4 VPP ÚP.
7.3 Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak sa
preukáže, že poistený sa v priebehu hospitalizácie neriadil svedomito odporúčaniami lekára, nedodržoval
liečebný režim a nevylúčil konanie, ktoré bráni v jeho
uzdravení. Poisťovateľ zníži plnenie v závislos na miere, akou porušenie týchto povinnos prispelo k trvaniu
hospitalizácie.
7.4 Poisťovateľ je oprávnený plnenie primerane znížiť (maximálne o 50 %), ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné.
Článok 8 – V akých situáciách moje pripoistenie zaniká?
Toto pripoistenie zaniká po skoršej z nasledujúcich udalostí:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu,
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Článok 6 – Čo treba vedieť o mojom pripoistení?
6.1 Čakacia doba sa počíta odo dňa začiatku pripoistenia dohodnutého v poistnej zmluve 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, zhotovením zubných náhrad a úkonmi čeľustnej ortopédie
a čeľustnej chirurgie.
6.2 Bez ohľadu na vyššie uvedené sa čakacia doba neuplatňuje pre prípad poistnej udalos následkom úrazu
podľa článku 2 VPP ÚP za predpokladu, že úraz podľa
článku 2 VPP ÚP nastane počas doby trvania pripoistenia podľa týchto OPP HAR3, SHO1 a SHO2.
6.3 Čakacie doby podľa bodu 6.1 tohto článku pla a rovnako v prípade zvýšenia denného odškodného 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 (maximálne o 50 % z dohodnutej dennej dávky), pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv na rozsah poistnej
udalos .
6.5 Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnenú žiadosť (formulár oznámenie o poistnej udalos )
potvrdenú zdravotníckym zariadením o hospitalizácii s kópiou lekárskej správy (prepúšťacej správy) bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od ukončenia hospitalizácie (prepustenie zo zdravotníckeho
zariadenia).
6.6 Ak oznámeniu poistnej udalos podľa bodu 6.5 tohto 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 opíše 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 (maximálne 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 poisťovateľ vyžiadal, boli vyhotovené a odovzdané poisťovateľovi ihneď, ako to s ohľadom na okolnos konkrétneho 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 odpovedať na všetky písomné otázky, ktoré sú požadované
za účelom poistného vyšetrenia, a to úplne a pravdivo.
6.11 Poistený je povinný na požiadanie poisťovateľa podrobiť 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 infláciou podľa článku 16 VPP IŽP
a článku 17 VPP ŽP. Pre pripoistenie HAR3 a SHO1 plaa ustanovenia o ochrane pred infláciou podľa článku
16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP.
6.14 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potreby zmeny (predovšetkým v nadväznos na vývoj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových

c) výpoveďou poistníka podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
d) výpoveďou podľa ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho
zákonníka,
e) odmietnu m poistného plnenia podľa ustanovenia § 802
ods.2 Občianskeho zákonníka,
f) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občianskeho zákonníka.
g) dohodou
h) smrťou poisteného,
i) uplynu m poistnej doby bez následného predĺženia.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok
na odkupnú hodnotu.
Článok 9 – Od kedy sú tieto OPP HAR3, SHO1 a SHO2 platné
a účinné?
Tieto osobitné poistné podmienky nadobúdajú platnosť
dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť od 1. apríla 2016.
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 poisteného na lôžku v zdravotníckom zariadení.
Zdravotnícke zariadenie
Štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie s lôžkovým
oddelením so sídlom na území Slovenskej a Českej republiky alebo s písomným súhlasom poisťovateľa aj mimo územia Slovenskej republiky s odborným lekárskym 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 ošetrenie ním prijatých
chorých alebo 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
dôchodcov, liečebne pre dlhodobo chorých, ošetrovateľské,
rekonvalescentné, ako aj iné oddelenia liečebných 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.
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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 pripoistenie (ďalej len „OPP SSO3, OPP SS21, OPP SSO6“) dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie
(ďalej len „VPP ŽP“) alebo všeobecné poistné podmienky pre
investičné 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. V prípade rozporu medzi ustanoveniami
VPP ŽP, VPP IŽP, VPP ÚP, VPP PCH na strane jednej s ustanoveniami 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 oprávneným osobám v prípade úmr a poisteného počas
doby trvania tohto pripoistenia, podliehajúc však ustanoveniam 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 kódom SS21 a SSO6 sa rovná násobku poistnej sumy tohto 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 eurocenty. 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 zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie uzatvárané
k poistnej zmluve dodatočne) a konkrétna výška bežného poistného pre každý ďalší poistný rok bude poistníkovi oznámená písomne v dostatočnom časovom
preds hu. Nová výška poistného za pripoistenie bude
poistníkovi oznámená listom odoslaným najneskôr 45
dní pred výročím pripoistenia.
3.3 Výška bežného poistného za pripoistenie označené kódom SSO3 sa rovná sume uvedenej v poistnej zmluve
a vypočíta sa ako násobok poistnej sumy tohto pripoistenia 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 pripoistenie k hlavnému poisteniu. Ku dňu zániku hlavného poistenia zaniká aj toto pripoistenie.
5.2 Za účelom stanovenia poistného rizika a výšky poistného skúma poisťovateľ pri uzatváraní tohto pripoistenia
zdravotný stav poisteného. Zdravotný stav poisteného
skúma poisťovateľ hlavne na základe dotazníka o zdravotnom stave poisteného, ktorý je poistený povinný pri
uzatváraní tohto pripoistenia pravdivo a úplne vyplniť,
prípadne ež na základe lekárskej dokumentácie vyžiadanej poisťovateľom alebo ním povereným zdravotníckym zariadením od ošetrujúceho lekára poisteného či
lekára – špecialistu. Na žiadosť poisťovateľa je poistený
povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke alebo vyšetreniu lekárom či zdravotníckym zariadením určeným poisťovateľom, t.j. poisťovateľ je oprávnený v odôvodnených 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. pripoistenie s ohľadom na zdravotný stav poisteného ukončí.
5.3 Poisťovateľ má právo, v prípade vzniku dôvodnej potreby zmeny (predovšetkým v nadväznos na vývoj právneho prostredia a/alebo pri zmene prístupu príslušného orgánu dohľadu a/alebo z dôvodu zmeny trhových
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE DENNÝCH DÁVOK ZA DOBU
NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA ÚRAZU SNL1
Článok 1 – Úvodné ustanovenie
1.1 Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia (ďalej len
„OPP SNL1“) 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 všeo80

becné 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 SNL1, ustanovenia OPP SNL1 sa použijú prednostne pred ustanoveniami VPP ŽP, VPP IŽP a VPP ÚP a ustanovenia VPP ŽP,
VPP IŽP, VPP ÚP a VPP PCH sa použijú pred dispozi vnymi ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Článok 2 – Poistná udalosť
2.1 Poistnou udalosťou v rámci tohto pripoistenia je nevyhnutné liečenie poisteného následkom úrazu, a to len
ak ide o liečenie zranení telesného poškodenia uvedeného v prílohe k týmto OPP SNL1. Nevyhnutným liečením sa rozumie liečenie pod dohľadom lekára.
2.2 K úrazu podľa bodu 2.1 týchto OPP SNL1 musí dôjsť počas doby trvania tohto pripoistenia.
2.3 Toto pripoistenie sa nevzťahuje na akékoľvek zranenia, telesné poškodenie alebo zhoršenie zdravia, ktoré
vznikli, boli diagnos kované alebo liečené pred dobou
platnos tohto pripoistenia.
Článok 3 – Začiatok a zánik pripoistenia
3.1 Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom
hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
3.2 Pripoistenie sa dojednáva na poistnú dobu uvedenú
v poistnej zmluve.
3.3 Toto pripoistenie zanikne na základe vzniku skoršej
z nasledovných udalos :
a) ukončenie poistnej zmluvy,
b) uplynu e doby trvania pripoistenia uvedenej v poistnej zmluve, bez následného predĺženia,
c) prevedenie poistnej zmluvy do splateného stavu
d) výpoveďou podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vrátane výpovede podľa ustanovenia § 800
ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) odmietnu m poistného plnenia poisťovateľom
podľa ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho
zákonníka,
f) dohodou zmluvných strán,
g) smrťou poisteného,
h) neplatením poistného podľa ustanovenia § 801 Občianskeho zákonníka.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok
na odkupnú hodnotu.
3.4 Poistnou udalosťou pripoistenie nezaniká.
Článok 4 – Výpočet poistného
4.1 Poistné za toto pripoistenie sa pla spolu s poistným
za hlavné poistenie v rovnakých poistných obdobiach.
4.2 Výška poistného je stanovená predovšetkým na základe informácií o pracovnej a záujmovej činnos poisteného. Výška bežného poistného sa rovná násobku dohodnutej dennej dávky a sadzby poistného uvedeného
v sadzobníku.
Článok 5 – Poistné plnenie
5.1 Poisťovateľ vypla v prípade poistnej udalos dennú
dávku za dobu nevyhnutného liečenia úrazu. Výška poistného plnenia sa určuje ako súčin dojednanej dennej
dávky a počtu dní liečenia úrazu uvedenom v prílohe
týchto OPP SNL1.
5.2 Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
sa vypláca vždy od 1. dňa liečenia, pokiaľ nevyhnutná
doba liečenia bola dlhšia ako 7 dní.
5.3 Pokiaľ si liečenie úrazu do 24 hodín od okamihu úrazu
vyžaduje pobyt v nemocnici dlhší ako 24 hodín, zvyšuje
sa denná dávka po dobu hospitalizácie na dvojnásobok.
5.4 Dobu nevyhnutného liečenia stanovuje ošetrujúci lekár
nesmie však prekročiť maximálnu dobu nevyhnutného liečenia podľa prílohy k týmto OPP SNL1. V prípade
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podmienok a/alebo z dôvodu nových lekárskych poznatkov) uskutočniť primeranú zmenu týchto OPP
SSO3, OPP SS21 a OPP SSO6 a/alebo sadzobníka poistného. 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 poistného poistníkovi na jeho poslednú známu kontaktnú
adresu.
Deň účinnosti zmeny musí byť stanovený tak, aby medzi doručením 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 poisťovateľovi vypovedať toto pripoistenie. Pokiaľ poistník
poisťovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom
účinnosti navrhovanej zmeny nedoručí výpoveď tohto pripoistenia, 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 navrhnuté.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 nevzťahuje ustanovenie o ochrane pred infláciou podľa
článku 16 VPP IŽP a článku 17 VPP ŽP. Pre pripoistenie
označené kódom SSO3 pla a ustanovenia o ochrane
pred infláciou 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, vrátane 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 Občianskeho 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 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 SSO3, OPP SS21, OPP SSO6
platné a účinné?
Tieto OPP SSO3, OPP SS21, OPP SSO6 nadobúdajú platnosť
dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňa 1. apríla 2016.
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rozporu medzi nevyhnutnou dobou liečenia určenou
ošetrujúcim lekárom a maximálnou dobou nevyhnutného liečenia podľa prílohy k týmto OPP SNL1, poisťovateľ vypla poistné plnenie len za maximálnu dobu nevyhnutného liečenia podľa prílohy k týmto OPP SNL1.
5.5 Poistné plnenie z tohto pripoistenia je vyplácané iba
za úrazy uvedené v prílohe k týmto OPP SNL1.
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 poistné plnenie primerane znížiť, pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv
na rozsah poistnej udalos .
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 poisťovateľa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára určeného
poisťovateľom v termíne určenom poisťovateľom.
6.4 Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi písomne
a bez zbytočného odkladu zmenu pracovnej alebo záujmovej činnos opro činnos uvedenej pri uzatvorení poistnej zmluvy.
Článok 7 – Upisovanie rizika
7.1 Ak novému charakteru vykonávanej práce alebo športovej činnos poisteného podľa sadzobníka poisťovateľa platného v okamihu oznámenia zmeny skutočnos
podľa bodu 6.4 týchto OPP SNL1 zodpovedá zaradenie
do inej rizikovej skupiny, poisťovateľ so súhlasom poistníka vykoná príslušnú zmenu podmienok poistenia,
vrátane prípadnej zmeny výšky poistného, a to k najbližšiemu dňu splatnos bežného poistného.
7.2 V prípade, že zmena charakteru vykonávanej práce
(vrátane zmeny na nezamestnaného, materskej alebo
rodičovskej dovolenky) alebo športovej činnos , ktorá
podmieňuje zaradenie poisteného do inej rizikovej skupiny, resp. zvýšenie bežného poistného, nebude oznámená do vzniku poistnej udalos , poisťovateľ má právo
prípadné poistné plnenie primerane znížiť.
7.3 V prípade vzniku poistnej udalos je poistený povinný
preukázať poisťovateľovi (i) výšku jeho príjmu za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce vzniku poistnej udalos , pokiaľ ide o príjem poisteného zo závislej činnosalebo (ii) výšku jeho príjmu za zdaňovacie obdobie,
ktoré predchádzalo dňu vzniku poistnej udalos , ak má
poistený príjem z podnikania alebo inej samostatnej
zárobkovej činnos . Poistený preukazuje výšku svojho
príjmu predložením daňového priznania alebo výplatnej pásky za obdobie podľa predošlej vety. Pokiaľ je priemerný príjem poisteného za obdobie podľa prvej vety
tohto bodu nižší ako dohodnutá denná dávka, je poisťovateľ oprávnený výplatu poistného plnenia primerane
znížiť od začiatku poistnej udalos podľa príjmu poisteného preukázaného podľa tohto odseku. Zároveň je
poisťovateľ v takom prípade oprávnený jednostranne
znížiť výšku dennej dávky dohodnutej v poistnej zmluve
podľa „Tabuľky maximálnych denných dávok“ a primerane k tomu jednostranne upraviť poistné. Poistné
zaplatené do tejto doby náleží poisťovateľovi.
Článok 8 – Obmedzenia poistného plnenia
8.1 Pokiaľ poistený utrpel niekoľko úrazov súčasne, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len za najdlhšiu dobu
nevyhnutného liečenia.
8.2 Pokiaľ poistený utrpel niekoľko úrazov nezávisle
na sebe, pričom ich doby nevyhnutného liečenia sa
prekrývajú, poisťovateľ poskytne vždy iba jednu dennú
dávku denne.

8.3 Poistné plnenie za jednotlivé úrazy je obmedzené maximálnou dobou nevyhnutného liečenia uvedenou v prílohe týchto OPP SNL1. V prípade opakovaného liečenia
toho istého úrazu sa doby nevyhnutného liečenia sčítavajú a sú posudzované ako jedna poistná udalosť.
8.4 Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie v prípade, ak
doba nevyhnutného liečenia nepresiahla 7 dní.
8.5 Pokiaľ sa po skončení liečenia úrazu, maximálne však
do jedného roka od vzniku úrazu, prejavia ďalšie následky vyžadujúce si dodatočné nevyhnutné liečenie,
nie je poisťovateľ povinný poskytnúť za toto dodatočné
nevyhnutné liečenie poistné plnenie.
8.6 Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, najviac
však o jednu polovicu plnenia, ak poistený nenahlási
poistnú udalosť do 1 mesiaca od ukončenia liečby.
8.7 Poisťovateľ si vyhradzuje právo zmeniť prílohu k týmto OPP SNL1 v prípade, že vzhľadom k vývoju lekárskej vedy došlo k podstatným zmenám v dobe liečenia
úrazu.
8.8 Okrem obmedzení poistných plnení uvedených v článku 4 VPP ÚP sa toto pripoistenie nevzťahuje na následky úrazu v dôsledku vojny, vojnových akcií, teroris ckého činu, ozbrojeného konfliktu, stanného práva alebo
zakázaného zhromaždenia.
8.9 Nárok na výplatu poistného plnenia za dobu nevyhnutného liečenia končí uplynu m posledného dňa poistnej
doby, do ktorého je pripoistenie platné.
Článok 9 – Bonus za bezškodový priebeh počas trvania
pripoistenia
9.1 Poistníkovi je priznaný bonus za bezškodový priebeh
po splnení podmienok uvedených v bode 9.2 tohto
článku.
9.2 S výnimkou prvého roku trvania pripoistenia prizná
poisťovateľ bonus za bezškodový priebeh na dobu jedného roka od výročia poistnej zmluvy za predpokladu,
že nebolo za posledný uplynulý poistný rok z tohto pripoistenia poskytnuté poistné plnenie.
9.3 Výška bonusu za bezškodový priebeh je 10 % z celkového zaplateného bežného poistného za toto pripoistenie
v poistnom roku nasledujúcom po roku, za ktorý je bonus priznaný.
9.4 Bonus za bezškodový priebeh je umiestňovaný do technických rezerv príslušnej poistnej zmluvy a bude vyplatený na základe skoršieho vzniku niektorej z nasledujúcich udalos :
a) Ako súčasť výplaty poistného plnenia pre prípad
doži a sa konca poistnej doby hlavného životného
poistenia poisteným alebo ako súčasť poistného plnenia v prípade smr poisteného pred koncom poistnej doby hlavného poistenia.
b) Ako súčasť výplaty odkupnej hodnoty v prípade
predčasného ukončenia hlavného poistenia.
c) Ako jednorazová výplata v prípade zániku tohto
pripoistenia.
Článok 10 – Záverečné ustanovenia
Tieto OPP SNL1 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom
1. apríla 2016.
Príloha k osobitným poistným podmienkam pripoistenia
denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu SNL1
Článok 1 – Úrazy a zranenia
1)
•
•
•

Hlava
Čiastočná skalpácia hlavy s kožným
defektom
Úplná skalpácia hlavy s kožným
defektom
Vykĺbenie dolnej čeľuste jednostranné
i obojstranné

do 28 dní
do 60 dní
do 21 dní
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zlomenina spodiny lebečnej bez
komplikácií
Zlomenina spodiny lebečnej
s komplikáciami
Zlomenina klenby lebečnej bez vpáčenia úlomkov
Zlomenina klenby lebečnej s vpáčeniami úlomkov
Zlomenina čelnej kosti bez posunu
úlomkov
Zlomenina čelnej kosti s posunom
úlomkov
Zlomenina temennej kosti bez posunu
úlomkov
Zlomenina temennej kosti s posunom
úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti bez posunu
úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti s posunom
úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti bez posunu
úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti s posunom
úlomkov
Zlomenina okraja očnice
Zlomenina nosných kostí bez posunutia
úlomkov
Zlomenina nosných kostí s posunutím
úlomkov
Zlomenina nosnej prepážky
Zlomenina lícnej kosti
Zlomenina dolnej čeľuste bez posunutia úlomkov
Zlomenina dolnej čeľuste s posunutím
úlomkov
Zlomenina hornej čeľuste bez posunutia úlomkov
Zlomenina hornej čeľuste s posunutím
úlomkov
Zlomenina ďasnového výbežku hornej
alebo dolnej čeľuste
Zlomenina komplexu jarmovej kosti
a hornej čeľuste
Združené zlomeniny Le Fort I
Združené zlomeniny Le Fort II
Združené zlomeniny Le Fort III
Pomliaždenie hlavy
Pomliaždenie tváre
Podvrtnutie čeľuste
Oko
Tržná alebo rezná rana viečka ošetrená
chirurgicky
Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty
Popálenie kože viečka II B a III st. jedného oka
Popálenie kože viečka II B a III st. oboch
očí
Zápal slzného vačku následkom úrazu
liečený konzervatívne
Zápal slzného vačku následkom úrazu
liečený operačne
Poleptanie (Popálenie) spojivky prvého
stupňa
Poleptanie (Popálenie) spojivky druhého stupňa
Poleptanie (Popálenie) spojivky tretieho stupňa

do 90 dní
do 140 dní
do 49 dní
do 84 dní

•
•
•

do 28 dní

•

do 63 dní

•

do 28 dní
do 63 dní
do 28 dní

•
•

do 63 dní
do 28 dní

•

do 63 dní
do 35 dní
do 21 dní

•
•

do 28 dní
do 21 dní
do 35 dní
do 49 dní
do 77 dní
do 60 dní

•
•
•

do 90 dní
do 36 dní

•

do 56 dní
do 84 dní
do 112 dní
do 252 dní
do 10 dní
do 10 dní
do 10 dní

•
•
•

do 10 dní
do 35 dní
do 35 dní

•
•

do 35 dní
do 14 dní
do 35 dní
do 21 dní
do 21 dní
do 49 dní

•
•
•
•
•
•
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Perforácia v prechodnej riase s krvácaním (bez poranenia bielka), rana
spojivky chirurgicky ošetrená
Hlboká rana rohovky bez prederavenia
bez komplikácií
Hlboká rana rohovky bez prederavenia
komplikovaná šedým poúrazovým
zákalom
Hlboká rana rohovky bez prederavenia
komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne bez
komplikácií
Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne komplikovaná poúrazovým šedým zákalom
Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne komplikovaná vnútroočným nemagnetickým
telieskom
Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky bez komplikácií
Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky komplikovaná
odchlípením dúhovky alebo prietržou
dúhovky
Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky komplikovaná
šedým poúrazovým zákalom
Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky komplikovaná
vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky komplikovaná
cudzím vnútroočným nemagnetickým
telieskom
Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky komplikovaná
cudzím vnútroočným magnetickým
telieskom
Rana prenikajúca do očnice bez
komplikácií
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím nemagnetickým telieskom
v očnici
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím vnútroočným magnetickým telieskom v očnici
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným
zvýšením tlaku, vyžadujúce chirurgické
ošetrenie
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovky
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované poúrazovým šedým
zákalom
Subluxácia šošovky bez komplikácií
Subluxácia šošovky komplikovaná
druhotným zvýšením tlaku, vyžadujúca
chirurgické ošetrenie
Luxácia šošovky bez komplikácií

do 14 dní
do 28 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 35 dní
do 56 dní
do 70 dní
do 70 dní

do 56 dní
do 84 dní

do 70 dní
do 84 dní
do 84 dní

do 70 dní

do 28 dní
do 70 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 77 dní

do 35 dní
do 70 dní
do 63 dní
do 35 dní
do 70 dní
do 60 dní
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5)
•
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•
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Luxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením tlaku, vyžadujúca
chirurgické ošetrenie
Krvácanie do sklovca a sietnice bez
komplikácií
Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením tlaku,
vyžadujúce chirurgické ošetrenie
Otras sietnice
Poúrazový rohovkový vred
Popálenie alebo poleptanie epitelu
rohovky
Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu
Odštiepenie sietnice vzniknuté ako
priamy následok poranenia oka zisteného lekárom
Úrazové postihnutia zrakového nervu
a chiasmu
Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosnej s podkožným emfyzémom
Zlomenina nosných kostí prerušujúca
slzné cesty riešená konzervatívne
Zlomenina nosných kostí prerušujúca
slzné cesty liečená operačne
Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vybratie oka
Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vybratie oboch očí
Poranenie okohybného aparátu
s diplopiou
Ucho
Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej
infekcie
Prederavenie bubienka bez zlomeniny
lebečných kostí a s druhotnou infekciou liečené konzervatívne
Prederavenie bubienka bez zlomeniny
lebečných kostí a s druhotnou infekciou liečené operačne
Otras labyrintu
Zuby
Strata alebo nutná extrakcia dvoch
až šiestich trvalých zubov následkom
pôsobenia vonkajšieho násilia (nie
spôsobená zahryznutím)
Strata alebo nutná extrakcia siedmych
a viac trvalých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie spôsobená zahryznutím)
Uvoľnenie závesného väzového aparátu jedného a viac zubov (subluxácia,
luxácia, reimplantácia) s nutnou fixačnou dlahou
Zlomenina jedného alebo viacerých
koreňov zubov s nutnou fixačnou
dlahou
Krk
Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka
Perforujúce poranenie hrtanu
Perforujúce poranenie priedušnice
Zlomenina jazylky alebo chrupaviek
hrtana
Poškodenie hlasiviek následkom úrazu
bez trvalých následkov
Poškodenie hlasiviek následkom úrazu
s trvalým následkom

do 105 dní

•

do 112 dní

6)
•
•

do 120 dní
do 21 dní
do 63 dní
do 21 dní

•
•
•

do 175 dní

•

do 90 dní

•
•

do 105 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 49 dní
do 49 dní
do 98 dní
do 70 dní
do 14 dní
do 30 dní
do 49 dní

•
•
•
•
•
•
•
•
•
7)
•
•
•
•
•
•
•

do 28 dní
do 14 dní

do 28 dní

do 48 dní

•
•
•
•
•
8)
•
•
•
•
•

do 42 dní

•
•

do 90 dní
do 112 dní
do 112 dní
do 80 dní

•
•
9)
•

do 21 dní

•

do 60 dní

•

Pomliaždenie hrtana a účinok dráždivých pár a plynov na hlasivky a sliznicu
hltacích a dýchacích orgánov
Hrudník
Roztrhnutie pľúc
Úrazové poškodenie srdca echokardiologicky preukázané
Roztrhnutie bránice
Zlomeniny hrudnej kosti bez posunutia
úlomkov
Zlomeniny hrudnej kosti s posunutím
úlomkov
Zlomeniny jedného rebra rontgenologicky preukázané
Zlomeniny rebier rontgenologicky preukázané – dve až päť
Zlomeniny rebier rontgenologicky preukázané – šesť a viac
Dvierková zlomenina rebier (vyrazená)
– dve až štyri
Dvierková zlomenina rebier (vyrazená)
– päť a viac
Dvierková zlomenina hrudnej kosti
Spontánny pneumotorax
Poúrazový pneumotorax zatvorený
Poúrazový pneumotorax otvorený
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne
Pomliaždenie hrudnej steny
Brucho
Rana prenikajúca do brušnej dutiny
bez poranenia vnútrobrušných orgánov
Roztrhnutie pečene
Roztrhnutie pečene - operatívne
Zhmoždenie sleziny
Roztrhnutie sleziny
Roztrhnutie (rozhmoždenie) slinivky
brušnej liečené konzervatívne
Roztrhnutie (rozhmoždenie) slinivky
brušnej liečené operačne
Úrazové prederavenie žalúdka
Úrazové prederavenie dvanástorníka
Roztrhnutie tenkého čreva
Roztrhnutie hrubého čreva
Pomliaždenie brušnej steny
Urogenitálne ústrojenstvo
Pomliaždenie obličky (s hematúriou)
Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa
Pomliaždenie semenníkov a mieška
ťažšieho stupňa
Pomliaždenie vonkajších ženských pohlavných orgánov ťažšieho stupňa
Roztrhnutie alebo rozdrtenie obličky
liečené konzervatívne
Roztrhnutie alebo rozdrtenie obličky
liečené operačne
Roztrhnutie alebo rozdrtenie obličky
vedúce k jej odňatiu
Roztrhnutie močového mechúra
Roztrhnutie močovej trubice
Chrbtica
Zlomeniny tŕňových a priečnych výbežkov – jedného
Zlomeniny tŕňových a priečnych výbežkov – dvoch a viac
Kompresívna a okrajová zlomenina
jedného stavcového tela liečená pokojom na lôžku

do 28 dní

do 56 dní
do 90 dní
do 84 dní
do 35 dní
do 60 dní
do 21 dní
do 35 dní
do 63 dní
do 63 dní
do 98 dní
do 98 dní
neplní sa
do 49 dní
do 49 dní
do 49 dní
do 63 dní
do 10 dní
do 21 dní
do 42 dní
do 120 dní
do 35 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 84 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 14 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 63 dní
do 84 dní
do 70 dní
do 84 dní
do 84 dní
do 28 dní
do 49 dní
do 42 dní
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Kompresívna a okrajová zlomenina
dvoch a viac stavcových tiel liečená
pokojom na lôžku
•
Zlomeniny C chrbtice liečené repozíciou alebo korzetom
•
Zlomeniny C chrbtice liečené operačne
•
Zlomeniny Th chrbtice liečené repozíciou alebo korzetom
•
Zlomeniny Th chrbtice liečené
operačne
•
Zlomeniny L chrbtice liečené repozíciou alebo korzetom
•
Zlomeniny L chrbtice liečené operačne
•
Pomliaždenie krajiny krčnej, hrudnej,
driekovej, sakrálnej chrbtice a kostrče
(nutná evakuácia hemotómu)
•
Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice
10) Panva
•
Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená konzervatívne
•
Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená operačne
•
Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená operačne (otvorená)
•
Zlomenina sedacieho hrboľa
•
Zlomenina ramienka hladkej lonovej
kosti jednostranná
•
Zlomenina ramienka lonovej kosti
obojstranná
•
Zlomenina symfýzy (spona lonových
kostí)
•
Zlomeniny krížovej kosti
•
Zlomenina kostrče
•
Pomliaždenie panvy
11) Kĺbová jamka – acetabulum
•
Zlomenina acetabula
•
Luxácia bedrového kĺbu so zlomeninou
acetabula
12) Horná končatina
•
Pomliaždenie ramenného kĺbu (len
s periatritidou)
•
Pomliaždenie predlaktia, ruky, kĺbu
hornej končatiny, alebo jedného a viac
prstov ruky s nutnou fixáciou
•
Prerušenie šliach naťahovačov alebo
ohýbačov prsta na ruke
•
Prerušenie šliach naťahovačov alebo
ohýbačov prsta v zápästí
•
Prerušenie úponu šliach prstov ruky
(dorzálna aponeurosa)
•
Natrhnutie nadhrebeňového svalu
(rotátorová manžeta)
•
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového
svalu liečené operačne
•
Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej
hlavy dvojhlavého svalu paže liečené
konzervatívne
•
Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej
hlavy dvojhlavého svalu paže liečené
operačne
•
Pretrhnutie väzu ramena liečené
operačne
•
Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou
a lopatkou Tossy II
•
Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou
a lopatkou Tossy I
•
Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou
a hrudnou kosťou
84

do 63 dní
do 90 dní
do 90 dní
do 90 dní
do 90 dní
do 90 dní

•
•
•
•
•
•

do 90 dní
do 21 dní

•

do 10 dní

•

do 42 dní
do 63 dní
do 120 dní
do 42 dní
do 28 dní

•

•
•
•
•
•

do 63 dní

•

do 63 dní

•
•

do 56 dní
do 21 dní
do 10 dní

•

do 70 dní
do 196 dní

•
•
•
•

do 21 dní

•

do 10 dní

•

do 50 dní
do 50 dní
do 14 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 28 dní
do 42 dní

•
•
•
•
•
•
•
•

do 42 dní
do 14 dní

•
•

do 21 dní

•

do 21 dní

•

Podvrtnutie ramenného kĺbu (nutná
fixácia – Desaultov obväz)
Podvrtnutie kĺbu lakťa s nutnou fixáciou zápästia i lakťa
Podvrtnutie zápästia
Podvrtnutie základných kĺbov prstov
ruky s pevnou fixáciou
Podvrtnutie medzičlánkových kĺbov
prstov ruky s pevnou fixáciou
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou
kosťou a hrudnou kosťou liečené
konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou
a hrudnou kosťou liečené operačne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou
a lopatkou liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou
a lopatkou liečené operačne
Vykĺbenie kosti paže (ramena) liečené
konzervatívne
Vykĺbenie kosti paže (ramena) liečené
operačne
Vykĺbenie predlaktia liečené
konzervatívne
Vykĺbenie predlaktia liečené operačne
Vykĺbenie zápästia (lunárnej kosti
a luxácia perilunárnej) liečené
konzervatívne
Vykĺbenie zápästia (lunárnej kosti a luxácia perilunárnej) liečené operačne
Vykĺbenie záprstných kostí
Vykĺbenie základných alebo druhých
a tretích článkov jedného prsta
Vykĺbenie základných alebo druhých
a tretích článkov dvoch a viac prstov
Zlomenina tela lopatky
Zlomenina krčka lopatky
Zlomenina kľúčnej kosti neúplná
Zlomenina kľúčnej kosti úplná bez posunutia úlomkov
Zlomenina kľúčnej kosti úplná s posunutím úlomkov
Zlomenina kľúčnej kosti úplná
operovaná
Zlomenina kľúčnej kosti úplná operovaná (otvorená)
Zlomenina horného konca ramennej
kosti – veľkého hrboľa bez posunutia
Zlomenina horného konca ramennej
kosti – veľkého hrboľa s posunutím
Zlomenina horného konca ramennej
kosti – roztrieštená zlomenina hlavice
Zlomenina horného konca ramennej kosti – chirurgického krčka bez
posunutia
Zlomenina horného konca ramennej
kosti – chirurgického krčka s posunutím
Zlomenina horného konca ramennej
kosti – chirurgického krčka zakliesnená
Zlomenina horného konca ramennej
kosti – chirurgického krčka luxačná
alebo operovaná
Zlomenina tela ramennej kosti neúplná
Zlomenina tela ramennej kosti úplná
bez posunutia úlomkov
Zlomenina tela ramennej kosti úplná
s posunutím úlomkov
Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo operovaná

do 21 dní
do 21 dní
do 21 dní
do 10 dní
do 10 dní
do 28 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 64 dní
do 35 dní
do 28 dní
do 35 dní
do 49 dní
do 49 dní
do 21 dní
do 28 dní
do 35 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 49 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 112 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 56 dní
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Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi u detí
Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná
Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná bez posunutia úlomkov
Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná s posunutím úlomkov
Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi otvorená alebo operovaná
Zlomenina humeru v oblasti lakťa liečená konzervatívne
Zlomenina humeru v oblasti lakťa liečená operačne
Zlomenina okovca lakťovej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina okovca lakťovej kosti liečená operačne
Zlomenina okovca lakťovej kosti liečená operačne (otvorená)
Zlomenina hlavičky vretennej kosti
liečená konzervatívne
Zlomenina hlavičky vretennej kosti
liečená operačne
Zlomenina jednej kosti predlaktia liečená konzervatívne
Zlomenina jednej kosti predlaktia liečená operačne
Zlomenina jednej kosti predlaktia liečená operačne (otvorená)
Zlomenina oboch kostí predlaktia liečená konzervatívne
Zlomenina oboch kostí predlaktia liečená operačne
Zlomenina oboch kostí predlaktia liečená operačne (otvorená)
Zlomenina dolného konca vretennej
kosti (Collesova, Smithova, zlomenina
distálnej epifýzy, odlomenie bodcovitého výbežku lakťovej kosti) bez posunutia úlomkov
Zlomenina dolného konca vretennej
kosti (Collesova, Smithova, Zlomenina
distálnej epifýzy, odlomenie bodcovitého výbežku lakťovej kosti) s posunom
úlomkov
Zlomenina člnkovej kosti neúplná
Zlomenina člnkovej kosti úplná
Zlomenina člnkovej kosti liečená
operačne
Zlomenina člnkovej kosti komplikovaná
nekrosou
Zlomenina inej kosti zápästia
Zlomenina niekoľkých zápästných kostí
Luxačná zlomenina bázy prvnej
záprstnej kosti (Bennettova) liečená
konzervatívne
Luxačná zlomenina bázy prvnej
záprstnej kosti (Bennettova) liečená
operačne
Zlomenina záprstnej kosti neúplná
Zlomenina záprstnej kosti úplná bez
posunutia úlomkov
Zlomenina záprstnej kosti úplná s posunutím úlomkov
Zlomenina záprstnej kosti otvorená
alebo operovaná
Zlomenina jedného článku jedného
prsta ruky neúplná alebo úplná bez
posunutia úlomkov

do 49 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 42 dní
do 70 dní
do 35 dní
do 63 dní
do 70 dní
do 35 dní
do 63 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 70 dní
do 52 dní
do 63 dní
do 112 dní
do 42 dní

do 56 dní

do 49 dní
do 56 dní
do 70 dní
do 90 dní
do 42 dní
do 70 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 28 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 28 dní

•

Zlomenina jedného článku jedného
prsta ruky s posunutím úlomkov
•
Zlomenina jedného článku jedného
prsta ruky otvorená alebo operovaná
•
Zlomenina niekoľkých článkov jedného
prsta ruky – neúplná alebo úplná bez
posunutia úlomkov
•
Zlomenina niekoľkých článkov jedného
prsta ruky úplná s posunutím úlomkov
•
Zlomenina niekoľkých článkov jedného
prsta ruky otvorená alebo operovaná
•
Zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov ruky neúplná alebo úplná
bez posunutia úlomkov
•
Zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov ruky úplná s posunutím
úlomkov
•
Zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov ruky otvorená alebo
operovaná
•
Amputácia – exartikulácia v ramennom
kĺbe
•
Amputácia paže
•
Amputácia jedného predlaktia
•
Amputácia oboch predlaktí
•
Amputácia jednej ruky
•
Amputácia oboch rúk
•
Amputácia jedného prsta alebo jeho
časti
•
Amputácia viacerých prstov alebo ich
častí
13) Dolná končatina
•
Pomliaždenie nohy, stehna alebo
predkolenia
•
Pomliaždenie jedného alebo viacerých
prstov nohy s náplasťovou fixáciou
alebo kľudovou liečbou
•
Pomliaždenie bedrového, kolenného
alebo členkového kĺbu
•
Ruptúra úponu štvorhlavého svalu
(ruptura lig. patellae) liečená operačne
•
Ruptúra šľachy štvorhlavého svalu (netýka sa lig. patellae) liečená operačne
•
Natrhnutie Achillovej šľachy (čiastočné
pretrhnutie) liečené konzervatívne
(musí byť preukázané zobrazovacou
metódou – CT, sono, MR)
•
Pretrhnutie Achillovej šľachy (úplné
pretrhnutie) liečené konzervatívne
•
Prerušenie Achillovej šľachy čiastočné
liečené operačne
•
Prerušenie Achillovej šľachy úplné
liečené operačne
•
Podvrtnutie bedrového kĺbu
•
Podvrtnutie kolenného kĺbu s nutnou
ortézou
•
Podvrtnutie členkového kĺbu s nutnou
ortézou
•
Podvrtnutie kolenného kĺbu s nutnou
pevnou fixáciou (nutné vykonanie
punkcie a pevná fixácia musí byť dlhšie
ako 2 týždne)
•
Podvrtnutie členkového kĺbu s nutnou
pevnou fixáciou (pevná fixácia musí
byť dlhšie ako 2 týždne)
•
Podvrtnutie – ťažká distorzia členka
liečená pevnou fixáciou (pevná fixácia
musí byť dlhšie ako 4 týždne)

do 28 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 252 dní
do 196 dní
do 100 dní
do 365 dní
do 100 dní
do 196 dní
do 28 dní
do 42 dní
do 10 dní
do 10 dní
do 21 dní
do 49 dní
do 63 dní
do 42 dní

do 42 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 10 dní
do 10 dní
do 10 dní
do 21 dní

do 21 dní
do 35 dní
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Podvrtnutie základného kĺbu palca
nohy s nutnou náplasťovou fixáciou
alebo kľudovou liečbou
Podvrtnutie medzičlánkového kĺbu palca nohy s nutnou náplasťovou fixáciou
alebo kľudovou liečbou
Podvrtnutie jedného prsta nohy
s nutnou náplasťovou fixáciou alebo
kľudovou liečbou
Podvrtnutie viacerých prstov nohy
s nutnou náplasťovou fixáciou alebo
kľudovou liečbou
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného väzu
Natrhnutie skríženého kolenného väzu
(parciálna ruptúra)
Pretrhnutie postranného kolenného
väzu liečené pevnou fixáciou v minimálnej dlžke 5 týždňov
Úplné odtrhnutie postranného kolenného väzu liečené operačne
Pretrhnutie skríženého kolenného väzu
liečené pevnou fixáciou v minimálnej
dlžke 5 týždňov
Úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu liečené operačne
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne
čiastočnou suturou alebo úplnou
enisektómiou
– Menisektomie
– Sutura menisku s následnou pevnou
fixáciou
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku – stav po distorzii s negatívnym artroskopickým nálezom
Vykĺbenie stehennej kosti (v bedrovom
kĺbe) liečené konzervatívne - nutné
doloženie RTG
Vykĺbenie stehennej kosti (v bedrovom
kĺbe) liečené operatívne
Vykĺbenie jabĺčka liečené
konzervatívne
Vykĺbenie jabĺčka liečené operačne
Vykĺbenie holennej kosti liečené konzervatívne (nutná hospitalizácia min.
24 hodín)
Vykĺbenie holennej kosti liečené
operačne
Vykĺbenie členkovej kosti liečené
konzervatívne
Vykĺbenie členkovej kosti liečené
operačne
Vykĺbenie pod členkovou kosťou liečené konzervatívne
Vykĺbenie pod členkovou kosťou liečené operačne
Vykĺbenie nártnych kostí (jednej alebo
viac) liečené konzervatívne
Vykĺbenie nártnych kostí (jednej alebo
viac) liečené operačne
Vykĺbenie zanártnych kostí (jednej alebo viac) liečené konzervatívne
Vykĺbenie zanártnych kostí (jednej
alebo viac) liečené operačne
Vykĺbenie základných kĺbov prstov
nohy – palca alebo viac prstov

do 10 dní
do 10 dní
do 10 dní

•
•
•
•
•

do 10 dní

•

do 14 dní

•

do 14 dní

•
•
•

do 42 dní

•
do 42 dní
do 42 dní

•
•

do 42 dní

•

do 21 dní

•
•
•

do 21 dní
do 42 dní
do 21 dní
do 63 dní

•
•
•
•
•

do 120 dní
do 21 dní
do 42 dní
do 70 dní

•
•
•
•

do 60 dní
do 42 dní

•
•

do 70 dní

•

do 42 dní

•

do 60 dní

•

do 35 dní

•

do 70 dní

•

do 35 dní

•

do 60 dní
do 28 dní

•

Vykĺbenie základných kĺbov prstov
nohy – jedného prsta mimo palec
Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov prstov nohy – palca alebo viac prstov
Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov prstov nohy – jedného prsta mimo palec
Zlomenina krčka stehennej kosti
zaklinená
Zlomenina krčka stehennej kosti nezaklinená – liečená konzervatívne
Zlomenina krčka stehennej kosti nezaklinená – liečená operačne
Zlomeniny hlavice femuru s luxáciou
bedrového kĺbu (Pipkinove zlomeniny)
Odlomenie malého trochantera
Odlomenie veľkého trochantera
Pertrochanterická zlomenina stehennej
kosti neúplná
Pertrochanterická zlomenina stehennej
kosti úplná bez posunutia úlomkov
Pertrochanterická zlomenina stehennej
kosti úplná s posunutím úlomkov
Pertrochanterická zlomenina stehennej
kosti liečená operačne
Subtrochanterická zlomenina stehennej kosti neúplná
Subtrochanterická zlomenina stehennej kosti úplná bez posunutia úlomkov
Subtrochanterická zlomenina stehennej kosti úplná s posunutím úlomkov
Subtrochanterická zlomenina stehennej kosti liečená operačne
Zlomenina tela stehennej kosti (diafýza) liečená konzervatívne
Zlomenina tela stehennej kosti (diafýza) liečená operačne
Zlomenina tela stehennej kosti (diafýza) liečená operačne (otvorená)
Zlomenina distálneho konca stehennej
kosti neúplná
Zlomenina distálneho konca stehennej
kosti úplná bez posunutia úlomkov
Zlomenina distálneho konca stehennej
kosti úplná s posunutím úlomkov
Zlomenina distálneho konca stehennej
kosti liečená operačne
Zlomenina distálneho konca stehennej
kosti liečená operačne (otvorená)
Zlomenina jabĺčka bez posunutia
úlomku
Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomku
Zlomenina jabĺčka otvorená alebo
liečená operačne
Zlomenina kĺbovej chrupavky v oblasti
kolenného kĺbu
Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny
holennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny
holennej kosti liečená operačne
Zlomenina kondylov holennej kosti
neúplná (jedného alebo oboch)
Zlomenina kondylov holennej kosti
úplná bez posunutia úlomku (jedného
alebo oboch)
Zlomenina kondylov holennej kosti
úplná s posunutím úlomku (jedného
alebo oboch)
Zlomenina kondylov holennej kosti
úplná s posunutím úlomku (jedného
alebo oboch) otvorená

do 21 dní
do 28 dní
do 21 dní
do 64 dní
do 64 dní
do 84 dní
do 120 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 120 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 120 dní
do 90 dní
do 120 dní
do 182 dní
do 120 dní
do 120 dní
do 120 dní
do 120 dní
do 182 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 63 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 64 dní
do 74 dní
do 84 dní
do 120 dní
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•
•
•
•
•

Zlomenina lýtkovej kosti (bez postihnutia členkového kĺbu)
Zlomenina holennej kosti liečená
konzervatívne
Zlomenina oboch častí (kostí) holennej
kosti liečená konzervatívne
Zlomenina holennej kosti liečená
operačne
Zlomenina holennej kosti liečená operačne – otvorená
Zlomenina oboch častí (kostí) holennej
kosti liečená operačne
Zlomenina vnútorného kotníka alebo
zadnej hrany holennej kosti (tibie),
Weber A
Zlomenina vnútorného kotníka alebo
zadnej hrany holennej kosti (tibie),
Weber A – otvorená
Zlomenina vonkajšieho kotníka Weber
B a C a bimalleolárna zlomenina
Zlomenina vonkajšieho kotníka Weber
B a C a bimalleolárna zlomenina
– otvorená
Trimalleolárna zlomenina kotníku
Weber C
Trimalleolárna zlomenina kotníku
Weber C otvorená
Zlomenina pylona píšťaly (tibie)
– konzervatívne
Zlomenina pylona píšťaly (tibie)
– operatívne
Zlomenina pylona píšťaly (tibie) – liečená vonkajším fixátorom
Zlomenina tela pätnej kosti bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla)
Zlomenina tela pätnej kosti s porušením statiky (Böhlerovho uhla) alebo
liečená operačne
Zlomenina tela pätnej kosti s porušením statiky (Böhlerovho uhla) alebo
liečená operačne (otvorená)
Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov
Zlomenina členkovej kosti s posunutím
úlomkov
– konzervatívne
– operatívne
Zlomenina zadného výbežku členkovej
kosti
Zlomenina kockovitej kosti (cuboideum) bez posunutia úlomkov
Zlomenina kockovitej kosti (cuboideum) s posunutím úlomkov
Zlomenina kosti člnkovitej (naviculare)
bez posunutia úlomkov
Zlomenina kosti člnkovitej (naviculare)
s posunutím úlomkov
Zlomenina jednej klinovej kosti (cuneiforme) bez posunutia úlomkov
Zlomenina jednej klinovej kosti (cuneiforme) s posunutím úlomkov
Zlomenina viacerých klinových kostí
bez posunutia úlomkov
Zlomenina viacerých klinových kostí
s posunutím úlomkov
Odlomenie base piatej kosti predpriehlavkovej (metatarzy) s posunutím
Odlomenie predpriehlavkových kostí
(metatarzy) palca alebo malíčka bez
posunutia úlomkov

do 28 dní
do 84 dní
do 92 dní
do 84 dní

•
•
•

do 120 dní
do 100 dní

•

do 56 dní

•

do 84 dní

•

do 84 dní

•

do 120 dní
•
do 98 dní
do 120 dní
do 98 dní

•
•

do 120 dní
do 120 dní

•
•

do 56 dní

•

do 98 dní

•

do 120 dní

•
•

do 84 dní

do 98 dní
do 120 dnů
do 35 dní

•
•
•

do 56 dní
do 56 dní

•

do 56 dní
do 56 dní

•

do 56 dní

•

do 56 dní

•
•
•
•
•

do 56 dní
do 56 dní
do 42 dní
do 42 dní

•

Odlomenie predpriehlavkových
kostí (metatarzy) palca alebo malíčka
s posunutím
Odlomenie predpriehlavkových
kostí (metatarzy) palca alebo malíčka
operované
Odlomenie predpriehlavkových kostí
(metatarzy) palca alebo malíčka operované otvorená
Odlomenie predpriehlavkových kostí
(metatarzy) iného prsta ako palca alebo malíčka bez posunutia úlomkov
Odlomenie predpriehlavkových kostí
(metatarzy) iného prsta ako palca alebo malíčka s posunutím úlomkov
Odlomenie predpriehlavkových kostí
(metatarzy) iného prsta ako palca alebo malíčka operované
Zlomenina predpriehlavkových kostí
(metatarzy) viacerých prstov bez posunutia úlomkov
Zlomenina predpriehlavkových kostí
(metatarzy) viacerých prstov s posunutím úlomkov
Zlomenina predpriehlavkových
kostí (metatarzy) viacerých prstov
operovaná
Zlomenina predpriehlavkových kostí
(metatarzy) viacerých prstov operovaná otvorená
Odlomenie časti článku palca nohy
Úplná zlomenina článku palca nohy bez
posunutia úlomkov
Úplná zlomenina článku palca nohy
s posunutím úlomkov
Zlomenina článku palca nohy liečená
operačne
Zlomenina jedného článku iného prsta
nohy ako palca neúplná
Zlomenina jedného článku iného prsta
nohy ako palca úplná
Zlomenina jedného článku iného
prsta nohy ako palca otvorená alebo
operovaná
Zlomenina článkov viacerých prstov
alebo niekoľkých článkov jedného prsta
liečená konzervatívne
Zlomenina článkov viacerých prstov
alebo niekoľkých článkov jedného prsta
otvorená alebo liečená operačne
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.
Amputácia – exartikulácia bedrového
kĺbu alebo znesenia stehna
Amputácia oboch kostí holennej kosti
(ihlice a píšťaly)
Amputácia holennej kosti
Amputácia oboch nôh
Amputácia nohy
Amputácia palca nohy alebo jeho časti
Amputácia jednotlivých prstov nohy
(s výnimkou palca) alebo ich častí
za každý prst
Úplné odtrhnutie alebo prerušenie šľachy dolnej končatiny liečené operačne

do 42 dní
do 56 dní
do 84 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 84 dní
do 21 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 21 dní
do 21 dní
do 28 dní
do 21 dní
do 28 dní

do 364 dní
do 364 dní
do 252 dní
do 252 dní
do 182 dní
do 56 dní
do 21 dní
do 35 dní
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do 28 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 182 dní
do 364 dní
do 182 dní
do 182 dní
do 84 dní
do 365 dní
do 140 dní
do 365 dní
do 36 dní
do 120 dní
do 186 dní
do 42 dní
do 63 dní
do 84 dní
do 14 dní
do 21 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 8 dní

do 8 dní
do 14 dní
do 14 dní
do 14 dní
do 21 dní
do 28 dní
do 14 dní

neplní sa
do 10 dní
do 21 dní
do 35 dní

•

Druhého stupňa rozsahu od 6 %
do 56 dní
do 10 % povrchu tela
•
Druhého stupňa rozsahu od 11 %
do 63 dní
do 20 % povrchu tela
•
Druhého stupňa rozsahu od 21 %
do 88 dní
do 30 % povrchu tela
•
Druhého stupňa rozsahu od 31 %
do 130 dní
do 40 % povrchu tela
•
Druhého stupňa rozsahu od 41 %
do 210 dní
do 50 % povrchu tela
•
Druhého stupňa rozsahu väčším než
do 365 dní
50 % povrchu tela podľa primeranej
doby nevyhnutného liečenia
do 28 dní
•
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2
do 49 dní
•
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 do 1 %
vrátane
do 56 dní
•
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu nad 1 % do 5 cm2
povrchu tela
•
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgicdo 81 dní
kej liečby v rozsahu nad 5 % do 10 %
povrchu tela
•
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgicdo 102 dní
kej liečby v rozsahu nad 10 % do 15 %
povrchu tela
•
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgicdo 130 dní
kej liečby v rozsahu nad 15 % do 20 %
povrchu tela
•
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgicdo 158 dní
kej liečby v rozsahu nad 20 % do 30 %
povrchu tela
•
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgicdo 186 dní
kej liečby v rozsahu nad 30 % do 40 %
povrchu tela
•
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurdo 365 dní
gickej liečby v rozsahu viac ako 40 %
povrchu tela podľa primeranej doby
nevyhnutného liečenia
Článok 2 – Osobitné ustanovenia
2.1 Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknu choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom vymenovaným v týchto poistných podmienkach
alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťovateľ plní
za celkovú dobu nevyhnutného liečenia poranenia vrátane hnisania rany alebo nákazy tetanom.
2.2 Poisťovateľ plní za dobu nevyhnutného liečenia vykĺbenia kĺbu konča n len vtedy, ak bolo vykĺbenie lekárom
liečené repozíciou (napravením) alebo opera vne.
2.3 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 poskytnu a
plnenia strata vitality drene vyžadujúca si liečenie.
2.4 Za úplné zlomeniny sa považujú aj fisury lebečných kos .
2.5 Za vyradenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov
dočasných (mliečnych), poisťovateľ neposkytuje plnenie.
2.6 Za poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej
zlomeniny stavca, poisťovateľ neposkytuje plnenie.
2.7 V prípade úrazu, následkom ktorého vznikne akýkoľvek
druh pomliaždenia, má poistený nárok na poistné plnenie v tom prípade, ak medzi dvoma poslednými úrazmi
spôsobenými pomliaždením ubehlo aspoň 365 dní.
2.8 V prípade úrazu, následkom ktorého vznikne akýkoľvek
druh podvrtnu a má poistený nárok na poistné plnenie plnenie v tom prípade, ak medzi dvoma poslednými
úrazmi spôsobenými podvrtnu m ubehlo aspoň 365 dní.
2.9 Pevnou fixáciou sa rozumie sadra, rigidná ortéza, alumíniový fixátor, plastová fixácia. Za pevnú fixáciu sa nepovažuje zinkoklih, škrobový obväz, obväz, ovínadlo, taping.
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14) Poranenie nervovej sústavy
•
Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého)
– podmienka plnenia je hospitalizácia
•
Otras mozgu stredného stupňa
(druhého) – podmienka plnenia je
hospitalizácia
•
Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)
– podmienka plnenia je hospitalizácia
•
Pomliaždenie mozgu
•
Rozdrtenie mozgového tkaniva
•
Krvácanie do mozgu
•
Krvácanie vnútrolebečné do miechového kanála
•
Otras miechy
•
Krvácanie do miechy
•
Pomliaždenie miechy
•
Rozdrtenie miechy
•
Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou
•
Poranenie periférneho nervu s prerušením vodivých vlákien (podmienkou
je pozitívne EMG)
•
Prerušenie periférneho nervu (podmienkou je pozitívne EMG)
15) Ostatné druhy poranení
•
Traumatický šok ľahký (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
•
Traumatický šok stredný (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
•
Traumatický šok ťažký (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
•
Poranenie elektrickým prúdom podľa
celkového postihnutia, ľahké
•
Poranenie elektrickým prúdom podľa
celkového postihnutia, stredné
•
Poranenie elektrickým prúdom podľa
celkového postihnutia, ťažké
•
Natrhnutie svalu, preukázané ultrazvukom, CT alebo MR
•
Plošné abrázie mäkkých častí prstov
a stratový defekt tkanív s plochou
väčšou ako jeden centimeter štvorcový,
strhnutie nechta
•
Rana chirurgicky ošetrená (šitá) veľká
minimálne 2 cm, primárne hojenie
•
Rana chirurgicky ošetrená (šitá) veľká
minimálne 2 cm, sekundárne hojenie
•
Rana chirurgicky ošetrená inciziou
a drénom
16) Otrava plynmi a jedmi
•
Ľahké prípady otravy (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
•
Stredne ťažké prípady otravy (podmienkou plnenia je hospitalizácia)
•
Ťažké prípady otravy (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
•
Uhryznutie jedovatým hadom a ďalšími
jedovatými živočíchmi (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
17) Popálenie, poleptanie alebo omrzliny
(s výnimkou účinku slnečného žiarenia
na kožu)
•
Prvého stupňa
•
Druhého stupňa rozsahu od 6 cm2
do 10 cm2 vrátane
•
Druhého stupňa rozsahu od 11 cm2
do 1 % povrchu tela
•
Druhého stupňa rozsahu nad 1 %
do 5 % povrchu tela

2.10 Pomliaždenie musí spĺňať všetky eto podmienky:
– opuch, hematóm alebo presiaknu e podkožia,
– musí byť vykonané chirurgické, ortopedické alebo
traumatologické vyšetrenie.
2.11 Fisúry – za úplné zlomeniny sa považujú len zlomeniny
kos lebečných (okrem tvárových) a ostatné fisúry sú
plnené ako neúplné zlomeniny.
2.12 Na to, aby sa úraz mohol považovať za podvrtnu e
musí byť vykonané chirurgické, ortopedické alebo traumatologickej vyšetrenie.
2.13 Na to, aby sa úraz mohol považovať za otvorenú zlomeninu musí ísť o prvotné poranenia mechanizmom, nie
chirurgickou ranou.
2.14 Príjem – hrubý príjem poisteného zo závislej činnos
alebo príjem poisteného z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnos pred zdanením.

654797 verzia ŽP NN Smart Senior RZ3S – 4/2016

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE DENNÝCH DÁVOK ZA DOBU
NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA ÚRAZU DIEŤAŤA
S PROGRESIOU
V PRÍPADE HOSPITALIZACIE SNL2
Článok 1 – Úvodné ustanovenie
Tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie denných
dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu dieťaťa (ďalej
len „OPP SNL2“) dopĺňajú všeobecné poistné podmienky
pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“), všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie (ďalej len
„VPP IŽP”) a všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie (ďalej len „VPP ÚP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy.
Článok 2 – Poistná udalosť
2.1 Poistnou udalosťou je úraz dieťaťa, ktorým sa rozumie
úraz tak ako je definovaný v článku 2 VPP ÚP, ktorého
následkom je zranenie uvedené v prílohe týchto OPP
SNL2 vyžadujúce si liečenie pod dohľadom lekára.
2.2 Poistnou udalosťou je ež zranenie dieťaťa následkom
úrazu, ktoré nie je uvedené v prílohe týchto OPP SNL2,
pokiaľ si vyžaduje liečenie pod dohľadom lekára a pokiaľ sú následky úrazu na základe posúdenia lekárom
poisťovateľa svojim charakterom podobné ako následky úrazu uvedené v prílohe k týmto OPP SNL2 (ďalej len
„pripodobnenie“).
2.3 Príloha týchto OPP SNL2 uvádza aj zranenia, ktoré nie
sú poistnou udalosťou a za ktoré sa poistné plnenie
neposkytuje.
2.4 Toto pripoistenie sa vzťahuje na úraz dieťaťa podľa
bodu 2.1 a 2.2 týchto OPP SNL2, ak k nemu dôjde počas
doby pripoistenia tohto dieťaťa.
2.5 Toto pripoistenie je možné uzatvoriť k poistnej zmluve
s dospelým poisteným pre jedno a viac de alebo pre
jedno dieťa uvedené v poistnej zmluve ako poistený
(poistené dieťa). Pripoistené dieťa (de ) musí byť menovite uvedené v poistnej zmluve dospelého.
2.6 Poistná suma (denná dávka) je rovnaká pre všetky pripoistené de .
Článok 3 – Progresívne plnenie v prípade hospitalizácie
3.1 Poistné plnenie v prípade tohto pripoistenia sa automa cky zvyšuje o ďalšie plnenie v prípade, ak si poistná
udalosť uvedená v článku 2 týchto OPP SNL2 vyžiada
hospitalizáciu (pobyt v nemocnici).
3.2 Pokiaľ si liečenie úrazu do 24 hodín od jeho vzniku vyžiada pobyt v nemocnici a pokiaľ je tento pobyt dlhší
ako 24 hodín, poisťovateľ vypla poistné plnenie za každý deň hospitalizácie.
3.3 Výška poistného plnenia za hospitalizáciu sa určuje ako
súčin 50 % dohodnutej dennej dávky za dobu nevy-

hnutného liečenia úrazu (ďalej len denná dávka) a počtu dní hospitalizácie.
3.4 Podľa bodu 3.2 týchto OPP SNL2 sa prvý a posledný deň
započítava len z jednej polovice a vypláca sa len jedna
denná dávka za hospitalizáciu.
Článok 4 – Začiatok a zánik pripoistenia
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.
4.5 Pripoistenie každého jednotlivého dieťaťa zaniká dňom
výročia poistenia v poistnom roku, v ktorom toto dieťa
dosiahne 18 rokov veku.
4.6 Toto pripoistenie zanikne na základe vzniku skoršej
z nasledujúcich udalos :
a) ukončenie poistnej zmluvy hlavného poistenia,
b) ukončenie pripoistenia podľa dátumu uvedeného
v poistnej zmluve, bez následného predĺženia,
c) prevedenie poistnej zmluvy hlavného poistenia
do splateného stavu,
d) odmietnu e poistného plnenia poisťovateľom podľa
§ 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e) výpoveď podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
vrátane výpovede podľa § 800 ods. 2 Občianskeho
zákonníka,
f) dohodou
g) neplatením poisteného podľa ustanovenia § 801
Občianskeho zákonníka,
h) smrťou poisteného.
Pri zániku tohto pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok
na odkupnú hodnotu.
4.7 Poistnou udalosťou pripoistenie nezaniká.
Článok 5 – Poistné
5.1 Poistné za toto pripoistenie sa pla podľa počtu pripoistených de spolu s poistným za hlavné poistenie
v rovnakých poistných obdobiach.
5.2 Výška poistného za každé pripoistené dieťa je stanovená podľa sadzobníka poplatkov.
5.3 Výška bežného poistného sa rovná násobku dohodnutej dennej dávky a sadzby poistného stanoveného
v sadzobníku uvedeného v poistnej zmluve (popr. v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, pokiaľ je pripoistenie
uzatvárané k poistnej zmluve dodatočne).
Článok 6 – Poistné plnenie
6.1 Poistná suma tohto pripoistenia sa stanovuje vo forme
dennej dávky.
6.2 Poisťovateľ vypla v prípade poistnej udalos dennú
dávku za dobu nevyhnutného liečenia úrazu dieťaťa.
Výška poistného plnenia sa určuje ako súčin dohodnutej dennej dávky a počtu dní liečenia úrazu.
6.3 Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
sa vypláca vždy od 1. dňa liečenia, pokiaľ nevyhnutná
doba liečenia bola dlhšia ako 10 dní.
6.4 Dobu nevyhnutného liečenia stanovuje ošetrujúci
lekár, nesmie však prekročiť maximálnu dobu nevyhnutného liečenia podľa prílohy k týmto OPP SNL2.
V prípade rozporu medzi nevyhnutnou dobou liečenia
určenou ošetrujúcim lekárom a maximálnou dobou nevyhnutného liečenia podľa prílohy k týmto OPP SNL2,
poisťovateľ vypla poistné plnenie len za maximálnu
dobu nevyhnutného liečenia podľa prílohy k týmto OPP
SNL2.
6.5 Pokiaľ pripoistené dieťa utrpelo niekoľko úrazov
súčasne, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len
za najdlhšiu dobu nevyhnutného liečenia.
6.6 Pokiaľ pripoistené dieťa utrpelo niekoľko úrazov nezávisle na sebe, pričom doby ich nevyhnutného liečenia
sa prekrývajú, poisťovateľ poskytne vždy iba jednu dennú dávku denne.
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podľa predošlej vety. Pokiaľ je priemerný príjem zákonného zástupcu poisteného dieťaťa za obdobie podľa
prvej vety tohto bodu nižší ako dohodnutá denná dávka, je poisťovateľ oprávnený výplatu poistného plnenia
primerane znížiť od začiatku poistnej udalos podľa
príjmu zákonného zástupcu poisteného dieťaťa preukázaného podľa tohto odseku. Zároveň je poisťovateľ
v takom prípade oprávnený jednostranne znížiť výšku dennej dávky dohodnutej v poistnej zmluve podľa
„Tabuľky maximálnych denných dávok pre Pripoistenie
denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu“
a primerane k tomu jednostranne upraviť poistné. Poistné zaplatené do tejto doby náleží poisťovateľovi.
Článok 9 – Bonus za bezškodový priebeh počas trvania
pripoistenia
9.1 Poistníkovi je priznaný bonus za bezškodový priebeh
po splnení podmienok uvedených v ods. 2 tohto článku.
9.2 S výnimkou prvého roku trvania pripoistenia prizná
poisťovateľ bonus za bezškodový priebeh na dobu jedného roka od výročia poistnej zmluvy za predpokladu,
že nebolo za posledný uplynulý poistný rok z tohto pripoistenia poskytnuté poistné plnenie. Ak je na poistnej
zmluve s dospelým poisteným poistených viac de , bonus za bezškodový priebeh prizná poisťovateľ, ak z tohto pripoistenia nebolo poskytnuté poistné plnenie žiadnemu dieťaťu.
9.3 Výška bonusu za bezškodový priebeh je 10 % z celkového zaplateného bežného poistného za toto pripoistenie
v poistnom roku nasledujúcom po roku, za ktorý je bonus priznaný.
9.4 Bonus za bezškodový priebeh je umiestňovaný do technických rezerv príslušnej poistnej zmluvy a bude vyplatený na základe skoršieho vzniku niektorej z nasledujúcich udalos :
a) Ako súčasť výplaty poistného plnenia pre prípad
doži a sa konca poistnej doby hlavného životného
poistenia poisteným, alebo ako súčasť poistného plnenia v prípade smr poisteného pred koncom poistnej doby hlavného poistenia.
b) Ako súčasť výplaty odkupnej hodnoty v prípade
predčasného ukončenia hlavného poistenia.
c) Ako jednorazová výplata v prípade zániku tohto
pripoistenia.
Článok 10 – Záverečné ustanovenia
10.1 Tieto OPP SNL2 nadobúdajú platnosť dňom ich
schválenia predstavenstvom spoločnosti a účinnosť dňom
1. apríla 2016.
Príloha k osobitným poistným
podmienkam pripoistenia SNL2
Článok 1 – Úrazy a zranenia
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hlava
Čiastočná skalpácia hlavy s kožným
defektom
Úplná skalpácia hlavy s kožným
defektom
Vykĺbenie dolnej čeľuste jednostranné
i obojstranné
Podvrtnutie čeľustného kĺbu
Pomliaždenie tváre alebo hlavy bez
otrasu mozgu
Zlomenina spodiny lebečnej bez
komplikácií
Zlomenina spodiny lebečnej
s komplikáciami
Zlomenina klenby lebečnej bez vpáčenia úlomkov
Zlomenina klenby lebečnej s vpáčeniami úlomkov

do 28 dní
do 60 dní
do 21 dní
neplní sa
neplní sa
do 90 dní
do 140 dní
do 49 dní
do 84 dní
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6.7 Poistné plnenie za jednotlivé úrazy je obmedzené maximálnou dobou nevyhnutného liečenia uvedenou v prílohe týchto OPP SNL2. Pokiaľ sa telesné poškodenie nenachádza v prílohe týchto OPP SNL2, výšku poistného
plnenia určí poisťovateľ na základe lekárskeho porovnania jeho závažnos s najbližším uvedeným poškodením. V prípade opakovaného liečenia toho istého úrazu
sa doby nevyhnutného liečenia sčítavajú a sú posudzované ako jedna poistná udalosť.
6.8 Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie (a to ani
za dobu nevyhnutného liečenia, ani za hospitalizáciu)
v prípade, ak doba nevyhnutného liečenia nepresiahla
10 dní.
6.9 Pokiaľ sa po skončení liečenia úrazu, maximálne však
do jedného roka od vzniku úrazu, prejavia ďalšie následky vyžadujúce si dodatočné nevyhnutné liečenie,
nie je poisťovateľ povinný poskytnúť za toto dodatočné
nevyhnutné liečenie poistné plnenie.
6.10 Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, najviac
však o jednu polovicu plnenia, ak poistený nenahlási
poistnú udalosť do 1 mesiaca od ukončenia liečby.
6.11 Poisťovateľ si vyhradzuje právo zmeniť prílohu k týmto OPP SNL2 v prípade, že vzhľadom k vývoju lekárskej vedy došlo k podstatným zmenám v dobe liečenia
úrazu.
6.12 Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, najviac
však o jednu polovicu, ak k úrazu poisteného dieťaťa
došlo pri výkone vrcholovej športovej činnos . Vrcholovou športovou činnosťou sa pre účely tohto pripoistenia rozumie vykonávanie športu na úrovni najvyšších
republikových súťaží.
6.13 V súlade s ustanovením čl. 4 VPP ÚP nie je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie za vrodené vady
a úrazy vzniknuté v ich dôsledku.
6.14 Nárok na výplatu poistného plnenia za dobu nevyhnutného liečenia končí uplynu m posledného dňa poistnej
doby, do ktorého je pripoistenie platné.
Článok 7 – Povinnosti pripoisteného dieťaťa a poistníka
7.1 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 ošetrujúceho lekára, má poisťovateľ právo plnenie primerane znížiť, pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv
na rozsah poistného plnenia.
7.2 Pripoistené dieťa a poistník sú povinní poskytnúť
poisťovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní zdravotnej dokumentácie potrebnej na poistné vyšetrenie (aj
predbežné).
7.3 Poistník je povinný zabezpečiť, aby sa pripoistené
dieťa podrobilo na požiadanie poisťovateľa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára v termíne určenom
poisťovateľom.
7.4 De sa zaraďujú do rizikovej skupiny 1 bez ohľadu na ich
záujmovú a športovú činnosť.
7.5 Na pripoistenie podľa týchto OPP SNL2 sa nevzťahujú
ustanovenia čl. 17 VPP ŽP a čl. 16 VPP IŽP o ochrane
pred infláciou a Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie pre alterna vu garantovaného zvýšenia kry a
Článok 8 – Upisovanie rizika
8.1 V prípade vzniku poistnej udalos je zákonný zástupca
poisteného dieťaťa povinný preukázať poisťovateľovi (i)
výšku svojho príjmu za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce vzniku poistnej udalos , pokiaľ ide o príjem zo
závislej činnos alebo (ii) výšku svojho príjmu za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo dňu vzniku poistnej
udalos , ak má príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnos . Zákonný zástupca poisteného dieťaťa preukazuje výšku svojho príjmu predložením
daňového priznania alebo výplatnej pásky za obdobie
90
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10. Zlomenina čelnej kosti bez posunu
úlomkov
11. Zlomenina čelnej kosti s posunom
úlomkov
12. Zlomenina temennej kosti bez posunu
úlomkov
13. Zlomenina temennej kosti s posunom
úlomkov
14. Zlomenina záhlavnej kosti bez posunu
úlomkov
15. Zlomenina záhlavnej kosti s posunom
úlomkov
16. Zlomenina spánkovej kosti bez posunu
úlomkov
17. Zlomenina spánkovej kosti s posunom
úlomkov
18. Zlomenina okraja očnice
19. Zlomenina nosných kostí bez posunutia
úlomkov
20. Zlomenina nosných kostí s posunutím
úlomkov
21. Zlomenina nosnej prepážky
22. Zlomenina lícnej kosti
23. Zlomenina dolnej čeľuste bez posunutia úlomkov
24. Zlomenina dolnej čeľuste s posunutím
úlomkov
25. Zlomenina hornej čeľuste bez posunutia úlomkov
26. Zlomenina hornej čeľuste s posunutím
úlomkov
27. Zlomenina ďasnového výbežku hornej
alebo dolnej čeľuste
28. Zlomenina komplexu jarmovej kosti
a hornej čeľuste
29. Združené zlomeniny Le Fort I.
30. Združené zlomeniny Le Fort II.
31. Združené zlomeniny Le Fort III.
2) Oko
32. Tržná alebo rezná rana viečka ošetrená
chirurgicky
33. Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty
34. Popálenie kože viečka II B a III st. jedného oka
35. Popálenie kože viečka II B a III st. oboch
očí
36. Zápal slzného vačku následkom úrazu
liečený konzervatívne
37. Zápal slzného vačku následkom úrazu
liečený operačne
38. Poleptanie (Popálenie) spojivky prvého
stupňa
39. Poleptanie (Popálenie) spojivky druhého stupňa
40. Poleptanie (Popálenie) spojivky tretieho stupňa
41. Perforácia v prechodnej riase s krvácaním (bez poranenia bielka), rana
spojivky chirurgicky ošetrená
42. Povrchové poranenie odrenina
rohovky
43. Hlboká rana rohovky bez prederavenia
bez komplikácií
44. Hlboká rana rohovky bez prederavenia
komplikovaná šedým poúrazovým
zákalom
45. Hlboká rana rohovky bez prederavenia
komplikovaná vnútroočným zápalom

do 28 dní
do 63 dní
do 28 dní
do 63 dní
do 28 dní
do 63 dní
do 28 dní
do 63 dní
do 35 dní
do 21 dní
do 28 dní
do 21 dní
do 35 dní
do 49 dní
do 77 dní
do 60 dní
do 90 dní
do 36 dní
do 56 dní
do 84 dní
do 112 dní
do 182 dní
do 10 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 14 dní
do 35 dní
do 21 dní
do 21 dní
do 49 dní
do 14 dní
neplní sa
do 28 dní
do 56 dní
do 63 dní

46. Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne bez
komplikácií
47. Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne komplikovaná poúrazovým šedým zákalom
48. Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne komplikovaná vnútroočným zápalom
49. Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne komplikovaná vnútroočným nemagnetickým
telieskom
50. Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky bez komplikácií
51. Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky komplikovaná
odchlípením dúhovky alebo prietržou
dúhovky
52. Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky komplikovaná
šedým poúrazovým zákalom
53. Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky komplikovaná
vnútroočným zápalom
54. Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky komplikovaná
cudzím vnútroočným nemagnetickým
telieskom
55. Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky komplikovaná
cudzím vnútroočným magnetickým
telieskom
56. Rana prenikajúca do očnice bez
komplikácií
57. Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím nemagnetickým telieskom
v očnici
58. Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím vnútroočným magnetickým telieskom v očnici
59. Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií
60. Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným
zvýšením tlaku, vyžadujúce chirurgické
ošetrenie
61. Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií
62. Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovky
63. Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované poúrazovým šedým
zákalom
64. Subluxácia šošovky bez komplikácií
65. Subluxácia šošovky komplikovaná
druhotným zvýšením tlaku, vyžadujúca
chirurgické ošetrenie
66. Luxácia šošovky bez komplikácií
67. Luxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením tlaku, vyžadujúca
chirurgické ošetrenie
68. Krvácanie do sklovca a sietnice bez
komplikácií
69. Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením tlaku,
vyžadujúce chirurgické ošetrenie
70. Otras sietnice
71. Poúrazový rohovkový vred
72. Popálenie alebo poleptanie epitelu
rohovky

do 35 dní
do 56 dní
do 70 dní
do 70 dní

do 56 dní
do 84 dní

do 70 dní
do 84 dní
do 84 dní

do 70 dní

do 28 dní
do 70 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 77 dní

do 35 dní
do 70 dní
do 63 dní
do 35 dní
do 70 dní
do 60 dní
do 105 dní
do 112 dní
do 120 dní
do 21 dní
do 63 dní
do 21 dní

91

92

do 175 dní
do 90 dní
do 105 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 49 dní
do 49 dní
do 98 dní
do 70 dní
do 14 dní
do 30 dní
do 49 dní
do 28 dní
neplní sa
do 14 dní

do 28 dní

do 48 dní

do 42 dní
neplní sa
do 90 dní
do 112 dní
do 112 dní
do 80 dní
do 21 dní
do 60 dní
do 28 dní

do 56 dní
do 90 dní
do 84 dní
do 35 dní

103. Zlomeniny hrudnej kosti s posunutím
úlomkov
104. Zlomeniny jedného rebra rentgenologicky preukázané
105. Zlomeniny rebier rentgenologicky preukázané – dve až päť
106. Zlomeniny rebier rentgenologicky preukázané – šesť a viac
107. Dvierková zlomenina rebier (vyrazená)
– dve až štyri
108. Dvierková zlomenina rebier (vyrazená)
– päť a viac
109. Dvierková zlomenina hrudnej kosti
110. Spontánny pneumotorax
111. Poúrazový pneumotorax zatvorený
112. Poúrazový pneumotorax otvorený
113. Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne
114. Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne
115. Pomliaždenie hrudnej steny
7) Brucho
116. Rana prenikajúca do brušnej dutiny
bez poranenia vnútrobrušných orgánov
117. Roztrhnutie pečene
118. Zhmoždenie sleziny
119. Roztrhnutie sleziny
120. Roztrhnutie (rozhmoždenie) slinivky
brušnej liečené konzervatívne
121. Roztrhnutie (rozhmoždenie) slinivky
brušnej liečené operačne
122. Úrazové prederavenie žalúdka
123. Úrazové prederavenie dvanástorníka
124. Roztrhnutie tenkého čreva
125. Roztrhnutie hrubého čreva
126. Pomliaždenie brušnej steny
8) Urogenitálne ústrojenstvo
127. Pomliaždenie obličky (s hematúriou)
128. Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa
129. Pomliaždenie semenníkov a mieška
ťažšieho stupňa
130. Pomliaždenie vonkajších ženských pohlavných orgánov ťažšieho stupňa
131. Roztrhnutie alebo rozdrtenie obličky
liečené konzervatívne
132. Roztrhnutie alebo rozdrtenie obličky
liečené operačne
133. Roztrhnutie alebo rozdrtenie obličky
vedúce k jej odňatiu
134. Roztrhnutie močového mechúra
135. Roztrhnutie močovej trubice
9) Chrbtica
136. Zlomeniny tŕňových a priečnych výbežkov – jedného
137. Zlomeniny tŕňových a priečnych výbežkov – dvoch a viac
138. Kompresívna a okrajová zlomenina
jedného stavcového tela liečená pokojom na lôžku
139. Kompresívna a okrajová zlomenina
dvoch a viac stavcových tiel liečená
pokojom na lôžku
140. Zlomeniny C chrbtice liečené repozíciou alebo korzetom
141. Zlomeniny C chrbtice liečené operačne
142. Zlomeniny Th chrbtice liečené repozíciou alebo korzetom
143. Zlomeniny Th chrbtice liečené
operačne
144. Zlomeniny L chrbtice liečené repozíciou alebo korzetom

do 60 dní
do 21 dní
do 35 dní
do 63 dní
do 63 dní
do 98 dní
do 98 dní
neplní sa
do 49 dní
do 49 dní
do 49 dní
do 63 dní
neplní sa
do 21 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 84 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 42 dní
neplní sa
do 35 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 63 dní
do 63 dní
do 70 dní
do 84 dní
do 84 dní
do 28 dní
do 49 dní
do 42 dní
do 63 dní
do 90 dní
do 90 dní
do 90 dní
do 90 dní
do 90 dní
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73. Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu
74. Odštiepenie sietnice vzniknuté ako
priamy následok poranenia oka zisteného lekárom
75. Úrazové postihnutia zrakového nervu
a chiasmu
76. Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosnej s podkožným emfyzémom
77. Zlomenina nosných kostí prerušujúca
slzné cesty riešená konzervatívne
78. Zlomenina nosných kostí prerušujúca
slzné cesty liečená operačne
79. Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vybratie oka
80. Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vybratie oboch očí
81. Poranenie okohybného aparátu
s diplopiou
3) Ucho
82. Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej
infekcie
83. Prederavenie bubienka bez zlomeniny
lebečných kostí a s druhotnou infekciou liečené konzervatívne
84. Prederavenie bubienka bez zlomeniny
lebečných kostí a s druhotnou infekciou liečené operačne
85. Otras labyrintu
86. Pomliaždenie ušného boltca s krvným
výronom
4) Zuby
87. Strata alebo nutná extrakcia dvoch
až šiestich trvalých zubov následkom
pôsobenia vonkajšieho násilia (nie
spôsobená zahryznutím)
88. Strata alebo nutná extrakcia siedmych
a viac trvalých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie spôsobená zahryznutím)
89. Uvoľnenie závesného väzového aparátu jedného a viac zubov (subluxácia,
luxácia, reimplantácia) s nutnou fixačnou dlahou
90. Zlomenina jedného alebo viacerých
koreňov zubov s nutnou fixačnou
dlahou
91. Poškodenie alebo strata dočasných
(mliečnych) a umelých zubov
5) Krk
92. Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka
93. Perforujúce poranenie hrtanu
94. Perforujúce poranenie priedušnice
95. Zlomenina jazylky alebo chrupaviek
hrtana
96. Poškodenie hlasivek následkom úrazu
bez trvalých následkov
97. Poškodenie hlasivek následkom úrazu
s trvalým následkom
98. Pomliaždenie hrtana a účinok dráždivých pár a plynov na hlasivky a sliznicu
hltacích a dýchacích orgánov
6) Hrudník
99. Roztrhnutie pľúc
100. Úrazové poškodenie srdca echokardiologicky preukázané
101. Roztrhnutie bránice
102. Zlomeniny hrudnej kosti bez posunutia
úlomkov
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145. Zlomeniny L chrbtice liečené operačne
146. Pomliaždenie alebo podvrtnutie chrbtice a kostrče
147. Poranenie medzistavcovej platničky
bez zlomeniny stavca
10) Panva
148. Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečené konzervatívne
149. Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečené operačne
150. Zlomenina sedacieho hrboľa
151. Zlomenina ramienka hladkej lonovej
kosti jednostranná
152. Zlomenina ramienka lonovej kosti
obojstranná
153. Zlomenina symfýzy (spona lonových
kostí )
154. Zlomeniny krížovej kosti
155. Zlomenina kostrče
156. Pomliaždenie panvy
11) Kĺbová jamka – acetabulum
157. Zlomenina acetabula
158. Luxácia bedrového kĺbu so zlomeninou
acetabula
12) Horná končatina
159. Pomliaždenie ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym
následkom úrazu
160. Pomliaždenie horných končatín alebo
ich častí
161. Natiahnutie svalov končatiny
162. Prerušenie šliach naťahovačov alebo
ohýbačov prsta na ruke
163. Prerušenie šliach naťahovačov alebo
ohýbačov prsta v zápästí
164. Neúplné prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na prste alebo
na ruke u jedného prsta
165. Neúplné prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na prstoch alebo
na ruke u niekoľkých prstov
166. Natrhnutie nadhrebeňového svalu
(rotátorová manžeta)
167. Úplné pretrhnutie nadhrebeňového
svalu liečené operačne
168. Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej
hlavy dvojhlavého svalu paže liečené
konzervatívne
169. Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej
hlavy dvojhlavého svalu paže liečené
operačne
170. Pretrhnutie väzu ramena liečené
operačne
171. Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou
a lopatkou Tossy II.
172. Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou
a lopatkou Tossy I.
173. Podvrtnutie medzi kľúčnou kosťou
a hrudnou kosťou
174. Podvrtnutie ramenného kĺbu (nutná
ortéza alebo trojrohá šatka)
175. Podvrtnutie kĺbu lakťa (nutná ortéza
alebo trojrohá šatka)
176. Podvrtnutie zápästia (nutná elastická
bandáž)
177. Podvrtnutie základných kĺbov prstov
ruky (nutná pevná alebo náplasťová
fixácia)
178. Podvrtnutie medzičlánkových kĺbov
prstov ruky (nutná pevná alebo náplasťová fixácia)

do 90 dní
neplní sa
neplní sa
do 42 dní
do 63 dní
do 42 dní
do 28 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 21 dní
neplní sa
do 70 dní
do 120 dní
neplní sa
neplní sa
neplní sa
do 50 dní
do 50 dní
neplní sa
neplní sa
do 42 dní
do 49 dní
do 28 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 21 dní
do 21 dní
do 21 dní
do 14 dní
do 14 dní

179. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou
kosťou a hrudnou kosťou liečené
konzervatívne
180. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou
a hrudnou kosťou liečené operačne
181. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou
a lopatkou liečené konzervatívne
182. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou
a lopatkou liečené operačne
183. Vykĺbenie kosti paže (ramena) liečené
konzervatívne
184. Vykĺbenie kosti paže (ramena) liečené
operačne
185. Vykĺbenie predlaktia liečené
konzervatívne
186. Vykĺbenie predlaktia liečené operačne
187. Vykĺbenie zápästia (lunárnej kosti
a luxácia perilunárnej) liečené
konzervatívne
188. Vykĺbenie zápästia (lunárnej kosti a luxácia perilunárnej) liečené operačne
189. Vykĺbenie záprstných kostí
190. Vykĺbenie základných alebo druhých
a tretích článkov jedného prsta
191. Vykĺbenie základných alebo druhých
a tretích článkov dvoch a viac prstov
192. Zlomenina tela lopatky
193. Zlomenina krčka lopatky
194. Zlomenina kľúčnej kosti neúplná
195. Zlomenina kľúčnej kosti úplná bez posunutia úlomkov
196. Zlomenina kľúčnej kosti úplná s posunutím úlomkov
197. Zlomenina kľúčnej kosti úplná
operovaná
198. Zlomenina horného konca ramennej
kosti – veľkého hrboľa bez posunutia
199. Zlomenina horného konca ramennej
kosti – veľkého hrboľa s posunutím
200. Zlomenina horného konca ramennej
kosti – roztrieštená zlomenina hlavice
201. Zlomenina horného konca ramennej kosti – chirurgického krčka bez
posunutia
202. Zlomenina horného konca ramennej
kosti – chirurgického krčka s posunutím
203. Zlomenina horného konca ramennej
kosti – chirurgického krčka zakliesnená
204. Zlomenina horného konca ramennej
kosti – chirurgického krčka luxačná
alebo operovaná
205. Zlomenina tela ramennej kosti neúplná
206. Zlomenina tela ramennej kosti úplná
bez posunutia úlomkov
207. Zlomenina tela ramennej kosti úplná
s posunutím úlomkov
208. Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo operovaná
209. Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi u detí
210. Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná
211. Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná bez posunutia úlomkov
212. Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná s posunutím úlomkov
213. Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi otvorená alebo operovaná
214. Zlomenina humeru v oblasti lakťa liečená konzervatívne

do 28 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 64 dní
do 35 dní
do 28 dní
do 35 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 21 dní
do 28 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 49 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 56 dní
do 49 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 42 dní
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94

do 70 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 52 dní
do 63 dní
do 42 dní

do 56 dní

do 49 dní
do 56 dní
do 70 dní
do 90 dní
do 42 dní
do 70 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 28 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 35 dní

246. Zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov ruky – otvorená alebo
operovaná
247. Amputácia – exartikulácia v ramennom
kĺbe
248. Amputácia paže
249. Amputácia jedného predlaktia
250. Amputácia oboch predlaktí
251. Amputácia jednej ruky
252. Amputácia oboch rúk
253. Amputácia jedného prsta alebo jeho
časti
254. Amputácia viacerých prstov alebo ich
častí
13) Dolná končatina
255. Pomliaždenie končatiny alebo jej časti
256. Natiahnutie svalov končatiny
257. Ruptúra úponu štvorhlavého svalu
(ruptura lig. patellae) liečená operačne
258. Ruptúra šľachy štvorhlavého svalu (netýka sa lig. patellae) liečená operačne
259. Natrhnutie Achillovej šľachy (čiastočné
pretrhnutie) liečené konzervatívne
260. Pretrhnutie Achillovej šľachy (úplné
pretrhnutie) liečené konzervatívne
261. Prerušenie Achillovej šľachy čiastočné
liečené operačne
262. Prerušenie Achillovej šľachy úplné
liečené operačne
263. Podvrtnutie bedrového kĺbu
264. Podvrtnutie kolenného kĺbu (nutná
ortéza)
265. Podvrtnutie členkového kĺbu (nutná
obväzová fixácia)
266. Podvrtnutie – ťažká distorzia členka
liečená pevnou fixáciou
267. Podvrtnutie základného kĺbu palca
nohy (nutná pevná alebo náplasťová
fixácia)
268. Podvrtnutie medzičlánkového kĺbu palca nohy (nutná pevná alebo náplasťová
fixácia)
269. Podvrtnutie jedného prsta nohy (nutná
pevná alebo náplasťová fixácia)
270. Podvrtnutie viacerých prstov nohy
(nutná pevná alebo náplasťová fixácia)
271. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného väzu
272. Natrhnutie skríženého kolenného väzu
(parciálna ruptúra)
273. Pretrhnutie postranného kolenného
väzu liečené pevnou fixáciou
274. Úplné odtrhnutie postranného kolenného väzu liečené operačne
275. Pretrhnutie skríženého kolenného väzu
liečené pevnou fixáciou
276. Úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu liečené operačne
277. Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne
278. Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne
čiastočnou suturou alebo úplnou
menisektómiou
279. Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku – stav po distorzii s negatívnym artroskopickým nálezom
280. Vykĺbenie stehennej kosti (v bedrovom
kĺbe) liečené konzervatívne
281. Vykĺbenie stehennej kosti (v bedrovom
kĺbe) liečené operačne

do 42 dní
do 180 dní
do 170 dní
do 100 dní
do 160 dní
do 100 dní
do 140 dní
do 28 dní
do 42 dní
neplní sa
neplní sa
do 49 dní
do 63 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 35 dní
do 14 dní
do 14 dní
do 14 dní
do 14 dní
do 28 dní
do 28 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 35 dní
do 42 dní

do 28 dní
do 49 dní
do 60 dní
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215. Zlomenina humeru v oblasti lakťa liečená operačne
216. Zlomenina okovca lakťovej kosti liečená konzervatívne
217. Zlomenina okovca lakťovej kosti liečená operačne
218. Zlomenina hlavičky vretennej kosti
liečená konzervatívne
219. Zlomenina hlavičky vretennej kosti
liečená operačne
220. Zlomenina jednej kosti predlaktia liečená konzervatívne
221. Zlomenina jednej kosti predlaktia liečená operačne
222. Zlomenina oboch kostí predlaktia liečená konzervatívne
223. Zlomenina oboch kostí predlaktia liečená operačne
224. Zlomenina dolného konca vretennej
kosti (Collesova, Smithova, zlomenina
distálnej epifýzy, odlomenie bodcovitého výbežku lakťovej kosti) bez posunutia úlomkov
225. Zlomenina dolného konca vretennej
kosti (Collesova, Smithova, zlomenina
distálnej epifýzy, odlomenie bodcovitého výbežku lakťovej kosti) s posunom
úlomkov
226. Zlomenina člnkovej kosti neúplná
227. Zlomenina člnkovej kosti úplná
228. Zlomenina člnkovej kosti liečená
operačne
229. Zlomenina člnkovej kosti komplikovaná
nekrosou
230. Zlomenina inej kosti zápästia
231. Zlomenina niekoľkých zápästných kostí
232. Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená
konzervatívne
233. Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená
operačne
234. Zlomenina záprstnej kosti neúplná
235. Zlomenina záprstnej kosti úplná bez
posunutia úlomkov
236. Zlomenina záprstnej kosti úplná s posunutím úlomkov
237. Zlomenina záprstnej kosti otvorená
alebo operovaná
238. Zlomenina jedného článku jedného
prsta ruky neúplná alebo úplná bez
posunutia úlomkov
239. Zlomenina jedného článku jedného
prsta ruky s posunutím úlomkov
240. Zlomenina jedného článku jedného
prsta ruky otvorená alebo operovaná
241. Zlomenina niekoľkých článkov jedného
prsta ruky – neúplná alebo úplná bez
posunutia úlomkov
242. Zlomenina niekoľkých článkov jedného prsta ruky – úplná s posunutím
úlomkov
243. Zlomenina niekoľkých článkov jedného
prsta ruky – otvorená alebo operovaná
244. Zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov ruky – neúplná alebo úplná
bez posunutia úlomkov
245. Zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov ruky – úplná s posunutím
úlomkov

654797 verzia ŽP NN Smart Senior RZ3S – 4/2016

282. Vykĺbenie jabĺčka liečené
konzervatívne
283. Vykĺbenie jabĺčka liečené operačne
284. Vykĺbenie holennej kosti liečené
konzervatívne
285. Vykĺbenie holennej kosti liečené
operačne
286. Vykĺbenie členkovej kosti liečené
konzervatívne
287. Vykĺbenie členkovej kosti liečené
operačne
288. Vykĺbenie pod členkovou kosťou liečené konzervatívne
289. Vykĺbenie pod členkovou kosťou liečené operačne
290. Vykĺbenie nártnych kostí (jednej alebo
viac) liečené konzervatívne
291. Vykĺbenie nártnych kostí (jednej alebo
viac) liečené operačne
292. Vykĺbenie zanártnych kostí (jednej alebo viac) liečené konzervatívne
293. Vykĺbenie zanártnych kostí (jednej
alebo viac) liečené operačne
294. Vykĺbenie základných kĺbov prstov
nohy – palca alebo viac prstov
295. Vykĺbenie základných kĺbov prstov
nohy – jedného prsta mimo palec
296. Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov prstov nohy – palca alebo viac prstov
297. Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov prstov nohy – jedného prsta mimo palec
298. Zlomenina krčka stehennej kosti
zaklinená
299. Zlomenina krčka stehennej kosti nezaklinená – liečená konzervatívne
300. Zlomenina krčka stehennej kosti nezaklinená – liečená operačne
301. Zlomeniny hlavice femuru s luxáciou
bedrového kĺbu (Pipkinove zlomeniny)
302. Odlomenie malého trochantera
303. Odlomenie veľkého trochantera
304. Pertrochanterická zlomenina stehennej
kosti neúplná
305. Pertrochanterická zlomenina stehennej
kosti úplná bez posunutia úlomkov
306. Pertrochanterická zlomenina stehennej
kosti úplná s posunutím úlomkov
307. Pertrochanterická zlomenina stehennej
kosti liečená operačne
308. Subtrochanterická zlomenina stehennej kosti neúplná
309. Subtrochanterická zlomenina stehennej kosti úplná bez posunutia úlomkov
310. Subtrochanterická zlomenina stehennej kosti úplná s posunutím úlomkov
311. Subtrochanterická zlomenina stehennej kosti liečená operačne
312. Zlomenina tela stehennej kosti (diafýza) liečená konzervatívne
313. Zlomenina tela stehennej kosti (diafýza) liečená operačne
314. Zlomenina distálneho konca stehennej
kosti neúplná
315. Zlomenina distálneho konca stehennej
kosti úplná bez posunutia úlomkov
316. Zlomenina distálneho konca stehennej
kosti úplná s posunutím úlomkov
317. Zlomenina distálneho konca stehennej
kosti liečená operačne
318. Zlomenina jabĺčka bez posunutia
úlomku

do 35 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 60 dní
do 35 dní
do 60 dní
do 35 dní
do 60 dní
do 35 dní
do 60 dní
do 35 dní
do 60 dní
do 28 dní
do 21 dní
do 28 dní
do 21 dní
do 64 dní
do 64 dní
do 84 dní
do 120 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 100 dní
do 90 dní
do 90 dní
do 120 dní
do 120 dní
do 120 dní
do 120 dní
do 42 dní

319. Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomku
320. Zlomenina jabĺčka otvorená alebo
liečená operačne
321. Zlomenina kĺbovej chrupavky v oblasti
kolenného kĺbu
322. Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny
holennej kosti liečená konzervatívne
323. Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny
holennej kosti liečená operačne
324. Zlomenina kondylov holennej kosti
neúplná (jedného alebo oboch)
325. Zlomenina kondylov holennej kosti
úplná bez posunutia úlomku (jedného
alebo oboch)
326. Zlomenina kondylov holennej kosti
úplná s posunutím úlomku (jedného
alebo oboch)
327. Zlomenina lýtkovej kosti (bez postihnutia členkového kĺbu)
328. Zlomenina holennej kosti liečená
konzervatívne
329. Zlomenina oboch častí (kostí) holennej
kosti liečená konzervatívne
330. Zlomenina holennej kosti liečená
operačne
331. Zlomenina oboch častí (kostí) holennej
kosti liečená operačne
332. Zlomenina vnútorného kotníka alebo
zadnej hrany holennej kosti (tibie),
Weber A
333. Zlomenina vonkajšieho kotníka Weber
B a C a bimalleolárna zlomenina
334. Trimalleolárna zlomenina kotníku
Weber C
335. Zlomenina pylona píšťaly (tibie)
336. Zlomenina tela pätnej kosti bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla)
337. Zlomenina tela pätnej kosti s porušením statiky (Böhlerovho uhla) alebo
liečená operačne
338. Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov
339. Zlomenina členkovej kosti s posunutím
úlomkov
340. Zlomenina zadného výbežku členkovej
kosti
341. Zlomenina kockovitej kosti (cuboideum) bez posunutia úlomkov
342. Zlomenina kockovitej kosti (cuboideum) s posunutím úlomkov
343. Zlomenina kosti člnkovitej (naviculare)
bez posunutia úlomkov
344. Zlomenina kosti člnkovitej (naviculare)
s posunutím úlomkov
345. Zlomenina jednej klinovej kosti (cuneiforme) bez posunutia úlomkov
346. Zlomenina jednej klinovej kosti (cuneiforme) s posunutím úlomkov
347. Zlomenina viacerých klinových kostí
bez posunutia úlomkov
348. Zlomenina viacerých klinových kostí
s posunutím úlomkov
349. Odlomenie base piatej kosti predpriehlavkovej (metatarzy) s posunutím
350. Odlomenie predpriehlavkových kostí
(metatarzy) palca alebo malíčka bez
posunutia úlomkov
351. Odlomenie predpriehlavkových
kostí (metatarzy) palca alebo malíčka
s posunutím

do 56 dní
do 63 dní
do 63 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 64 dní
do 74 dní
do 84 dní
do 28 dní
do 84 dní
do 84 dní
do 84 dní
do 84 dní
do 56 dní
do 84 dní
do 98 dní
do 98 dní
do 56 dní
do 98 dní
do 84 dní
do 84 dní
do 35 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 42 dní

95

96

do 56 dní
do 42 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 42 dní

384.
385.
386.
387.
388.
389.
15)
390.
391.
392.

do 42 dní
do 56 dní

393.
394.
395.

do 21 dní
do 35 dní
do 35 dní

396.
397.

do 42 dní
do 21 dní
do 21 dní
do 21 dní
do 21 dní
do 21 dní

398.
399.
400.
401.
16)
402.
403.
404.
405.
406.
17)

do 364 dní
do 364 dní
do 252 dní
do 252 dní
do 182 dní
do 56 dní
do 21 dní

407.
408.
409.
410.
411.
412.

do 28 dní

413.

neplní sa

414.

do 28 dní

415.

do 28 dní

416.

do 182 dní
do 364 dní
do 182 dní
do 182 dní

417.

Otras miechy
Pomliaždenie miechy
Rozdrtenie miechy
Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou
Poranenie periférneho nervu s prerušením vodivých vlákien
Prerušenie periférneho nervu
Ostatné druhy poranení
Traumatický šok ľahký (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
Traumatický šok ľahký bez
hospitalizácie
Traumatický šok stredný (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
Traumatický šok ťažký (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
Poranenie elektrickým prúdom podľa
celkového postihnutia, ľahké
Poranenie elektrickým prúdom podľa
celkového postihnutia, stredné
Poranenie elektrickým prúdom podľa
celkového postihnutia, ťažké
Rana chirurgicky ošetrená (rezná, tržná, a.i.) stehy, plošná abrázia mäkkých
častí prsta, strhnutie nechtu (revízia
rany, excisia okrajov a steh)
Rana nevyžadujúca si chirurgické
ošetrenie
Cudzie teliesko chirurgicky odstránené
alebo neodstránené
Bodnutie hmyzom, uštipnutie hadom
Úžeh alebo úpal – celkové účinky
Otrava plynmi a jedmi
Ľahké prípady otravy (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
Ľahké prípady otravy bez hospitalizácie
Stredne ťažké prípady otravy (podmienkou plnenia je hospitalizácia)
Ťažké prípady otravy (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
Uhryznutie jedovatým hadom a ďalšími
jedovatými živočíchmi (podmienkou
plnenia je hospitalizácia)
Popálenie, poleptanie alebo omrzliny
(s výnimkou účinku slnečného žiarenia
na kožu)
Prvého stupňa
Druhého stupňa rozsahu od 6 cm2
do 10 cm2 vrátane
Druhého stupňa rozsahu od 11 cm2
do 50 cm2 povrchu tela
Druhého stupňa rozsahu od 51 cm2
do 100 cm2 povrchu tela
Druhého stupňa rozsahu od 101 cm2
do 500 cm2 povrchu tela
Druhého stupňa rozsahu od 501 cm2
do 1 000 cm2 povrchu tela
Druhého stupňa rozsahu od 1 001 cm2
do 5 000 cm2 povrchu tela
Druhého stupňa rozsahu od 5001 cm2
do 10 000 cm2 povrchu tela
Druhého stupňa rozsahu väčším ako
10 000 cm2 povrchu tela podľa primeranej doby nevyhnutného liečenia
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2
Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2
vrátane

do 28 dní
do 140 dní
do 364 dní
do 36 dní
do 60 dní
do 120 dní
do 42 dní
neplní sa
do 63 dní
do 84 dní
do 14 dní
do 21 dní
do 28 dní
do 14 dní

neplní sa
neplní sa
neplní sa
neplní sa
do 14 dní
neplní sa
do 21 dní
do 28 dní
do 14 dní

neplní sa
do 14 dní
do 21 dní
do 35 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 88 dní
do 130 dní
do 182 dní
do 21 dní
do 49 dní
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352. Odlomenie predpriehlavkových
kostí (metatarzy) palca alebo malíčka
operované
353. Odlomenie predpriehlavkových kostí
(metatarzy) iného prsta ako palca alebo malíčka bez posunutia úlomkov
354. Odlomenie predpriehlavkových kostí
(metatarzy) iného prsta ako palca alebo malíčka s posunutím úlomkov
355. Odlomenie predpriehlavkových kostí
(metatarzy) iného prsta ako palca alebo malíčka operované
356. Zlomenina predpriehlavkových kostí
(metatarzy) viacerých prstov bez posunutia úlomkov
357. Zlomenina predpriehlavkových kostí
(metatarzy) viacerých prstov s posunutím úlomkov
358. Zlomenina predpriehlavkových
kostí (metatarzy) viacerých prstov
operovaná
359. Odlomenie časti článku palca nohy
360. Úplná zlomenina článku palca nohy bez
posunutia úlomkov
361. Úplná zlomenina článku palca nohy
s posunutím úlomkov
362. Zlomenina článku palca nohy liečená
operačne
363. Zlomenina jedného článku iného prsta
nohy ako palca neúplná
364. Zlomenina jedného článku iného prsta
nohy ako palca úplná
365. Zlomenina jedného článku iného
prsta nohy ako palca otvorená alebo
operovaná
366. Zlomenina článkov viacerých prstov
alebo niekoľkých článkov jedného prsta
liečená konzervatívne
367. Zlomenina článkov viacerých prstov
alebo niekoľkých článkov jedného prsta
otvorená alebo liečená operačne
368. 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
369. Amputácia – exartikulácia bedrového
kĺbu alebo znesenia stehna
370. Amputácia oboch kostí holennej kosti
(ihlice a píšťaly)
371. Amputácia holennej kosti
372. Amputácia oboch nôh
373. Amputácia nohy
374. Amputácia palca nohy alebo jeho časti
375. Amputácia jednotlivých prstov nohy
(s výnimkou palca) alebo ich častí
za každý prst
14) Poranenie nervovej sústavy
376. Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého)
– podmienka plnenia je hospitalizácia
377. Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého)
– bez hospitalizácie
378. Otras mozgu stredného stupňa
(druhého) – podmienka plnenia je
hospitalizácia
379. Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)
– podmienka plnenia je hospitalizácia
380. Pomliaždenie mozgu
381. Rozdrtenie mozgového tkaniva
382. Krvácanie do mozgu
383. Krvácanie vnútrolebečné a do miechového kanála

654797 verzia ŽP NN Smart Senior RZ3S – 4/2016

418. Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgicdo 56 dní
kej liečby v rozsahu od 11 cm2 do 50
cm2 povrchu tela
419. Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgicdo 81 dní
kej liečby v rozsahu od 51 cm2 do 100
cm2 povrchu tela
420. Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgicdo 102 dní
kej liečby v rozsahu od 101 cm2 do 500
cm2 povrchu tela
421. Tretieho stupňa s nutnosťou chirurdo 130 dní
gickej liečby v rozsahu od 501 cm2
do 1 000 cm2 povrchu tela
422. Tretieho stupňa s nutnosťou chirurdo 158 dní
gickej liečby v rozsahu od 1 001 cm2
do 5 000 cm2 povrchu tela
423. Tretieho stupňa s nutnosťou chirurdo 186 dní
gickej liečby v rozsahu od 5 001 cm2
do 10 000 cm2 povrchu tela
do 365 dní
424. Tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu viac ako 10 000
cm2 povrchu tela podľa primeranej
doby nevyhnutného liečenia
Článok 2 – Osobitné ustanovenia
2.1 Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknu choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákazu tetanom pri úraze, poisťovateľ plní
za celkovú dobu nevyhnutného liečenia poranenia vrátane hnisania rany alebo nákazy tetanom.
2.2 Poisťovateľ plní za dobu nevyhnutného liečenia vykĺbenia kĺbu konča n len vtedy, ak bolo vykĺbenie lekárom
liečené repozíciou (napravením) alebo opera vne.
2.3 Za stratu zubu sa považuje aj odlomenie korunky v rozsahu väčšom ako 1/3. V prípade odlomenia korunky
v rozsahu 1/3 a menej, je podmienkou poskytnu a plnenia strata vitality drene vyžadujúca si liečenie.
2.4 Za úplné zlomeniny sa považujú aj fisury lebečných
kos .
2.5 Za vyradenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych), poisťovateľ neposkytuje
plnenie.
2.6 Za poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej
zlomeniny stavca, poisťovateľ neposkytuje plnenie.
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