OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE TRVALÝCH
NÁSLEDKOV ÚRAZU S PROGRESIOU DO 1000%

Pre doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou do 1000% (TA1P) platia príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, Všeobecných poistných podmienok (ďalej len
„VPP“), tieto Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a podmienky dohodnuté v poistnej zmluve.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 22. 01. 2022.

1. Ktoré dôležité pojmy používame?
Trvalý následok úrazu je trvalé telesné poškodenie, ktoré vznikne priamym následkom úrazu. Rozumieme
tým obmedzenie funkcie končatín, orgánov alebo ich stratu, vyhodnotené kvalifikovaným lekárom ako
stabilizovaný a trvalý stav po ukončení liečby.
Miera poškodenia (ďalej aj ako „MP“) je ocenenie trvalého následku úrazu vyjadrené v percentách.
Progresia znamená, že so zvyšujúcou sa mierou poškodenia sa násobne zvyšuje koeficient pre výpočet
výšky poistného plnenia podľa tabuľky progresívneho plnenia.

2. Čo považujeme za poistnú udalosť?
Poistnou udalosťou je úraz poistenej osoby počas poistnej doby, ktorý zanechal trvalý následok.
V prípade trvalého následku úrazu, kde sa zmena zdravotného stavu pokladá za definitívnu (napr. strata
končatiny alebo jej časti, strata orgánu), pristúpime k posúdeniu poistnej udalosti okamžite.
V prípade obmedzenia alebo straty funkcie končatín alebo orgánov, pristúpime k posúdeniu poistnej
udalosti najskôr po uplynutí 1 roka odo dňa vzniku úrazu, a to za predpokladu, že zdravotný stav poistenej
osoby je z lekárskeho hľadiska ustálený a jeho liečba je úplne ukončená.
V prípade, že sa zdravotný stav poistenej osoby neustáli najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku úrazu, pri
posúdení poistnej udalosti budeme vychádzať z aktuálneho rozsahu trvalých následkov úrazu.
Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme deň vzniku úrazu.

3. V akej výške vyplácame poistné plnenie?
Poistné plnenie vyplácame vo výške súčinu poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti
a koeficientu progresie z tabuľky progresívneho plnenia určeného podľa miery poškodenia.
Miery poškodenia sú uvedené v tabuľke ocenenia trvalých následkov úrazu (ďalej len „Tabuľka ocenenia“).
V prípade viacerých trvalých následkov z jednej poistnej udalosti sa miera poškodenia každého z nich
sčíta, maximálna miera poškodenia z jednej poistnej udalosti je 100%.
Ak sa trvalé následky úrazu týkajú toho istého orgánu, súčet miery poškodenia nemôže presiahnuť mieru
poškodenia zodpovedajúcu úplnej anatomickej alebo funkčnej strate tohto orgánu.
Ak Tabuľka ocenenia neobsahuje konkrétny trvalý následok úrazu, máme právo určiť mieru poškodenia
podľa takého trvalého následku z Tabuľky ocenenia, ktorý je porovnateľný závažnosťou a povahou
poškodenia.
Maximálne poistné plnenie pre poistenú osobu počas trvania doplnkového poistenia je 1000% poistnej
sumy.
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4. Kedy neposkytneme poistné plnenie?
Poistné plnenie neposkytneme okrem prípadov uvedených vo VPP aj v prípade:
- obmedzenia hybnosti z dôvodu degeneratívnych zmien (napr. kĺbov, šliach, svalov, kostí),
- vzniku alebo zhoršenia slabinových, skrotálnych alebo pupočných hernií (prietrží),
- vzniku alebo zhoršenia hernií medzistavcových platničiek.

5. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?
Poistená osoba je povinná nahlásiť vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu po ustálení
zdravotného stavu, najskôr však po uplynutí 1 roka odo dňa vzniku úrazu s výnimkou prípadov uvedených
v bode 2. a predložiť nasledovné dokumenty:
- hlásenie poistnej udalosti,
-	kópie lekárskych správ od prvého vyšetrenia úrazu až po ukončenie liečby, zo všetkých vyšetrení
vrátane nálezov, výsledkov, kontrol, prípadných hospitalizácií, vykonaných operácií, absolvovaných
rehabilitácií,
-	
kópiu potvrdenia zhodnotenia aktuálneho rozsahu trvalých následkov úrazu posúdeného
a vystaveného kvalifikovaným lekárom,
- kópiu policajnej správy, ak poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
- kópiu záznamu o pracovnom úraze, ak dôvodom poistnej udalosti bol pracovný úraz.
Máme právo preskúmať rozsah trvalého následku úrazu poistenej osoby nami určeným kvalifikovaným
lekárom.

6. Kedy poistenie zaniká?
Doplnkové poistenie podľa týchto OPP zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj ku dňu vzniku
poistnej udalosti, pri ktorej bolo dosiahnuté maximálne poistné plnenie pre poistenú osobu.

7. Tabuľka ocenenia trvalých následkov úrazu
Miera poškodenia
(MP) %

Trvalý následok úrazu
HLAVA a zmyslové orgány
Úplný defekt klenby lebečnej do 2 cm2

5

Úplný defekt klenby lebečnej nad 2 cm2 do 10 cm

15

Úplný defekt klenby lebečnej nad 10 cm

25

Strata vlasov po skalpácii nad 50% povrchu hlavy vrátane

18

Likvorea ( mokvavá fistula po poranení spodiny lebečnej )

10

Úplná nehybnosť sánky (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)

25

Úplná strata čeľuste (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)

55

Poúrazová porucha reči centrálneho pôvodu ťažkého stupňa

25

Vážné mozgové a psychické poruchy po ťažkom poranení hlavy
(TN musia byť potvrdené neurológom a psychiatrom)

50

Poúrazová paréza tvárového nervu (n.facialis) ťažkého stupňa jednostranná

15

Poúrazová paréza tvárového nervu (n.facialis) ťažkého stupňa obojstranná

30

Poúrazové postihnutie trojklanného nervu (n.trigeminus) ťažkého stupňa

15

2

2

2

Miera poškodenia
(MP) %

Trvalý následok úrazu
oko - zrak
Poúrazová úplna strata zraku jednostranná

50

Poúrazová úplna strata zraku obojstranná

100

Poúrazová porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných
svalov

25

Poúrazový lagoftalmus jednostranný operačne nekorigovateľný

8

Poúrazový lagoftalmus obojstranný operačne nekorigovateľný

16

Poúrazové porušenie priechodnosti slzných ciest jedného oka

5

Poúrazové porušenie priechodnosti slzných ciest oboch očí

10

Poúrazový zelený zákal (glaukóm)

10

Úplný poúrazový pokles horného viečka vidiaceho oka operačne
nekorigovateľný jednostranný

15

Úplný poúrazový pokles horného viečka vidiaceho oka operačne
nekorigovateľný obojstranný

40

Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie

15

Strata šošovky oboch očí, vrátane poruchy akomodácie

30

Koncentrické a nekoncentrické zúženie zorného poľa

20

Ťažká poúrazová deformácia viečka

5

Ťažká poúrazová deformácia očnice

5
ucho - sluch

Poúrazová úplná strata sluchu jednostranná

20

Poúrazová úplná strata sluchu obojstranná

45

Poúrazová nahluchlosť stredného stupňa jednostranná (strata sluchu 41- 69 dB)

7

Poúrazová nahluchlosť ťažkého stupňa jednostranná (strata sluchu 70-90 dB)

15

Poúrazová nahluchlosť ľahého stupňa obojstranná (strata sluchu 26-40 dB)

10

Poúrazová nahluchlosť stredného stupňa obojstranná (strata sluchu 41- 69 dB)

20

Poúrazová nahluchlosť ťažkého stupňa obojstranná (strata sluchu 70-90 dB)

35

Poúrazová porucha labyrintu jednostranná

15

Poúrazová porucha labyrintu obojstranná

30

Čiastočná strata jednej ušnice alebo deformácia

5

Úplna strata jednej ušnice alebo deformácia

10

Úplna strata oboch ušníc alebo deformácia

15
nos - čuch

Poúrazová strata nosnej špičky

8

Poúrazová strata nosa so zúžením nosných prieduchov

30

Poúrazová strata nosa bez zúženia nosných prieduchov

15

Jednostranná deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo nosovej prepážky
s funkčnou poruchou priechodnosti

5

Obojstranná deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo nosovej prepážky
s funkčnou poruchou priechodnosti

10

Poúrazová úplná strata čuchu a/alebo chuti

10

3

Miera poškodenia
(MP) %

Trvalý následok úrazu
ústna dutina a zuby
Poúrazová strata viac než polovice jazyka

15

Poúrazová strata celého jazyka

30

Úplná poúrazová strata jednéh zuba trvalého chrupu so stratou vitality zuba

1

Úplná strata každého ďalšieho zuba trvalého chrupu so stratou vitality zuba
(max 15% za všetky zuby)

1,5

KRK
Poúrazové zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa

60

Poúrazové zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa

30

Poúrazové zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa

10

Stav po úraze hrtana alebo priedušnice s trvale zavedenou kanylou
(trvalá tracheostómia)

50

Poúrazová čiastočná strata hlasu

20

Poúrazová úplna strata hlasu (afónia)

50
TRUP

hrudník, pľúca, srdce a pažerák
Následky poranenia hrudníka alebo pľúc ťažký stupeň poruchy funkcie
(preukázané funkčným vyšetrením pľúc)

40

Následky poranenia hrudníka alebo pľúc stredný stupeň poruchy funkcie
(preukázané funkčným vyšetrením pľúc)

25

Následky poranenia hrudníka alebo pľúc ľahký stupeň poruchy funkcie
(preukázané funkčným vyšetrením pľúc)

10

Úplné poúrazové zlyhanie oboch pľúc

100

Úplná poúrazová strata jednej strany pľúc

50

Poúrazové poranenie srdca alebo srdcových ciev riešené konzervatívne

25

Poúrazové poranenie srdca alebo srdcových ciev riešené operačne

50

Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa

60

Poúrazová fistula pažeráka

30

Úplná poúrazová strata jedného prsníka

10

Úplná poúrazová strata oboch prsníkov

25

chrbtica, miecha, panva
Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa

50

Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa

25

Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa

10

Poúrazové poškodenie miechy, miechových plien a koreňov s trvalými
objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa

100

Poúrazové poškodenie miechy, miechových plien a koreňov s trvalými
objektívnymi príznakmi porušenej funkcie stredného stupňa

45

Poúrazové poškodenie miechy, miechových plien a koreňov s trvalými
objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého stupňa stupňa

25

Poúrazová hemiplégia

100

Poúrazová paraplégia

100

Poúrazová kvadruplégia

100

4

Miera poškodenia
(MP) %

Trvalý následok úrazu
Poúrazové porušenie panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie
dolných končatín ťažkého stupňa u žien do 45 rokov

60

Poúrazové porušenie panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie
dolných končatín ťažkého stupňa u žien nad 45 rokov

50

Poúrazové porušenie panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie
dolných končatín ťažkého stupňa u mužov

50

brucho, tráviace orgány
Poúrazové poškodenie brušnej steny s porušením brušného lisu, bez hernie

10

Poúrazové poškodenie brušnej steny s porušením brušného lisu, s herniou

20

Poúrazová chronická sterkorálna fistula

20

Úplná poúrazová strata sleziny

20

Úrazové prederavenie žalúdka

10

Úrazové poškodenie pečene riešené operačne

25

Úrazové pretrhnutie tenkého čreva s resekciou

15

Úrazové pretrhnutie hrubého čreva s resekciou

25

Poúrazová nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná

20

Poúrazová nedovieravosť análnych zvieračov úplná

50

Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho otvoru ľahého stupňa

10

Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho otvoru stredného stupňa

20

Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho otvoru ťažkého stupňa

40

močové a pohlavné orgány
Poúrazová strata jednej obličky

30

Poúrazová strata oboch obličiek

90

Úrazové pretrhnutie močového mechúra

5

Úrazové pretrhnutie močovej trubice u žien

10

Úrazové pretrhnutie močovej trubice u mužov

20

Poúrazová fistula močového mechúra alebo močovej trubice

50

Poúrazová strata jedného vaječníka

10

Poúrazová strata oboch vaječníkov

35

Poúrazová strata maternice

40

Poúrazové deformity ženských pohlavných orgánov

30

Poúrazová strata jedného semenníka

10

Poúrazová strata oboch semenníkov

35

Poúrazová úplna strata penisu

40

Poúrazové deformity mužských pohlavných orgánov

30

HORNÁ KONČATINA - rameno, lakeť, predlaktie, zápästie, ruka, prsty
Úplné poúrazové stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivom postavení

30

Úplné poúrazové stuhnutie ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení

35

Poúrazová strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi
lakťovým a ramenným kĺbom

60

Pakĺb ramennej kosti

35

Totálna endoprotéza ramenného kĺbu

15

Poúrazová instabilita (viklavosť) ramenného kĺbu

15

Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa

5

5

Trvalý následok úrazu

Miera poškodenia
(MP) %

Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredného stupňa

10

Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa

20

Úplné poúrazové stuhnutie lakťového kĺbu v priaznivom postavení

15

Úplné poúrazové stuhnutie lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení

25

Totálna endoprotéza lakťového kĺbu

10

Poúrazová instabilita (viklavosť) lakťového kĺbu

15

Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa

8

Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu stredného stupňa

15

Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa

20

Poúrazová strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe

55

Úplné poúrazové stuhnutie rádio-ulnárnych kĺbov v priaznivom postavení

10

Úplné poúrazové stuhnutie rádio-ulnárnych kĺbov v nepriaznivom postavení

20

Pakĺb oboch kostí predlaktia

40

Pakĺb vretennej kosti predlaktia

30

Pakĺb lakťovej kosti predlaktia

20

Poúrazová strata ruky v zápästí

50

Úplné poúrazové stuhnutie zápästia v priaznivom postavení

20

Úplné poúrazové stuhnutie zápästia v nepriaznivom postavení

30

Obmedzenie hybnosti zápästia ľahkého stupňa

5

Obmedzenie hybnosti zápästia stredného stupňa

8

Obmedzenie hybnosti zápästia ťažkého stupňa

18

Pakĺb člnkovitej kosti

15

Totálna endoprotéza zápästia

15

Poúrazová instabilita (viklavosť) zápästia

10

Úplné poúrazové stuhnutie zápästno-záprstného (karpometakarpálneho) kĺbu
palca ruky

8

Úplné poúrazové stuhnutie medzičlánkového (interphalangeálneho) kĺbu palca ruky

10

Úplné poúrazové stuhnutie všetkých kĺbov palca ruky

20

Obmedzenie hybnosti zápästno-záprstného (karpometakarpálneho) kĺbu palca ruky

6

Obmedzenie hybnosti medzičlánkového (interphalangeálneho) kĺbu palca ruky

3

Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca ruky

4

Poúrazová strata palca ruky so záprstnou kosťou

20

Poúrazová strata koncového článku palca ruky

8

Úplné poúrazové stuhnutie všetkých kĺbov prstu ruky (okrem palca)

7

Poúrazová strata ukazováka

15

Poúrazová strata iného prsta ruky (okrem palca) s príslušnou záprstnou kosťou

10

Poúrazová strata koncového článku prsta ruky (okrem palca), za každý prst

3

Poúrazová strata dvoch článkov prsta ruky (okrem palca), za každý prst

4

Poúrazová strata troch článkov prsta ruky (okrem palca), za každý prst

5

Poúrazová porucha úchopovej funkcie prstu - do úplného zovretia do dlane
chýba 2 - 4cm vrátane

4

Poúrazová porucha úchopovej funkcie prstu - do úplneho zovretia do dlane
chýba viac ako 4cm

10

6

Trvalý následok úrazu

Miera poškodenia
(MP) %

Úplné poúrazové ochrnutie ramenného pletenca (plexus brachialis)

60

Úplné poúrazové ochrnutie axilárneho nervu

20

Úplné poúrazové ochrnutie vretenného nervu (n.radialis)

40

Úplné poúrazové ochrnutie lakťového nervu (n.ulnaris)

30

Úplné poúrazové ochrnutie muskulokutánneho nervu (n.musculocutaneus)

30

DOLNÁ KONČATINA - bedro, stehno, koleno, predkolenie, noha, prsty
Poúrazová strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi
bedrovým a kolenným kĺbom

50

Úplné stuhnutie bedrového kĺbu v priaznivom postavení

30

Úplné stuhnutie bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení

40

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu

15

Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa

10

Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu stredného stupňa

20

Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa

30

Paklb stehennej kosti

30

Poúrazová nekróza hlavice stehennej kosti

20

Poúrazové deformity stehennej kosti( zlomeniny zhojené s osovou alebo
rotačnou odchýlkou, preukázané RTG snímkou, za každých 5 °odchýlky)

5

Poúrazové skrátenie dolnej končatiny o 2 - 4 cm vrátane

5

Poúrazové skrátenie dolnej končatiny o 4 - 6 cm vrátane

15

Poúrazové skrátenie dolnej končatiny nad 6 cm

25

Poúrazové trofické a obehové poruchy na jednej dolnej končatine

15

Poúrazové trofické a obehové poruchy na oboch dolných končatinách

30

Úplné stuhnutie kolenného kĺbu

25

Totálna endoprotéza kolenného kĺbu

15

Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa

8

Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu stredného stupňa

13

Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa

20

Poúrazová instabilita kolenného kĺbu následkom poruchy funkcie predného
alebo zadného skríženého väzu

10

Poúrazová instabilita kolenného kĺbu následkom poruchy funkcie postranného
väzu

5

Poúrazová instabilita kolenného kĺbu následkom poruchy funkcie predného
a zadného skríženého väzu a postranného väzu

25

Trvalé následky po operačnom odstránení jedného menisku

5

Trvalé následky po operačnom odstránení oboch meniskov

10

Trvalé následky po operačnom odstránení jabĺčka vrátane atrofie stehenných
a lýtkových svalov

15

Poúrazová strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom

45

Poúrazová strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenným kĺbom

50

Pakĺb vretennej kosti alebo oboch kostí predkolenia

40

Poúrazové deformity predkolenia(zlomeniny zhojené s osovou alebo rotačnou
odchýlkou, preukázané RTG snímkou, za každých 5° odchýlky)

5

Poúrazová strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním

40

Poúrazová strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním

25
7

Miera poškodenia
(MP) %

Trvalý následok úrazu
Poúrazová strata chodidla v Chopartovom kĺbe

30

Úplné stuhnutie členkového kĺbu v priaznivom postavení

20

Úplné stuhnutie členkového kĺbu v pravouhlom postavení

25

Úplné stuhnutie členkového kĺbu v nepriaznivom postavení
(dorzálna flexia alebo plantárna flexia nad 20 st.)

30

Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ľahkého stupňa

5

Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu stredného stupňa

10

Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ťažkého stupňa

20

Obmedzenie pronácie a supinácie nohy

10

Poúrazová úplná strata pronácie a supinácie nohy

15

Poúrazová instabilita (viklavosť) členkového kĺbu

15

Poúrazová strata koncového článku palca nohy

3

Poúrazová strata oboch článkov palca nohy

10

Poúrazová strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou

15

Poúrazová strata iného prsta nohy, za každý prst

2

Poúrazová strata všetkých prstov nohy

15

Úplné stuhnutie základného kĺbu palca nohy

7

Úplné stuhnutie oboch kĺbov palca nohy

10

Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca nohy

5

Úplné poúrazové ochrnutie sedacieho nervu (n.ischiadicus)

50

Úplné poúrazové ochrnutie stehenného nervu (n.femoralis)

30

Úplné poúrazové ochrnutie obturatorného nervu (n.obturatorius)

20

Úplné poúrazové ochrnutie vretenného nervu (n.tibialis)

35

Úplné poúrazové ochrnutie ihlicového nervu (n.fibularis)

30

JAZVY
Rozsiahle plošné jazvy po popáleninách nad 1% povrchu tela do 15% povrchu
tela vrátane

10

Rozsiahle plošné jazvy po popáleninách nad 15% povrchu tela

40

Keloidné jazvy na tvári od 2- 4 cm² vrátane

1

Keloidné jazvy na tvári nad 4 cm²

5

Hypertrofické jazvy na tvári

5

8

8. Tabuľka progresívneho plnenia
Interval miery poškodenia (MP)

Výpočet koeficientu progresie

0,01% až 20,99%

MP v%

21,00% až 30,99%

MP v% x 4 znížené o 60%

31,00% až 40,99%

MP v% x 6 znížené o 120%

41,00% až 50,99%

MP v% x 9 znížené o 240%

51,00% až 60,99%

MP v% x 11 znížené o 340%

61,00% až 70,99%

MP v% x 13 znížené o 460%

71,00% až 80,99%

MP v% x 16 znížené o 670%

81,00% až 90,99%

MP v% x 18 znížené o 830%

91,00% až 100,00%

MP v% x 20,5 znížené o 1050%
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