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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE Gemini, RIZIKOVÉ
ŽIVOTNÉ POISTENIE

Gemini, rizikové životné poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon
č. 40/1964 Zb.; ďalej len „Občiansky zákonník“), ustanoveniami uzavretej poistnej zmluvy, týmito
všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len „VPP“) a osobitnými poistnými podmienkami pre
dojednané druhy poistení (ďalej len „OPP“), ktoré tvoria súčasť uzavretej poistnej zmluvy. V prípade
rozporu medzi ustanoveniami uzavretej poistnej zmluvy, OPP alebo týmito VPP majú prednosť ustanovenia
jednotlivých dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Poskytovateľom Gemini, rizikového životného poistenia je spoločnosť PARTNERS poisťovňa, a.s., so sídlom
Slávičie údolie č. 106, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 53 831 691,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7242/B,
webové sídlo www.partnerspoistovna.sk.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 22. 01. 2022.

1. Ktoré dôležité pojmy používame?
Poisťovateľ je spoločnosť PARTNERS poisťovňa, a.s., ktorá poskytuje poistnú ochranu (v ďalšom texte už
budeme používať iba pojem my alebo poisťovateľ v príslušnom tvare).
Klient je poistník, poistená osoba, oprávnená osoba a zákonný zástupca poistenej osoby.
Poistník je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a je povinná riadne a včas platiť poistné.
Poistená osoba je osoba, ktorej život, zdravie alebo telesné poškodenie je predmetom poistenia.
Oprávnená osoba je jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb, ktoré si poistené osoby určili
v poistnej zmluve ako osoby, ktorým vznikne právo na poistné plnenie, ak je poistnou udalosťou smrť
poistenej osoby. Až do vzniku poistnej udalosti je možné určenie oprávnenej osoby zmeniť. V prípade
neurčenia oprávnenej osoby, budeme v prípade vzniku poistnej udalosti postupovať podľa platných
ustanovení Občianskeho zákonníka.
Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu, ktorú je povinný platiť poistník podľa uzavretej poistnej
zmluvy.
Bežné poistné je poistné, ktoré je poistník povinný platiť za dohodnuté poistné obdobie. Bežné poistné
je splatné prvý deň poistného obdobia.
Poistná doba je dohodnutá doba trvania hlavného poistenia alebo doplnkových poistení. Poistná doba
začína plynúť odo dňa technického začiatku poistenia.
Poistné obdobie je dohodnuté časové obdobie, za ktoré sa platí bežné poistné. Prvé poistné obdobie
začína plynúť dňom technického začiatku poistenia.
Začiatok poistenia je časový okamih o 0:00 hod. dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy.
Začiatok poistenia je uvedený v poistke.
Technický začiatok poistenia je prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uzavretí poistnej
zmluvy.
Koniec poistenia je časový okamih o 24:00 hod. dňa uvedeného v poistke.
Uzavretie poistnej zmluvy je zaplatenie poistného vo výške uvedenej v návrhu poistnej zmluvy a v lehote
30 dní odo dňa vystavenia návrhu poistnej zmluvy na náš bankový účet a so správnymi identifikátormi
platby.
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Zaplatenie poistného je pripísanie poistného na náš bankový účet.
Poistka je písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy. Pokiaľ dôjde k zmene poistnej
zmluvy, ktorá má za následok neaktuálnosť údajov uvedených v poistke, vydáme poistníkovi vždy novú
poistku a pôvodná, nami vystavená poistka, tým stráca platnosť.
Hlavné poistenie je poistenie rizika úmrtia.
Doplnkové poistenie je poistenie úrazu a/alebo choroby, ktoré nemôže byť v rámci poistnej zmluvy
dojednané samostatne, ale len spolu s hlavným poistením.
Hlavná poistená osoba je poistená osoba, ktorá má uzatvorené hlavné poistenie.
Úraz je neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily alebo neočakávané
a neprerušené pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov
(s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), nezávislé na vôli poistenej osoby, ktoré
spôsobilo telesné poškodenie alebo úmrtie. Za úraz sa taktiež považuje telesné poškodenie, ktoré vzniklo
ako následok mikrospánku alebo náhlej nevoľnosti poistenej osoby. Za úraz sa nepovažuje poškodenie
zdravia alebo úmrtie v dôsledku:
a) precenenia vlastných síl (napríklad slnečného úpalu, omrznutia, zdvihnutia ťažkého bremena a iné),
b) choroby z povolania,
c) samovraždy a sebapoškodzovania, alebo pokusu o ne, a to ani v prípade, ak sa poistená osoba svojho
konania dopustila pri poruche vedomia alebo mentálnej poruche.
Choroba (ochorenie) je patologická odchýlka od normálneho zdravotného stavu, zmena fyzického
a/alebo psychického zdravia poistenej osoby potvrdená kvalifikovaným lekárom.
Fajčiar je osoba, ktorá v čase uzavretia poistnej zmluvy v akomkoľvek množstve a v akejkoľvek forme
konzumuje nikotín (napr. cigarety, cigary, elektronické cigarety, tabak, a pod.) alebo ho počas posledných
2 rokov pred uzavretím poistnej zmluvy konzumovala.
Nefajčiar je osoba, ktorá viac ako 2 roky pred uzavretím poistnej zmluvy nekonzumovala nikotín v
žiadnom množstve a v žiadnej forme.
Kvalifikovaný lekár je absolvent Lekárskej fakulty, atestovaný v príslušnom medicínskom odbore a
oprávnený vykonávať príslušnú prax.
Odborný lekár je lekár zaoberajúci sa príslušnou medicínskou oblasťou.
Poistný rok je obdobie dvanástich mesiacov nasledujúcich odo dňa začiatku poistenia alebo od dátumu
každého nasledujúceho výročia.
Výročie poistenia je deň, ktorý sa svojím označením dňa a mesiaca zhoduje s označením dňa a mesiaca
technického začiatku poistenia. Ak je deň technického začiatku poistenia napríklad 1. marec 2022,
potom výročia budú 1. marec 2023, 1. marec 2024, atď. po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
Poistná suma je suma dohodnutá v poistnej zmluve, z ktorej vypočítame poistenej osobe poistné plnenie
v prípade vzniku poistnej udalosti.
Klesajúca poistná suma znamená, že poistná suma klesá lineárne a pri každom výročí poistenia poklesne
o 1/n dohodnutej poistnej sumy, kde „n“ je dohodnutá poistná doba v rokoch. V prípade navýšenia
poistnej sumy sa pokles aplikuje samostatne na každé navýšenie poistnej sumy.
Konštantná poistná suma znamená, že poistná suma sa v čase nemení.
Poistná udalosť je náhodná udalosť, s ktorou je spojená naša povinnosť poskytnúť poistenej osobe alebo
oprávnenej osobe poistné plnenie.
Poistné plnenie je suma, ktorú poskytneme poistenej osobe alebo oprávnenej osobe v prípade vzniku
poistnej udalosti.
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Čakacia doba je časové obdobie, ktoré začína plynúť dňom začiatku poistenia alebo dátumom účinnosti
navýšenia poistnej sumy, počas ktorého nám nevzniká povinnosť vyplatiť poistné plnenie za udalosť,
ktorá by inak bola poistnou udalosťou. V prípade navýšenia poistnej sumy sa čakacia doba vzťahuje len
na jej navýšenú časť. V prípade poistnej udalosti z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje.
Výluky z poistenia sú prípady, kedy nebudeme mať povinnosť poskytnúť poistenej osobe alebo
oprávnenej osobe poistné plnenie. Venujte im zvýšenú pozornosť.
Hrubo nedbanlivé konanie alebo nekonanie je neobvyklé, zjavné, obzvlášť závažné, hrubé porušenie
obvyklej opatrnosti, starostlivosti alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, kedy poistená
osoba vedela alebo vedieť mala a mohla, že jej konaním alebo opomenutím môže škoda vzniknúť,
ale bez primeraných dôvodov sa spoliehala na to, že škoda nevznikne, prípadne bola s jej vznikom
uzrozumená. Medzi takéto konanie patrí najmä požitie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,
jedov a prekurzorov, liekov nepredpísaných kvalifikovaným lekárom, liekov v neodporúčaných alebo
v neprimeraných dávkach alebo v rozpore s návodom na užívanie, riadenie motorového vozidla bez
vodičského oprávnenia, porušenie bezpečnostných predpisov, porušenie pracovnoprávnych predpisov,
porušenie liečebného režimu, lyžovanie mimo vyznačených trás, vycestovanie do oblasti alebo krajiny,
do ktorej úrady Slovenskej republiky alebo Európskej únie neodporúčajú cestovať z akéhokoľvek dôvodu
a podobne.
Protiprávne konanie je konanie poistenej osoby, ktorým porušuje povinnosti ustanovené právnymi
predpismi, s ktorými sa spájajú právne následky.
Poistné riziko je miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti.
Invalidita je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 41% z dôvodu dlhodobo nepriaznivého
zdravotného stavu spôsobeného úrazom alebo chorobou, posúdený posudkovým lekárom Sociálnej
poisťovne v súlade s platným zákonom o sociálnom poistení.
Zvýšenie poistného rizika je zvýšená miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti, najmä z dôvodu
zmeny zdravotného stavu, zmeny zamestnania, vykonávania športovej činnosti alebo voľnočasových
aktivít na rekreačnej, amatérskej alebo profesionálnej úrovni.
Vojnový akt je akt súvisiaci s vojnou, bez ohľadu na to, či vojna bola alebo nebola vyhlásená, povstanie,
revolúcia, útok ozbrojených síl, anexia (násilné pripojenie územia cudzieho štátu), napadnutie cudzou
mocou, vzbura, puč (neočakávaný násilný štátny prevrat) alebo pokus o puč.
Teroristický čin je plánované a politicky motivované násilie, zvyčajne zamerané voči nezúčastneným
osobám, s cieľom vyvolať strach za účelom dosiahnutia stanovených cieľov.
Občiansky nepokoj je násilný čin, najmä nezákonná demonštrácia alebo nezákonný štrajk.
Profesionálny športovec je osoba vykonávajúca šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní
športu alebo inej zmluvy, na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu
v športovom klube alebo zväze alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá sa zároveň zúčastňuje
na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou.
Zmluva na diaľku je zmluva uzavretá medzi nami a poistníkom v postavení spotrebiteľa (fyzickej osoby)
výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (t.j. bez fyzickej prítomnosti).
Vážne objektívne dôvody sú vecné a nezávislé dôvody vzniknuté bez našej príčiny alebo zásahu, ktoré
nemôžeme predvídať ani odvrátiť, ako legislatívne zmeny a/alebo udalosti, keď sa nepriaznivo zvýši
podiel výskytu poistných udalostí v doplnkových poisteniach.
Zverejnenie je sprístupnenie dokumentu alebo informácie v našich verejne dostupných priestoroch,
na našom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, čím sa dokument alebo informácia stávajú
účinnými, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
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2. Akým spôsobom môžete uzavrieť alebo zmeniť poistnú zmluvu?
Uzavretie poistnej zmluvy
Zmluva sa považuje za uzavretú zaplatením poistného. Po uzavretí poistnej zmluvy vydáme a doručíme
poistníkovi poistku.
Ak poistená osoba je iná ako poistník, má poistená osoba právo na poistné plnenie len za podmienky, že
vyjadrila súhlas s dojednaným poistením pri prijatí návrhu poistnej zmluvy, v priebehu trvania poistenia
alebo pri uplatnení nároku na poistné plnenie.
Zmena poistnej zmluvy
Ak poistená osoba je iná ako poistník, k zmene poistnej zmluvy je vždy potrebný súhlas tejto poistenej
osoby (s výnimkou písm. b) a f) nižšie).
V priebehu trvania poistnej zmluvy má poistník právo požiadať o:
a) zmenu oprávnenej osoby/oprávnených osôb, a to až do vzniku poistnej udalosti, ktorou je smrť
poistenej osoby,
b) zmenu poistného obdobia, a to ku dňu splatnosti poistného,
c) zmenu poistnej sumy (jej navýšenie alebo zníženie),
d) dojednanie nového doplnkového poistenia alebo zrušenie doplnkového poistenia,
e) pridanie alebo zrušenie poistenej osoby,
f) zmenu osobných a/alebo kontaktných údajov (ako je zmena mena, priezviska, telefónneho
čísla, e-mailovej adresy, trvalého pobytu alebo zamestnania; v prípade právnickej osoby zmena
obchodného mena, sídla).

3. Kedy zaniká poistenie?
Poistenie zaniká:
a) výpoveďou poistnej zmluvy:
- v lehote 2 kalendárnych mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy bez uvedenia dôvodu,
pričom toto právo podať výpoveď prislúcha nám ako aj poistníkovi. Výpovedná lehota je
osemdenná od dátumu doručenia a jej uplynutím poistenie zaniká,
- ku koncu poistného obdobia doručením písomnej výpovede zo strany poistníka aspoň 6
týždňov pred uplynutím poistného obdobia,
b) odstúpením od poistnej zmluvy:
- z našej strany: do 3 mesiacov odo dňa kedy sa dozvieme o vedomom porušení povinnosti
odpovedať pravdivo a úplne na naše písomné otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia, ak
by sme pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poistnú zmluvu s poistníkom neuzavreli.
Zmluva sa ruší od počiatku, pričom poistníkovi vrátime zaplatené poistné, znížené o náklady
spojené s uzavretím a správou poistnej zmluvy, ako aj o prípadné vyplatené poistné plnenie,
- zo strany poistníka: v lehote 30 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy bez uvedenia dôvodu.
Ak poistník uzavrel zmluvu na diaľku, lehota na odstúpenie od poistnej zmluvy začína plynúť
odo dňa doručenia poistky. K zrušeniu poistnej zmluvy dochádza ku dňu doručenia odstúpenia
od poistnej zmluvy. Poistníkovi vrátime zaplatené poistné znížené o vyplatené poistné plnenie.
Ak vyplatené poistné plnenie presahuje výšku zaplateného poistného, poistník alebo poistená
osoba je povinná vrátiť výšku poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené poistné,
c) nezaplatením poistného v plnej výške do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistníkovi na
zaplatenie obsahujúcej upozornenie na zánik poistenia. Výzvu na zaplatenie poistníkovi doručíme
v lehote najneskôr do 2 mesiacov odo dňa splatnosti poistného, pričom ju budeme považovať za
doručenú 5. dňom nasledujúcim po dni kedy bola poistníkovi výzva z našej strany odoslaná na jeho
e-mailovú adresu uvedenú v poistnej zmluve,
d) odmietnutím poistného plnenia z dôvodu, že sa po vzniku poistnej udalosti dozvieme, že jej
príčinou je skutočnosť, ktorú sme pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede zo strany
poistníka alebo poistenej osoby nemohli zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie
poistnej zmluvy bola podstatná,
e) uplynutím poistnej doby,
f) dohodou medzi poistníkom a nami,
g) zánikom hlavného poistenia Gemini, okrem prípadu uvedeného v OPP hlavného poistenia Gemini.
Poistenie môže zaniknúť aj z iných dôvodov uvedených v príslušných OPP.
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4. Aké sú základné práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy?
Poistník a poistená osoba má právo:
a) žiadať o zmenu poistnej zmluvy (poistená osoba len so súhlasom poistníka),
b) na poistné plnenie ak nastane poistná udalosť, s ktorou je spojená naša povinnosť plniť,
c) podať sťažnosť za predpokladu nespokojnosti s našim rozhodnutím
(e-mail: staznosti@partnerspoistovna.sk),
d) podať návrh na alternatívne riešenie sporu Slovenskej asociácii poisťovní
(www.poistovaciombudsman.sk, e-mail: ombudsman@poistovaciombudsman.sk).
Povinnosťou poistníka je platiť poistné riadne a včas vo výške určenej v uzavretej poistnej zmluve.
Poistník a poistená osoba je povinná najmä:
a) pri uzavretí poistnej zmluvy a jej zmene poskytnúť pravdivé a úplné informácie týkajúce sa
dojednaného poistenia,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu poskytnutých údajov (ako napr. zmena e-mailu,
telefónneho čísla, mena, priezviska, zamestnania, adresy trvalého pobytu). Táto povinnosť sa
nevzťahuje na zmenu zdravotného stavu poistenej osoby,
c) predložiť akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s poistením vypracovanú v slovenskom a/alebo
českom a/alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne
preložená do slovenského a/alebo českého a/alebo anglického jazyka na náklady osoby, ktorá
daný dokument predkladá.
Ak poistník zomrie, pričom poistenou osobou na poistnej zmluve je iná osoba, vstupuje do pozície
poistníka hlavná poistená osoba, na ktorú dňom úmrtia poistníka prechádzajú všetky práva a povinnosti
poistníka. To isté platí aj pre prípad ak je poistníkom právnická osoba a táto zanikne bez právneho
nástupcu. Ak hlavná poistená osoba je maloletou osobou, do doby dosiahnutia plnoletosti je zastupovaná
zákonným zástupcom uvedeným na poistnej zmluve.
Máme právo najmä:
a) primerane znížiť poistné plnenie (bod 6 týchto VPP) alebo neposkytnúť poistné plnenie (bod 7 a 8
týchto VPP),
b) započítať akékoľvek naše pohľadávky voči poistníkovi, poistenej osobe alebo oprávnenej osobe
(pohľadávky musia byť vzájomné),
c) jednostranne zmeniť podmienky poistenia dohodnuté v poistnej zmluve na základe vážnych
objektívnych dôvodov. O tejto skutočnosti sme povinní poistníka písomne informovať vrátane
uvedenia vážnych objektívnych dôvodov a dátumu zmeny podmienok poistenia, bez zbytočného
odkladu ako sa o týchto vážnych objektívnych dôvodoch dozvieme. Pokiaľ poistník nebude súhlasiť
so zmenou podmienok poistenia, má právo poistnú zmluvu s okamžitou účinnosťou vypovedať.
Náš nárok na úhradu poistného do dňa zániku poistnej zmluvy zostáva nedotknutý,
d) neposkytnúť poistné plnenie, ak klient neposkytol súčinnosť nevyhnutnú k šetreniu poistnej
udalosti, nepredložil všetky nami požadované dokumenty, odmietol nami požadovanú lekársku
prehliadku, podstúpil liečbu nekvalifikovaným lekárom, alebo nedodržal liečebný režim.
Máme povinnosť najmä:
a) vykonať šetrenie poistnej udalosti nevyhnutné na zistenie rozsahu našej povinnosti plniť,
b) poskytnúť poistné plnenie ak nastane poistná udalosť, s ktorou je spojený vznik našej povinnosti
plniť,
c) zisťovať a skúmať zdravotný stav poistenej osoby na základe zdravotného dotazníka,
d) konať s odbornou starostlivosťou pri vykonávaní poisťovacej činnosti.

5. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?
Poistená alebo oprávnená osoba je povinná nám oznámiť vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu
po jej vzniku prostredníctvom formulára „Hlásenie poistnej udalosti“, zverejnenom na webovom sídle
našej spoločnosti (www.partnerspoistovna.sk).
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6. Kedy máme právo poistné plnenie znížiť?
Máme právo primerane znížiť poistné plnenie:
a) ak v dôsledku poskytnutia nepravdivých alebo neúplných informácií zo strany poistenej osoby
ohľadom jeho zdravotného stavu, zamestnania, dátumu narodenia a/alebo iných údajov majúcich
vplyv na technické parametre poistenia bolo poistníkovi nesprávne stanovené poistné, poistná
suma alebo poistná doba,
b) ak poistená osoba vedome poruší povinnosť uvedenú v Občianskom zákonníku, týchto VPP alebo
v príslušných OPP a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na
zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti.
Máme právo primerane znížiť poistné plnenie až do výšky 75% ak poistná udalosť vznikla v súvislosti
s protiprávnym konaním poistenej osoby alebo bola spôsobená hrubo nedbanlivým konaním alebo
nekonaním poistenej osoby.

7. Aké výluky z poistenia uplatňujeme v prípade úmrtia?
V prípade poistnej udalosti, ktorou je úmrtie poistenej osoby nie sme povinní poskytnúť poistné plnenie,
pokiaľ v týchto VPP a príslušných OPP nie je uvedené inak, ak toto úmrtie nastalo:
a) v priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovým aktom,
b) v akejkoľvek súvislosti s aktívnou účasťou na teroristickom čine alebo občianskom nepokoji,
c) z dôvodu samovraždy spáchanej počas prvých 2 rokov poistnej doby. V prípade samovraždy
poistenej osoby spáchanej počas 2 rokov od navýšenia poistnej sumy, oprávnenej osobe vyplatíme
poistnú sumu platnú pred týmto navýšením poistnej sumy,
d) v dôsledku úmyselného sebapoškodzovania,
e) následkom úmyselného trestného činu klienta potvrdeného právoplatným rozhodnutím súdu
alebo iného orgánu verejnej moci.

8. Aké výluky z poistenia uplatňujeme v prípade choroby alebo úrazu?
V prípade poistnej udalosti, ktorou je choroba alebo úraz poistenej osoby nie sme povinní poskytnúť
poistné plnenie, pokiaľ v týchto VPP a v príslušných OPP nie je uvedené inak, ak poistná udalosť vznikla:
a) v dôsledku choroby alebo telesného poškodenia, ktorých príznaky sa prejavili pred začiatkom
poistenia bez ohľadu na to, či poistená osoba podstúpila v tejto súvislosti vyšetrenie alebo liečbu,
resp. pred dátumom účinnosti navýšenia poistnej sumy,
b) následkom úrazu, ktorý nastal pred začiatkom poistenia, resp. pred dátumom účinnosti navýšenia
poistnej sumy vrátane jeho neskorších následkov,
c) v priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovým aktom,
d) v akejkoľvek súvislosti s aktívnou účasťou na teroristickom čine alebo občianskom nepokoji,
e) v súvislosti s vrodenou vadou alebo vrodeným ochorením,
f) pôsobením biologických a chemických látok následkom katastrofy alebo poruchy zariadenia,
g) pôsobením rádioaktívneho alebo ionizujúceho žiarenia následkom katastrofy alebo poruchy
zariadenia,
h) následkom letu ultraľahkým lietadlom, rogalom alebo balónom, padákom (vrátane paraglidingu),
okrem poistných udalostí vzniknutých počas leteckej cesty poistenej osoby v rámci organizovanej
leteckej dopravy alebo vyhliadkového letu. Uvedené neplatí, ak nám táto skutočnosť bola oznámená
a zároveň bola zahrnutá do poistnej ochrany,
i) následkom akejkoľvek činnosti spojenej s vykonávaním extrémnych športov (napríklad bungee
jumping, cliff diving, heliskiing, creeking base jumping, highlining, snowkitting). Uvedené neplatí,
ak nám táto skutočnosť bola oznámená a zároveň bola zahrnutá do poistnej ochrany,
j) následkom akejkoľvek činnosti a prípravy spojenej s aktívnou účasťou na organizovaných súťažiach
motorových prostriedkov na zemi, vo vzduchu alebo vode. Uvedené neplatí, ak nám táto skutočnosť
bola oznámená a zároveň bola zahrnutá do poistnej ochrany,
k) následkom akejkoľvek činností spojenej s bojovým športom alebo umením (napríklad aikido, box,
karate, kickbox, kung-fu, taekwondo, MMA a iné). Uvedené neplatí, ak nám táto skutočnosť bola
oznámená a zároveň bola zahrnutá do poistnej ochrany,
l) následkom vykonávania činnosti profesionálneho športovca vrátane tréningu. Uvedené neplatí,
ak nám táto skutočnosť bola oznámená a zároveň bola zahrnutá do poistnej ochrany,
m) z dôvodu úmyselného sebapoškodzovania,
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n) počas čakacej doby z dôvodu choroby,
o) z dôvodu pokusu o samovraždu počas prvých 2 rokov poistnej doby. V prípade pokusu o
samovraždu poistenej osoby počas prvých 2 rokov od navýšenia poistnej sumy, poistenej osobe
vyplatíme poistnú sumu platnú pred týmto navýšením poistnej sumy,
p) následkom úmyselného trestného činu poistenej osoby potvrdeného právoplatným rozhodnutím
súdu alebo iného orgánu verejnej moci.

9. Ako komunikujeme s klientom?
Na komunikáciu používame prostriedky elektronickej komunikácie (napr. e-mail, SMS a podobne) alebo
klientsku zónu za predpokladu, že nám klient poskytol súhlas s elektronickou komunikáciou. Poistná
zmluva a všetky s ňou súvisiace právne úkony majú písomnú formu. Písomná forma je zachovaná, ak
je úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a
určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.
Dokumenty určené klientovi zasielame na e-mailovú adresu, ktorú nám klient oznámil pri uzavretí poistnej
zmluvy alebo počas jej trvania.
Dokumenty v listinnej podobe zasielame klientovi na poslednú oznámenú adresu prostredníctvom
poskytovateľa poštových služieb.

10.

Kedy považujeme dokumenty za doručené?

Dokumenty zaslané prostredníctvom e-mailu považujeme za doručené 5. dňom nasledujúcim po dni
odoslania daného dokumentu na e-mailovú adresu klienta.
Dokumenty doručované v papierovej forme zasielame na poslednú oznámenú adresu klienta. Doporučenú
zásielku alebo zásielku s doručenkou budeme považovať za doručenú:
a) dňom prevzatia alebo dňom odmietnutia prevzatia zo strany klienta,
b) posledným dňom odbernej lehoty ak si ju klient v príslušnej lehote nevyzdvihne na pošte (to platí
aj pre prípady, kedy sa klient o doručení zásielky nedozvedel),
c) dňom kedy nám bola zásielka vrátená ako nedoručená z dôvodu zmeny adresy, ktorú nám klient
neoznámil.
Dokumenty zasielané ako obyčajná zásielka považujeme za doručené 5. dňom nasledujúcim po dni
odoslania daného dokumentu.

11. Iné.
V súvislosti s uzavretím a zmenou poistnej zmluvy a zánikom poistenia si neuplatňujeme žiadne
administratívne poplatky.
Dohľad nad výkonom našej poisťovacej činnosti vykonáva Národná banka Slovenska. Právne vzťahy
založené poistnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a všetky spory, ktoré
môžu vzniknúť na základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou patria do výlučnej právomoci súdov
Slovenskej republiky a budú rozhodované podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE HLAVNÉ POISTENIE Gemini

Pre hlavné poistenie Gemini (GA1F) 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. Čo znamená Gemini?
Gemini je hlavné poistenie, bez ktorého nie je možné poistnú zmluvu uzatvoriť. Hlavné poistenie možno
dohodnúť výlučne pre jednu poistenú osobu. Poistenie sa uzatvára na konštantnú poistnú sumu, ktorú
nie je možné počas celej poistnej doby meniť.

2. Čo považujeme za poistnú udalosť?
Poistnou udalosťou je úmrtie poistenej osoby z akejkoľvek príčiny počas poistnej doby. Dňom vzniku
poistnej udalosti je deň úmrtia poistenej osoby.

3. V akej výške a komu vyplácame poistné plnenie?
Poistné plnenie vyplácame oprávnenej osobe vo výške poistnej sumy. Výplatou poistnej sumy ku dňu
vzniku poistnej udalosti poistenie zaniká, a tým zaniká aj poistná zmluva, okrem prípadu uvedenom
v bode 5.

4. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?
Oprávnená osoba je povinná nahlásiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vzniku
poistnej udalosti dozvie a predložiť nasledovné dokumenty:
- hlásenie poistnej udalosti s úradne overeným podpisom, v prípade viacerých oprávnených osôb
musí každá požiadať samostatne o poistné plnenie,
- úradne overenú kópiu úmrtného listu,
- kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
- kópiu zdravotnej dokumentácie (lekárske správy a záverečná prepúšťacia správa) ak úmrtie nastalo
v nemocnici,
- úradne overenú kópiu potvrdenia o okruhu dedičov vystaveného notárom v prípade, že hlavná
poistená osoba neurčila oprávnené osoby,
- kópiu policajnej správy v prípade, že poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
- kópiu záznamu o pracovnom úraze v prípade, že dôvodom úmrtia je pracovný úraz,
- úradne overená kópia právoplatného rozsudku miestne príslušného súdu, ktorý vyhlásil poistenú
nezvestnú osobu za mŕtvu.
Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a/alebo zdravotnú dokumentáciu za účelom šetrenia
poistnej udalosti.

5. Kedy poistenie nezaniká?
Poistenie nezaniká, ak:
a) po úmrtí hlavnej poistenej osoby, ktorá bola zároveň poistníkom na poistnej zmluve, vstúpi do práv
a povinností hlavnej poistenej osoby a poistníka ďalšia poistená osoba z poistnej zmluvy, a to na
základe písomnej žiadosti akceptovanej z našej strany a za splnenia podmienok uvedených nižšie:
- navrhovaná poistená osoba je poistená k dátumu vzniku poistnej udalosti a jej poistenie trvá,
- navrhovaná poistená osoba uzatvorí hlavné poistenie Gemini,
- technický vek navrhovanej poistenej osoby pri ukončení poistnej zmluvy nepresiahne 70 rokov;
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b) po úmrtí hlavnej poistenej osoby, ktorá nebola poistníkom na poistnej zmluve, vstúpi do jej práv
a povinností ďalšia poistená osoba z poistnej zmluvy, a to na základe písomnej žiadosti akceptovanej
z našej strany a za splnenia podmienok uvedených nižšie:
- navrhovaná poistená osoba je poistená k dátumu vzniku poistnej udalosti a jej poistenie trvá,
- navrhovaná poistená osoba uzatvorí hlavné poistenie Gemini,
- technický vek navrhovanej poistenej osoby pri ukončení poistnej zmluvy nepresiahne 70 rokov.
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE DOPLNKOVÉ POISTENIA ÚMRTIA

Pre doplnkové poistenia úmrtia 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. OPP platia pre nasledovné doplnkové poistenia úmrtia:
a) doplnkové poistenie úmrtia s konštantnou poistnou sumou (UA1F),
b) doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (UA1K),
c) doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou pre dve poistené osoby (UA2K).
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 22. 01. 2022.

1. Čo považujeme za poistnú udalosť?
Poistnou udalosťou je úmrtie poistenej osoby z akejkoľvek príčiny počas poistnej doby. V prípade
poistenia úmrtia s klesajúcou poistnou sumou pre dve poistené osoby je poistnou udalosťou úmrtie
jedného z dvojice poistených osôb, hlásenie ktorého nám bolo doručené skôr. Dňom vzniku poistnej
udalosti je deň úmrtia poistenej osoby.

2. V akej výške a komu vyplácame poistné plnenie?
Poistné plnenie vyplácame oprávnenej osobe vo výške poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej
udalosti. V prípade doplnkového poistenia úmrtia s klesajúcou poistnou sumou pre dve poistené osoby,
ak je deň vzniku poistnej udalosti pre obe poistené osoby rovnaký, vyplatíme poistné plnenie oprávneným
osobám vo výške 50% poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti za každú poistenú osobu.
Vyplatením poistného plnenia poistenie zaniká ku dňu vzniku poistnej udalosti.

3. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?
Oprávnená osoba je povinná nahlásiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vzniku
poistnej udalosti dozvie a predložiť nasledovné dokumenty:
- hlásenie poistnej udalosti s úradne overeným podpisom, v prípade viacerých oprávnených osôb
musí každá požiadať samostatne o poistné plnenie prostredníctvom hlásenia poistnej udalosti,
- úradne overenú kópiu úmrtného listu,
- kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
- kópie lekárskych správ a kópiu záverečnej prepúšťacej správy, ak úmrtie nastalo v nemocnici,
- úradne overenú kópiu potvrdenia o okruhu dedičov vystaveného notárom v prípade, že poistená
osoba neurčila oprávnené osoby,
- kópiu policajnej správy, v prípade, že poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
- kópiu záznamu o pracovnom úraze, v prípade, že dôvodom úmrtia je pracovný úraz,
- úradne overenú kópiu právoplatného rozsudku miestne príslušného súdu, ktorý vyhlásil poistenú
nezvestnú osobu za mŕtvu.
Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a/alebo zdravotnú dokumentáciu za účelom šetrenia
poistnej udalosti.

PARTNERS poisťovňa, a. s. | Slávičie údolie 106 | 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto | Slovenská republika
IČO: 53 831 691 | DIČ: 2121499941 | spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7242/B

1

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE
ÚMRTIA ÚRAZOM

Pre doplnkové poistenie úmrtia úrazom (ZA1F) 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. Čo považujeme za poistnú udalosť?
Poistnou udalosťou je:
a) úmrtie poistenej osoby priamym následkom úrazu, ktoré vzniklo počas poistnej doby a zároveň
nastalo najneskôr do 1 roka odo dňa vzniku úrazu. Dňom vzniku poistnej udalosti je deň úmrtia
poistenej osoby,
b) vyhlásenie nezvestnej poistenej osoby za mŕtvu zo strany miestne príslušného súdu. Dňom vzniku
poistnej udalosti je deň úmrtia uvedený v právoplatnom rozsudku súdu.

2. V akej výške a komu vyplácame poistné plnenie?
Poistné plnenie vyplácame oprávnenej osobe vo výške poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej
udalosti. Vyplatením poistného plnenia doplnkové poistenie zaniká ku dňu vzniku poistnej udalosti.

3. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?
Oprávnená osoba je povinná nahlásiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vzniku
poistnej udalosti dozvie a predložiť nasledovné dokumenty:
- hlásenie poistnej udalosti s úradne overeným podpisom, v prípade viacerých oprávnených osôb
musí každá požiadať samostatne o poistné plnenie prostredníctvom hlásenia poistnej udalosti,
- úradne overenú kópiu úmrtného listu,
- kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
- kópie lekárskych správ a kópiu záverečnej prepúšťacej správy, ak úmrtie nastalo v nemocnici,
- úradne overenú kópiu potvrdenia o okruhu dedičov vystaveného notárom v prípade, že poistená
osoba neurčila oprávnené osoby,
- kópiu policajnej správy, v prípade, že poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
- kópiu záznamu o pracovnom úraze, v prípade, že dôvodom úmrtia je pracovný úraz,
- úradne overenú kópiu právoplatného rozsudku miestne príslušného súdu, ktorý vyhlásil poistenú
nezvestnú osobu za mŕtvu.
Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a/alebo zdravotnú dokumentáciu za účelom šetrenia
poistnej udalosti.
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE DOPLNKOVÉ POISTENIA
INVALIDITY

Pre doplnkové poistenia invalidity 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. OPP platia pre nasledovné doplnkové poistenia invalidity:
a) doplnkové poistenie invalidity od 41% s konštantnou poistnou sumou (IA1F),
b) doplnkové poistenie invalidity od 41% s klesajúcou poistnou sumou (IA1K),
c) doplnkové poistenie invalidity od 71% s konštantnou poistnou sumou (JA1F),
d) doplnkové poistenie invalidity od 71% s klesajúcou poistnou sumou (JA1K).
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 22. 01. 2022.

1. Čo považujeme za poistnú udalosť?
Poistnou udalosťou je invalidita poistenej osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
od 41% alebo od 71% podľa zvoleného variantu doplnkového poistenia. Dňom vzniku poistnej udalosti je
deň vzniku invalidity uvedený v právoplatnom rozhodnutí Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity. Pokiaľ
právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity nemôže byť poistenej osobe vystavené,
nahradí ho odborný posudok vydaný posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne. V tomto prípade je
dňom vzniku poistnej udalosti dátum vystavenia odborného posudku.

2. Aká je čakacia doba?
Čakacia doba je 2 mesiace na vznik ochorenia, ktorého následkom vznikne invalidita. Ak nastane poistná
udalosť v priamej príčinnej súvislosti s následkom ochorenia, ktorého príznaky sa prejavili v čakacej
dobe, poistenej osobe nevznikne nárok na poistné plnenie, doplnkové poistenie zaniká od počiatku
a poistníkovi vrátime zaplatené poistné.

3. V akej výške vyplácame poistné plnenie?
Poistné plnenie vyplácame vo výške poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti. Vyplatením
poistného plnenia doplnkové poistenie zaniká ku dňu vzniku poistnej udalosti.

4. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?
Poistená osoba je povinná nahlásiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu po vzniku poistnej udalosti
a predložiť nasledovné dokumenty:
- hlásenie poistnej udalosti,
- kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity,
- kópiu odborného posudku vydaného posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne,
- zdravotnú dokumentáciu, t.j. kópie lekárskych správ zo všetkých absolvovaných vyšetrení
súvisiacich s chorobou alebo úrazom, ktorá je dôvodom invalidity.
Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a vyšetrenia za účelom šetrenia poistnej udalosti.

5. Kedy poistenie zaniká?
Doplnkové poistenie podľa týchto OPP zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj priznaním
predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku.
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE DOPLNKOVÉ POISTENIA ÚMRTIA
ALEBO INVALIDITY

Pre doplnkové poistenia úmrtia alebo invalidity 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. OPP platia pre nasledovné doplnkové
poistenia úmrtia alebo invalidity:
a) doplnkové poistenie úmrtia alebo invalidity od 41% s klesajúcou poistnou sumou (VA1K),
b) doplnkové poistenie úmrtia alebo invalidity od 71% s klesajúcou poistnou sumou (XA1K),
c) doplnkové poistenie úmrtia alebo invalidity od 71% s klesajúcou poistnou sumou pre dve poistené
osoby (XA2K).
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 22. 01. 2022.

1. Čo považujeme za poistnú udalosť?
Poistnou udalosťou je úmrtie poistenej osoby alebo invalidita poistenej osoby s poklesom schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť od 41% alebo od 71% podľa zvoleného variantu doplnkového poistenia.
Poistnou udalosťou je vždy udalosť, ktorej hlásenie nám bolo doručené skôr.
Dňom vzniku poistnej udalosti je:
a) deň úmrtia poistenej osoby alebo
b) deň vzniku invalidity poistenej osoby uvedený v právoplatnom rozhodnutí Sociálnej poisťovne
o uznaní invalidity. Pokiaľ právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity nemôže
byť poistenej osobe vystavené, nahradí ho odborný posudok vydaný posudkovým lekárom
Sociálnej poisťovne. V tomto prípade je dňom vzniku poistnej udalosti dátum vystavenia odborného
posudku.

2. Aká je čakacia doba?
Čakacia doba je 2 mesiace na vznik ochorenia, ktorého následkom vznikne invalidita. Ak nastane poistná
udalosť v priamej príčinnej súvislosti s následkom ochorenia, ktorého príznaky sa prejavili v čakacej
dobe, poistenej osobe nevznikne nárok na poistné plnenie, doplnkové poistenie zaniká od počiatku
a poistníkovi vrátime zaplatené poistné .

3. V akej výške vyplácame poistné plnenie?
Poistné plnenie vyplácame vo výške poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti. V prípade
doplnkového poistenia úmrtia alebo invalidity od 71% s klesajúcou poistnou sumou pre dve poistené
osoby platí, že ak je deň vzniku poistnej udalosti pre obe poistené osoby rovnaký, vyplatíme poistné
plnenie vo výške 50% poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti za každú z poistených osôb.
Vyplatením poistného plnenia doplnkové poistenie zaniká ku dňu vzniku poistnej udalosti.

4. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?
Poistená osoba alebo oprávnená osoba je povinná nahlásiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu po
tom, čo sa o vzniku poistnej udalosti dozvie a predložiť nasledovné dokumenty.
V prípade úmrtia:
- hlásenie poistnej udalosti s úradne overeným podpisom, v prípade viacerých oprávnených osôb
musí každá požiadať samostatne o poistné plnenie prostredníctvom hlásenia poistnej udalosti,
- úradne overenú kópiu úmrtného listu,
- kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
- kópie lekárskych správ a kópiu záverečnej prepúšťacej správy, ak úmrtie nastalo v nemocnici,
- úradne overenú kópiu potvrdenia o okruhu dedičov vystaveného notárom v prípade, že poistená
osoba neurčila oprávnené osoby,
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kópiu policajnej správy, v prípade, že poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
kópiu záznamu o pracovnom úraze, v prípade, že dôvodom úmrtia je pracovný úraz,
úradne overenú kópiu právoplatného rozsudku miestne príslušného súdu, ktorý vyhlásil poistenú
nezvestnú osobu za mŕtvu.
Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a/alebo zdravotnú dokumentáciu za účelom šetrenia
poistnej udalosti.
V prípade invalidity:
- hlásenie poistnej udalosti,
- kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity,
- kópiu odborného posudku vydaného posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne,
- zdravotnú dokumentáciu, t.j. kópie lekárskych správ zo všetkých absolvovaných vyšetrení
súvisiacich s chorobou alebo úrazom, ktorá je dôvodom invalidity.
Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a vyšetrenia za účelom šetrenia poistnej udalosti.

5. Kedy poistenie zaniká?
Doplnkové poistenie podľa týchto OPP zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj priznaním
predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku.
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
DOPLNKOVÉHO POISTENIA PRACOVNEJ
NESCHOPNOSTI S PLNENÍM OD 29. DŇA

Pre doplnkové poistenie pracovnej neschopnosti s plnením od 29.dňa (PA1F) 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. Čo považujeme za poistnú udalosť?
Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorá vznikla počas poistnej
doby, po uplynutí čakacej doby a trvá nepretržite 29 dní a viac. Pracovná neschopnosť priznaná súčasne
z dôvodu viacerých diagnóz (chorôb alebo úrazov) alebo zmena diagnózy počas trvania pracovnej
neschopnosti sa považuje za jednu poistnú udalosť.
Pracovná neschopnosť musí byť potvrdená kvalifikovaným lekárom na území Slovenskej republiky, štátov
Európskej únie, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, Veľkej Británie a Severného Írska alebo
Švajčiarska.
Počas doby trvania pracovnej neschopnosti poistená osoba nemôže vykonávať svoje zamestnanie alebo
inú zárobkovú činnosť.

2. Koho môžeme poistiť?
Poistiť môžeme osoby s príjmom a zároveň nemocensky poistené na území Slovenskej republiky,
štátov Európskej únie, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, Veľkej Británie a Severného Írska a
Švajčiarska.

3. V akej výške vyplácame poistné plnenie?
Poistné plnenie vyplácame vo výške súčinu poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti a počtu
dní trvania pracovnej neschopnosti. Nárok na poistné plnenie vzniká od 29.dňa bez spätného plnenia.
Maximálne poistné plnenie pre poistenú osobu je 730 dní za obdobie predchádzajúcich 10 rokov.
Doplnkové poistenie zaniká ku dňu dosiahnutia maximálneho poistného plnenia. Maximálne poistné
plnenie za 1 diagnózu je 365 dní, v prípade dosiahnutia tohto limitu poistenie nezaniká.

4. Aká je čakacia doba?
Čakacia doba je v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu tehotenstva 9 mesiacov, z dôvodu chorôb
chrbtice 24 mesiacov, v iných prípadoch 2 mesiace.
Ak nastane poistná udalosť v čakacej dobe, poistenej osobe nevznikne nárok na poistné plnenie a
doplnkové poistenie nezaniká.

5. Kedy neposkytneme poistné plnenie?
Okrem prípadov uvedených vo VPP neposkytneme poistné plnenie aj:
- počas poberania materského príspevku, rodičovského príspevku alebo ošetrovného,
- v prípade ukončenia zamestnania alebo inej zárobkovej činnosti,
- za pobyt v kúpeľoch, sanatóriách, rehabilitačných zariadeniach, okrem prípadov, kedy je pobyt
nevyhnutnou súčasťou liečebného procesu a zároveň nedochádza k prerušeniu pracovnej
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neschopnosti,
z dôvodu kozmetických a plastických zákrokov, ktoré nemajú rekonštrukčný charakter,
z dôvodu duševných porúch a porúch správania diagnózy F00 až F99 podľa aktuálne platnej
Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) s výnimkou nároku na poistné plnenie za počet dní
hospitalizácie psychiatrickej liečby na psychiatrickom oddelení v lôžkovej časti nemocnice (nie
denný psychiatrický stacionár, liečebňa, psychosociálne centrá alebo kluby). Za deň hospitalizácie
sa považuje každá polnoc, ktorú poistená osoba strávila v nemocnici,
za dni pracovnej neschopnosti po zániku doplnkového poistenia,
za dni pracovnej neschopnosti, počas ktorých poistenej osobe nebola poskytovaná náhrada
príjmu od zamestnávateľa alebo mu neboli poskytované nemocenské dávky.

6. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?
Poistená osoba je povinná nahlásiť vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu najskôr po uplynutí
prvých 29 dní pracovnej neschopnosti a predložiť nasledujúce dokumenty:
- hlásenie poistnej udalosti,
- kópiu potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti s uvedením dátumu začiatku, kódu diagnózy
v súlade s MKCH, pečiatky a podpisu kvalifikovaného lekára,
- kópiu oznámenia Sociálnej poisťovne o priznaní nároku na poberanie nemocenských dávok, resp.
iný relevantný doklad preukazujúci poberanie náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti na
území mimo Slovenskej republiky,
- kópiu zdravotnej dokumentácie z vyšetrení a kontrol, od začiatku pracovnej neschopnosti až po jej
ukončenie,
- kópiu potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti s dátumom jej ukončenia, pečiatkou a
podpisom kvalifikovaného lekára,
- kópiu policajnej správy, ak poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
- kópiu záznamu o pracovnom úraze, ak dôvodom poistnej udalosti bol pracovný úraz.
V prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti môže poistená osoba požiadať o preddavok poistného
plnenia a je povinná predložiť potvrdenie preukazujúce trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti a
súvisiacu dokumentáciu raz za 30 dní.
Máme právo preskúmať zdravotný stav a odôvodnenosť trvania pracovnej neschopnosti nami určeným
kvalifikovaným lekárom. Ak výsledok preskúmania preukáže, že pracovná neschopnosť nebola alebo
prestala byť dôvodná, sme oprávnení ukončiť poskytovanie poistného plnenia ku dňu, od ktorého
pracovná neschopnosť nie je medicínsky odôvodnená.

7. Kedy poistenie zaniká?
Doplnkové poistenie podľa týchto OPP zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj ku dňu vyplatenia
maximálneho poistného plnenia.
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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

5

Úplný defekt klenby lebečnej do 2 cm2
Úplný defekt klenby lebečnej nad 2 cm2 do 10 cm
Úplný defekt klenby lebečnej nad 10 cm

2

2

15
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

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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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE ZÁVAŽNÝCH
CHORÔB PRE DOSPELÝCH

Pre doplnkové poistenie závažných chorôb pre dospelých (CA1F) 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. Čo považujeme za poistnú udalosť?
Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorej zo závažných chorôb, úrazov alebo operácií
nachádzajúcich sa v tabuľke závažných chorôb pre dospelých (ďalej len „Tabuľka“) a spĺňajúcich definíciu
poistnej udalosti a podmienky pre nárok na poistné plnenie uvedené v Tabuľke.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň splnenia všetkých podmienok uvedených v Tabuľke.

2. Aká je čakacia doba a ako funguje?
Čakacia doba je 2 mesiace. Ak nastane poistná udalosť v čakacej dobe, poistenej osobe nevznikne nárok
na poistné plnenie, doplnkové poistenie zaniká od počiatku a poistníkovi vrátime zaplatené poistné.
Čakacia doba na poistné udalosti medzi skupinami závažných chorôb uvedenými v Tabuľke (ďalej len
„Skupina“) je 6 mesiacov. Táto sa neuplatňuje, ak na základe predloženej zdravotnej dokumentácie bude
nami vylúčená príčinná súvislosť medzi jednotlivými poistnými udalosťami.

3. V akej výške vyplácame poistné plnenie?
Poistné plnenie vyplácame vo výške percenta z poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti
príslušnej závažnej choroby a podmienky stanovenej v Tabuľke.
Maximálne poistné plnenie pre poistenú osobu je
a) 100% poistnej sumy pre každú Skupinu, v prípade dosiahnutia tohto limitu príslušná Skupina
zaniká, poistné krytie ostatných Skupín naďalej trvá a výška poistného sa nemení,
b) 600% poistnej sumy celkovo, v prípade dosiahnutia tohto limitu doplnkové poistenie zaniká ku
dňu vzniku poslednej poistnej udalosti.

4. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?
Poistená osoba je povinná nahlásiť vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu po splnení všetkých
podmienok uvedených v príslušnej definícii závažnej choroby v Tabuľke a predložiť nasledovné
dokumenty:
- hlásenie poistnej udalosti,
- kópie požadovaných dokumentov uvedených v definícii príslušnej závažnej choroby v Tabuľke,
- kópiu lekárskej správy preukazujúcej stanovenie definitívnej diagnózy kvalifikovaným lekárom,
- kópiu prepúšťacej správy z hospitalizácie,
- kópiu výsledku definitívnej histológie s klasifikáciou nádoru v prípade rakoviny,
- kópiu policajnej správy, ak poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
- kópiu záznamu o pracovnom úraze, ak dôvodom poistnej udalosti bol pracovný úraz.
Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a vyšetrenia za účelom šetrenia poistnej udalosti.

5. Kedy poistenie zaniká?
Doplnkové poistenie podľa týchto OPP zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj ku dňu vzniku
poistnej udalosti, pri ktorej bolo dosiahnuté celkové maximálne poistné plnenie vo výške 600 % poistnej
sumy pre poistenú osobu.
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6. Tabuľka závažných chorôb pre dospelých
Skupina I. Rakovina
Zoznam závažných
chorôb

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

Poistnou udalosťou je zhubný nádor vyznačujúci sa
nekontrolovateľným rastom a šírením malígnych buniek s
prerastaním a deštrukciou normálneho tkaniva. Termín zhubný
nádor zahŕňa aj leukémiu, sarkóm a malígny lymfóm.
Zhubný nádor musí byť potvrdený onkológom, alebo
patológom a histologicky verifikovaný.

1. Rakovina

Poistnou udalosťou nie je:
- karcinóm in situ,
- hraničná malignita, s akýmkoľvek stupňom malígneho
potenciálu,
- podozrenie na malignitu,
- všetky nádory, ktoré sú histologicky klasifikované ako
premalígne, neinvazívne,
- všetky nádory neurčitého alebo neznámeho správania,
- cervikálna dysplázia CIN-1, CIN-2 a CIN-3,
- všetky nádory prostaty histologicky klasifikované ako
T1N0M0 (klasifikácia TNM),
- neinvazívny papilárny karcinóm močového mechúra
histologicky klasifikovaný ako Ta (klasifikácia TNM),
- papilárny, folikulárny alebo medulárny nádor štítnej žľazy s
priemerom menším ako 1 cm histologicky klasifikovaný ako
T1aN0M0 (klasifikácia TNM),
- chronická lymfocytová leukémia nižšia ako stupeň RAI 3,
- akýkoľvek kožný nádor (vrátane kožného lymfómu) okrem
malígneho melanómu histologicky klasifikovaného ako nádor
rastúci pod epidermou (vonkajšia vrstva kože),
- všetky nádory HIV pozitívne.

100 %

Poistnou udalosťou sú:
- nádory prostaty histologicky klasifikované ako T1N0M0,
- papilárny, folikulárny alebo medulárny nádor štítnej žľazy
s priemerom menším ako 1 cm histologicky klasifikovaný ako
T1aN0M0.

2. Počiatočné
štádiá rakoviny
prostaty alebo
štítnej žľazy

Diagnóza musí byť potvrdená onkológom, alebo patológom
a preukázaná výsledkami histologického vyšetrenia.
Za túto poistnú udalosť bude vyplatené plnenie vo výške 20%
poistnej sumy, maximálne však 20 000 Eur.
Ak nastane druhá poistná udalosť v rámci toho istého orgánu,
z ktorého už bolo vyplatené prvé poistné plnenie, nevzniká
nárok na poistné plnenie.
Poistné plnenie nebude poskytnuté aj v prípade, pokiaľ už
v minulosti bolo poskytnuté poistné plnenie za diagnózu
karcinóm in situ rovnakého orgánu.

20 % PS,
maximálne
20 000 Eur

Poistnou udalosťou nie je :
- rakovina v prítomnosti infekcie HIV,
- všetky nádory, ktoré sú histologicky klasifikované ako
premalígne, neinvazívne,
- karcinóm in situ,
- hraničná malignita, s akýmkoľvek stupňom malígneho
potenciálu,
- podozrenie na malignitu,
- všetky nádory neurčitého alebo neznámeho správania.
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Zoznam závažných
chorôb

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

Poistnou udalosťou je histologicky overený Karcinóm in situ,
malígny nádor charakteristický významnou prítomnosťou
atypických buniek v tkanive, ale bez prerastania do okolitého
tkaniva, štádium TisN0M0 podľa aktuálnej klasifikácie TNM.
Karcinóm in situ musí byť potvrdený onkológom alebo
patológom, preukázaný výsledkami histologického vyšetrenia
a zdokumentovaný liečbou.

3. Karcinóm in situ

Za túto poistnú udalosť bude vyplatené plnenie vo výške 20%
poistnej sumy, maximálne však 20 000 Eur.
Ak nastane druhá poistná udalosť v rámci toho istého orgánu
(za ktorý sa považuje aj párový organ), z ktorého už bolo
vyplatené prvé poistné plnenie, nevzniká nárok na poistné
plnenie.
Poistné plnenie nebude poskytnuté aj v prípade karcinómu
in situ štítnej žľazy alebo karcinómu in situ prostaty, pokiaľ už
v minulosti bolo poskytnuté poistné plnenie v rámci diagnózy
Počiatočné štádiá rakoviny prostaty alebo štítnej žľazy za
rakovinu rovnakého orgánu.

20 % PS,
maximálne
20 000 Eur

Poistnou udalosťou nie je:
- akákoľvek dysplázia, hyperplázia, metaplázia, intraepiteliálna
neoplázia alebo
- skvamózne intraepiteliálne lézie, ktoré nie sú histologicky
klasifikované ako karcinóm in situ,
- rakovina v prítomnosti infekcie HIV,
- karcinóm in situ kože.

Skupina II. Kardiovaskulárny systém
Zoznam závažných
chorôb

4. Akútny infarkt

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je potvrdenie diagnózy akútneho
infarktu myokardu ( odumretie srdcového tkaniva v dôsledku
nedostatočného krvného zásobenia ) kardiológom s
preukázanými všetkými nasledovnými príznakmi:
- charakteristické klinické príznaky akútneho infarktu
myokardu (napr. typická bolesť na hrudníku),
- nové charakteristické zmeny na EKG,
- diagnosticky významné zvýšenie špecifických srdcových
biomarkerov.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je:
- angina pectoris bez infarktu myokardu,
- iné akútne koronárne syndrómy.

5. Koronárny
bypass

Poistnou udalosťou je aktuálne podstúpenie operácie na
otvorenom srdci vykonanej prístupom strednej sternotómie
(rozrezanie hrudnej kosti) s premostením bypassovými štepmi
jednej alebo viacerých koronárnych tepien postihnutých
zúžením alebo uzáverom. Operácia musí byť z lekárskeho
hľadiska nevyhnutná a doporučená kardiológom.

100 % PS
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Zoznam závažných
chorôb

6. Angioplastika
koronárnych
(vencovitých)
tepien

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je podstúpenie spriechodnenia
vencovitých tepien balónikovou angioplastikou s následným
zavedením stentu.
Kardiochirurgický výkon musí byť doporučený kardiológom
a vykonaný aspoň na 1 vencovitej tepne s minimálne 60%
zúžením jej priesvitu alebo na 3 a viac vencovitých tepnách
bez ohľadu na rozsah ich zúženia. Uvedený nález musí byť
zdokumentovaný a potvrdený koronárnou angiografiou.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

50 % PS,
maximálne
20 000 Eur

Za túto poistnú udalosť bude vyplatené plnenie maximálne
1 krát počas poistnej doby vo výške 50% poistnej sumy,
maximálne však 20 000 Eur.

7. Operácia aorty

Poistnou udalosťou je operácia aorty za účelom úpravy alebo
náhrady časti aorty otvoreným hrudným alebo brušným
prístupom v dôsledku úrazu alebo choroby.
Pre účely tejto definície aorta znamená hrudnú alebo brušnú
časť aorty, nie jej vetvy.

100 % PS

Akékoľvek iné zákroky aorty nie sú považované za poistnú
udalosť.

8. Náhrada alebo
oprava srdcovej
chlopne
s otvoreným
hrudníkom

9. Katetrizačná
náhrada srdcovej
chlopne (nechirurgické zavedenie)

10. Primárna
kardiomyopatia

Poistnou udalosťou je podstúpenie operácie na otvorenom
srdci vykonanej prístupom strednej sternotómie (rozrezanie
hrudnej kosti) za účelom výmeny alebo úpravy jednej alebo
viacerých srdcových chlopní. Operácia musí byť doporučená
kardiológom.
Poistnou udalosťou je podstúpenie výmeny jednej alebo
viacerých srdcových chlopní výlučne katetrizačnou cestou na
základe doporučenia kardiológa.
Diagnóza chlopňovej vady srdca musí byť potvrdená a
zdokumentovaná echokardiografickým vyšetrením alebo
katetrizáciou srdca.

100 % PS

50 % PS,
maximálne
20 000 Eur

Za túto poistnú udalosť bude vyplatené plnenie maximálne
1 krát počas poistnej doby vo výške 50% poistnej sumy,
maximálne však 20 000 Eur.
Poistnou udalosťou je stanovenie diagnózy primárnej
kardiomyopatie s trvalým poškodením srdcového svalu
v rozsahu najmenej triedy III podľa funkčnej klasifikácie
srdcového zlyhávania NYHA (viď definícia nižšie).
Diagnóza primárnej kardiomyopatie musí byť potvrdená
kardiológom spolu s echokardiografickým vyšetrením s
nálezom preukazujúcim vážne poškodenie srdcových komôr.

100 % PS

Poistnou udalosťou nie sú sekundárne kardiomyopatie,
kardiomyopatie v dôsledku toxických vplyvov, kardiomyopatie
zapríčinené užívaním drog alebo alkoholu.
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Skupina III. Nervová a pohybová sústava
Zoznam závažných
chorôb

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

Poistnou udalosťou je odumretie mozgového tkaniva
v dôsledku nedostatočného krvného zásobenia alebo
vnútrolebečného krvácania vyúsťujúceho do trvalého
neurologického deficitu s pretrvávajúcimi klinickými príznakmi
(viď definícia nižšie).
Diagnóza mozgovej mŕtvice musí byť potvrdená neurológom
a zdokumentovaná nálezom na magnetickej rezonancii, CT
vyšetrením, alebo pomocou iných spoľahlivých zobrazovacích
metód v súlade s diagnózou nového prípadu mozgovej mŕtvice.

11. Cievna mozgová
Posúdenie neurologického deficitu s pretrvávajúcimi
príhoda s trvalými klinickými príznakmi neurológom a následné nahlásenie
následkami
poistnej udalosti môžu nastať najskôr po 3 mesiacoch od

100 % PS

potvrdenia diagnózy.

Poistnou udalosťou nie je: Tranzitórny ischemický atak (TIA);
mozgové prejavy v dôsledku migrény; poškodenie mozgu pri
nehode alebo traume, generalizovanej hypoxii, lekárskom
zákroku, infekcii, vaskulitíde a zápale; cievne ochorenia
ovplyvňujúce oko alebo zrakový nerv; ischemické poruchy
vestibulárneho systému; náhodné nálezy pri zobrazovaní
(CT alebo MRI) bez jasne súvisiacich klinických symptómov.
Poistnou udalosťou je odumretie mozgového tkaniva
v dôsledku nedostatočného krvného zásobenia alebo
vnútrolebečného krvácania vyúsťujúceho do neurologického
deficitu s pretrvávajúcimi klinickými príznakmi aspoň 3
mesiace (viď definíca nižšie).
Diagnóza mozgovej mŕtvice musí byť potvrdená neurológom
a zdokumentovaná nálezom magnetickej rezonancie, CT
vyšetrením, alebo pomocou iných spoľahlivých zobrazovacích
metód v súlade s diagnózou nového prípadu mozgovej
mŕtvice.

12. Cievna
mozgová príhoda
s následkami
pretrvávajúcimi
aspoň 3 mesiace

Posúdenie neurologického deficitu s pretrvávajúcimi
klinickými príznakmi neurológom a následné nahlásenie
poistnej udalosti môžu nastať najskôr po 3 mesiacoch od
potvrdenia diagnózy.

50 % PS

Poistnou udalosťou nie je:
- Tranzitórny ischemický atak (TIA),
- mozgové prejavy v dôsledku migrény,
- poškodenie mozgu pri nehode alebo traume, generalizovanej
hypoxii, po lekárskom zákroku, infekcii, vaskulitíde a zápale;
- cievne ochorenia ovplyvňujúce oko alebo zrakový nerv,
- ischemické poruchy vestibulárneho systému,
- náhodné nálezy pri zobrazovaní (CT alebo MRI) bez jasne
súvisiacich klinických symptómov.
Za túto poistnú udalosť bude vyplatené plnenie maximálne 1
krát počas poistnej doby vo výške 50% poistnej sumy.

13. Amyotrofická
laterálna skleróza

Poistnou udalosťou je neurodegeneratívne ochorenie
motorických neurónov mozgu a miechy s neurologickým
poškodením vyúsťujúcim do trvalej straty sebestačnosti (viď
definícia nižšie).
Jednoznačná diagnóza amyotrofickej laterálnej sklerózy
musí byť potvrdená kvalifikovaným lekárom na základe
zdokumentovaného klinického neurologického vyšetrenia,
EMG, MRI vyšetrenia mozgu a miechy.

100 % PS
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Zoznam závažných
chorôb

14. Skleróza
multiplex s
pretrvávajúcimi
alebo trvalými
symptómami

15. Skleróza
multiplex
so špecifickou
závažnosťou
16. Ochorenie/
poranenie miechy
(trvalé a nezvratné)

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je potvrdenie jednoznačnej diagnózy
sklerózy multiplex neurológom na základe zobrazovacích
metód (napr. CT, MRI), laboratórnych výsledkov a klinických
príznakov. Stav pacienta musí zodpovedať minimálne skóre
2 podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie roztrúsenej
sklerózy EDSS. EDSS je klinický skórovací systém používaný
na hodnotenie postihnutia pri skleróze multiplex.

Poistnou udalosťou je potvrdenie jednoznačnej diagnózy
sklerózy multiplex neurológom na základe zobrazovacích
metód (napr. CT, MRI), laboratórnych výsledkov a klinických
príznakov. Stav pacienta musí zodpovedať minimálne skóre
6 podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie roztrúsenej
sklerózy EDSS. EDSS je klinický skórovací systém používaný na
hodnotenie postihnutia pri skleróze multiplex.
Poistnou udalosťou je trvalá a nezvratná úplná strata funkcie
jednej alebo viacerých končatín ako následok choroby alebo
úrazu miechy. Končatinou sa rozumie celá horná alebo celá
dolná končatina.
Poistnou udalosťou je trvalé anatomické oddelenie dvoch

19. Kóma
s asociovanými
trvalými
následkami

20. Alzheimerova
choroba
spôsobujúca
trvalé následky

50 % PS

Za uvedené štádium ochorenia bude vyplatené poistné
plnenie maximálne 1 krát počas poistnej doby vo výške 50% z
aktuálnej poistnej sumy.

17. Strata horných
alebo viacerých končatín v úrovni zápästia, resp. členku alebo
a dolných končatín vyššie ako následok úrazu alebo choroby.
18. Nezhubný
nádor mozgu
spôsobujúci trvalé
symptómy

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

Poistnou udalosťou je nezhubný nádor alebo cysta
vychádzajúca z mozgového tkaniva, hlavových nervov alebo
mozgových blán vo vnútrolebečnej oblasti, spôsobujúce trvalý
neurologický deficit s pretrvávajúcimi klinickými symptómami
(viď definícia nižšie).

100 % PS

100 % PS

100 % PS

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je: nádory hypofýzy, nádory
vychádzajúce z kostí, angiom a cholesteatom.
Poistnou udalosťou je stav bezvedomia s chýbajúcou reakciou
na vonkajšie podnety alebo vnútorné potreby, ktorý vyžaduje
nepretržité použitie systémov na podporu životných funkcií
po dobu aspoň 72 hodín a vedie k trvalému neurologickému
deficitu s pretrvávajúcimi klinickými symptómami.

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je:
- medicínsky navodená kóma,
- kóma spôsobená užívaním alkoholu alebo drog.
Poistnou udalosťou je definitívne potvrdenie diagnózy
Alzheimerovej choroby neurológom, psychiatrom alebo
geriatrom.
Musí dôjsť k trvalej klinickej strate schopnosti vykonávať
všetky tieto činnosti:
- pamätať si,
- vnímať, chápať,
- vyjadrovať a realizovať nápady
a
- dosiahnutie konečného skóre 9 alebo viac bodov z krátkeho
testu kognitívnych funkcií Mini-Mental State Examination
(MMSE).

100 % PS

Poistnou udalosťou nie sú akékoľvek iné typy demencie.
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Zoznam závažných
chorôb

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

21. Idiopatická
Parkinsonova
choroba so
špecifickou
závažnosťou,
spôsobujúca trvalé
symptómy

Poistnou udalosťou je jednoznačné potvrdenie diagnózy
idiopatickej Parkinsonovej choroby neurológom s
prítomnosťou všetkých nasledujúcich podmienok:
- trvalé klinické postihnutie motorických funkcií s pridruženým
trasom, rigiditou pohybu a posturálnou nestabilitou po dobu
aspoň 6 mesiacov napriek optimálnej liečbe
- znaky progresívneho postihnutia
- trvalá a nezvratná úplná neschopnosť prejsť 200 metrov
po rovine bez asistenčných pomôcok alebo samostatne sa
najesť po tom, čo bolo jedlo pripravené a sprístupnené.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100 % PS

Poistnou udalosťou nie sú Parkinsonské syndrómy alebo
Parkinsonizmus.

22. Encefalitída
so špecifickým
trvalým
postihnutím

Poistnou udalosťou je jednoznačne neurológom potvrdená
diagnóza encefalitídy – ťažký zápal mozgových hemisfér,
mozgového kmeňa alebo mozočka vyúsťujúci do trvalej straty
sebestačnosti (viď definícia nižšie). Posúdenie trvalej straty
sebestačnosti neurológom a následné nahlásenie poistnej
udalosti môžu nastať najskôr po 3 mesiacoch od potvrdenia
diagnózy.

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je encefalitída v prítomnosti HIV nákazy.

23. Bakteriálna
meningitída so
špecifickým
trvalým
postihnutím

Poistnou udalosťou je bakteriálny zápal mozgových blán alebo
obalov miechy preukázaný lumbálnou punkciou a vyúsťujúci
do trvalej straty sebestačnosti (viď definícia nižšie).
Jednoznačná diagnóza bakteriálnej meningitídy musí byť
potvrdená neurológom alebo infektológom a preukázaná
lumbálnou punkciou s prítomnosťou bakteriálnej infekcie.
Posúdenie trvalej straty sebestačnosti neurológom a následné
nahlásenie poistnej udalosti môžu nastať najskôr po 3
mesiacoch od potvrdenia diagnózy.

100 % PS

Poistnou udalosťou nie sú iné formy meningitídy vrátane
vírusovej meningitídy.

24. Klasická
CreuzfeldtJacobova choroba
s trvalými
príznakmi

25.
Bechterevova
choroba so
špeciálnou
závažnosťou

26. Apalický
syndróm

Poistnou udalosťou je klasická Creuzfeldt-Jacobova choroba,
spôsobujúca trvalé a nezvratné poškodenie mozgového
tkaniva vedúce k progresívnej demencii a závažným
neurologickým symptómom, s trvalou stratou pamäte,
rozumu, schopnosti vnímať, chápať, vyjadrovať a realizovať
myšlienky.
Jednoznačná diagnóza klasickej Creuzfeldt-Jacobovej choroby
musí byť potvrdená neurológom.

100 % PS

Poistnou udalosťou je zápalové ochorenie chrbtice s
prítomnosťou antigénu HLA-B 27 (ankylozujúca spondylitída
chrbtice), v dôsledku ktorého niekoľko častí chrbtice úplne
stuhlo a výsledky röntgenového alebo magnetického
vyšetrenia zobrazujú zrast najmenej 9 po sebe nasledujúcich
spinálnych segmentov bedrovej, hrudnej alebo krčnej
chrbtice. Súčasne musia byť prítomné významné klinické
ťažkosti (bolestivé pohybové problémy a obmedzenia
mechaniky dýchania).
Stupeň ochorenia musí byť potvrdený reumatológom s
príslušnými výsledkami z MRI, RTG a CT potvrdzujúcimi túto
diagnózu a rozsah ochorenia.

100 % PS

Poistnou udalosťou je rozšírená nekróza (odumretie)
mozgovej kôry s nepostihnutým mozgovým kmeňom. Tento
stav musí byť potvrdený neurológom alebo anestéziológom
vrátane nálezov CT alebo MRI vyšetrenia. Kritériá spĺňajúce
diagnózu apalického syndrómu musia trvať najmenej 1 mesiac.
Poistnou udalosťou nie je:
- apalický syndróm spôsobený intoxikáciou alkoholom alebo
požitím drog

100 % PS
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Zoznam závažných
chorôb

27. Závažná
epilepsia

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je farmakorezistentná nekompenzovaná
forma epilepsie vedúca ku generalizovaným tonickoklonickým svalovým kŕčom s úplnou stratou vedomia, ktorá
aj napriek adekvátnej antiepileptickej liečbe trvá najmenej
6 mesiacov, počas ktorých mal poistený aspoň jeden ťažký
epileptický záchvat mesačne. Záchvaty musia byť preukázané
zdravotnou dokumentáciou spolu s údajmi o poskytnutej
akútnej liečbe.
Diagnóza musí byť potvrdená neurológom a nálezom EEG
vyšetrenia (elektroencefalografia) alebo iným vhodným
vyšetrením ako je magnetická rezonancia (MRI) alebo
pozitrónová emisná tomografia (PET).

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je:
- epilepsia vzniknutá následkom užívania alkoholu, omamných
látok, drog
- epilepsia vzniknutá následkom intoxikácie alkoholom,
omamných látok, drog.
Poistnou udalosťou je neskoré štádium lymskej boreliózy
spôsobené baktériou rodu Borrelia, trvajúce nepretržite aspoň
12 mesiacov po poslednom cykle liečby antibiotikami.
Zároveň musia byť prítomné nasledovné symptómy:
- ťažká kontinuálna lymská artritída neskorého štádia boreliózy
postihujúca členok alebo kolenný kĺb, stav poškodenia
kĺbov musí byť potvrdený a zdokumentovaný rádiologickým
vyšetrením
28. Lymská
alebo
borelióza – neskoré - chronická encefalomyelitída neskorého štádia boreliózy
štádium
vedúca k trvalému neurologickému poškodeniu s
pretrvávajúcimi klinickými príznakmi (viď definícia nižšie).
Diagnóza lymskej boreliózy neskorého štádia musí byť
potvrdená reumatológom alebo neurológom, zdokumentovaná
celým priebehom ochorenia a klinickými nálezmi vrátane
laboratórnych vyšetrení (sérologické ELISA / EIA, Western blot
,PCR a/alebo nález baktérií Borrelia burgdorferi v príslušnej
vzorke kĺbu alebo v mozgovomiechovom moku).

100 % PS

Skupina IV. Vnútorné orgány
Zoznam závažných
chorôb

29. Zlyhanie
obličiek

30. Konečné
štádium zlyhania
pečene
(ireverzibilné)

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je chronické nezvratné zlyhanie
oboch obličiek vyžadujúce trvalú obličkovú dialýzu alebo
transplantáciu obličiek. Diagnóza alebo zahrnutie do
dialyzačného programu musia byť potvrdené nefrológom.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je:
- akútne reverzibilné zlyhanie obličiek vyžadujúce iba dočasnú
obličkovú dialýzu
Poistnou udalosťou je trvalé a nezvratné zlyhanie pečene
následkom cirhózy a zároveň spôsobujúce aspoň dve z
nasledujúcich troch následkov:
- trvalá žltačka,
- ascites,
- pečeňová encefalopatia.
Jednoznačná diagnóza musí byť potvrdená internistom alebo
hepatológom.

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je:
- zlyhanie pečene následkom užívania alkoholu alebo drog.
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Zoznam závažných
chorôb

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

31. Primárna
idiopatická pľúcna
hypertenzia

Poistnou udalosťou je trvalé zvýšenie tlaku v pľúcnici z
nezistenej príčiny s významným zväčšením pravej srdcovej
komory, ktoré vedie k trvalému srdcovému poškodeniu
v rozsahu najmenej triedy III podľa funkčnej klasifikácie
srdcového zlyhávania NYHA (viď definícia nižšie).
Diagnóza primárnej idiopatickej pľúcnej hypertenzie musí byť
potvrdená kardiológom alebo pneumológom a preukázaná
zodpovedajúcim nálezom srdcovej katetrizácie.

100 % PS

32. Konečné
štádium ochorenia
pľúc

Poistnou udalosťou je chronické a nezvratné respiračné
zlyhanie potvrdené pneumológom a spĺňajúce všetky
nasledovné kritériá:
- výsledok FEV1 testu je dlhodobo nižší ako 1 liter;
- výsledok analýzy arteriálnych krvných plynov s parciálnym
tlakom kyslíka 55 mmHg alebo menej ( PaO2 ≤ 55mmHg);
- trvalá podporná kyslíková terapia (oxygenoterapia);
- kľudová dýchavičnosť.

100 % PS

33. Chronická
aplastická
anémia (majúca
za následok
ireverzibilnénezvratné trvalé
zlyhanie kostnej
drene)

34. Transplantácia
životne dôležitého
orgánu (od darcu)

Poistnou udalosťou je nezvratné trvalé zlyhanie kostnej
drene, ktorého dôsledkom je chronická anémia, neutropénia
a trombocytopénia vyžadujúca minimálne dva z nasledujúcich
liečebných postupov (a,b alebo c):
a) pravidelné krvné transfúzie,
b) liečba látkami stimulujúcimi kostnú dreň,
c) imunosupresívna liečba
alebo
je liečená transplantáciou kostnej drene s totálnou abláciou
kostnej drene príjemcu od inej osoby.

100 % PS

Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou kostnej drene a liečená
hematológom.
Poistnou udalosťou je podstúpenie transplantácie ako
príjemcu od inej osoby niektorého z nasledujúcich orgánov:
- kostná dreň, po totálnej ablácii kostnej drene príjemcu od
inej osoby,
- srdce,
- oblička,
- pečeň,
- pľúca,
- pankreas
alebo
- zaradenie na oficiálny zoznam čakateľov na podstúpenie
uvedeného zákroku vedený v SR alebo ČR.
Ak bola vyššie definovaná transplantácia vykonaná mimo
územia členských štátov Európskej únie, nárok na poistné
plnenie môže vzniknúť iba vtedy, ak poisťovateľ pred zákrokom
písomne súhlasil s vykonaním transplantačného postupu
mimo príslušného územia.

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je transplantácia iných orgánov,
častí orgánov, transplantácia tkanív alebo buniek (napríklad
transplantácia časti pečene, srdca).
Poistnou udalosťou je jednoznačná diagnóza akútnej sepsy
spôsobená výhradne infekciou baktérie Neisseria meningitidis.
Musí sa jednať o život ohrozujúci stav a poškodenie
telesných tkanív a orgánov, ktoré vyúsťujú do trvalej
straty sebestačnosti (viď definícia nižšie). Diagnóza musí
35. Meningokoková byť potvrdená odborným lekárom a preukázaná lekárskym
vyšetrením vrátane vhodného bakteriologického vyšetrenia.
sepsa
Posúdenie trvalej straty sebestačnosti neurológom a následné
nahlásenie poistnej udalosti môžu nastať najskôr po 3
mesiacoch od potvrdenia diagnózy.

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je akákoľvek iná forma sepsy.
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Zoznam závažných
chorôb

36. Systémová
sklerodermia
so špecifickou
závažnosťou

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je chronické systémové a autoimunitné
ochorenie spojivových tkanív charakterizované nadmerným
ukladaním zložiek medzibunkovej hmoty, najmä vlákien
kolagénu, v stene ciev, koži a vnútorných orgánov.
Jednoznačná diagnóza musí byť potvrdená reumatológom a
preukázaná bioptickým vyšetrením a laboratórnymi testami
vrátane potvrdenia prítomnosti príslušných autoprotilátok.
Musí ísť o také štádium ochorenia, kedy dochádza k ulcerácii
prstov, sklerodermickej obličkovej kríze a pľúcnej arteriálnej
hypertenzii so zväčšením pravej srdcovej komory v dôsledku
systémovej sklerodermie.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je:
- lokalizovaná sklerodermia (lineárna sklerodermia alebo
morphea)
- eozinofilna fascitída
- CREST syndróm.

37. Systémový
lupus
erythematosus
s postihnutím
obličiek

Poistnou udalosťou je autoimunitné ochorenie (systémová
porucha spojivového tkaniva), ktoré je charakterizované
tvorbou autoprotilátok proti rôznym štruktúram bunkového
jadra, prejavujúce sa špecifickým orgánovým postihnutím kože
a súčasne aj postihnutím obličiek a ďalších orgánov. Musí sa
jednať o systémový lupus erytematosus s postihnutím obličiek
lupusovou nefritídou podľa triedy III-VI podľa WHO klasifikácie a
vedúci k trvalému poškodeniu funkcie obličiek s glomerulárnou
filtráciou nižšou ako 45 ml/min/1,73 m2. Diagnóza musí byť
potvrdená reumatológom, imunológom alebo nefrológom
spolu s biopsiou obličiek.
WHO klasifikácia lupusovej nefritídy:
Typ I - lupusová glomerulonefritída s minimálnymi zmenami
Typ II - mesangiálna lupusová glomerulonefritída
Typ III - fokálnosegmentálna proliferatívna lupusová
glomerulonefritída
Typ IV - difúzna proliferatívna lupusová glomerulonefritída
Typ V - membranózna lupusová glomerulonefritída
Typ VI - difúzna sklerotizujúca glomerulonefritída

38. Crohnova
choroba so
špecifickou
závažnosťou

Poistnou udalosťou je chronické transmurálne zápalové
ochorenie čriev, najmä tenkého a hrubého čreva. Musí
ísť o formu ochorenia s komplikáciami (abscesy, stenózy,
fistuly alebo črevné perforácie), s liečbou trvajúcou po
dobu najmenej 12 mesiacov systémovými kortikosteroidmi,
imunosupresívami, imunomodulátormi (ako napr.
azathioprine, methotrexate, cyclosporine) alebo absolvovanie
biologickej liečby (ako napr. anti-TNF alebo anti-integrinové
lieky). Diagnóza musí byť stanovená gastroenterológom na
základe výsledkov kolonoskopie alebo gastrointestinálnej
endoskopie a súčasne potvrdená definitívnou histológiou a
laboratórnymi nálezmi.

100 % PS

100 % PS
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Skupina V. Zmyslové orgány
Zoznam závažných
chorôb

39. Slepota (strata
zraku) – trvalá
a nezvratná

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je trvalá a nezvratná strata zraku oboch
očí v dôsledku choroby alebo úrazu v takom rozsahu, že aj pri
testoch s využitím korekčných pomôcok je zraková ostrosť
3/60 (v metrickom systéme) alebo horšia na oboch očiach pri
použití Snellenových optotypov alebo ekvivalentného testu,
alebo je zorné pole oboch očí redukované na 20 stupňov
alebo menej.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100 % PS

Musí sa jednať o úplnú stratu zraku oboch očí, ktorú nie je
možné korigovať chirurgickými zákrokmi, implantátmi alebo
inými prostriedkami.
Diagnóza musí byť potvrdená oftalmológom.

40. Hluchota
(strata sluchu) –
trvalá a nezvratná

Poistnou udalosťou je úplná klinicky overená a nezvratná
strata sluchu oboch uší v dôsledku choroby alebo úrazu,
overená a potvrdená kvalifikovaným lekárom - ORL
špecialistom. Diagnóza musí byť preukázaná sluchovou
stratou so sluchovým prahom minimálne 80 dB vo všetkých
frekvenciách pri vyšetrení tónovým audiogramom.

50 % PS

Musí sa jednať o úplnú stratu sluchu oboch uší, ktorú nie
je možné korigovať chirurgickými zákrokmi, načúvacími
prístrojmi, implantátmi alebo inými prostriedkami.

41. Strata reči –
úplná, trvalá
a nezvratná

Poistnou udalosťou je úplná, trvalá a nezvratná strata
schopnosti hovoriť v dôsledku choroby alebo úrazu,
pretrvávajúca súvisle po dobu aspoň 6 mesiacov. Diagnóza
musí byť potvrdená odborným lekárom ORL.

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je strata reči v dôsledku
psychiatrických/ psychosomatických chorôb .

Skupina VI. Iné
Zoznam závažných
chorôb

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

42. Tetanus

Poistnou udalosťou je jednoznačná diagnóza tetanu spôsobeného baktériou Clostridium tetani. Musí ísť o závažnejšiu
formu ochorenia s nutnosťou hospitalizácie trvajúcej najmenej
4 týždne, keď je dýchanie poisteného zabezpečené najmenej
72 hodín kontinuálnou mechanickou ventiláciou.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je:
- ak poistený nebol zaočkovaný proti tetanu podľa platného
očkovacieho kalendára.

43. Popáleniny
špecifickej
závažnosti

Poistnou udalosťou je poškodenie kože spôsobené teplom,
chemickými látkami alebo elektrickým prúdom prejavujúce
sa ako popáleniny tretieho stupňa (poškodená je koža v celej
hrúbke), ktoré pokrývajú aspoň 20% telesného povrchu alebo
pokrývajú aspoň 25% povrchu tváre alebo 50% povrchu hlavy.

100 % PS
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Zoznam závažných
chorôb

44. HIV infekcia
získaná krvnou
transfúziou

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je infekcia vírusom ľudskej
imunodeficiencie (HIV) krvnou transfúziou v prípade splnenia
všetkých nasledujúcich podmienok:
- krvná transfúzia bola lekársky nevyhnutná alebo podaná ako
súčasť nevyhnutnej lekárskej starostlivosti,
- krvná transfúzia bola prijatá v krajinách EHP/Veľká Británia a
Severné Írsko/Švajčiarsko po dátume začiatku poistenia,
- je potvrdené, že zdroj infekcie pochádza z inštitúcie, ktorá
krvnú transfúziu poskytla a táto inštitúcia je schopná
dohľadať pôvod krvi infikovanej vírusom HIV,
- incident bol nahlásený príslušným orgánom a bol prešetrený
v súlade so stanovenými postupmi,
- inštitúcia, ktorá poskytla krvnú transfúziu, pripúšťa
zodpovednosť alebo existuje konečný súdny verdikt, proti
ktorému nie je možné podať odvolanie a ktorý prisudzuje
zodpovednosť danej inštitúcii,
- poistený nebol pred nakazením infekciou HIV pravidelne
liečený transfúziami krvi alebo krvnými produktmi,
- poistený nie je členom žiadnej vysoko rizikovej skupiny pre
nákazu vírusom HIV, vrátane intravenózneho užívania drog.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je infekcia HIV získaná akýmkoľvek
iným spôsobom.
Toto plnenie sa neuplatní tiež v prípade, ak je pre infekciu HIV
dostupná liečba. „Liečba“ je akákoľvek liečba, ktorá spôsobí,
že HIV je neaktívny alebo neinfekčný.

45. HIV infekcia
získaná pri plnení
pracovných
povinností

Poistnou udalosťou je infekcia vírusom ľudskej imunodeficiencie
(HIV), ku ktorej došlo v dôsledku úrazu alebo nákazy počas
vykonávania bežných pracovných povinností za predpokladu,
že boli preukázané nasledujúce skutočnosti:
- úraz alebo nákaza sa odohrali na území EHP/Veľká Británia a
Severné Írsko/Švajčiarsko po dátume začiatku poistenia,
- dokument preukazujúci udalosť, ktorá viedla k nákaze, musí
byť predložený do 30 dní od udalosti,
- udalosť spojená s HIV infekciou musí byť nahlásená
príslušnému orgánu na pracovisku a musí byť prešetrená v
súlade so zavedenými postupmi,
- existuje dôkaz jasného zdroja tekutín infikovaných HIV,
- preukázanie sérokonverzie z HIV negatívneho na HIV
pozitívneho vrátane preukázania o výskyte vírusu HIV v krvi
poistenej osoby počas 180 dní po zdokumentovaní úrazu
alebo nákazy, a súčasne musí tento dokument obsahovať
negatívny test na protilátky proti HIV vykonaný do 5 dní po
udalosti,
- došlo k oficiálnemu uznaniu infekcie HIV pri plnení bežných
pracovných povinností vyplývajúcich z povolania zo strany
zamestnávateľa.

100 % PS

Plnenie vyplatíme iba v prípade, že poistená osoba pri úraze
alebo nákaze vykonávala svoje bežné pracovné povinnosti v
oblasti zdravotníctva, záchranných zložiek, polície, väzenskej,
colnej alebo sociálnej správy.
Poistnou udalosťou nie je infekcia HIV získaná akýmkoľvek iným
spôsobom.
Toto plnenie sa neuplatní tiež v prípade, ak je pre infekciu HIV
dostupná liečba. „Liečba“ je akákoľvek liečba, ktorá spôsobí, že
HIV je neaktívny alebo neinfekčný.
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Zoznam závažných
chorôb

46. Tuberkulóza

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

Poistnou udalosťou je jednoznačná aktívna tuberkulóza
potvrdená pneumológom, podložená zodpovedajúcimi
zobrazovacími, bakteriologickými, laboratórnymi a klinickými
vyšetreniami.
Zároveň musia byť splnené všetky nasledujúce kritériá:
- aktívna tuberkulóza je jednoznačne potvrdená v pľúcach a
zároveň minimálne v jednom z nasledujúcich orgánov: pečeň,
slezina, obličky alebo centrálny nervový systém,
- poistený je liečený kombinovanou antibakteriálnou liečbou
kontinuálne po dobu najmenej 12 mesiacov.

100 % PS

Poistnou udalosťou nie je aktívna tuberkulóza pri závislosti od
návykových látok a v prípade HIV pozitivity.

Trvalý neurologický následok s pretrvávajúcimi klinickými príznakmi
Ak sa v definícii závažnej choroby vyskytuje tento pojem, pre účely tohto doplnkového poistenia
znamená príznaky dysfunkcie nervového systému, ktoré sú prítomné pri klinickom vyšetrení, a o ktorých
sa predpokladá, že budú pretrvávať po celý nasledujúci život.
Medzi príznaky patrí necitlivosť, hyperestézia (zvýšená citlivosť), paralýza, lokalizovaná slabosť, dyzartria
(ťažkosti s rečou), afázia (neschopnosť hovoriť), dysfágia (ťažkosti s prehĺtaním), zrakové postihnutie,
problémy s chôdzou, nedostatočná koordinácia, tras, záchvaty, demencia, delírium, kóma.
Príznaky musia byť preukázané v zdravotnej dokumentácii a potvrdené ošetrujúcim odborným lekárom.
Uvedená definícia nezahŕňa: abnormality zistené pri zobrazovacom vyšetrení mozgu bez jednoznačných
súvisiacich klinických symptómov; neurologické príznaky vyskytujúce sa bez symptomatickej abnormality,
napr. prudké reflexy bez iných príznakov; príznaky psychologického a psychiatrického pôvodu.

Neurologický následok s pretrvávajúcimi klinickými príznakmi aspoň 3 mesiace
Ak sa v definícii závažnej choroby vyskytuje tento pojem, pre účely tohto doplnkového poistenia znamená
príznaky dysfunkcie nervového systému, ktoré sú prítomné pri klinickom vyšetrení a ktoré boli nepretržite
a trvalo prítomné po dobu najmenej 3 mesiacov bezprostredne po stanovení diagnózy závažnej choroby.
Medzi príznaky patrí necitlivosť, hyperestézia (zvýšená citlivosť), paralýza, lokalizovaná slabosť, dyzartria
(ťažkosti s rečou), afázia (neschopnosť hovoriť), dysfágia (ťažkosti s prehĺtaním), zrakové postihnutie,
problémy s chôdzou, nedostatočná koordinácia, tras, záchvaty, demencia, delírium, kóma.
Príznaky musia byť preukázané v zdravotnej dokumentácii a potvrdené ošetrujúcim odborným lekárom.
Uvedená definícia nezahŕňa:
- abnormality zistené pri zobrazovacom vyšetrení mozgu bez jednoznačných súvisiacich klinických
symptómov;
- neurologické príznaky vyskytujúce sa bez symptomatickej abnormality, napr. prudké reflexy bez
iných príznakov;
- príznaky psychologického a psychiatrického pôvodu.

Trvalá strata sebestačnosti
ak sa v definícii závažnej choroby vyskytuje tento pojem, pre účely tohto doplnkového poistenia
znamená trvalú stratu fyzickej spôsobilosti vykonávať aspoň 3 zo 6 nižšie uvedených denných životných
aktivít v dôsledku choroby alebo úrazu. Tento stav ošetrujúci odborný lekár predpokladá po celú dobu
nasledujúceho života bez možného zlepšenia. Pacientovi musí byť nutne poskytovaná pomoc alebo
dohľad inej osoby z dôvodu neschopnosti vykonávať úkony samostatne, a to ani s použitím bežne
dostupného špeciálneho vybavenia a užívaním vhodne predpísanej medikácie.
Ide o tieto úkony:
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-

kúpanie/sprchovanie – schopnosť umyť sa vo vani alebo v sprchovom kúte (vrátane vstúpenia
a vystúpenia z/do vane alebo sprchového kúta), alebo schopnosť uspokojivo vykonať hygienu
iným spôsobom,
- obliekanie/vyzliekanie – schopnosť si obliecť, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť všetky odevy, a prípadne
aj náhrady, umelé končatiny alebo iné pomôcky,
- kŕmenie – schopnosť sa samostatne najesť, keď bolo jedlo pripravené a sprístupnené,
- udržiavanie osobnej hygieny – schopnosť udržiavať uspokojivú úroveň osobnej hygieny používaním
toalety alebo iným spôsobom zaistiť starostlivosť o vylučovanie a vyprázdňovanie,
- pohyb medzi miestnosťami – schopnosť pohybovať sa medzi miestnosťami na úrovni jedného
poschodia (prízemie),
- vstávanie a uloženie z/do lôžka – schopnosť sa presunúť z lôžka do kresla alebo do invalidného
vozíka a späť.
Uvedená špecifikácia nezahŕňa trvalú stratu sebestačnosti, pre ktorú ošetrujúci odborný lekár nedokáže
vyjadriť jasnú prognózu.

NYHA klasifikácia (z angl. New York Heart Association)
je systém klinického skórovania používaný na hodnotenie miery závažnosti srdcového zlyhávania.
NYHA III ( trieda III ) - ťažkosti pacienta sú obmedzené už pri malej námahe, ale v pokoji ustupujú.
NYHA IV ( trieda IV ) - pacient nie je schopný vykonať žiadnu fyzickú aktivitu, ťažkosti sú prítomné
aj v pokoji.
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE ZÁVAŽNÝCH
CHORÔB PRE DETI

Pre doplnkové poistenie závažných chorôb pre deti (CB1F) 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. Čo považujeme za poistnú udalosť?
Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorej zo závažných chorôb, úrazov alebo operácií
nachádzajúcich sa v tabuľke závažných chorôb pre deti (ďalej len „Tabuľka“) a spĺňajúcich definíciu
poistnej udalosti a podmienky pre nárok na poistné plnenie uvedené v Tabuľke.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň splnenia všetkých podmienok uvedených v Tabuľke.

2. Aká je čakacia doba a ako funguje?
Čakacia doba je 2 mesiace. Ak nastane poistná udalosť v čakacej dobe, poistenej osobe nevznikne nárok
na poistné plnenie, doplnkové poistenie zaniká od počiatku a poistníkovi vrátime zaplatené poistné.
Čakacia doba na poistné udalosti medzi skupinami závažných chorôb uvedenými v Tabuľke (ďalej len
„Skupina“) je 6 mesiacov. Táto sa neuplatňuje, ak na základe predloženej zdravotnej dokumentácie bude
nami vylúčená príčinná súvislosť medzi jednotlivými poistnými udalosťami.

3. V akej výške vyplácame poistné plnenie?
Poistné plnenie vyplácame vo výške percenta z poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti
príslušnej závažnej choroby a podmienky stanovenej v Tabuľke.
Maximálne poistné plnenie pre poistenú osobu je
a) 100% poistnej sumy pre každú Skupinu, v prípade dosiahnutia tohto limitu príslušná Skupina
zaniká, poistné krytie ostatných Skupín naďalej trvá a výška poistného sa nemení,
b) 300% poistnej sumy celkovo, v prípade dosiahnutia tohto limitu doplnkové poistenie zaniká ku
dňu vzniku poslednej poistnej udalosti.

4. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?
Poistená osoba je povinná nahlásiť vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu po splnení všetkých
podmienok uvedených v príslušnej definícii závažnej choroby v Tabuľke a predložiť nasledovné
dokumenty:
- hlásenie poistnej udalosti,
- kópie požadovaných dokumentov uvedených v definícii príslušnej závažnej choroby v Tabuľke,
- kópiu lekárskej správy preukazujúcej stanovenie definitívnej diagnózy kvalifikovaným lekárom,
- kópiu prepúšťacej správy z hospitalizácie,
- kópiu výsledku definitívnej histológie s klasifikáciou nádoru v prípade rakoviny,
- kópiu policajnej správy, ak poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
- kópiu záznamu o pracovnom úraze, ak dôvodom poistnej udalosti bol pracovný úraz.
Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a vyšetrenia za účelom šetrenia poistnej udalosti.

5. Kedy poistenie zaniká?
Doplnkové poistenie podľa týchto OPP zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj ku dňu vzniku
poistnej udalosti, pri ktorej bolo dosiahnuté celkové maximálne poistné plnenie vo výške 300 % poistnej
sumy pre poistenú osobu.
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6. Tabuľka závažných chorôb pre deti
Skupina I. Rakovina a ďalšie závažné ochorenia
Zoznam závažných
chorôb

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

Poistnou udalosťou je zhubný nádor vyznačujúci sa
nekontrolovateľným rastom a šírením malígnych buniek
s prerastaním a deštrukciou normálneho tkaniva. Termín
zhubný nádor zahŕňa aj leukémiu, sarkóm a malígny lymfóm.
Zhubný nádor musí byť potvrdený onkológom, alebo
patológom a histologicky verifikovaný.

1. Rakovina

Poistnou udalosťou nie je:
- karcinóm in situ,
- hraničná malignita, s akýmkoľvek stupňom malígneho
potenciálu,
- podozrenie na malignitu,
- všetky nádory, ktoré sú histologicky klasifikované ako
premalígne, neinvazívne,
- všetky nádory neurčitého alebo neznámeho správania,
- cervikálna dysplázia CIN-1, CIN-2 a CIN-3,
- všetky nádory prostaty histologicky klasifikované ako
T1N0M0 (klasifikácia TNM),
- neinvazívny papilárny karcinóm močového mechúra
histologicky klasifikovaný ako Ta (klasifikácia TNM),
- papilárny, folikulárny alebo medulárny nádor štítnej žľazy s
priemerom menším ako 1 cm histologicky klasifikovaný ako
T1aN0M0 (klasifikácia TNM),
- chronická lymfocytová leukémia nižšia ako stupeň RAI 3,
- akýkoľvek kožný nádor (vrátane kožného lymfómu) okrem
malígneho melanómu histologicky klasifikovaného ako nádor
rastúci pod epidermou (vonkajšia vrstva kože),
- všetky nádory HIV pozitívne.

100% PS

Poistnou udalosťou je histologicky overený Karcinóm in situ,
malígny nádor charakteristický významnou prítomnosťou
atypických buniek v tkanive, ale bez prerastania do okolitého
tkaniva, štádium TisN0M0 podľa aktuálnej klasifikácie TNM.
Poistnou udalosťou je histologicky overený Karcinóm in situ,
malígny nádor charakteristický významnou prítomnosťou
atypických buniek v tkanive, ale bez prerastania do okolitého
tkaniva, štádium TisN0M0 podľa aktuálnej klasifikácie TNM.
Karcinóm in situ musí byť potvrdený onkológom alebo
patológom, preukázaný výsledkami histologického vyšetrenia
a zdokumentovaný liečbou.

2. Karcinóm in situ

Za túto poistnú udalosť bude vyplatené plnenie vo výške 20%
poistnej sumy, maximálne však 20 000 Eur.
Ak nastane druhá poistná udalosť v rámci toho istého orgánu
(za ktorý sa považuje aj párový organ), z ktorého už bolo
vyplatené prvé poistné plnenie, nevzniká nárok na poistné
plnenie.

20% PS,
maximálne
20 000 Eur

Poistnou udalosťou nie je:
- akákoľvek dysplázia, hyperplázia, metaplázia, intraepiteliálna
neoplázia alebo
- skvamózne intraepiteliálne lézie, ktoré nie sú histologicky
klasifikované ako karcinóm in situ,
- rakovina v prítomnosti infekcie HIV,
- karcinóm in situ kože.

2

Zoznam závažných
chorôb

3. Inzulín
dependentný
diabetes mellitus
typ I.

4. Popáleniny špecifickej
závažnosti

5. Slepota (strata
zraku) – trvalá a
nezvratná

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

Poistnou udalosťou je kompletná autoimunitná deštrukcia
všetkých beta buniek pankreasu vedúca k úplnej inzulínovej
deficiencii, ktorá vyžaduje dennú liečbu pravidelnými
aplikáciami inzulínu nepretržite po dobu minimálne
posledných 6 mesiacov. Diagnóza a denná pravidelná
aplikácia inzulínu musia byť potvrdené a zdokumentované
ošetrujúcim diabetológom.
Poistnou udalosťou nie je :
a) iný typ diabetu ako autoimunitný diabetes mellitus typ I.
alebo
b) ak poistená osoba mala pred začiatkom poistenia alebo
6 mesiacov po začiatku poistenia laboratórne potvrdenú
dysglykémiu alebo laboratórne potvrdenú prítomnosť
autoiumúnnych markerov ako sú protilátky proti bunkám
Langherhansových ostrovčekov pankreasu (ICA), GAD alebo
GAD65, inzulínu, tyrozín fosfatáze (IA2) alebo špecifický
zinkový transportér B- buniek (ZnT8).
Poistnou udalosťou je poškodenie kože spôsobené teplom,
chemickými látkami alebo elektrickým prúdom prejavujúce
sa ako popáleniny tretieho stupňa (poškodená je koža v celej
hrúbke), ktoré pokrývajú aspoň 20% telesného povrchu alebo
pokrývajú aspoň 25% povrchu tváre alebo 50% povrchu hlavy.
Poistnou udalosťou je trvalá a nezvratná strata zraku oboch
očí v dôsledku choroby alebo úrazu v takom rozsahu, že aj pri
testoch s využitím korekčných pomôcok je zraková ostrosť
3/60 (v metrickom systéme) alebo horšia na oboch očiach pri
použití Snellenových optotypov alebo ekvivalentného testu,
alebo je zorné pole oboch očí redukované na 20 stupňov
alebo menej.

20% PS,
maximálne
20 000 Eur

100% PS

100% PS

Musí sa jednať o úplnú stratu zraku oboch očí, ktorú nie je
možné korigovať chirurgickými zákrokmi, implantátmi alebo
inými prostriedkami.
Diagnóza musí byť potvrdená oftalmológom.

6. Hluchota (strata
sluchu) – trvalá
a nezvratná

Poistnou udalosťou je úplná klinicky overená a nezvratná
strata sluchu oboch uší v dôsledku choroby alebo úrazu,
overená a potvrdená kvalifikovaným lekárom - ORL
špecialistom. Diagnóza musí byť preukázaná sluchovou
stratou so sluchovým prahom minimálne 80 dB vo všetkých
frekvenciách pri vyšetrení tónovým audiogramom.

100% PS

Musí sa jednať o úplnú stratu sluchu oboch uší, ktorú nie
je možné korigovať chirurgickými zákrokmi, načúvacími
prístrojmi, implantátmi alebo inými prostriedkami.
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Skupina II. Kardiovaskulárny systém a vnútorné orgány
Zoznam závažných
chorôb

7. Akútny infarkt
myokardu
špecifickej
závažnosti

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je potvrdenie diagnózy akútneho
infarktu myokardu ( odumretie srdcového tkaniva v dôsledku
nedostatočného krvného zásobenia ) kardiológom s
preukázanými všetkými nasledovnými príznakmi:
- charakteristické klinické príznaky akútneho infarktu
myokardu (napr. typická bolesť na hrudníku),
- nové charakteristické zmeny na EKG,
- diagnosticky významné zvýšenie špecifických srdcových
biomarkerov.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100% PS

Poistnou udalosťou nie je:
- angina pectoris bez infarktu myokardu,
- iné akútne koronárne syndrómy.

8. Reumatická
horúčka spôsobujúca poškodenie
srdcových chlopní
a chronické
srdcové zlyhávanie

Poistnou udalosťou je jednoznačná diagnóza nového prípadu
reumatickej horúčky ako sekundárneho autoimunitného
ochorenia spusteného zápalom hltanu alebo krčných mandlí
beta hemolytickým streptokokom skupiny A.
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, že ochorenie
spôsobilo nové poškodenie aortálnej alebo mitrálnej
chlopne vedúce k trvalému chronickému zlyhávaniu srdca
klasifikovanému v rozsahu triedy III podľa funkčnej klasifikácie
srdcového zlyhávania NYHA (viď definícia nižšie) po dobu
najmenej 3 mesiacov a napriek náležitej konzervatívnej liečbe
nie je možné očakávať zlepšenie srdcového zlyhávania.
Zároveň musí byť predložená všetka uvedená dokumentácia:
- lekárska správa od ošetrujúceho odborného lekára o
novej jednoznačnej diagnóze reumatickej horúčky, novom
poškodení srdcovej chlopne a z toho vyplývajúceho
chronického zlyhávania srdca triedy III podľa NYHA,
- detailné nálezy ultrazvukového vyšetrenia srdca
preukazujúce nové poškodenie aortálnej alebo mitrálnej
chlopne,
- výsledky zvýšeného titru antistreptolyzínu O potvrdzujúce
nedávno prekonanú infekciu beta hemolytickým
streptokokom skupiny A.

50% PS

Za túto poistnú udalosť bude vyplatené plnenie maximálne
1 krát počas poistnej doby vo výške 50% poistnej sumy.
Poistnou udalosťou nie je:
- ak poistené dieťa trpelo vadou srdcovej chlopne pred
začiatkom poistenia,
- iné príčiny poškodenia aortálnej alebo mitrálnej chlopne a
srdcového zlyhávania.
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Zoznam závažných
chorôb

9. Reumatická
horúčka
spôsobujúca
poškodenie
srdcových chlopní
a chronické
srdcové zlyhávanie
so špecifickou
závažnosťou

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je jednoznačná diagnóza nového prípadu
reumatickej horúčky ako sekundárneho autoimunitného
ochorenia spusteného zápalom hltanu alebo krčných mandlí
beta hemolytickým streptokokom skupiny A.
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, že ochorenie
spôsobilo nové poškodenie aortálnej alebo mitrálnej
chlopne vedúce k trvalému chronickému zlyhávaniu srdca
klasifikovanému v rozsahu triedy IV podľa funkčnej klasifikácie
srdcového zlyhávania NYHA (viď definícia nižšie) po dobu
najmenej 3 mesiacov a napriek náležitej konzervatívnej liečbe
nie je možné očakávať zlepšenie srdcového zlyhávania.
Zároveň musí byť predložená všetka uvedená dokumentácia:
- lekárska správa od ošetrujúceho odborného lekára o
novej jednoznačnej diagnóze reumatickej horúčky, novom
poškodení srdcovej chlopne a z toho vyplývajúceho
chronického zlyhávania srdca triedy IV podľa NYHA,
- detailné nálezy ultrazvukového vyšetrenia srdca
preukazujúce nové poškodenie aortálnej alebo mitrálnej
chlopne,
- výsledky zvýšeného titru antistreptolyzínu O potvrdzujúce
nedávno prekonanú infekciu beta hemolytickým
streptokokom skupiny A.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100% PS

Poistnou udalosťou nie je:
- ak poistené dieťa trpelo vadou srdcovej chlopne pred
začiatkom poistenia,
- iné príčiny poškodenia aortálnej alebo mitrálnej chlopne a
srdcového zlyhávania.
Poistnou udalosťou je jednoznačná diagnóza nového prípadu
Kawasakiho choroby. Podmienkou vzniku nároku na poistné
plnenie je liečba v kombinácii intravenózne podávaných
imunoglobulínov a vysokých dávok kyseliny acetylsalicylovej,
prítomnosť febrilít trvajúcich minimálne 5 dní a prítomnosť
aspoň 4 z 5 nasledujúcich fyzikálnych nálezov:
- obojstranná serózna konjunktivitída,
- zmeny v dutine ústnej (erytém pier alebo nosohltanu,
jahodový jazyk alebo popráskanie pier),
- periférne zmeny na končatinách (edém, erytém,
generalizované alebo periunguálne (okolo nechtov)
ošupovanie kože,
- vyrážka,
- krčná lymfadenopatia.

10. Kawasakiho
choroba (syndróm
mukokutánnych
lymfatických uzlín)
vedúca
ku koronárnej
Zároveň musí byť opakovanými zobrazovacími metódami
intervencii
preukázané koronárne postihnutie prejavujúce sa

100% PS

prítomnosťou dilatácie alebo aneuryzmy koronárnych artérií,
ktoré viedlo ku koronárnej intervencii ako podstúpenie
perkutánnej intervencie väčšinou s implantáciou stentu alebo
aorto-koronárneho bypassu a to do 12 mesiacov od začiatku
akútneho ochorenia.
Diagnóza Kawasakiho choroby musí byť potvrdená
ošetrujúcim pediatrom, detským kardiológom a
zdokumentovaná adekvátnymi laboratórnymi a inými
vyšetreniami.
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Zoznam závažných
chorôb

11. Reyov syndróm

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je Reyov syndróm s ťažkou akútnou
encefalopatiou a akútnym zlyhaním pečene. Jednoznačná
diagnóza musí byť potvrdená neurológom.
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je splnenie
všetkých nasledujúcich diagnostických kritérií:
- akútna nezápalová encefalopatia s poruchou vedomia
klinického štádia 3 podľa Lovejoya (zastreté vedomie,
komatózny stav, hyperventilácia, dekortikačná poloha,
zachovanie pupilárneho a okulovestibulárneho reflex) alebo
horšieho,
- vylúčenie infekčnej encefalopatie vyšetrením
mozgovomiešneho moku,
- akútna dysfunkcia pečene s biopsiou pečene preukazujúcou
ťažkú tukovú premenu pečene typickú pre Reyov syndróm,
- akútny edém mozgu a pečeňové abnormality spôsobené
výhradne Reyovým syndrómom.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100% PS

Nárok na plnenie bude uznaný iba v prípade, že stav vedie
k trvalej strate sebestačnosti dieťaťa (viď definícia nižšie),
ktorá musí byť spôsobená výhradne Reyovým syndrómom.
Posúdenie nároku na plnenie môže nastať najskôr po uplynutí
3 mesiacov pretrvávania trvalej straty sebestačnosti.

12. Hemolytickouremický
syndróm vedúci
k chronickému
poškodeniu
obličiek
(STEC-HUS)

Poistnou udalosťou je hemolyticko-uremický syndróm
s mikroangiopatickou hemolytickou anémiou,
trombocytopéniou a akútnym zlyhaním obličiek spôsobeným
infekciou baktérií Escherichia coli produkujúcimi shiga
toxín (STEC-HUS). Diagnóza STEC-HUS musí byť potvrdená
ošetrujúcim pediatrom. Podmienkou vzniku nároku na poistné
plnenie je splnenie všetkých nasledujúcich diagnostických a
klinických kritérií:
- nález bakteriálnych kmeňov E.coli produkujúcich shiga toxin
sérotypu O157:H7 alebo O104:H4 v kultivačnom vyšetrení
stolice,
- krvavá hnačka,
- počet trombocytov (krvných doštičiek) < 50 000 na
mikroliter a schistocytóza v periférnom krvnom nátere,
- zvýšené hladiny urey a kreatinínu v krvi a zahájená
hemodialýza z dôvodu akútneho zlyhania obličiek v akútnej
fáze STEC-HUS,
- jednoznačne preukázané chronické ochorenie obličiek
3 mesiace po akútnej fáze STEC-HUS so zníženou
glomerulárnou filtráciou (prispôsobenou veku, pohlaviu a
telesnej stavbe) a patologickou hladinou proteínu najmenej
30 mg/dl moču.

100% PS

Poistnou udalosťou nie je:
- chronická dysfunkcia alebo poškodenie obličiek nesúvisiace
so STEC-HUS,
- iné formy hemolyticko-uremického syndrómu.

13. Zlyhanie
obličiek

Poistnou udalosťou je chronické nezvratné zlyhanie
oboch obličiek vyžadujúce trvalú obličkovú dialýzu alebo
transplantáciu obličiek. Diagnóza alebo zahrnutie do
dialyzačného programu musia byť potvrdené nefrológom.

100% PS

Poistnou udalosťou nie je:
- akútne reverzibilné zlyhanie obličiek vyžadujúce iba dočasnú
obličkovú dialýzu.
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Zoznam závažných
chorôb

14. Transplantácia
životne dôležitého
orgánu (od darcu)

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie
Poistnou udalosťou je podstúpenie transplantácie ako
príjemcu od inej osoby niektorého z nasledujúcich orgánov:
- kostná dreň, po totálnej ablácii kostnej drene príjemcu od
inej osoby,
- srdce,
- oblička,
- pečeň,
- pľúca,
- pankreas
alebo
- zaradenie na oficiálny zoznam čakateľov na podstúpenie
uvedeného zákroku vedený v SR alebo ČR.
Ak bola vyššie definovaná transplantácia vykonaná mimo
územia členských štátov Európskej únie, nárok na poistné
plnenie môže vzniknúť iba vtedy, ak poisťovateľ pred zákrokom
písomne súhlasil s vykonaním transplantačného postupu
mimo príslušného územia.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100% PS

Poistnou udalosťou nie je transplantácia iných orgánov,
častí orgánov, transplantácia tkanív alebo buniek (napríklad
transplantácia časti pečene, srdca).

15. Crohnova
choroba
so špecifickou
závažnosťou

16. Perzistujúca
ťažká astma

Poistnou udalosťou je chronické transmurálne zápalové
ochorenie čriev, najmä tenkého a hrubého čreva. Musí
ísť o formu ochorenia s komplikáciami (abscesy, stenózy,
fistuly alebo črevné perforácie), s liečbou trvajúcou po
dobu najmenej 12 mesiacov systémovými kortikosteroidmi,
imunosupresívami, imunomodulátormi (ako napr.
azathioprine, methotrexate, cyclosporine) alebo absolvovanie
biologickej liečby (ako napr. anti-TNF alebo anti-integrinové
lieky). Jednoznačná diagnóza musí byť stanovená
gastroenterológom na základe výsledkov kolonoskopie alebo
gastrointestinálnej endoskopie súčasne s potvrdením nálezu
definitívnej histológie a laboratórnych nálezov.
Poistnou udalosťou je jednoznačná a definitívna diagnóza
perzistujúcej ťažkej a trvalo ťažko kontrolovateľnej
bronchiálnej astmy.
Pre vznik nároku na plnenie je potrebné splnenie všetkých
nasledujúcich podmienok:
1) za posledných 12 mesiacov aj napriek pravidelne
prebiehajúcej a zodpovedajúcej dlhodobej liečbe astmy
(vrátane inhalačných kortikosteroidov spolu s ďalšími
dlhodobo pôsobiacimi liekmi na kontrolu astmy) prítomné 3
z nižšie uvedených ťažkostí:
- symptómy astmy v priebehu celého dňa,
- 3 alebo viac nočných prebudení v dôsledku astmy,
- extrémne obmedzené bežné aktivity kvôli príznakom astmy,
- niekoľkokrát za deň použitie SABA (krátkodobo pôsobiace
beta2 agonisti) na kontrolu symptómov astmy,
- pľúcne funkcie FEV1 alebo vrcholový výdychový prietok PEF
< 60%
a
2) aspoň 2 urgentné hospitalizácie trvajúce najmenej 48
hodín s odstupom najmenej 45 dní a so zdokumentovanou
hodnotou FEV1 60% alebo menej, a to aj napriek
prebiehajúcej a vyhovujúcej liečbe.

100% PS

100% PS

Na posúdenie nároku musí dieťa dosiahnuť vek najmenej
6 rokov, aby bolo možné adekvátne vyhodnotiť splnenie
uvedených podmienok.
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Skupina III. Nervová a pohybová sústava
Zoznam závažných
chorôb

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

Poistnou udalosťou je špeciálny typ juvenilnej idiopatickej
artritídy charakterizovaný vysokými horúčkami a príznakmi
systémového ochorenia.
Stav musí byť charakterizovaný typickými prejavmi ako je
artritída, kolísavá horúčka s febrilnými špičkami, typická
vyrážka, splenomegália, lymfadenopatia, serozitída, úbytok
hmotnosti, neutrofilná leukocytóza, zvýšená hladina proteínov
a negativita sérologických testov na anti-nukleárne protilátky a
17. Systémová
reumatoidný faktor.
Jednoznačná diagnóza musí byť potvrdená detským
juvenilná
idiopatická artritída reumatológom.
Nárok na plnenie vzniká iba v prípade vyúsťujúcom do trvalej
straty sebestačnosti dieťaťa (viď definícia nižšie) v dôsledku
systémovej juvenilnej idiopatickej artritídy. Posúdenie nároku
na plnenie môže nastať najskôr po uplynutí 3 mesiacov trvania
straty sebestačnosti dieťaťa.

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100% PS

Poistnou udalosťou nie je:
- akákoľvek iná forma juvenilnej idiopatickej artritídy.

18. Encefalitída so
špecifickým
trvalým
postihnutím

Poistnou udalosťou je jednoznačne neurológom potvrdená
diagnóza encefalitídy – ťažký zápal mozgových hemisfér,
mozgového kmeňa alebo mozočka vyúsťujúci do trvalej straty
sebestačnosti (viď definícia nižšie). Posúdenie trvalej straty
sebestačnosti neurológom a následné nahlásenie poistnej
udalosti môžu nastať najskôr po 3 mesiacoch od potvrdenia
diagnózy.

100% PS

Poistnou udalosťou nie je encefalitída v prítomnosti HIV nákazy.

19. Bakteriálna
meningitída so
špecifickým
trvalým
postihnutím

Poistnou udalosťou je bakteriálny zápal mozgových blán alebo
obalov miechy preukázaný lumbálnou punkciou a vyúsťujúci do
trvalej straty sebestačnosti (viď definícia nižšie).
Jednoznačná diagnóza bakteriálnej meningitídy musí byť
potvrdená neurológom alebo infektológom a preukázaná
lumbálnou punkciou s prítomnosťou bakteriálnej infekcie .
Posúdenie trvalej straty sebestačnosti neurológom a následné
nahlásenie poistnej udalosti môžu nastať najskôr po 3
mesiacoch od potvrdenia diagnózy.

100% PS

Poistnou udalosťou nie sú iné formy meningitídy vrátane
vírusovej meningitídy.

20. Skleróza
multiplex s
pretrvávajúcimi
alebo trvalými
symptómami

Poistnou udalosťou je potvrdenie jednoznačnej diagnózy
sklerózy multiplex neurológom na základe zobrazovacích
metód (napr. CT, MRI), laboratórnych výsledkov a klinických
príznakov. Stav pacienta musí zodpovedať minimálne skóre
2 podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie roztrúsenej
sklerózy EDSS. EDSS je klinický skórovací systém používaný na
hodnotenie postihnutia pri skleróze multiplex.

50% PS

Za uvedené štádium ochorenia bude vyplatené poistné plnenie
maximálne 1 krát počas poistnej doby vo výške 50 % z aktuálnej
poistnej sumy.
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Zoznam závažných
chorôb

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

21. Skleróza
multiplex so
špecifickou
závažnosťou

Poistnou udalosťou je potvrdenie jednoznačnej diagnózy
sklerózy multiplex neurológom na základe zobrazovacích
metód (napr. CT, MRI), laboratórnych výsledkov a klinických
príznakov. Stav pacienta musí zodpovedať minimálne skóre
6 podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie roztrúsenej
sklerózy EDSS. EDSS je klinický skórovací systém používaný
na hodnotenie postihnutia pri skleróze multiplex.

100% PS

22. Ochorenie/
poranenie miechy
(trvalé a nezvratné)

Poistnou udalosťou je trvalá a nezvratná úplná strata funkcie
jednej alebo viacerých končatín ako následok choroby alebo
úrazu miechy. Končatinou sa rozumie celá horná alebo celá
dolná končatina.

100% PS

Poistnou udalosťou je trvalé anatomické oddelenie dvoch

23. Strata horných
alebo viacerých končatín v úrovni zápästia, resp. členku alebo
a dolných končatín vyššie ako následok úrazu alebo choroby.
24. Nezhubný
nádor mozgu
spôsobujúci trvalé
symptómy

25. Kóma
s asociovanými
trvalými
následkami

26. Apalický
syndróm

Poistnou udalosťou je nezhubný nádor alebo cysta
vychádzajúca z mozgového tkaniva, hlavových nervov alebo
mozgových blán vo vnútrolebečnej oblasti, spôsobujúce trvalý
neurologický deficit s pretrvávajúcimi klinickými symptómami
(viď definícia nižšie).

100% PS

100% PS

Poistnou udalosťou nie sú nádory hypofýzy, nádory
vychádzajúce z kostí, angiom a cholesteatom.
Poistnou udalosťou je stav bezvedomia s chýbajúcou reakciou
na vonkajšie podnety alebo vnútorné potreby, ktorý vyžaduje
nepretržité použitie systémov na podporu životných funkcií
po dobu aspoň 72 hodín a vedie k trvalému neurologickému
deficitu s pretrvávajúcimi klinickými symptómami.

100% PS

Poistnou udalosťou nie je:
- medicínsky navodená kóma,
- kóma spôsobená užívaním alkoholu alebo drog.
Poistnou udalosťou je rozšírená nekróza (odumretie)
mozgovej kôry s nepostihnutým mozgovým kmeňom. Tento
stav musí byť potvrdený neurológom alebo anestéziológom
vrátane nálezov CT alebo MRI vyšetrenia. Kritériá spĺňajúce
diagnózu apalického syndrómu musia trvať najmenej 1 mesiac.

100% PS

Poistnou udalosťou nie je apalický syndróm spôsobený
intoxikáciou alkoholom alebo požitím drog.

27. Závažná
epilepsia

Poistnou udalosťou je farmakorezistentná nekompenzovaná
forma epilepsie vedúca ku generalizovaným tonickoklonickým svalovým kŕčom s úplnou stratou vedomia, ktorá
aj napriek adekvátnej antiepileptickej liečbe trvá najmenej
6 mesiacov, počas ktorých mal poistený aspoň jeden ťažký
epileptický záchvat mesačne. Záchvaty musia byť preukázané
zdravotnou dokumentáciou spolu s údajmi o poskytnutej
akútnej liečbe.
Diagnóza musí byť potvrdená neurológom a nálezom EEG
vyšetrenia (elektroencefalografia) alebo iným vhodným
vyšetrením ako je magnetická rezonancia (MRI) alebo
pozitrónová emisná tomografia (PET).

100% PS

Poistnou udalosťou nie je:
- epilepsia vzniknutá následkom užívania alkoholu, omamných
látok, drog,
- epilepsia vzniknutá následkom intoxikácie alkoholom,
omamných látok, drog.
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Zoznam závažných
chorôb

Definícia poistnej udalosti a podmienky
pre nárok na poistné plnenie

Poistnou udalosťou je neskoré štádium lymskej boreliózy
spôsobené baktériou rodu Borrelia, trvajúce nepretržite aspoň
12 mesiacov po poslednom cykle liečby antibiotikami.
Zároveň musia byť prítomné nasledovné symptómy:
- ťažká kontinuálna lymská artritída neskorého štádia boreliózy
postihujúca členok alebo kolenný kĺb, stav poškodenia
kĺbov musí byť potvrdený a zdokumentovaný rádiologickým
vyšetrením
alebo
28. Lymská
- chronická encefalomyelitída neskorého štádia boreliózy
borelióza – neskoré vedúca k trvalému neurologickému poškodeniu s
štádium
pretrvávajúcimi klinickými príznakmi (viď definícia nižšie).

Výška plnenia ako %
z poistnej sumy (PS)
a limit plnenia v Eur

100% PS

Diagnóza lymskej boreliózy neskorého štádia musí
byť potvrdená reumatológom alebo neurológom,
zdokumentovaná celým priebehom ochorenia a klinickými
nálezmi vrátane laboratórnych vyšetrení (sérologické
ELISA / EIA, Western blot ,PCR a/alebo nález baktérií
Borrelia burgdorferi v príslušnej vzorke kĺbu alebo v
mozgovomiechovom moku).

29.
Poliomyelitída
vedúca
k trvalej strate
sebestačnosti

Poistnou udalosťou je poliomyelitída spôsobená infekciou
poliovírusom sérotypu 1, 2 alebo 3 vedúca k trvalej strate
sebestačnosti (viď definícia nižšie).
Posúdenie nároku na plnenie môže nastať najskôr po uplynutí
3 mesiacov pretrvávania trvalej straty sebestačnosti.
Jednoznačná diagnóza poliomyelitídy spôsobená infekciou
poliovírusom sérotypu 1, 2 alebo 3 vedúca k trvalej strate
sebestačnosti musí byť potvrdená príslušným odborným
lekárom špecialistom.

100% PS

DEFINÍCIE POJMOV POUŽITÝCH V TABUĽKE
Trvalá strata sebestačnosti
ak sa v definícii závažnej choroby vyskytuje tento pojem, pre účely tohto doplnkového poistenia
znamená trvalú stratu fyzickej spôsobilosti vykonávať aspoň 3 zo 6 nižšie uvedených denných životných
aktivít v dôsledku choroby alebo úrazu. Tento stav ošetrujúci odborný lekár predpokladá po celú dobu
nasledujúceho života bez možného zlepšenia. Pacientovi musí byť nutne poskytovaná pomoc alebo
dohľad inej osoby z dôvodu neschopnosti vykonávať úkony samostatne, a to ani s použitím bežne
dostupného špeciálneho vybavenia a užívaním vhodne predpísanej medikácie.
Ide o tieto úkony:
- kúpanie/sprchovanie – schopnosť umyť sa vo vani alebo v sprchovom kúte (vrátane vstúpenia
a vystúpenia z/do vane alebo sprchového kúta), alebo schopnosť uspokojivo vykonať hygienu
iným spôsobom,
- obliekanie/vyzliekanie – schopnosť si obliecť, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť všetky odevy, a prípadne
aj náhrady, umelé končatiny alebo iné pomôcky,
- kŕmenie – schopnosť sa samostatne najesť, keď bolo jedlo pripravené a sprístupnené,
- udržiavanie osobnej hygieny – schopnosť udržiavať uspokojivú úroveň osobnej hygieny používaním
toalety alebo iným spôsobom zaistiť starostlivosť o vylučovanie a vyprázdňovanie,
- pohyb medzi miestnosťami – schopnosť pohybovať sa medzi miestnosťami na úrovni jedného
poschodia (prízemie),
- vstávanie a uloženie z/do lôžka – schopnosť sa presunúť z lôžka do kresla alebo do invalidného
vozíka a späť.
Uvedená špecifikácia nezahŕňa trvalú stratu sebestačnosti, pre ktorú ošetrujúci odborný lekár nedokáže
vyjadriť jasnú prognózu.
K trvalej strate sebestačnosti musí dôjsť výlučne v dôsledku závažnej choroby a nie v dôsledku veku
dieťaťa.
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Trvalý neurologický následok s pretrvávajúcimi klinickými príznakmi
Ak sa v definícii závažnej choroby vyskytuje tento pojem, pre účely tohto doplnkového poistenia
znamená príznaky dysfunkcie nervového systému, ktoré sú prítomné pri klinickom vyšetrení, a o ktorých
sa predpokladá, že budú pretrvávať po celý nasledujúci život.
Medzi príznaky patrí necitlivosť, hyperestézia (zvýšená citlivosť), paralýza, lokalizovaná slabosť, dyzartria
(ťažkosti s rečou), afázia (neschopnosť hovoriť), dysfágia (ťažkosti s prehĺtaním), zrakové postihnutie,
problémy s chôdzou, nedostatočná koordinácia, tras, záchvaty, demencia, delírium, kóma.
Príznaky musia byť preukázané v zdravotnej dokumentácii a potvrdené ošetrujúcim odborným lekárom.
Uvedená definícia nezahŕňa: abnormality zistené pri zobrazovacom vyšetrení mozgu bez jednoznačných
súvisiacich klinických symptómov; neurologické príznaky vyskytujúce sa bez symptomatickej abnormality,
napr. prudké reflexy bez iných príznakov; príznaky psychologického a psychiatrického pôvodu.

NYHA klasifikácia (z angličtiny New York Heart Association)
je systém klinického skórovania používaný na hodnotenie miery závažnosti srdcového zlyhávania.
NYHA III ( trieda III ) - ťažkosti pacienta sú obmedzené už pri malej námahe, ale v pokoji ustupujú.
NYHA IV ( trieda IV ) - pacient nie je schopný vykonať žiadnu fyzickú aktivitu, ťažkosti sú prítomné aj v pokoji.
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