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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Životné poistenie je upravené týmito VPPŽ (vrátane v nich uvedených 

upozornení, vysvetlení a príkladov), príslušnými osobitnými poistnými 
podmienkami a ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení  
a ďalšími ustanoveniami poistnej zmluvy. 

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.   My, naše a pod. –  MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného

členského štátu, ako poisťovateľ, ktorý poskytuje Vám a/alebo ostatným 
poisteným dohodnuté poistné krytie. 

2.  Naša adresa – MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného člen-
ského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, pokiaľ 
Vám neoznámime inú. 

3. Naša internetová stránka – www.metlife.sk. 
4.  Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s nami uzatvorila 

zmluvu a je povinná platiť poistné. Ďalej len Vy, Vám, Vašej a podobne.
5.  Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťa-

huje. Poisteným môže byť aj poistník. 

VYSVETLENIE: Prosím, všimnite si rozdiel medzi poistníkom a poiste-
ným. Poistník je ten, kto s nami uzatvoril zmluvu a platí poistné. 
Poistený je osoba, ktorej život a/alebo zdravie sme poistili. 
Poistník môže byť zároveň aj poisteným.

DÔLEŽITÉ: Maloletú osobu poistíme len so súhlasom jej 
zákonného zástupcu. 

6. Zmluva – poistná zmluva uzatvorená medzi Vami a nami.

DÔLEŽITÉ: Vašu zmluvu s nami tvorí: 
a)  návrh na uzavretie poistenia, ktorý môže mať elektronickú alebo pí-

somnú formu (ďalej len „návrh“), a dodatky k nemu, vrátane akýchkoľ-
vek vyhlásení v nich,

b) poistka, 
c) potvrdenia, lekárske správy, dotazníky,

d)  tieto VPPŽ, iné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky (ďalej 
len „OPP“), podľa toho, aké poistenia sú Vašou zmluvou dojednané,

e) doplňujúce otázky a odpovede Vás a/alebo poisteného na ne,
f)  akékoľvek dodatky k zmluve a iné nami požadované dokumenty alebo 

dokumenty, na ktoré zmluva odkazuje.
Všetky súčasti zmluvy musia mať písomnú formu, ak v týchto 
VPPŽ neuvádzame inak.

7. Poistka – písomné potvrdenie o uzavretí zmluvy. 
8.  Doplnkové poistenie –  poistenie, ktoré nemôže byť v rámci Vašej zmluvy 

dojednané samostatne, ale len spolu so životným poistením alebo s pois-
tením úrazu a/alebo choroby.

9.  Poistné – cena za Vaše poistenie uzavreté s nami, ktorá je uvedená  
v zmluve. 

10.  Deň splatnosti poistného – deň, ku ktorému je potrebné zaplatiť poist-
né. Za zaplatenie sa považuje pripísanie plnej výšky poistného na náš 
bankový účet.

PRÍKLAD: Deň splatnosti poistného závisí od frekvencie jeho platenia. 
Môžete si zvoliť ročnú, polročnú, štvrťročnú alebo mesačnú frekvenciu 
platenia poistného. Ak bol deň začiatku poistenia stanovený napríklad na 
16. júna, dátum, kedy máte poistné zaplatiť, je uvedený v tabuľke nižšie. 

Frekvencia platenia 
poistného Deň splatnosti poistného

Ročná 16. jún
Polročná 16. december, 16. jún

Štvrťročná 16. september, 16. december, 16. marec, 16. jún
Mesačná 16. deň každého mesiaca

11.  Poistné obdobie – časové obdobie, za ktoré pravidelne platíte poistné 
(ďalej aj „bežné poistné“). Závisí od frekvencie platenia poistného, ktorú 
ste si zvolili v zmluve. 

12.  Poistná suma –  suma dohodnutá v zmluve, na ktorú je poistený krytý
dohodnutým poistením a z ktorej vypočítame poistné plnenie v prípade 
poistnej udalosti. 

Vážená klientka, vážený klient,

na nasledujúcich stranách nájdete podmienky platné pre životné poistenie poskytované našou spoločnosťou. Niektoré dôležité informácie sme v texte 
znázornili pomocou označení v rámčekoch. Veríme, že Vám uľahčia orientáciu v texte podmienok.

V TEXTE NÁJDETE NASLEDOVNÉ TRI TYPY OZNAČENÍ:

DÔLEŽITÉ
Upozornenie na kľúčové
časti poistných 
podmienok

VYSVETLENIE
Vysvetlenie zložitých 
častí poistných 
podmienok

PRÍKLAD
Ukážka (modelový príklad)
ako sa uplatňujú niektoré 
ustanovenia poistných 
podmienok v praxi

Všeobecné poistné podmienky 
pre životné poistenie
(ďalej len „VPPŽ“)
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13.  Poistná udalosť – náhodná udalosť, ktorá nastala v čase trvania 
poistenia a s ktorou je spojená naša povinnosť poskytnúť poistenému  
alebo oprávnenej osobe poistné plnenie.

14.  Poistné plnenie – je hodnota, ktorú poskytneme poistenému alebo 
oprávnenej osobe v prípade poistnej udalosti.

15.  Oprávnená osoba – jedna alebo viacero fyzických a/alebo právnických
osôb, ktoré ste určili v zmluve ako osoby, ktoré majú nárok na poistné 
plnenie, ak je poistnou udalosťou smrť poisteného. 

VYSVETLENIE: Ak v zmluve neurčíte oprávnenú osobu, budeme 
postupovať podľa Občianskeho zákonníka, ktorý určuje, komu 
má byť v takom prípade vyplatené poistné plnenie.

16.  Výročie poistenia – deň, ktorý nastane vždy po uplynutí dvanástich po sebe 
nasledujúcich mesiacov a ktorý sa svojím číselným označením, dňom a 
mesiacom zhoduje s dňom začiatku poistenia uvedeným v zmluve.

PRÍKLAD:  Ak je deň začiatku poistenia 20. október 2016, potom 
výročie poistenia nastáva presne o každých ďalších 12 mesiacov, 
a to 20. októbra 2017, 20. októbra 2018, 20. októbra 2019 atď., 
po celú dobu trvania zmluvy.

17.  Rok poistenia – pri bežne platenom poistnom je to rok poistenia, v kto-
rom sa momentálne Vaša zmluva nachádza, v závislosti od počtu dopo-
siaľ zaplatených platieb bežného poistného. Pri jednorazovom poistnom 
je rokom poistenia, aktuálny rok trvania Vašej zmluvy.

PRÍKLAD: Ak bežné poistné platíte mesačne a máte zaplatených 
5 platieb, t.j. poistné za 5 mesiacov, Vaša zmluva je v 1. roku poistenia. 
Ak bežné poistné platíte mesačne a máte zaplatených 24 platieb,
t.j. poistné za 24 mesiacov, Vaša zmluva je v 2. roku poistenia. 
Ak máte zaplatené bežné poistné za 25 mesiacov, Vaša zmluva je 
v 3. roku poistenia. Ak bežné poistné platíte polročne a máte zaplatené 
4 platby, t.j. poistné za 4 polroky, Vaša zmluva je v 2. roku poistenia. 
Ak máte zaplatených 5 platieb, t.j. poistné za 5 polrokov, 
Vaša zmluva je v 3. roku poistenia.

18.  Odkupná hodnota poistenia –   je suma, ktorú Vám vyplatíme v prípade
predčasného ukončenia zmluvy za podmienok uvedených v týchto 
VPPŽ alebo príslušných OPP, ak je nárok na výplatu odkupnej hodnoty 
v nich zahrnutý.

19.   Výluky z poistenia –  situácie, skutočnosti alebo prípady, v ktorých nebu  ‑
deme mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie poistenému alebo opráv-
nenej osobe.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ A ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA
Článok 1 – Poistná udalosť 
1.  Podľa toho, aký typ životného poistenia je v zmluve dohodnutý, poistnou 

udalosťou môže byť: 
a) smrť poisteného počas doby trvania poistenia a/alebo 
b) dožitie sa poisteného konca poistenia.

Článok 2 – Územná platnosť poistenia 
1.  Poistený je poistením krytý 24 hodín denne, kdekoľvek na svete, počas 

celej doby trvania poistenia, pokiaľ sme sa v zmluve nedohodli inak. 

KAPITOLA III – POISTNÁ ZMLUVA
ČASŤ A – Elektronický návrh na uzavretie poistenia  
(v takom prípade časť B tejto kapitoly neplatí)

Článok 1 – Uzatvorenie zmluvy
1.  V prípade, ak Vám predložíme návrh na uzavretie poistenia v elektronickej 

forme (ďalej v tejto časti aj „elektronický návrh“), tak všetky súčasti zmluvy 
súvisiace s jej uzatvorením, vrátane týchto VPPŽ, s výnimkou poistky, 
budú mať elektronickú formu. 

2. Elektronický návrh Vám predkladáme my. 
3.  Náš elektronický návrh prijímate zaplatením poistného v plnej výške uve-

denej v elektronickom návrhu. Elektronický návrh je možné prijať zapla-
tením poistného v plnej výške najneskôr do 2 mesiacov odo dňa jeho 
odoslania na Vašu emailovú adresu uvedenú v elektronickom návrhu.

4. Zmluva je uzavretá len ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a)  na Vami poskytnutú emailovú adresu je zaslaný elektronický návrh na 

uzavretie poistenia,
b)  na našu poštovú adresu je doručený príslušný písomný súhlas so spra-

covaním osobných údajov a s elektronickou komunikáciou, ktorý je 
podpísaný Vami a všetkými poistenými, a to najneskôr do 2 mesiacov 
odo dňa odoslania elektronického návrhu na Vašu emailovú adresu; a

c)  na náš bankový účet je pripísaná platba poistného za prvé poistné ob-
dobie za poistenia zvolené v elektronickom návrhu, a to najneskôr do  
2 mesiacov odo dňa jeho odoslania na Vašu emailovú adresu.

DÔLEŽITÉ: Elektronický návrh na uzavretie poistenia Vám predkladáme 
my. Pre uzavretie zmluvy je potrebné splniť všetky nami stanovené 
podmienky v elektronickom návrhu a v tomto dokumente. V prípade, 
že ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok nebude splnená, 
poistná zmluva nie je uzavretá a poistenie nevznikne. V takomto 
prípade poistná udalosť ani nárok na poistné plnenie nemôžu 
vzniknúť a vrátime Vám poistné, ktoré ste zaplatili. 
O tejto skutočnosti Vás budeme písomne informovať.

5.  Ak sú splnené podmienky uvedené v bodoch 2., 3. a 4. tohto článku, tak 
dňom začiatku poistenia je deň nasledujúci po zaplatení prvého poistného 
v plnej výške. 

6.  Po splnení podmienok uvedených v bode 2., 3. a 4. tohto článku Vám 
vydáme a zašleme poistku, v ktorej bude uvedený deň začiatku poistenia.

ČASŤ B – Písomný návrh na uzavretie poistenia  
(v takom prípade časť A tejto kapitoly neplatí)
Článok 1 – Uzatvorenie zmluvy

1.  Poistná zmluva, ako aj všetky s ňou súvisiace právne úkony, musia mať 
písomnú formu, ak to v jej príslušných ustanoveniach nie je uvedené inak.

2.  Písomný návrh na uzavretie poistenia  (ďalej v tejto časti aj „písomný ná-
vrh“) nám predkladáte Vy. Lehota na jeho prijatie nami je 2 mesiace odo 
dňa jeho doručenia na našu  adresu, ak sú zároveň splnené podmienky 
uvedené v bode 3 tohto článku.

3.  Pre prijatie Vášho písomného návrhu je potrebné, aby boli splnené všetky 
nasledujúce podmienky:
a)  na našu adresu je doručený úplne, pravdivo a správne vyplnený a pod-

písaný písomný návrh,
b)  na našu adresu sú doručené ďalšie dokumenty, ktoré od Vás a/alebo 

poisteného môžeme požadovať,
c)  v písomnom návrhu sú použité nami schválené a platné sadzby pre 

výpočet poistného,
d)  na náš bankový účet je pripísaná platba poistného za prvé poistné ob-

dobie za poistenia zvolené v písomnom návrhu,
e)  sú splnené podmienky poistiteľnosti zvoleného poistenia (t.j. naše pra-

vidlá pre jeho dojednanie). 

DÔLEŽITÉ: Písomný návrh na uzavretie poistenia nám predkladáte Vy. 
Pre prijatie písomného návrhu je potrebné splniť všetky nami stanovené 
podmienky. Všetky žiadosti o zmenu a/alebo doplnenie Vašej zmluvy 
musia byť v písomnej forme doručené na našu adresu, pokiaľ 
v týchto VPPŽ neuvádzame inak.
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4.  Ak sú splnené podmienky uvedené v bodoch 2. a 3. tohto článku, tak 
dňom začiatku poistenia je deň nasledujúci po podpísaní písomného ná-
vrhu a zaplatení prvého poistného. Po splnení týchto požiadaviek Vám 
vydáme a zašleme poistku, na ktorej bude uvedený deň začiatku pois-
tenia. Zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom, keď od nás dostanete 
oznámenie o prijatí Vášho písomného návrhu, t.j. poistku. 

5.  Ak niektorá z podmienok uvedených v bode 3. tohto článku nie je splnená, 
zmluva nie je uzavretá, a teda poistná udalosť a nárok na poistné plnenie 
nemôžu vzniknúť. 

DÔLEŽITÉ: Ak zmluva nebola uzavretá budeme Vás o tejto 
skutočnosti písomne informovať.

6.   V prípade, že zmluvu s Vami nemôžeme uzavrieť z dôvodu nesplnenia 
podmienky uvedenej v bode 3. písm. e) tohto článku, môžeme Vám pred-
ložiť nový návrh na uzavretie iného poistenia. Za dátum uzavretia zmluvy 
v tomto prípade považujeme dátum, keď od Vás obdržíme písomný súh-
las o prijatí nášho nového návrhu. Písomné potvrdenie musíte zaslať na 
našu adresu v nami stanovenej lehote. Ako potvrdenie o uzavretí zmluvy 
Vám následne vydáme a zašleme poistku, na ktorej bude uvedený nami 
určený deň začiatku poistenia. Ak náš nový návrh neprijmete, vrátime 
Vám prvé zaplatené poistné.

KAPITOLA IV – ZAČIATOK, KONIEC A DOBA TRVANIA POISTENIA
Článok 1 – Začiatok, koniec a doba trvania poistenia
1.  Začiatok poistenia je deň, kedy od 00:00 hod. začína naša povinnosť 

poskytnúť poistenému alebo oprávnenej osobe v prípade vzniku poistnej 
udalosti poistné plnenie a kedy vzniká Vaša povinnosť platiť poistné. Za-
čiatok poistenia je uvedený v zmluve.

2.  Doba trvania poistenia (poistná doba) je časové obdobie medzi začiatkom 
a koncom poistenia. Je uvedená a dohodnutá v zmluve. 

3.  Koniec poistenia je deň, kedy o 24:00 hod. končí naša povinnosť po-
skytnúť poistenému alebo oprávnenej osobe v prípade vzniku poistnej 
udalosti poistné plnenie a kedy zaniká Vaša povinnosť platiť poistné, ak 
nie je v príslušných OPP uvedené inak. 

4.  Ak je poistenie dojednané ako doplnkové poistenie k životnému poisteniu 
potom končí najneskôr o 24:00 hod. dňa najbližšieho výročia poistenia, 
ktoré nasleduje hneď po tom, ako poistený dosiahol  maximálny výstupný 
vek v súlade s príslušnými OPP.

PRÍKLAD: Maximálny výstupný vek v príslušnom poistení je napríklad  
65 rokov: Ak je deň uzavretia Vašej zmluvy napríklad 11.10.2016  
a poistený sa dožije 65 rokov dňa 23.12.2026, potom toto  
poistenie končí o 24:00 hod. dňa 11.10.2027.

KAPITOLA V – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Dôvody zániku poistenia
Životné poistenie zanikne, ak nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností: 
1. Poistná udalosť, ktorou môže byť: 

a) smrť poisteného alebo
b)  dožitie sa poisteného konca poistenia, ak v príslušných OPP nie je 

uvedené inak.
2. Uplynutie doby trvania poistenia. 
3. Výpoveď zmluvy:

a)  Poistenie môžete vypovedať tak Vy, ako aj my, do 2 mesiacov od 
uzavretia zmluvy, aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je osem 
dní a jej uplynutím poistenie zanikne. V takom prípade máme ná-
rok na poistné do zániku poistenia; prípadnú zvyšnú časť poist-
ného Vám vrátime. V investičnom životnom poistení máme v ta-
komto prípade právo zohľadniť vývoj ceny podielovej jednotky za 
obdobie do zániku poistenia. Definíciu podielovej jednotky nájdete  
v kapitole X týchto VPPŽ.

b)   Poistenie s bežne plateným poistným môžete vypovedať ku koncu 
poistného obdobia. Výpoveď v písomnej forme musíte doručiť na našu 
adresu, aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 

c) Poistenie s jednorazovým poistným môžete vypovedať kedykoľvek. 
Poistenie zanikne ku dňu doručenia písomnej výpovede na našu adresu. 

DÔLEŽITÉ: Ak máte v rámci poistenia nárok na odkupnú hodnotu,  
po zániku poistenia výpoveďou Vám ju vyplatíme podľa 
ustanovení príslušných OPP.

VYSVETLENIE: Vašu zmluvu môžete vypovedať počas celej doby 
trvania poistenia ku koncu poistného obdobia. My môžeme Vašu 
zmluvu vypovedať len počas prvých 2 mesiacov od jej 
uzavretia.

4. Nezaplatenie poistného:
Poistenie zanikne, ak poistné nezaplatíte v plnej výške do 31 dní odo dňa, 
kedy Vám bola doručená naša výzva na jeho zaplatenie. Výzvu podáme 
na poštu najneskôr do 13 dní od splatnosti poistného, ktoré nebolo zapla-
tené a považujeme ju za doručenú na 18. deň nasledujúci po dni, kedy 
bola nami podaná na poštu. Poistenie nezanikne, ak ste poistné zaplatili 
skôr ako Vám prišla výzva, alebo ak je to osobitnými ustanoveniami zmlu-
vy upravené inak. 

VYSVETLENIE: Poistenie zanikne, ak neplatíte poistné a zároveň  
sa vo vzťahu k Vašej zmluve neuplatní špecifický postup 
(Automatické zaplatenie poistného), ktorý je popísaný v 
kapitole XIV týchto VPPŽ. 

5. Odstúpenie od zmluvy:
a)  Do 30 dní od uzavretia zmluvy máte právo od nej odstúpiť. Písom-

né oznámenie o odstúpení musíte doručiť na našu adresu v uvedenej 
30‑dňovej lehote. V takomto prípade Vám najneskôr do 30 dní od od-
stúpenia vrátime zaplatené poistné, ktoré znížime o výšku dovtedy vy-
platených poistných plnení. 

b)  Právo odstúpiť od zmluvy máme aj my, a to do 3 mesiacov odo dňa, 
kedy zistíme porušenie povinnosti uvedenej v kapitole VIII, článku 1, 
bodu 1 týchto VPPŽ, ak pri pravdivých a úplných informáciách od Vás 
a/alebo poisteného by sme zmluvu v rozsahu podľa návrhu neuzatvo-
rili. V takomto prípade Vám vrátime zaplatené poistné, ktoré znížime  
o akékoľvek Vaše splatné záväzky voči nám a zároveň aj o výšku dov-
tedy vyplatených poistných plnení.

VYSVETLENIE: Ak zistíme, že ste Vy a/alebo poistený vedome 
uviedli nepravdivé a neúplné informácie pri uzavretí zmluvy, 
alebo jej zmenách, môžeme od zmluvy odstúpiť.

6. Odmietnutie poistného plnenia z našej strany:
Ak sa dozvieme až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú 
sme nemohli zistiť pri dojednávaní poistenia kvôli vedome nepravdivým 
alebo neúplným informáciám od Vás alebo poisteného a táto skutočnosť 
bola podstatná pre uzavretie Vašej zmluvy, môžeme odmietnuť poistné 
plnenie, čím poistenie zanikne. 

VYSVETLENIE: Ak ste nám pri uzavretí zmluvy Vy a/alebo poistený ve-
dome poskytli nepravdivé alebo neúplné informácie, na základe ktorých 
by sme zmluvu s Vami neuzavreli a my sa to dozvieme až po vzniku 
poistnej udalosti, ktorá je nimi zapríčinená, máme právo nevyplatiť 
poistenému alebo oprávnenej osobe poistné plnenie. V takomto 
prípade Vaša zmluva zanikne a taktiež Vám nevrátime zaplatené
poistné odo dňa začiatku poistenia do dňa jeho zániku. V prípade 
investičného životného poistenia Vám vyplatíme hodnotu účtu 
ku dňu zániku.
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7.  Zánik životného poistenia, ku ktorému je dojednané príslušné doplnkové 
poistenie.

8.  Poistenie môže zaniknúť aj z iných dôvodov, ktoré sú uvedené vo Vašej 
zmluve, v príslušných OPP, v Občianskom zákonníku v platnom znení alebo  
v osobitných právnych predpisoch.

KAPITOLA VI – POISTNÉ
Článok 1 – Poistné a platenie poistného
1.  Poistné určujeme podľa nami stanovených sadzieb pre jednotlivé druhy 

poistenia a v závislosti od poistnej sumy, vstupného veku poisteného, doby 
poistenia, zdravotného stavu poisteného, spôsobu platenia a iných skutoč-
ností, ktoré majú vplyv na výšku poistného.

2.  Doba platenia poistného je totožná s dobou trvania poistenia, ak nebolo 
dohodnuté inak. 

3.   Poistné ste povinný platiť v nami stanovenej výške uvedenej v poistnej 
zmluve a za príslušné poistné obdobia, ktoré máte s nami dohodnuté (bež-
né poistné) alebo naraz za celú dobu trvania poistenia (jednorazové poistné).

4.  Bežné poistné za prvé poistné obdobie a každé ďalšie nasledujúce poistné 
obdobie musí byť zaplatené vždy najneskôr v prvý deň príslušného poistné-
ho obdobia, ak nebolo dohodnuté inak.

5.  Jednorazové poistné má byť zaplatené v 1. deň po podpise návrhu, naj-
neskôr však do 2 mesiacov po podpise návrhu.

DÔLEŽITÉ: Poistné môžete zaplatiť buď bankovým prevodom alebo 
poštovým poukazom. Poistné považujeme za zaplatené dátumom jeho 
pripísania na náš bankový účet. Po zaplatení prvého a jednorazového 
poistného Vám odporúčame predložiť spolu s návrhom doklad o jeho 
úhrade. Nakoľko nie sme povinní posielať Vám písomné upovedomenie 
na zaplatenie poistného, nastavte si pri bežnom poistnom 
napríklad trvalý príkaz na úhradu alebo súhlas s inkasom, 
a to najmä, ak platíte poistné mesačne. 

6.  Právo na poistné máme vždy do zániku poistenia. Prípadnú zvyšnú časť 
zaplateného poistného Vám vrátime, ak nie je v týchto VPPŽ uvedené 
inak.

7.  Ak nastala poistná udalosť a z tohto dôvodu poistenie zaniklo, patrí nám 
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala, 
jednorazové poistné nám patrí celé.

8.  Na poistné zaplatené po dni jeho splatnosti môžeme uplatniť úrok  
z omeškania podľa platných právnych predpisov.

KAPITOLA VII – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Uplatnenie nároku na poistné plnenie
1. Ak nastane poistná udalosť, osoba, ktorá má právo na poistné plnenie, 

musí jej vznik čo najskôr ako je to možné, písomne oznámiť na našu ad-
resu a predložiť všetky potrebné dokumenty v nami požadovanej forme.

DÔLEŽITÉ: Ak je poistnou udalosťou smrť poisteného, je potrebné nám 
predložiť tieto dokumenty:
a)  vyplnené tlačivo „Poistné hlásenie“, ktoré nájdete na našej internetovej 

stránke alebo Vám ho poskytne Váš finančný agent,
b)  originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu a rodného listu 

poisteného, 
c) kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
d)  kópie všetkých lekárskych správ a dokumentov súvisiacich s úmrtím 

poisteného, 
e)  iné dokumenty, ktoré môžeme požadovať v súvislosti 

s vyšetrovaním poistnej udalosti, pričom tieto si v prípade 
potreby vyžiadame od osoby, ktorá poistnú udalosť nahlásila.

2.  Ak poistnú udalosť vyšetrovala polícia alebo iný príslušný orgán, je potre‑
bné nám predložiť policajnú alebo inú obdobnú úradnú správu a záznam  
o okolnostiach vzniku poistnej udalosti. Ak takáto správa neexistuje, je potre‑

bné uviesť identifikačné údaje príslušného orgánu, ktorý udalosť vyšetroval.  
V prípade pracovného úrazu je potrebné predložiť záznam o ňom.

3.  Poistnú udalosť vyšetríme bez zbytočného odkladu a poistné plnenie vy-
platíme do 15 dní od ukončenia vyšetrovania potrebného na zistenie jej 
rozsahu. Poistné plnenie pre prípad dožitia sa poisteného konca poiste-
nia vyplatíme vždy len poistenému alebo jeho zákonnému zástupcovi, 
prípadne dedičom poisteného, ak poistený v čase výplaty nie je nažive. 
V prípade smrti poisteného vyplatíme poistné plnenie pre prípad smrti 
oprávnenej osobe. 

4.  Poistné plnenie a iné peňažné plnenia z Vašej zmluvy vyplatíme v mene 
platnej na území Slovenskej republiky v čase ich výplaty, pokiaľ sme sa  
v zmluve nedohodli inak.

5.  Poistné plnenie a/alebo iné peňažné plnenia z Vašej zmluvy znížime  
o akékoľvek Vaše splatné záväzky voči nám (napríklad o nezaplatenú 
platbu poistného). 

6.  Pri výplate poistného plnenia a/alebo iného peňažného plnenia na banko-
vý účet, môžeme od Vás, poisteného, oprávnenej osoby alebo inej osoby, 
ktorej bude poistné plnenie vyplácane, požadovať vyplnenie nášho tlači-
va a úradné overenie podpisu. 

Článok 2 – Výluky z poistenia 
Z poistenia podľa Vašej zmluvy sú vylúčené tieto udalosti: 
1.  Smrť poisteného, ktorý trpel na AIDS (Syndróm získaného zlyhania imuni-

ty), zahŕňajúci syndróm celkového oslabenia imunity spôsobený vírusom 
HIV a jeho komplikácie, a ktorý zároveň zomrel na následky: 
a)  oportúnnej infekcie (napr. pneumocystického zápalu pľúc, dlhotrvajú-

ceho zápalu čriev, vírusovej alebo roztrúsenej hubovej infekcie a pod.), 
b)  zhubného novotvaru (napr. Kaposiho sarkómu, lymfómu centrálnej ner-

vovej sústavy alebo inej nádorovej choroby) alebo
c) samovraždy.
V takomto prípade vyplatíme oprávnenej osobe celé zaplatené poistné za 
životné poistenie, znížené o akékoľvek Vaše splatné záväzky voči nám. 
V prípade investičného životného poistenia vyplatíme oprávnenej osobe 
hodnotu účtov stanovenú ku dňu smrti poisteného. 

2.  Udalosti, ktoré vznikli následkom alebo v súvislosti s vojenským výcvi-
kom, vojenským cvičením a/alebo plnením bojových úloh, avšak iba ak 
poistený v čase poistnej udalosti slúži ako profesionálny vojak v ozbroje-
ných silách (pozemné, vzdušné, námorné sily) akejkoľvek krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie v čase mieru alebo vojny alebo v jednotke, 
ktorá k nim patrí. 
Ak poistený zomrie následkom takejto činnosti v čase vojny (vyhlásenej 
alebo nevyhlásenej) do 2 rokov od uzatvorenia zmluvy, vyplatíme opráv-
nenej osobe celé zaplatené poistné za životné poistenie, znížené o aké-
koľvek Vaše splatné záväzky voči nám. V prípade investičného životného 
poistenia vyplatíme oprávnenej osobe hodnotu účtov stanovenú ku dňu 
smrti poisteného.

DÔLEŽITÉ: Ak je Vaša zmluva platná viac ako 2 roky bez prerušenia  
a poistený zomrie následkom činnosti v ozbrojených zložkách v čase 
vojny (vyhlásenej alebo nevyhlásenej), vyplatíme oprávnenej 
osobe poistné plnenie pre prípad smrti poisteného dohodnuté 
vo Vašej zmluve.

3.  Samovražda poisteného do 2 rokov od uzatvorenia zmluvy bez ohľadu 
na jeho duševný stav. V takom prípade vyplatíme oprávnenej osobe celé 
zaplatené poistné za životné poistenie, znížené o akékoľvek Vaše splatné 
záväzky voči nám. V prípade investičného životného poistenia vyplatíme 
oprávnenej osobe hodnotu účtov stanovenú ku dňu smrti poisteného.

DÔLEŽITÉ: Ak je Vaša zmluva platná viac ako 2 roky bez prerušenia,  
v prípade samovraždy poisteného vyplatíme oprávnenej osobe poistné 
plnenie pre prípad smrti poisteného dohodnuté vo Vašej zmluve. Ak ste 
poistnú sumu životného poistenia v posledných 2 rokoch pred 
samovraždou poisteného zvýšili, pre výpočet poistného plnenia 
zoberieme do úvahy len poistnú sumu platnú pred jej zvýšením.
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4.  Udalosti, pri ktorých by vyplateniu poistného plnenia bránili právne pred-
pisy, ktoré sa vzťahujú na našu činnosť a/alebo na činnosť ktoréhokoľvek 
člena skupiny, do ktorej patríme (napr. z dôvodu ochrany pred financova-
ním terorizmu).

5. Iné udalosti uvedené v OPP alebo v zmluve.

KAPITOLA VIII – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti 
1.  Vy a rovnako aj poistený máte povinnosť poskytnúť pravdivé a úplné infor-

mácie, ktoré sa týkajú poistenia a jeho zmien.

DÔLEŽITÉ: Pokiaľ u Vás a/alebo u poisteného nastane zmena adresy  
a/alebo zmena iných osobných údajov (napr. priezvisko), ste povinní
nám túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky a/alebo elektronicky  
a to čo najskôr ako to je možné. V prípade nahlásenia zmeny telefonicky 
alebo elektronicky, máme právo vyžiadať si aj písomnú formu oznámenia, 
pričom ste povinný našej žiadosti vyhovieť; v opačnom prípade 
nie sme povinní takúto zmenu vykonať.

2.  Poistený je povinný absolvovať lekárske vyšetrenia/prehliadky, ktoré sú 
nevyhnutné za účelom posúdenia nároku na poistné plnenie. Ak lekárske 
správy, ktoré nám predloží nebudú dostačujúce na preukázanie nároku na 
poistné plnenie, máme právo požadovať doplnenie alebo novú lekársku 
správu.

3.  Ak Vy ako poistník zomriete a poistené boli iné osoby, vstúpi na Vaše 
miesto ako poistník prvá dospelá poistená osoba uvedená v zmluve. Ak 
je poistníkom právnická osoba a táto zanikne bez právneho nástupcu, 
vstupuje na jej miesto ako poistník taktiež prvá dospelá poistená osoba 
uvedená v zmluve. Ak takáto osoba v zmluve nie je, vstupuje na mies-
to poistníka poistená osoba, ktorá je vo Vašej zmluve uvedená ako prvá  
v poradí, pričom do plnoletosti je zastupovaná zákonným zástupcom.

4.  Práva vyplývajúce z Vašej zmluvy môžete previesť na inú osobu len  
s naším predchádzajúcim písomným súhlasom.

Článok 2 – Naše práva a povinnosti 
1.  Máme právo skúmať zdravotný stav poisteného s jeho súhlasom a na zákla-

de informácii, ktoré si vyžiadame od príslušných zdravotníckych zariadení  
a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

2.  Máme právo odmietnúť Vaš návrh na uzavretie poistenia, ak zistíme pod-
statné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s návrhom.

3.  Máme právo primerane znížiť poistné plnenie, ak na základe porušenia 
povinnosti uvedenej v bode 1 článku 1 tejto kapitoly bolo na Vašej zmluve 
určené nižšie poistné.

4.  Máme právo v prípade smrti poisteného požadovať vykonanie prehliadky 
mŕtveho a pitvy, ak to príslušné právne predpisy nezakazujú.

KAPITOLA IX – ZMENY
Článok 1 – Zvýšenie poistnej sumy
1.  Počas doby trvania poistenia môžete kedykoľvek požiadať o zvýšenie 

poistnej sumy životného poistenia. Vašu písomnú žiadosť po doručení 
na našu adresu posúdime. V prípade schválenia žiadosti a zaplatenia 
zodpovedajúceho poistného navýšime poistnú sumu životného poistenia  
k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, ak sme sa s Vami nedohodli inak.

DÔLEŽITÉ: Nakoľko pri zvýšení poistnej sumy dodatočne oceňujeme 
poistné riziko, je potrebné na našu adresu spolu s vyplnenou žiadosťou 
o zvýšenie poistnej sumy poslať aj vyplnený zdravotný dotazník. 
Dodatočne si môžeme vyžiadať lekárske správy a/alebo 
výsledky lekárskych vyšetrení.

2.  Ak platíte bežné poistné a žiadate poistnú sumu investičného životné-
ho poistenia zvýšiť na úroveň vyššiu ako je aktuálna maximálna poistná 

suma stanovená pre Vaše bežné poistné, bežné poistné sa taktiež zvýši.

Článok 2 – Zníženie poistnej sumy
1.  Počas doby trvania poistenia máte právo kedykoľvek požiadať o zníženie 

poistnej sumy životného poistenia. Vašu písomnú žiadosť po doručení na 
našu adresu posúdime. V prípade schválenia žiadosti upravíme zodpo-
vedajúcu poistnú sumu a poistné znížime k najbližšiemu dňu splatnosti 
poistného, ak sme sa s Vami v zmluve nedohodli inak.

DÔLEŽITÉ: Zmena poistnej sumy, môže mať vplyv na výšku Vášho 
poistného. Ak Vašu žiadosť o zmenu poistnej sumy schválime, tak 
poistnú sumu zmeníme k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, 
ktorý nasleduje po jej schválení. Zmena je platná po zaplatení 
príslušného poistného. Vykonanie takejto zmeny Vám 
potvrdíme vydaním dodatku k Vašej zmluve.

Článok 3 – Zmena oprávnenej osoby
1.  Až do vzniku poistnej udalosti – smrti poisteného, môžete zmeniť opráv-

nené osoby určené vo Vašej zmluve. Zmena oprávnenej osoby je účinná 
dňom doručenia písomnej žiadosti o zmenu oprávnenej osoby na našu 
adresu. Ak je poistená iná osoba ako Vy, musí so zmenou súhlasiť.

ČASŤ PLATNÁ LEN PRE INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
(KAPITOLY X – XIV)

KAPITOLA X – VYSVETLENIE POJMOV
Článok 1 – Vysvetlenie pojmov 
1.  Investovateľné poistné – časť poistného, ktorá je určená na investovanie  

a za ktorú nakupujeme podielové jednotky investičných programov. Inves-
tovateľné poistné je určené v príslušných OPP ako percento (%) z bežné-
ho poistného, jednorazového poistného a/alebo špeciálneho poistného. 

2.  Špeciálne poistné – mimoriadne poistné zaplatené nad rámec bežného 
alebo jednorazového poistného. Jeho minimálna výška je uvedená v Ta-
buľke poplatkov a limitov, ktorá je súčasťou zmluvy.

3.  Investičné programy (ďalej len „programy“) – sú investičné nástroje, do 
ktorých umiestňujeme investovateľné poistné. Ich podrobný popis nájdete 
v časti Pravidlá pre investičné programy, ktoré sú súčasťou zmluvy.

DÔLEŽITÉ: Investičné programy si zvolíte pri podpise návrhu.

4. Alokačné percentá – percentuálne rozdelenie investovateľného poistného 
medzi jednotlivé programy, ktoré ste si v návrhu zvolili.

DÔLEŽITÉ: Minimálne alokačné percentá pre jednotlivé programy 
nájdete v Tabuľke poplatkov a limitov. Celkový súčet alokačných 
percent pre všetky programy, ktoré máte zvolené, musí byť 
vždy 100 %. 

5.  Podielové jednotky – jednotky alebo ich časti, ktoré nakupujeme za Vaše 
investovateľné poistné. Predstavujú Váš podiel na majetku programu. 
Hodnota podielovej jednotky sa mení v závislosti od vývoja cien cenných 
papierov a iného majetku programu. 

VYSVETLENIE: Počet podielových jednotiek, ktoré vlastníte, sa zvyšuje 
zaplatením poistného, za ktoré sa nakupujú podielové jednotky. Počet 
podielových jednotiek sa znižuje o rizikový poplatok, poplatok za správu 
účtu alebo v prípade, ak odkupujete podielové jednotky  
(napr. čiastočný odkup, prevod jednotiek), prípadne v závislosti 
od iných transakcií na Vašej zmluve. 

6.  Operačná cena – cena podielovej jednotky, vypočítaná pre jednotlivé pro-
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gramy podľa kapitoly I článku 4 Pravidiel pre investičné programy. 
7.  Nákupná cena – cena, ktorú používame na nákup podielových jednotiek. 

Vypočítame ju zvýšením Operačnej ceny o percento uvedené v Tabuľke 
poplatkov a limitov.

8.  Odkupná cena – cena, ktorú používame na predaj podielových jednotiek. 
Vypočítame ju znížením Operačnej ceny o percento uvedené v Tabuľke 
poplatkov a limitov.

9.  Bežný účet – účet bežného a jednorazového poistného, na ktorom evidu-
jeme všetky podielové jednotky nakúpené za Vaše bežné alebo jednora-
zové poistné. V špecifickom prípade, podľa kapitoly XIII článku 4 týchto 
VPPŽ, môžeme na tomto účte evidovať aj špeciálne poistné. 

10.  Špeciálny účet – účet špeciálneho poistného, na ktorom evidujeme všet-
ky podielové jednotky nakúpené za Vaše špeciálne poistné. 

DÔLEŽITÉ: Špeciálny účet otvoríme na základe Vašej písomnej žiadosti 
pod podmienkou, že na základe zmluvy už máte vedený bežný 
účet. Špeciálny účet otvoríme aj v prípade, ak je tak uvedené  
v príslušných OPP. 

 
11.  Účet programu – účet, ktorý vytvoríme ku každému programu, ktorý ste 

si s nami v zmluve dohodli. Na tomto účte evidujeme celkový počet po-
dielových jednotiek príslušného programu samostatne pre bežný účet a 
špeciálny účet. 

12.  Hodnota programu – peňažná hodnota podielových jednotiek na účte 
príslušného programu v danom čase.

DÔLEŽITÉ: Hodnotu programu vypočítame ako:  
Počet podielových jednotiek programu  x  Operačná cena 
podielovej jednotky programu v danom čase.

13.   Hodnota bežného účtu – súčet peňažných hodnôt všetkých programov 
evidovaných na bežnom účte. 

14.  Hodnota špeciálneho účtu – súčet peňažných hodnôt všetkých progra-
mov evidovaných na špeciálnom účte. 

15.   Hodnota účtov – súčet hodnoty bežného účtu a špeciálneho účtu, ak 
bol vytvorený. 

16.  Odkupná hodnota programu – peňažná hodnota podielových jednotiek 
na účte príslušného programu, v danom čase.

DÔLEŽITÉ: Odkupnú hodnotu programu vypočítame ako: 
Počet podielových jednotiek programu x Odkupná cena 
podielovej jednotky programu v danom čase.

17.  Odkupná hodnota bežného účtu – súčet odkupných hodnôt všetkých 
programov evidovaných na bežnom účte po odpočítaní odkupných po-
platkov podľa Tabuľky poplatkov a limitov. 

18.  Odkupná hodnota špeciálneho účtu – súčet odkupných hodnôt všetkých 
programov evidovaných na špeciálnom účte po odpočítaní odkupných 
poplatkov podľa Tabuľky poplatkov a limitov. 

19.   Odkupná hodnota poistenia – súčet odkupnej hodnoty bežného účtu  
a odkupnej hodnoty špeciálneho účtu. 

20.  Riziková suma – rozdiel medzi sumou, ktorá by sa vyplatila v prípade 
smrti poisteného a aktuálnou hodnotou bežného účtu. Riziková suma sa 
počas trvania poistenia môže meniť v závislosti od variantu poistného 
plnenia zvoleného v zmluve. 

21.  Rizikový poplatok  –  je poplatok za dojednané poistenie pre prípad smr-
ti. Rizikový poplatok je súčasťou bežne plateného poistného. Je možné 
vypočítať ho s použitím kalkulačky na našej internetovej stránke.

DÔLEŽITÉ: Rizikový poplatok sa počas doby trvania poistenia mení. 
Závisí od aktuálneho veku, rizikovej klasifikácie poisteného a aktuálnej 
rizikovej sumy. Platí sa mesačne odpočítaním zodpovedajúceho počtu 
podielových jednotiek z jednotlivých programov bežného účtu 
podľa dohodnutých alokačných percent. Na jeho výpočet 
sa používa operačná cena. 

22.  Poplatok za správu účtu – jeho výška je uvedená v Tabuľke poplatkov 
a limitov. Platí sa mesačne, rovnakým spôsobom ako rizikový poplatok.

23.  Poplatok za správu programu – je určený ako ročná percentuálna sad-
zba, ktorú odpočítavame priebežne z celkovej hodnoty aktív programu, 
pred stanovením operačnej ceny podielovej jednotky programu. Jeho 
výška pre jednotlivé programy je uvedená v Tabuľke poplatkov a limitov. 

                                                                                                      
VYSVETLENIE: V operačnej cene podielovej jednotky programu je už 
zohľadnený poplatok za správu programu. Popis jednotlivých 
poplatkov a ich výšku nájdete v Tabuľke poplatkov a limitov,
 ktorá tvorí prílohu príslušných OPP. 

KAPITOLA XI – INVESTOVANIE POISTNÉHO
Článok 1 – Investovanie bežného a jednorazového poistného
1.  Za investovateľné poistné z Vášho zaplateného bežného alebo jednora-

zového poistného nakúpime podielové jednotky programov, ktoré ste si 
zvolili v návrhu a pripočítame ich k bežnému účtu.

DÔLEŽITÉ: Podielové jednotky programov nakúpime v súlade s aloka‑
čnými percentami, ktoré ste si zvolili, pričom použijeme nákupné ceny 
príslušných programov platné v deň pripísania podielových 
jednotiek na bežný účet.

2.  Podielové jednotky, nakúpené za investovateľné poistné z prvého zapla-
teného bežného alebo jednorazového poistného, pripočítame na bežný 
účet prvý pracovný deň nasledujúci po dni vydania poistky.

3.  Podielové jednotky, nakúpené za investovateľné poistné z každého ďal-
šieho zaplateného bežného poistného, pripočítame k bežnému účtu do 5 
pracovných dní, od kedy bolo bežné poistné pripísané na náš bankový 
účet. 

Článok 2 – Investovanie špeciálneho poistného

DÔLEŽITÉ: Špeciálne poistné môžete zaplatiť kedykoľvek počas doby 
trvania poistenia na základe nami schválenej písomnej Žiadosti 
o zmenu poistenia (ďalej len „žiadosť o zmenu“). 

1.  V prípade schválenia žiadosti o zmenu,  za poistné z Vášho zaplateného 
špeciálneho poistného nakúpime podielové jednotky programov, ktoré ste si 
zvolili v žiadosti a pripočítame ich k špeciálnemu účtu.

DÔLEŽITÉ: Na nákup podielových jednotiek programu špeciálneho účtu 
použijeme nákupnú cenu príslušného programu platnú v deň 
pripísania podielových jednotiek na špeciálny účet.

2.  Podielové jednotky nakúpené za špeciálne poistné, pripočítame na špeci-
álny účet najneskôr v 5. pracovný deň po dni, kedy sme schválili žiadosť 
o zmenu, ak zároveň bolo zaplatené špeciálne poistné.

DÔLEŽITÉ: Raz ročne Vás budeme písomne informovať 
o stave Vašich účtov.
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KAPITOLA XII  – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Dôvody zániku poistenia
Okrem dôvodov zániku, ktoré sú uvedené v kapitole V týchto VPPŽ, pois-
tenie zaniká aj:
1.  Ak hodnota bežného účtu počas prvých 3 rokov poistenia klesne na úro-

veň nižšiu ako je súčet mesačného rizikového poplatku a mesačného 
poplatku za správu účtu. 

2.  Ak odkupná hodnota bežného účtu po 3 rokoch poistenia klesne na úro-
veň nižšiu ako je súčet mesačného rizikového poplatku a mesačného 
poplatku za správu účtu. 

DÔLEŽITÉ: O zániku Vašej poistnej zmluvy Vás budeme 
písomne informovať.

KAPITOLA XIII – ZMENY
Článok 1 – Zvýšenie a zníženie bežného poistného 
1.  O zvýšenie bežného poistného môžete písomne požiadať kedykoľvek  

po 1. roku poistenia.
2.  O zníženie bežného poistného môžete písomne požiadať až po 2. roku 

poistenia.
3.  Ak požiadate o zníženie bežného poistného na Vašej zmluve, máme 

právo znížiť poistnú sumu životného poistenia tak, aby zodpovedala zní-
ženému poistnému. Po znížení bežného poistného jeho ďalšie zvýšenie 
alebo dynamizácia nie je možná.

DÔLEŽITÉ: Ak Vašu žiadosť o zmenu poistného schválime, tak poistné 
zmeníme k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, ktorý nasleduje 
po schválení Vašej žiadosti z našej strany. Vykonanie takejto 
zmeny Vám oznámime vydaním dodatku k Vašej zmluve.

Článok 2 – Zmena alokačných percent investovateľného poistného  
v jednotlivých programoch

DÔLEŽITÉ: Počas doby trvania poistenia môžete kedykoľvek písomne 
požiadať o zmenu alokačných percent, ktoré máte 
v zmluve dohodnuté.

1.  Vašu žiadosť o zmenu posúdime do 5 pracovných dní od doručenia  
a v prípade jej schválenia zainvestujeme každé poistné zaplatené po tejto 
lehote už podľa nových alokačných percent. 

DÔLEŽITÉ: Pri určení alokačných percent je potrebné riadiť sa limitmi 
určenými v Tabuľke poplatkov a limitov. V tejto tabuľke je uvedený 
aj poplatok za zmenu alokačných percent. 

VYSVETLENIE: Ak požiadate o zmenu alokačných percent, nové  
alokačné percentá budú platné až pre poistné zaplatené po  
uskutočnení tejto zmeny. To znamená, že poistné zaplatené 
pred touto zmenou nebude realokované.

Článok 3 – Realokácia programov v rámci jedného účtu

DÔLEŽITÉ: Počas doby trvania poistenia môžete kedykoľvek písomne 
požiadať o realokáciu t.j. presun všetkých alebo aj časti 
prostriedkov z  jedného alebo viacerých programov, 
do iných programov.

1.  Vašu žiadosť o zmenu posúdime do 5 pracovných dní od doručenia  
a v prípade jej schválenia v tejto lehote odkúpime podielové jednotky 
súčasného/ých programu/ov, ktoré žiadate zmeniť. Výslednú sumu z toh-
to odkupu použijeme na nákup podielových jednotiek Vami novo určených 
programov a vo Vami zvolenom pomere. Obe tieto transakcie vykonáme 
v rovnakom čase s použitím operačnej ceny toho istého dňa. Ak Vašu 
žiadosť o zmenu neschválime, budeme Vás o tom písomne informovať.

2.  Za realokáciu programov si účtujeme poplatok uvedený v Tabuľke poplat-
kov a limitov. Podielové jednotky, ktoré zodpovedajú výške tohto poplatku 
odpočítame od hodnoty príslušného účtu. Ak žiadate o zmenu viacerých 
programov toho istého účtu v rovnakom čase, odpočítame Vám uvedený 
poplatok z hodnoty príslušného účtu len jedenkrát. 

VYSVETLENIE: Realokáciou programov nezmeníte 
alokačné percentá.

Článok 4 – Prevod podielových jednotiek medzi špeciálnym účtom  
a bežným účtom 
1.  Počas doby trvania poistenia môžete písomne požiadať o prevod časti 

hodnoty špeciálneho účtu na bežný účet. 
2.  Prostriedky zo špeciálneho účtu môžu byť prevedené na bežný účet iba  

s našim súhlasom a v prípade, ak:
– hodnota bežného účtu počas prvých 3 rokov poistenia alebo
–  odkupná hodnota bežného účtu po 3. roku poistenia, klesne na úroveň, 

ktorá je rovná alebo nižšia ako súčet mesačného rizikového poplatku  
a mesačného poplatku za správu účtu. 

V takom prípade maximálna hodnota prevodu nesmie byť vyššia ako  
3 – násobok bežného poistného za poistné obdobie.

VYSVETLENIE: Prevod podielových jednotiek medzi špeciálnym účtom 
a bežným účtom môžete uskutočniť, ak hodnota bežného účtu neposta-
čuje na zaplatenie aktuálne splatných poplatkov za bežný účet podľa 
bodu 2 tohto článku vyššie a Vašej zmluve z tohto dôvodu hrozí zánik. 
Takáto situácia môže napríklad nastať, ak nezaplatíte poistné, 
ktoré máte s nami dohodnuté. 

3.  Pri prevode podielových jednotiek zo špeciálneho účtu na bežný účet 
najprv odkúpime za odkupnú cenu podielové jednotky Vami zvolených 
programov špeciálneho účtu. Výslednú sumu z tohto odkupu použijeme 
na nákup podielových jednotiek Vami určených programov bežného účtu. 
V takom prípade investujeme podľa platných pravidiel pre investovanie 
bežného poistného upravených v kapitole XI článku 1 týchto VPPŽ.

Článok 5 – Čiastočný a úplný odkup poistenia
1.  O čiastočný alebo úplný odkup poistenia môžete požiadať zaslaním pí-

somnej žiadosti na našu adresu.
2.   Ak platíte bežné poistné, máte právo požiadať o čiastočný alebo úplný 

odkup z bežného účtu po 2. roku poistenia, pod podmienkou, že bežné 
poistné bolo zaplatené za celé 2 roky poistenia v plnej výške.

3.  Ak platíte poistné jednorazovo, máte právo požiadať o čiastočný alebo 
úplný odkup z bežného účtu už počas 1. roku poistenia. 

4.  O úplný alebo čiastočný odkup zo špeciálneho účtu, ak existuje, máte 
právo požiadať kedykoľvek a nemá vplyv na výšku dojednanej poistnej sumy. 

5.  Pri úplnom odkupe bežného účtu, dochádza aj k úplnému odkupu špe-
ciálneho účtu. Úplný odkup vykonáme do 5 pracovných dní od zániku 
poistenia výpoveďou podľa kapitoly V článku 1 bodu 3 týchto VPPŽ alebo 
na základe dohody o zániku poistenia.

6. Pri úplnom odkupe Vám vyplatíme odkupnú hodnotu poistenia. 
7.  Vašu žiadosť o čiastočný odkup posúdime  do 5 pracovných dní od doru-

čenia, a v prípade jej schválenia v tejto lehote vykonáme čiastočný odkup.
8.  Pri čiastočnom odkupe sa hodnota účtov zníži o sumu, ktorú si žiadate z Vami 

zvolených programov odkúpiť a o odkupné poplatky uvedené v Tabuľke poplat-
kov a limitov.
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DÔLEŽITÉ: Ak žiadate o čiastočný odkup, musíte v žiadosti jednoznačne 
uviesť či ide o odkup z bežného účtu alebo zo špeciálneho účtu, a aké 
sumy, a z ktorých programov žiadate odkúpiť. Čiastočným odkupom sa 
zníži hodnota účtu, ktorý ste sa rozhodli čiastočne odkúpiť, a to o počet 
podielových jednotiek zodpovedajúci sume, ktorú si žiadate 
odkúpiť a o odkupné poplatky. Bežné poistné, ktoré nám 
platíte, sa v takom prípade nezmení.

9.  Ak máte v zmluve zvolený ako variant poistného plnenia „Vyššia z hod-
nôt“ (definíciu nájdete v príslušných OPP), spôsobí čiastočný odkup  
z bežného účtu zníženie poistnej sumy o sumu, ktorú si žiadate odkúpiť. 

Článok 6 – Dynamizácia

VYSVETLENIE: Dynamizácia znamená pravidelné zvyšovanie bežného 
poistného podľa zvoleného indexu s cieľom ochrániť Vaše 
krytie pred infláciou. 

1. Pre dynamizáciu máte možnosť vybrať si jeden z týchto indexov:
– fixný index 5 % ročne, alebo
–  inflačný index (minimálne 3% ročne) ‑ výšku tohto indexu určujeme kaž-

doročne na základe očakávanej miery inflácie v ďalšom období.

DÔLEŽITÉ: Ak si zvolíte dynamizáciu, navýšené bežné poistné za 
investičné životné poistenie (ďalej len „IŽP“) určíme ako: (poistné za IŽP 
predchádzajúci rok poistenia  x  zvolený index ) + poistné za IŽP 
za predchádzajúci rok poistenia. Dynamizáciu uskutočníme, 
len ak sa Vaše poistné zvýši o viac ako 12 Eur ročne.

DÔLEŽITÉ: Informáciu o zvýšenom poistnom Vám pošleme 4 týždne 
pred výročím poistenia. To neplatí, ak ste zaplatili poistné 
za ďalšie poistné obdobie k uvedenému výročiu poistenia.

DÔLEŽITÉ: Dynamizácia nemá vplyv na dohodnutú poistnú 
sumu investičného životného poistenia. 

2. Poistné sa prostredníctvom dynamizácie zvyšuje maximálne do dovŕše-
nia 55 rokov veku poisteného.

DÔLEŽITÉ: Ak máte záujem o zvyšovanie bežného poistného aj po 
dovŕšení 55 rokov veku poisteného, môžete požiadať o zvýšenie 
bežného poistného na základe žiadosti podľa kapitoly XIII článku 
1 týchto VPPŽ.  Dynamizáciu uskutočníme, len ak sa Vaše 
poistné zvýši o viac ako 12 Eur ročne.

3.  Dynamizácia je platná dňom zaplatenia prvého zvýšeného bežného 
poistného v plnej výške a včas. Ak nezaplatíte bežné poistné v plnej výš-
ke a to však najneskôr do 31 dní odo dňa doručenia našej výzvy na jeho 
zaplatenie, považujeme dynamizáciu za odmietnutú. 

4.  Právo na dynamizáciu zaniká, ak ju odmietnete 2 – krát po sebe, alebo ak 
bolo poistné na Vašej zmluve znížené. Dynamizácia sa neuplatní počas 
obdobia, počas ktorého ste na základe poistného plnenia z dojednaného 
doplnkového poistenia oslobodený od platenia poistného.

5.  Dynamizáciu si na Vašej zmluve môžete zvoliť, zrušiť, prípadne požiadať 
o zmenu indexu, vždy písomnou žiadosťou doručenou na našu adresu 
najneskôr 6 týždňov pred výročím poistenia, ak už v čase doručenia Va-
šej žiadosti nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie nasledu-
júce po uvedenom výročí. 

KAPITOLA XIV – AUTOMATICKÉ ZAPLATENIE POISTNÉHO

Článok 1 – Automatické zaplatenie poistného 

VYSVETLENIE: Automatické zaplatenie poistného slúži na automatické 
zaplatenie dlžného bežného poistného na Vašej zmluve z prostriedkov 
bežného účtu. Ak prostriedky bežného účtu nie sú dostatočné 
na úhradu dlžného poistného, tak dojednané doplnkové 
poistenia na Vašej zmluve, ako aj celé poistenie 
môžu zaniknúť.  

1.  Ak bežné poistné, ktoré máte s nami v zmluve dohodnuté nezaplatíte 
ku dňu jeho splatnosti, uplatní sa automatické zaplatenie poistného,  
v závislosti od výšky: 
–  hodnoty bežného účtu, ak sa jedná o dlžné poistné splatné počas 

prvých 3 rokov poistenia, alebo
–  odkupnej hodnoty bežného účtu, ak sa jedná o dlžné poistné splatné po 

uplynutí 3 rokov poistenia, pričom: 
a) ak hodnota/odkupná hodnota bežného účtu postačuje na zaplatenie 

– dlžného poistného za doplnkové poistenia, 
– rizikového poplatku a
– poplatku za správu účtu,

zaplatíme poistné za doplnkové poistenia, a uvedené poplatky automa-
ticky z Vášho bežného účtu. 

b)  ak hodnota/odkupná hodnota bežného účtu nepostačuje na zaplate-
nie dlžného poistného za doplnkové poistenia, ale postačuje iba na 
zaplatenie
– rizikového poplatku a
– poplatku za správu účtu, 

zaplatíme automaticky z bežného účtu len tieto poplatky. Doplnkové 
poistenia týmto zaniknú po uplynutí 2 mesiacov od splatnosti poistného, 
pred ktorou nastala skutočnosť podľa bodu b).

VYSVETLENIE: Automatické zaplatenie poistného je vhodné na prekle-
nutie obdobia počas ktorého nemáte finančné prostriedky na úhradu 
bežného poistného a zároveň si chcete zachovať poistné krytie. 
Počas tohto režimu platenia poistného z bežného účtu sa Vám 
nenakupujú podielové jednotky. O uplatnení automatického 
zaplatenia poistného na Vašej zmluve Vás budeme
 informovať.

2.  Ak hodnota/odkupná hodnota bežného účtu už nebude postačovať na za-
platenie rizikového poplatku a poplatku za správu účtu, poistenie zanikne 
podľa kapitoly V článku 1 bodu 4 týchto VPPŽ. 

3.  V prípade, ak nám zaplatíte bežné poistné po tom, ako bolo aktivované 
automatické zaplatenie poistného podľa bodu 1 tohto článku a medziča-
som nedošlo k zániku poistenia, tak:
–  bežné poistné za životné poistenie investujeme podľa kapitoly XI článku 

1 týchto VPPŽ,  
–  bežné poistné za doplnkové poistenia použijeme na zaplatenie bež-

ného poistného za doplnkové poistenia na ďalšie poistné obdobia, ak 
nedošlo medzičasom k ich zániku.

KAPITOLA XV – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Poplatky
1.  Poplatky, ktoré súvisia s Vašou zmluvou sú uvedené v Tabuľke poplatkov 

a limitov, ktorá je súčasťou zmluvy.
2.  Poplatky za notára alebo iné náklady, ktoré súvisia s akoukoľvek výplatou 

zo zmluvy, znáša osoba, ktorej sa poistné plnenie vypláca.

Článok 2 – Právny poriadok a súdne spory 
1. Jazykom pre komunikáciu je slovenský jazyk.
2. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3.  Všetky spory, ktoré môžu zo zmluvy vzniknúť, je oprávnený rozhodovať 

príslušný súd Slovenskej republiky.
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Článok 3 – Komunikácia
1.  Na komunikovanie s Vami, poistenými a/alebo právnymi zástupcami (vrá-

tane zákonných zástupcov) Vás a poistených ohľadom zmluvy a vecí s 
ňou súvisiacich môžeme používať aj prostriedky elektronickej komuniká-
cie (napr. telefón, e‑mail, SMS, fax a podobne). To platí, iba ak ste nám 
poskytli kontaktné údaje pre využitie elektronickej komunikácie a pokiaľ 
ste neodmietli tento spôsob komunikácie. Vyššie uvedený spôsob komu-
nikácie nenahrádza písomnú formu, pokiaľ z platných právnych predpi-
sov nevyplýva niečo iné.

VYSVETLENIE: Komunikovať s Vami môžeme nielen písomne, ale aj 
telefonicky a elektronicky, napríklad cez e‑mail, SMS, fax a iné 
komunikačné prostriedky. Pri niektorých právnych úkonoch musí 
mať komunikácia písomnú formu, napríklad ako je poistka, 
výpoveď poistenia, prípadne iný úkon, pri ktorom je to 
uvedené v týchto VPPŽ.

2.  Dokumentáciu Vám a/alebo poistenému budeme zasielať zabezpečene 
cez prostriedky elektronickej komunikácie, pokiaľ sa s Vami a/alebo pois-
teným na tom dohodneme. 

3.  Skutočnosti a úkony, o ktorých to stanovujú právne predpisy, a/alebo u 
ktorých to výslovne požadujeme, je potrebné nám doručiť v písomnej forme.

Článok 4 – Doručovanie
1.  Písomnosti doručujeme na poslednú nám známu adresu, ktorá nám bola 

oznámená.
2.  Písomnosť považujeme za doručenú dňom, keď si ju adresát alebo jeho 

oprávnený zástupca prevezme, ako aj dňom, keď ju adresát alebo jeho 
oprávnený zástupca odmietne prevziať.

3.  Ak existuje prekážka na strane adresáta, kvôli ktorej nie je možné písom-
nosť doručiť, považujeme ju za doručenú dňom, keď uplynie lehota na 
uloženie zásielky u doručovateľa. To platí, aj keď sa adresát o doručení 
nedozvedel. 

4.  Tento článok sa primerane uplatní aj na doručovanie dokumentov prost-
riedkami elektronickej komunikácie podľa článku 3 tejto kapitoly.

Článok 5 – Záver
1.  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto poistnou 

zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Občianskeho 
zákonníka a zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

2.  Od ustanovení týchto VPPŽ sa možno v zmluve a/alebo v príslušných 
OPP odchýliť prípadne ich doplniť, pokiaľ je to v zmluve, v týchto VPPŽ 
alebo v príslušných OPP uvedené.

3. Tieto VPPŽ boli nami schválené a sú účinné odo dňa 1.9.2016.

PR_VPPŽ_21/05_0617/0618                  VPPŽ N1

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná 
zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná 
zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností  
v Dubline pod č. 415123



 1/1

Dôležité: Investičné životné poistenie kryje poisteného pre prípad smrti 
alebo dožitia a navyše umožňuje zhodnocovanie finančných prostriedkov 
prostredníctvom investovania do finančných fondov. Toto poistenie
vytvára odkupnú hodnotu poistenia.

KAPitOlA i – VŠeOBeCNé UStANOVeNiA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP EL upravujú investičné životné poistenie (ďalej len „IŽP“)

a dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len
„VPPŽ“).

KAPitOlA ii – POiStNÁ UDAlOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je:

a) smrť poisteného počas doby trvania poistenia,
b) dožitie sa poisteného konca poistenia.

KAPitOlA iii – POiStNé PlNeNie
Článok 1 – Varianty a výplata poistného plnenia
1.  Poistený si môže vybrať jeden z nasledujúcich variantov poistného

plnenia pre prípad smrti:
a) variant „vyššia z hodnôt“,
b) variant „súčet hodnôt“.
Zvolený variant poistného plnenia je uvedený v zmluve.

2.  Ak poistený zomrie počas doby trvania poistenia, vyplatíme oprávnenej
osobe v závislosti od zvoleného variantu poistného plnenia nasledovné:
a)  Pri variante „vyššia z hodnôt“ vyplatíme vyššiu z hodnôt:

–  poistná suma alebo hodnota bežného účtu. K tomu bude pripočítaná
hodnota špeciálneho účtu.

b) Pri variante „súčet hodnôt“ vyplatíme súčet hodnôt:
– poistná suma a hodnota účtov.

Dôležité: Pojmy poistná suma, hodnota bežného účtu, hodnota 
špeciálneho účtu a hodnota účtov sú vysvetlené v kapitole X 
článku 1 VPPŽ.

Dôležité: Na stanovenie hodnoty účtov pri výplate poistného 
plnenia použijeme operačnú cenu platnú ku dňu smrti 
poisteného.

3. Akékoľvek poistné zaplatené po dátume smrti poisteného bude vrátené.
4.  Pri dožití sa poisteného konca poistenia, vyplatíme poistenému hodnotu

účtov ku dňu zániku poistenia. Na jej výpočet použijeme odkupnú cenu
platnú v deň zániku poistenia.

KAPitOlA iV – POiStNé
Článok 1 – investovateľné poistné
1.  Vaše investovateľné poistné (definíciu nájdete v kapitole X článku 1 VPPŽ)

investujeme v jednotlivých rokoch poistenia podľa nasledujúcich pravidiel:

Bežné poistné Jednorazové 
poistné

Špeciálne 
poistné

Rok 
poistenia

Doba trvania 
poistenia (10 
– 20 rokov)

Doba trvania 
poistenia (21 
a viac rokov)

1. 30 % 30 % 100 % 100 %
2. 45 % 30 % 100 %

3. a ďalšie roky 100 % 100 % 100 %

2.  Pravidlá uvedené v bode 1 platia aj v prípade zvýšenia Vášho bežného
poistného počas doby trvania poistenia z akéhokoľvek dôvodu (napr. vply-
vom dynamizácie). V takom prípade rozdiel medzi pôvodným a zvýšeným
poistným investujeme počas prvých 2 rokov od zvýšenia poistného podľa
vyššie uvedenej tabuľky. Pravidlá sa uplatnia bez ohľadu na to, v ktorom
roku poistenia zvýšenie nastalo.

Článok 2 – Bonus za bežné poistné
1.   V závislosti od výšky ročného bežného poistného za IŽP, ktoré máte s

nami v zmluve dohodnuté, máte nárok na bonus podľa nasledujúcej ta-
buľky. Bonus vypočítame ako percento z každého zaplateného bežného
poistného za IŽP. Bonus pripočítame k Vášmu bežnému účtu. Bonus sa
nevzťahuje na zaplatené jednorazové poistné a špeciálne poistné.

Bežné poistné zaplatené za ižP za rok poistenia v eur Bonus
do 799,99 vrátane 0 %
800,00 – 999,99 1 %

1 000,00 – 1 199,99 2 %
1 200,00 – 1 399,99 3 %
1 400,00 – 1599,99 4 %

1 600,00 a viac 5 %

PRÍKlAD: Ak máte vo Vašej zmluve dohodnuté ročné poistné za investič-
né životné poistenie ( t.j. bez doplnkových poistení) napr. vo výške 
1 140 Eur  (t.j. 95 Eur  mesačne), máte nárok na bonus vo výške 2% 
z tejto sumy, t.j. 22,80 Eur ročne (resp. 1,90 Eur mesačne). Tento 
bonus bude na Váš bežný účet pripísaný spolu s investovateľným 
poistným z každej zaplatenej splátky bežného poistného.

KAPitOlA V – ZÁVeReČNé UStANOVeNiA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP EL zužujú, alebo sú v rozpore s ustanovenia-

mi VPPŽ, prednostne platia ustanovenia týchto OPP EL.
2.  Od ustanovení týchto OPP EL sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-

slušné ustanovenia týchto OPP EL dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3. Tieto OPP EL boli nami schválené a sú účinné odo dňa 1.9.2016.

PR_OPP_EL_215/02_0617/0618    OPP EL 1 

Osobitné poistné podmienky 
pre investičné životné poistenie 
(ďalej len „OPP  el“)
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DÔLEŽITÉ: Tieto pravidlá bližšie popisujú investičné programy (ďalej len 
„programy“), ktoré máte vo Vašej zmluve dojednané. Pojmy použité 
v týchto pravidlách majú rovnaký význam, aký im je priradený 
v OPP EL a OPP IŽP.

KAPITOLA I – INVESTIČNÉ PROGRAMY
Článok 1 – Popis investičných programov

DÔLEŽITÉ: Fond GARANT, Fond s vyhlasovaným výnosom a Dlhopisové 
portfólio sú vhodné pre investorov s konzervatívnym prístupom 
k riziku, ktorí uprednostňujú stabilné výnosy.

Fond GARANT
Fond GARANT je program, v ktorom je nárast ceny podielových jednotiek 
garantovaný v súlade s vyhlasovaným výnosom pre Fond GARANT. Na 
zmenu vyhlasovaného výnosu pre tento program máme právo vždy k 1. 
januáru príslušného roka a zverejňujeme ho na našej internetovej stránke. 
Vyhlasovaný výnos nesmie byť nižší ako 0,5 % ročne.
Umiestnenie je zamerané najmä na dlhové cenné papiere domácich  
a zahraničných emitentov v rámci investičného ratingového pásma. Program 
prináša stabilné výnosy v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte.

Do Fondu GARANT môže byť umiestnené bežné poistné a jednorazové 
poistné. Špeciálne poistné v tomto programe nemôže byť umiestnené.

Vašu žiadosť o zvýšenie alokačného percenta pre Fond GARANT môžeme 
obmedziť alebo odmietnuť.

Po 3. roku poistenia môžete požiadať o presun časti prostriedkov z Fondu 
GARANT do iného programu a naopak. Táto zmena je možná len jedenkrát 
počas celej doby trvania poistenia. Maximálne môžete presunúť 20 % z 
aktuálnej hodnoty Fondu GARANT v čase zmeny.

Fond s vyhlasovaným výnosom
Fond s vyhlasovaným výnosom je program, v ktorom je nárast ceny 
podielových jednotiek garantovaný v súlade s vyhlasovaným výnosom platným 
pre tento program. Na zmenu vyhlasovaného výnosu pre tento program máme 
právo kedykoľvek počas doby trvania poistenia a zverejňujeme ho na našej 
internetovej stránke.

Aktíva tohto programu umiestňujeme do dlhových cenných papierov 
domácich a zahraničných emitentov v rámci investičného ratingového 
pásma. Program prináša stabilné výnosy v krátkodobom časovom horizonte. 

DÔLEŽITÉ: Do Fondu s vyhlasovaným výnosom môže byť 
umiestnené len špeciálne poistné.

Dlhopisové portfólio
Aktíva tohto programu umiestňujeme do fondov, ktoré investujú hlavne do 
domácich a zahraničných dlhových cenných papierov. Program prináša 
stabilné výnosy v krátko až strednodobom časovom horizonte.

Základná štruktúra programu (spolu vždy 100%)  
Hotovosť Dlhopisy
0 – 10 % 90 – 100 %

Vyvážené portfólio 
Program poskytuje vyváženú kombináciu investovania do konzervatívnych 
dlhopisových fondov, dynamických akciových fondov a  zmiešaných fondov. 
Spája výhody úrokového výnosu pri dlhopisoch s  potenciálom kapitálového 
zhodnotenia prostredníctvom investovania do akcií významných 
zahraničných spoločností.

Základná štruktúra programu (spolu vždy 100%)  
Hotovosť Regionálne akcie Globálne akcie Dlhopisy
0 – 10 % 10 – 30 % 20 – 40 % 40 – 60 %

DÔLEŽITÉ: Program Vyvážené portfólio je vhodný pre investorov, 
ktorí sú zameraní na stabilné zhodnotenie investície pri optimálnom 
riziku.

DÔLEŽITÉ: Nasledujúce programy sú zamerané na maximalizáciu 
výnosovosti. Sú vhodné pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať 
väčšie riziko s možnosťou vyššieho rastu, ale aj prípadného poklesu 
investície.

Ázijské akciové portfólio
Cieľom tohto programu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu 
dynamickými investíciami do podielových fondov investujúcich najmä do 
akcii ázijských spoločností, rozvíjajúcich sa ázijských krajín, v kombinácii 
s investíciami do podielových fondov investujúcich do akcií spoločností na 
svetových trhoch.

Základná štruktúra programu (spolu vždy 100%)  
Hotovosť Globálne akcie Regionálne akcie
0 – 10 % 20 – 40 % 50 – 80 %

Americké akciové portfólio
Cieľom tohto programu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu 
dynamickými investíciami do podielových fondov, investujúcich najmä do 
akcií amerických spoločností, v kombinácii s investíciami do podielových 
fondov investujúcich do akcií spoločností na svetových trhoch.

Základná štruktúra programu (spolu vždy 100%)  
Hotovosť Globálne akcie Regionálne akcie
0 – 10 % 20 – 40 % 50 – 80 %

Európske akciové portfólio
Cieľom tohto programu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu 
dynamickými investíciami do podielových fondov investujúcich najmä 
do akcií európskych spoločností, vrátane rozvíjajúcich sa krajín Európy,  
v kombinácii s investíciami do podielových fondov investujúcich do akcií 
spoločností na svetových trhoch. 

Základná štruktúra programu (spolu vždy 100%)  
Hotovosť Globálne akcie Regionálne akcie
0 – 10 % 20 – 40 % 50 – 80 %

Pravidlá pre investičné programy
(ďalej len „IP IŽP“)
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Globálne akciové portfólio
Cieľom tohto programu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu 
dynamickými investíciami najmä do podielových fondov investujúcich do 
akcií spoločností  na trhoch v celosvetovom meradle.

Základná štruktúra programu (spolu vždy 100%)  
Hotovosť Dlhopisy Regionálne akcie Globálne akcie
0 – 10 % 0 – 10 % 0 – 30 % 65 – 95 %

Globálne rýchlo rastúce trhy
Cieľom tohto programu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu 
dynamickými investíciami do podielových fondov investujúcich najmä do 
akcií spoločností na rozvíjajúcich sa trhoch, v kombinácii s investíciami do 
podielových fondov investujúcich do akcií spoločností na svetových trhoch. 

Základná štruktúra programu (spolu vždy 100%)  
Hotovosť Dlhopisy Globálne akcie Regionálne akcie
0 – 10 % 0 – 10 % 20 – 40 % 50 – 80 %

Bližšie informácie o programoch nájdete na našej internetovej stránke.

Článok 2 – Zloženie aktív investičných programov 
Aktíva, z ktorých sú vytvorené programy, sa skladajú z: 

a) podielov podielových fondov,
b) priamych investícií do investičných nástrojov,
c) nástrojov peňažného trhu,
d) ostatných cenných papierov.

Článok 3 – Oceňovanie aktív 
1.  Aktíva Fondu GARANT a Fondu s vyhlasovaným výnosom oceňujeme 

každý mesiac.
2.  Aktíva ostatných programov oceňujeme každý deň, okrem sviatkov a dní 

pracovného pokoja.

DÔLEŽITÉ: Stanovenie celkovej hodnoty aktív programu je 
podstatné pre výpočet operačnej ceny podielovej jednotky.

DÔLEŽITÉ: Celková hodnota podielov podielového fondu sa stanovuje 
podľa ceny podielu daného fondu, určenej v predchádzajúci 
pracovný deň.

3.  Hodnotu aktív v jednotlivých programoch navýšime o pomernú časť 
výnosu z investovania týchto aktív po zdanení podľa týchto IP IŽP. Výnos 
z investovania (zisk) bude teda reinvestovaný v rámci daného programu.

4.  Ak dôjde k prerušeniu, zlyhaniu alebo pozastaveniu zverejňovania 
celkovej hodnoty aktív programu, máme právo odložiť výpočet operačnej 
ceny. V takom prípade môže byť pripisovanie a odpočítavanie podielových 
jednotiek, vrátane investovania nového poistného, vyplácania odkupnej 
hodnoty poistenia a pod., v danom programe pozastavené.

Článok 4 – Výpočet operačnej ceny podielovej jednotky
1.  Operačná cena sa stanovuje každý deň okrem sviatkov, dní pracovného 

pokoja a dní, kedy na jej nestanovenie existuje závažný dôvod. V deň, 
keď sa operačná cena nestanoví, použijeme poslednú známu operačnú 
cenu.

2.  Operačnú cenu podielovej jednotky programu (okrem Fondu GARANT  
a Fondu s vyhlasovaným výnosom) stanovíme ako podiel celkovej hodnoty 
aktív programu a celkového počtu podielových jednotiek programu.

DÔLEŽITÉ:

    

3. Operačná cena Fondu GARANT a Fondu s vyhlasovaným výnosom sa 
stanovuje nasledovne:

a) V 1. pracovný deň v mesiaci: 
–  rovnako ako operačná cena podľa bodu 2 tohto článku. Operačná 

cena v tomto prípade berie do úvahy garantované zvýšenie ceny  
v súlade s vyhlasovaným výnosom.

b) V dňoch iných ako dni uvedené v bode 3 a) tohto článku:
–  ako operačná cena podielovej jednotky platná v predchádzajúci 

pracovný deň, zvýšená o úmernú časť vyhlasovaného výnosu.

Operačná cena podielových jednotiek pre jednotlivé programy:

Dátum 
založenia

Operačná cena 
podiel. jednotky 

k dátumu 
založenia

Fond GARANT 2.6. 2014 1.00 €
Fond s vyhlasovaným výnosom 15.2. 2009 3.32 €
Dlhopisové portfólio 1.2. 2011 1.00 €
Vyvážené portfólio 1.2. 2011 1.00 €
Ázijské akciové portfólio 1.2. 2011 1.00 €
Americké akciové portfólio 1.2. 2011 1.00 €
Európske akciové portfólio 1.2. 2011 1.00 €
Globálne akciové portfólio 1.2. 2011 1.00 €
Globálne rýchlo rastúce trhy 1.2. 2011 1.00 €

Článok 5 – Zmeny pravidiel pre investičné programy
1.  Tieto IP IŽP môžeme zmeniť, ak nastane zmena trhového vývoja, právneho 

prostredia a/alebo požiadaviek regulátora. Takéto zmeny zverejníme na 
našej internetovej stránke.

Článok 6 – Záver
1.  Informácie o aktuálnych hodnotách a výkonnostiach jednotlivých 

investičných programov zverejňujeme na našej internetovej stránke. 
Uvedené zverejnenie zahŕňa základné informácie (typ fondu, označenie 
investičného manažéra a menu fondu), popis investičného cieľa, základnú 
štruktúru investičného programu a zloženie fondu.

2. Tieto IP IŽP sú súčasťou OPP EL a OPP IŽP.
3. Tieto IP IŽP boli nami schválené a sú účinné odo dňa 1.9.2016

PR_IP_IŽP_225/02_0617/0618                                IP IŽP 1

operačná cena 
podielovej jednotky 
programu 

celková hodnota aktív programu
celkový počet podielových 

jednotiek programu 

=
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POPLATKY

1.  Rizikový poplatok 
Na výpočet výšky rizikového poplatku používame modifi kované úmrtnostné 
tabuľky pre Slovenskú republiku za rok 2010. 

2. Ročný administratívny poplatok                                                 12 Eur
Poplatok je uhrádzaný spolu s bežným poistným podľa frekvencie
platenia.                                                                                             

3. Poplatok za správu účtu 
Bežný účet – pri bežnom poistnom
Bežný účet – pri jednorazovom poistnom                 
Špeciálny účet

1,33 Eur
0,66 Eur
0,00 Eur

Poplatok za správu bežného účtu a špeciálneho účtu je uhrádzaný me-
sačne vo fi xnej výške z príslušného účtu.

4. Poplatok za správu investičných programov  

Fond GARANT max. 2,10 %

Fond s vyhlasovaným výnosom max. 2,10 %

Dlhopisové portfólio 1,00 %

Vyvážené portfólio 1,00 %

Ázijské akciové portfólio 1,00 %

Americké akciové portfólio 1,00 %

Európske akciové portfólio 1,00 %

Globálne akciové portfólio 1,00 %

Globálne rýchlo rastúce trhy 1,00 %

Poplatok za správu investičného programu je stanovený ako ročná 
percentuálna sadzba (%) v uvedenej výške, ktorá sa odpočítava priebežne 
z celkovej hodnoty aktív investičného programu, ešte pred stanovením 
operačnej ceny podielovej jednotky programu. Znamená to, že operačná 
cena podielovej jednotky je už o tento poplatok znížená. 
Vo fondoch s určitou garanciou výnosu si tento poplatok odpočítame len 
v prípade, ak skutočné zhodnotenie aktív fondu je vyššie ako garantovaný 
výnos – poplatok v takom prípade vypočítame ako rozdiel medzi skutočným 
zhodnotením aktív fondu a garantovaným výnosom.

5. Poplatok za realokáciu programov v rámci jedného účtu 
(presun podielových jednotiek medzi programami toho istého účtu)
Prvý presun v priebehu roka poistenia   0,00 Eur
Každý ďalší presun v priebehu roka poistenia 6,64 Eur
Ak požiadate o takýto presun, poplatok je uhradený z príslušného účtu. 
Počet prevodov počas roka nie je obmedzený.

6. Poplatok za zmenu alokačných percent
Prvá zmena v priebehu roka poistenia                                  0,00 Eur
Každá ďalšia zmena v priebehu roka poistenia                               6,64 Eur

7. Rozdiel medzi nákupnou cenou a operačnou cenou  5,00 % 
Ak investujete špeciálne poistné na špeciálny účet jedenkrát do 30 dní odo 
dňa narodenín poisteného dieťaťa, navýšenie operačnej ceny pri nákupe 
podielovej jednotky je 0 % (platí len pre produkt Kamarát Snoopy).

8. Rozdiel medzi odkupnou cenou a operačnou cenou                     0,00 %

9. Odkupný poplatok 
Bežný účet – pri bežnom poistnom:

Rok
pois-
tenia

Poistná doba (v rokoch)
10 – 12 13 – 15 16 – 17 18 – 19 20 – 21 22 – 23 24 25+

1 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3  70 %  70 %  70 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
4  60 %  60 %  60 % 70 % 80 % 90 % 90 % 90 %
5  50 %  50 %  50 % 60 % 70 % 80 % 80 % 80 %
6  40 %  40 %  40 % 50 % 60 % 70 % 70 % 70 %
7  20 %  30 %  30 % 40 % 50 % 60 % 60 % 60 %
8  0 %  20 %  20 % 30 % 40 % 50 % 50 % 50 %
9  0 %  0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 40 % 40 %

10  0 %  0 %  0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 40 % 
11  0 %  0 %  0 %  0 % 10 % 20 % 30 % 30 %
12  0 %  0 %  0 %  0 %  0 % 10 % 20 % 30 %
13  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 % 10 % 20 %
14  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 % 10 %

15+  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %

Bežný účet – pri jednorazovom poistnom:

Rok poistenia 1 2 3 4 5 6+
Poplatok 10 % 7,5 % 5 % 2,5 % 1 % 0 %

Špeciálny účet: 0 %

Odkupný poplatok pri čiastočnom odkupe alebo úplnom odkupe určíme 
ako % z odkupnej hodnoty programu. Odkupné poplatky závisia od roku poiste-
nia, poistnej doby, spôsobu platenia poistného a druhu účtu, ktorý sa úplne 
alebo čiastočne odkupuje. Ak bolo bežné poistné zvýšené/zdynamizované, 
odkupný poplatok pre takéto poistné vypočítame podľa roku poistenia, 
v ktorom zvýšenie/zdynamizovanie poistného nadobudlo účinnosť. Odkupný 
poplatok odpočítame z hodnoty podielových jednotiek príslušného účtu, a to 
použitím odkupnej ceny.

10. Poplatok za čiastočný odkup poistenia
Prvý čiastočný odkup v priebehu roka poistenia                            0,00 Eur
Každý ďalší čiastočný odkup v priebehu roka poistenia                  6,64 Eur
Ak požiadate o čiastočný odkup z akéhokoľvek účtu, poplatok je uhradený 
z príslušného účtu. Počet čiastočných odkupov počas roka nie je ob-
medzený.

Tabuľka poplatkov a limitov 
pre investičné životné poistenie 

(ďalej len „TP IŽP“)
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MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná 
zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná 
zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností 
v Dubline pod č. 415123

LIMITY

1. Minimálne špeciálne poistné                                                    100 Eur

2. Minimálne zvýšenie poistného                                         ročne 10 Eur
Bežné poistné, ktoré máte v zmluve dohodnuté, môžete kedykoľvek 
po 1. roku poistenia zvýšiť. 
Pri žiadosti o jeho zvýšenie musia byť dodržané uvedené limity.

3. Minimálne alokačné percentá pre investičné programy             10 %
Do každého investičného programu, ktorý si v zmluve zvolíte, musí byť 
umiestnených minimálne 10 % investovateľného poistného.

4. Minimálna výška čiastočného odkupu
Bežný účet                                                                                        170 Eur
Špeciálny účet                                                                                    70 Eur

5.  Minimálna hodnota programu pri realokácií a prevode
jednotiek                                                                                         100 Eur
Realokácia (presun podielových jednotiek medzi programami  toho istého 
účtu) a/alebo prevod medzi špeciálnym účtom a bežným účtom. 
Hodnota každého programu po presune alebo prevode musí byť min-
imálne 100 Eur. 

6. Minimálny zostatok po čiastočnom odkupe poistenia           400 Eur
Hodnota bežného účtu po čiastočnom odkupe musí byť minimálne 400 Eur. 
Maximálna výška odkupu nie je stanovená.

Táto TP IŽP je súčasťou OPP EL a OPP IŽP. Túto TP IŽP môžeme 
zmeniť v prípade zmeny trhového vývoja, právneho prostredia 
a/alebo požiadaviek regulátora. Všetky zmeny uverejníme na našej 
internetovej stránke.

Dátum účinnosti od 1.9.2016.

PR_TP_IŽP_152/02_0617/0618                                                       TP IŽP 1
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DÔLEŽITÉ: Poistenie kryje poisteného pre prípad smrti, nevytvára  
odkupnú hodnotu poistenia a jeho súčasťou nie je zhodnocovanie 
finančných prostriedkov.

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP TDV dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre životné pois-

tenie (ďalej len „VPPŽ“). 

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je smrť poisteného počas doby trvania poistenia.

KAPITOLA III – VARIANTY POISTENIA
Článok 1 – Varianty poistenia
1.  Poistený si môže vybrať jeden alebo obidva z nasledujúcich variantov 

poistenia:
a) poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou,
b) poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou.
Zvolený variant poistenia je uvedený v zmluve.

Článok 2 – Poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou
1.  Poistné a poistná suma, ktoré boli dohodnuté pri uzavretí zmluvy, zostá-

vajú počas celej doby trvania poistenia nezmenené.

Článok 3 – Poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou
1.  Poistná suma, dohodnutá pri uzavretí zmluvy, sa automaticky znižuje vždy 

k výročiu poistenia. Hodnota zníženia závisí od variantu poklesu poistnej 
sumy, zvoleného v návrhu. Poistné zostáva nezmenené počas celej doby 
trvania poistenia.

DÔLEŽITÉ: Poistná suma znížená k príslušnému výročiu, platí vždy 
odo dňa tohto výročia poistenia, až po deň predchádzajúci 
najbližšiemu výročiu poistenia.

2. Variant poklesu poistnej sumy podľa bodu 1, môže byť:
a)  lineárny – poistná suma sa vždy k výročiu poistenia zníži o rovnakú 

časť, ktorá je vypočítaná ako podiel poistnej sumy a poistnej doby do-
hodnutých pri uzavretí zmluvy.

b)  percentuálny – poistná suma sa vždy k výročiu poistenia zníži, v súlade 
s percentom umorovania poistnej sumy dohodnutým v návrhu, počas 
celej doby trvania poistenia.

DÔLEŽITÉ: Prehľad klesajúcej poistnej sumy pre Vami zvolený 
variant poklesu poistnej sumy, je uvedený vo Vašej poistke.

KAPITOLA IV – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Ak poistený zomrie počas doby trvania poistenia, má oprávnená osoba 

nárok na poistné plnenie vo výške poistnej sumy platnej ku dňu smrti pois-
teného.

KAPITOLA V – ZMENY
Článok 1 – Zmeny poistenia
1.  Akákoľvek zmena poistenia podľa kapitoly III týchto OPP TDV je možná až 

po 3 rokoch doby trvania poistenia a podlieha nášmu schváleniu.

KAPITOLA VI – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Zánik poistenia
1.  Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených vo VPPŽ, toto poistenie za-

niká aj vtedy, ak životné poistenie, ku ktorému je toto poistenie dojednané 
ako doplnkové poistenie, zanikne z akéhokoľvek dôvodu.

2.  Zánik poistenia jedného poisteného neovplyvní trvanie poistenia ďalších 
poistených, ak mali dojednané toto poistenie v rámci tej istej zmluvy.

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver 
1.  Ak ustanovenia týchto OPP TDV zužujú, alebo sú v rozpore s ustanove-

niami VPPŽ, prednostne platia ustanovenia týchto OPP TDV.
2.  Od ustanovení týchto OPP TDV sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-

slušné ustanovenia týchto OPP TDV dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje 
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú. 

3. Tieto OPP TDV nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2016.

PR_OPP_TDV_235/02_0617/0618                                                          TDV N1

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie smrti s konštantnou 
poistnou sumou a/alebo smrti 
s klesajúcou poistnou sumou
(ďalej len „OPP TDV“)

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná 
zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná 
zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností  
v Dubline pod č. 415123
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Poistenie úrazu a/alebo choroby je upravené týmito VPPÚCH (vrátane  

v nich uvedených upozornení, vysvetlení a príkladov), príslušnými oso-
bitnými poistnými podmienkami a ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
v platnom znení a ďalšími ustanoveniami poistnej zmluvy.

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  My, naše a pod. – MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného člen-

ského štátu, ako poisťovateľ, ktorý poskytuje Vám a/alebo ostatným pois-
teným dohodnuté poistné krytie. 

2.  Naša adresa – MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného člen-
ského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, pokiaľ 
Vám neoznámime inú. 

3. Naša internetová stránka – www.metlife.sk. 
4.  Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s nami uzatvorila 

zmluvu a je povinná platiť poistné. Ďalej len Vy, Vám, Vašej a podobne.
5.  Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťa-

huje. Poisteným môže byť aj poistník.

VYSVETLENIE: Prosím, všimnite si rozdiel medzi poistníkom a poiste-
ným. Poistník je ten, kto s nami uzatvoril zmluvu a platí poistné. 
Poistený je osoba, ktorej život a/alebo zdravie sme poistili. 
Poistník môže byť zároveň aj poisteným.

DÔLEŽITÉ: Maloletú osobu poistíme len so súhlasom jej 
zákonného zástupcu. 

6. Zmluva – poistná zmluva uzatvorená medzi Vami a nami.

DÔLEŽITÉ: Vašu zmluvu s nami tvorí: 
a)   návrh na uzavretie poistenia, ktorý môže mať elektronickú alebo 

písomnú formu (ďalej len „návrh“), a dodatky k nemu, vrátane 
    akýchkoľvek vyhlásení v nich,
b) poistka, 
c) potvrdenia, lekárske správy, dotazníky,

d)  tieto VPPÚCH a osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“),  
podľa toho, aké poistenia sú Vašou zmluvou dojednané,

e) doplňujúce otázky a odpovede Vás a/alebo poisteného na ne,
f)  akékoľvek dodatky k zmluve a iné nami požadované dokumenty  

alebo dokumenty, na ktoré zmluva odkazuje.
Všetky súčasti zmluvy musia mať písomnú formu, ak v týchto 
VPPÚCH neuvádzame inak. 

7. Poistka – písomné potvrdenie o uzavretí zmluvy.
8.  Doplnkové poistenie –  poistenie úrazu a/alebo choroby, ktoré nemôže 

byť na Vašej zmluve dojednané samostatne, ale len spolu so životným 
poistením alebo s poistením úrazu a/alebo choroby. 

9.  Poistné – cena za poistenie, ktoré máte s nami uzavreté, ktorá je uvedená 
v zmluve.

10.  Deň splatnosti poistného – deň, ku ktorému je potrebné zaplatiť poist-
né. Za zaplatenie sa považuje pripísanie plnej výšky poistného na náš 
bankový účet.

PRÍKLAD: Deň splatnosti poistného závisí od frekvencie jeho platenia. 
Môžete si zvoliť ročnú, polročnú, štvrťročnú alebo mesačnú frekvenciu 
platenia poistného. Ak bol deň začiatku poistenia stanovený napríklad 
na 16. júna, dátum, kedy máte poistné zaplatiť, je uvedený v tabuľke 
nižšie.

Frekvencia platenia 
poistného Deň splatnosti poistného

Ročná 16. jún
Polročná 16. december, 16. jún

Štvrťročná 16. september, 16. december, 16. marec, 16. jún
Mesačná 16. deň každého mesiaca

11.  Poistné obdobie – časové obdobie, za ktoré pravidelne platíte poistné 
(ďalej aj „bežné poistné“). Závisí od frekvencie platenia poistného, ktorú 
ste si zvolili v zmluve.

Vážená klientka, vážený klient,
na nasledujúcich stranách nájdete podmienky platné pre poistenie úrazu a/alebo choroby, poskytované našou spoločnosťou. Niektoré dôležité informácie 
sme v texte znázornili pomocou označení v rámčekoch. Veríme, že Vám uľahčia orientáciu v texte podmienok.

V TEXTE NÁJDETE NASLEDOVNÉ TRI TYPY OZNAČENÍ:

DÔLEŽITÉ
Upozornenie na kľúčové
časti poistných 
podmienok

VYSVETLENIE
Vysvetlenie zložitých 
častí poistných 
podmienok

PRÍKLAD
Ukážka (modelový príklad)
ako sa uplatňujú niektoré 
ustanovenia poistných 
podmienok v praxi

Všeobecné poistné 
podmienky pre poistenie 
úrazu a/alebo choroby
(ďalej len „VPPÚCH“)
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12.  Poistná suma – suma dohodnutá v zmluve, na ktorú je poistený krytý 
dohodnutým poistením a z ktorej vypočítame poistné plnenie v prípade 
poistnej udalosti. 

13.  Poistná udalosť – náhodná udalosť, ktorá nastala v čase trvania poiste-
nia a s ktorou je spojená naša povinnosť poskytnúť poistenému alebo 
oprávnenej osobe poistné plnenie.

14.  Poistné plnenie – je hodnota, ktorú poskytneme poistenému alebo 
oprávnenej osobe v prípade poistnej udalosti.

15.  Oprávnená osoba – jedna alebo viacero fyzických a/alebo právnických 
osôb, ktoré ste určili v zmluve ako osoby, ktoré majú nárok na poistné 
plnenie, ak je poistnou udalosťou smrť poisteného. 

VYSVETLENIE: Ak v zmluve neurčíte oprávnenú osobu, budeme postu-
povať podľa Občianskeho zákonníka, ktorý určuje, komu má byť 
v takom prípade vyplatené poistné plnenie.

16.  Výročie poistenia – deň, ktorý nastane vždy po uplynutí dvanástich 
po sebe nasledujúcich mesiacov a ktorý sa svojím číselným označe-
ním, dňom a mesiacom zhoduje s dňom začiatku poistenia uvedeným  
v zmluve. 

PRÍKLAD: Ak je deň začiatku poistenia 20. október 2016, potom výročie 
poistenia nastáva presne o každých ďalších 12 mesiacov, a to 
20. októbra 2017, 20. októbra 2018, 20. októbra 2019 atď., 
po celú dobu trvania zmluvy. 

17.  Úraz – telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany 
poisteného, ktoré vzniklo priamo (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek 
iných príčin), z náhlej a náhodnej vonkajšej príčiny počas platnosti zmluvy.

18.  Zlomenina – traumatická zlomenina kosti (porušenie celistvosti kosti) 
spôsobená úrazom, bez ohľadu na to, či zanechá trvalé následky.

VYSVETLENIE: Podľa toho, čo zlomeninu spôsobilo, rozlišujeme viacero 
typov zlomenín.
Zlomeniny spôsobené úrazom:
a) viacnásobná zlomenina – zlomenina jednej kosti na viacerých miestach, 
b) úplná zlomenina – zlomenina kosti v celej hrúbke,
c) otvorená zlomenina – zlomenina, pri ktorej kosť prenikla kožou.
Zlomeniny spôsobené predchádzajúcou chorobou:
a)  patologická zlomenina – zlomenina na mieste, kde predchádzajúca cho-

roba (napr. osteoporóza) spôsobila oslabenie kosti.
Zlomeniny spôsobené preťažením (únavové zlomeniny):
a) stresová zlomenina.

DÔLEŽITÉ: Patologické a stresové zlomeniny nie sú kryté 
poistením, ktoré sa vzťahuje len na úraz.  

19. Trvalé následky –
a)  strata hornej a/alebo dolnej končatiny, alebo ich častí následkom úra-

zu – fyzická strata alebo trvalá neobnoviteľná strata funkcie,
b)  strata zraku – úplná (keď po rekonvalescencii je stupeň zraku 3/60 

alebo menej Snellenovej stupnice) alebo čiastočná neobnoviteľná 
strata zraku následkom úrazu,

c)  strata sluchu a/alebo reči – celková alebo čiastočná a neobnoviteľná 
strata sluchu a/alebo reči následkom úrazu,

d)  strata iného orgánu (okrem kože) alebo kostného tkaniva – úplná fy-
zická strata alebo trvalá neobnoviteľná strata funkcie iného orgánu 
(napr. pečene, obličky, sleziny a pod.) alebo kostného tkaniva násled-
kom úrazu.

DÔLEŽITÉ: Estetické trvalé následky, ktoré nespôsobujú funkčné obmed-
zenia (napr. jazvy, pigmentové zmeny kože a pod.), 
nie sú kryté poistením.Výnimkou sú jazvy na tvári, 
ktorých dĺžka presahuje 5 cm.

20.  Popálenina – poškodenie celistvosti kože spôsobené úrazom – kontak-
tom s teplom, veľmi nízkou teplotou alebo chemikáliami, bez ohľadu na 
to, či zanechá trvalé následky. 

21.  Choroba – zmena fyzického zdravia poisteného, ktorá nastala prvý krát 
po dátume začiatku poistenia a po uplynutí čakacej lehoty stanovenej 
v príslušných OPP.

22.  Kvalifikovaný lekár – absolvent lekárskej fakulty, ktorý lieči v rozsahu 
svojej odbornosti zranenia alebo choroby, ktoré spôsobili poistnú uda-
losť v príslušnom poistení.

DÔLEŽITÉ: Kvalifikovaným lekárom nesmie byť poistník, poistený, 
osoby im blízke a ani oprávnená osoba.   

23. Nemocnica – zdravotnícke zariadenie, ktoré:
a) má oprávnenie poskytovať zdravotnícku starostlivosť, ak to vyžadujú 
platné právne predpisy,
b) poskytuje predovšetkým lôžkovú starostlivosť,
c)  poskytuje 24 – hodinovú lôžkovú starostlivosť vykonávanú kvalifikova-

nými zdravotnými sestrami a má nepretržite k dispozícii aspoň jedné-
ho kvalifikovaného lekára s atestáciou,

d)  má vybavenie na chirurgickú prax a diagnostikovanie pacientov vo 
svojich priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré sú mu dostupné, alebo 
ktoré má zmluvne dojednané,

e)  nie je ošetrovateľským, doliečovacím alebo geriatrickým oddelením 
nemocnice, ktoré pacientovi poskytuje najmä ošetrovateľskú starostli-
vosť alebo starostlivosť spojenú s liečbou/doliečením alkoholovej zá-
vislosti, drogovej závislosti a/alebo závislosti na inej návykovej látke 
a nie je zotavovňou, doliečovacím zariadením alebo ošetrovateľským 
zariadením alebo domovom dôchodcov a pod., 

f) nie je bydliskom poisteného.
24.  Pacient – osoba, ktorá je na základe anamnestických údajov prijatá na 

pobyt v nemocnici najmenej na 24 hodín. 
25.  Hospitalizácia – pobyt poisteného v nemocnici, po dobu minimálne 24 ho-

dín, odporučený kvalifikovaným lekárom, ktorého cieľom je zachovanie, 
znovunadobudnutie alebo zlepšenie zdravia pacienta. Pobyt poisteného 
v nemocnici za účelom rehabilitácie za hospitalizáciu nepovažujeme.

26.  Chirurgický zákrok – operácia alebo zákrok s invazívnym  zásahom do 
tkaniva, vykonaný v lokálnej alebo celkovej anestézii kvalifikovaným le-
károm. Pre účely tohto poistenia budú za chirurgický zákrok považované 
aj endoskopické vyšetrenia/zákroky, punkcie uvedené v Tabuľke ocene-
nia chirurgických zákrokov, a chirurgická liečba popálenín II. – III. stupňa 
pokrývajúcich viac ako 4,5% telesného povrchu.

27.  Diagnóza – záverečná diagnóza, stanovená kvalifikovaným lekárom, 
ktorá dokazuje, že poistený trpí ochorením, na ktoré sa poistenie vzťahuje. 

28.  Občianska vojna – ozbrojený konflikt medzi dvoma alebo viacerými zne-
priatelenými stranami tej istej krajiny, ktoré patria k rozdielnym etnickým, 
náboženským alebo ideologickým skupinám. Je to napríklad ozbrojené 
povstanie, revolúcia, nepokoje, prevraty a/alebo dôsledky stanného práva. 

29.  Vojna – vyhlásený alebo nevyhlásený ozbrojený konflikt, bojové operá-
cie, invázia, nepriateľské akty cudzích mocností, povstanie, nepokoje, 
občianska vojna, vzbura, operácie armády a/alebo povstaleckých sku-
pín, stanné právo, stav obliehania a iné podobné udalosti alebo dôvody, 
ktoré vedú k vyhláseniu stanného práva alebo vojny.

30.  Dopravný prostriedok – 
a)  motorové vozidlo, ktoré je určené na prepravu osôb a má platné 

osvedčenie alebo doklad o evidencii vozidla,
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b)  vlak, plavidlo alebo lietadlo na pravidelnej leteckej linke, ktoré sú urče-
né na prepravu osôb, sú riadne evidované/registrované podľa prísluš-
ných právnych predpisov štátu, v ktorom má prevádzkovateľ takejto 
dopravy povolenie vykonávať danú činnosť.

31.  Dopravná nehoda – náhodná, náhla a/alebo neočakávaná udalosť, ktorá 
nebola úmyselne spôsobená poisteným a:
a)  došlo pri nej k usmrteniu alebo zraneniu poisteného motorovým vo-

zidlom, alebo
b)  nastala u poisteného ako u vodiča alebo prepravovanej osoby v  doprav-

nom prostriedku, a pri ktorej došlo k usmrteniu alebo zraneniu poisteného  
v priamej súvislosti s prevádzkou tohto dopravného prostriedku. 

DÔLEŽITÉ: Dopravnou nehodou nie je udalosť, pri ktorej dôjde k usmrte-
niu alebo zraneniu poisteného úmyselným konaním, ktoré bolo 
príčinou dopravnej nehody, ďalej živelnou pohromou a/alebo 
inou prekážkou, ktorá nemá pôvod v cestnej premávke, 
v železničnej, lodnej  a/alebo leteckej doprave. 

32.  Profesionálna športová činnosť – je športová činnosť, z ktorej plynú pois-
tenému príjmy zo zamestnania, alebo ako samostatne zárobkovo činnej 
osobe.

33.  Výluky z poistenia – situácie, skutočnosti alebo prípady, v ktorých  ne-
budeme mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie poistenému alebo 
oprávnenej osobe.

34.  Čakacia lehota – je obdobie, ktoré začína plynúť po dátume začiatku 
poistenia a počas tejto doby nevzniká nárok na poistné plnenie. Čakacia 
lehota je stanovená v príslušných OPP.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ A ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA
Článok 1 – Poistná udalosť 
1.  Podľa toho, aký typ poistenia je v zmluve dohodnutý, poistnou udalosťou 

môže byť: 
a)  náhodná udalosť spôsobená úrazom, ktorý nastal počas platnosti pois-

tenia,
b)  náhodná udalosť spôsobená chorobou, ktorá vznikla počas platnosti 

poistenia.
Poistná udalosť je bližšie popísaná v príslušných OPP.

Článok 2 – Územná platnosť poistenia 
1.  Poistený je poistením krytý 24 hodín denne kdekoľvek na svete, počas 

celej doby trvania poistenia, pokiaľ sme sa v zmluve nedohodli inak. 

KAPITOLA III – POISTNÁ ZMLUVA
ČASŤ A – Elektronický návrh na uzavretie poistenia  
(v takom prípade časť B tejto kapitoly neplatí)
Článok 1 – Uzatvorenie zmluvy

1.  V prípade, ak Vám predložíme návrh na uzavretie poistenia v elektronic-
kej forme (ďalej v tejto časti aj „elektronický návrh“), tak všetky súčasti 
zmluvy súvisia ce s jej uzatvorením, vrátane týchto VPPÚCH, s výnimkou 
poistky, budú mať elektronickú formu. 

2. Elektronický návrh Vám predkladáme my. 
3.  Náš elektronický návrh prijímate zaplatením poistného v plnej výške uve-

denej v elektronickom návrhu. Elektronický návrh je možné prijať zapla-
tením poistného v plnej výške najneskôr do 2 mesiacov odo dňa jeho 
odoslania na Vašu emailovú adresu uvedenú v elektronickom návrhu. 

4. Zmluva je uzavretá len ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a)  na Vami poskytnutú emailovú adresu je zaslaný elektronický návrh na 

uzavretie poistenia,
b)  na našu poštovú adresu je doručený príslušný písomný súhlas so spra-

covaním osobných údajov a s elektronickou komunikáciou, ktorý je 
podpísaný Vami a všetkými poistenými, a to najneskôr do 2 mesiacov 
odo dňa odoslania elektronického návrhu na Vašu emailovú adresu; a

c)  na náš bankový účet je pripísaná platba poistného za prvé poistné  
obdobie za poistenia zvolené v elektronickom návrhu, a to najneskôr do 
2 mesiacov odo dňa jeho odoslania na Vašu emailovú adresu.

DÔLEŽITÉ: Elektronický návrh na uzavretie poistenia Vám predkladá-
me my. Pre uzavretie zmluvy je potrebné splniť všetky nami stanovené 
podmienky v elektronickom návrhu a v tomto dokumente. V prípade, že 
ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok nebude splnená, poistná 
zmluva nie je uzavretá a poistenie nevznikne. V takomto prípade 
poistná udalosť ani nárok na poistné plnenie nemôžu vzniknúť 
a vrátime Vám poistné, ktoré ste zaplatili. O tejto skutočnosti 
Vás budeme písomne informovať.

5.  Ak sú splnené podmienky uvedené v bodoch 2., 3. a 4. tohto článku, tak 
dňom začiatku poistenia je deň nasledujúci po zaplatení prvého poistného 
v plnej výške. 

6.  Po splnení podmienok uvedených v bode 2., 3. a 4. tohto článku Vám 
vydáme a zašleme poistku, v ktorej bude uvedený deň začiatku poistenia.

ČASŤ B – Písomný návrh na uzavretie poistenia  
(v takom prípade časť A tejto kapitoly neplatí)
Článok 1 – Uzatvorenie zmluvy

 1.  Poistná zmluva, ako aj všetky s ňou súvisiace právne úkony, musia mať 
písomnú formu, ak to v jej príslušných ustanoveniach nie je uvedené inak. 

 2.  Písomný návrh na uzavretie poistenia (ďalej v tejto časti aj „písomný ná-
vrh“) nám predkladáte Vy. Lehota na jeho prijatie nami je 2 mesiace odo 
dňa jeho doručenia na našu adresu, ak sú zároveň splnené podmienky 
uvedené v bode 3 tohto článku.

 3.  Pre prijatie Vášho písomného návrhu je potrebné, aby boli splnené všetky 
nasledujúce podmienky:
a)  na našu adresu je doručený úplne, pravdivo a správne vyplnený  

a podpísaný písomný návrh,
b)  na našu adresu sú doručené ďalšie dokumenty, ktoré od Vás a/alebo 

poisteného môžeme požadovať,
c)  v písomnom návrhu sú použité nami schválené a platné sadzby pre 

výpočet poistného,
d)  na náš bankový účet je pripísaná platba poistného za prvé poistné 

obdobie za poistenia zvolené v písomnom návrhu,
e)  sú splnené podmienky poistiteľnosti zvoleného poistenia (t.j. naše pra-

vidlá pre jeho dojednanie).

DÔLEŽITÉ: Písomný návrh na uzavretie poistenia nám predkladáte 
Vy. Pre prijatie písomného návrhuje potrebné splniť všetky nami 
stanovené podmienky. Všetky žiadosti o zmenu a/alebo 
doplnenie Vašej zmluvy musia byť v písomnej forme 
doručené na našu adresu, pokiaľ v týchto VPPÚCH 
neuvádzame inak.

4.  Ak sú splnené podmienky uvedené v bodoch 2. a 3. tohto článku, tak 
dňom začiatku poistenia je deň nasledujúci po podpísaní písomného ná-
vrhu a zaplatení prvého poistného. Po splnení týchto požiadaviek Vám 
vydáme a zašleme poistku, na ktorej bude uvedený deň začiatku pois-
tenia. Zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom, keď od nás dostanete 
oznámenie o prijatí Vášho písomného návrhu, t.j. poistku. 

5.  Ak niektorá z podmienok uvedených v bode 3. tohto článku nie je splnená, 
zmluva nie je uzavretá, a teda poistná udalosť a nárok na poistné plnenie 
nemôžu vzniknúť. 

DÔLEŽITÉ: Ak zmluva nebola uzavretá budeme Vás o tejto 
skutočnosti písomne informovať.
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6.  V prípade, že zmluvu s Vami nemôžeme uzavrieť z dôvodu nesplnenia 
podmienky uvedenej v bode 3. písm. e) tohto článku, môžeme Vám pred-
ložiť nový návrh na uzavretie iného poistenia. Za dátum uzavretia zmlu-
vy v tomto prípade považujeme dátum, keď od Vás obdržíme písomný  
súhlas o prijatí nášho nového návrhu. Písomné potvrdenie musíte za-
slať na našu adresu v nami stanovenej lehote. Ako potvrdenie o uzavretí 
zmluvy Vám následne vydáme a zašleme poistku, na ktorej bude uvede-
ný nami určený deň začiatku poistenia. Ak náš nový návrh neprijmete, 
vrátime Vám prvé zaplatené poistné.

KAPITOLA IV – ZAČIATOK, KONIEC A DOBA TRVANIA POISTENIA
Článok 1 – Začiatok, koniec a doba trvania poistenia
1.  Začiatok poistenia je deň, kedy od 00:00 hod. začína naša povinnosť 

poskytnúť poistenému alebo oprávnenej osobe v prípade vzniku poistnej 
udalosti poistné plnenie a kedy vzniká Vaša povinnosť platiť poistné. Ak 
je poistenie dojednané ako doplnkové poistenie k životnému poisteniu 
alebo k poisteniu úrazu a/alebo choroby, jeho začiatok sa zhoduje so 
začiatkom životného poistenia alebo poistenia pre prípad úrazu a/alebo 
choroby, pokiaľ toto poistenie nebolo dohodnuté neskôr. Začiatok poiste-
nia je uvedený v zmluve. 

2.  Doba trvania poistenia (poistná doba) je časové obdobie medzi začiatkom 
a koncom poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu 1 rok, pokiaľ nie je 
v zmluve uvedené inak. Ak ani jedna zo strán (Vy alebo my) neoznámi 
najmenej 6 týždňov pred koncom doby trvania poistenia druhej strane, 
že o ďalšie pokračovanie poistenia nemá záujem, predĺži sa doba trvania 
poistenia vždy o ďalších 12 mesiacov.

3.  Koniec poistenia je deň, kedy o 24:00 hod. končí naša povinnosť po-
skytnúť poistenému alebo oprávnenej osobe v prípade vzniku poistnej 
udalosti poistné plnenie a kedy zaniká Vaša povinnosť platiť poistné, ak 
nie je v príslušných OPP uvedené inak. 

4.  Poistenie končí najneskôr o 24:00 hod. dňa najbližšieho výročia poistenia, 
ktoré nasleduje hneď po tom, ako poistený dosiahol maximálny výstupný

    vek v súlade s príslušnými OPP. 

PRÍKLAD: Maximálny výstupný vek v príslušnom poistení  
je napr. 65 rokov: 
Ak je deň uzavretia Vašej zmluvy napríklad 11.10.2016 
a poistený sa dožije 65 rokov dňa 23.12.2026, potom toto 
poistenie končí o 24:00 hod. dňa 11.10.2027.

KAPITOLA V – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Dôvody zániku poistenia
Poistenie úrazu a/alebo choroby zanikne, ak nastane ktorákoľvek z nasle-
dovných skutočností: 
1. Poistná udalosť, ktorou je smrť poisteného.
2. Uplynutie doby trvania poistenia. 
3. Výpoveď zmluvy:

a)  Poistenie môžete vypovedať tak Vy, ako aj my, do 2 mesiacov od 
uzavretia zmluvy, aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je osem 
dní a jej uplynutím poistenie zanikne. V takom prípade máme nárok 
na poistné do zániku poistenia; prípadnú zvyšnú časť poistného Vám 
vrátime. 

b)  Poistenie s bežne plateným poistným môžete vypovedať ku koncu 
poistného obdobia. Výpoveď v písomnej forme musíte doručiť aspoň 
šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 

VYSVETLENIE: Vašu zmluvu môžete vypovedať počas celej doby 
trvania poistenia ku koncu poistného obdobia. My môžeme Vašu 
zmluvu vypovedať len počas prvých 2 mesiacov od jej uzavretia, 
s výnimkou doplnkového poistenia úrazu, ktoré môžeme 
vypovedať 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

4.  Nezaplatenie poistného:
Ak poistné nezaplatíte v plnej výške do 31 dní odo dňa, kedy Vám bola 
doručená naša výzva na jeho zaplatenie, poistenie zanikne. Výzvu podá-
me na poštu najneskôr do 13 dní od splatnosti poistného, ktoré nebolo 
zaplatené a považujeme ju za doručenú na 18. deň nasledujúci po dni, 
kedy bola nami podaná na poštu. Uvedené však neplatí, ak ste poistné 
zaplatili skôr ako Vám prišla výzva, alebo ak je to osobitnými ustanove-
niami zmluvy upravené inak. 

5. Odstúpenie od zmluvy:
a)  Do 30 dní od uzavretia zmluvy máte právo od nej odstúpiť. Písom-

né oznámenie o odstúpení musíte doručiť na našu adresu v uvedenej 
30 – dňovej lehote. V takomto prípade Vám najneskôr do 30 dní od 
odstúpenia vrátime zaplatené poistné, ktoré znížime o výšku dovtedy 
vyplatených poistných plnení. 

b)  Právo odstúpiť od zmluvy máme aj my, a to do 3 mesiacov odo dňa, 
kedy zistíme porušenie povinnosti podľa kapitoly VIII, článku 1, bodu 
1 týchto VPPÚCH, ak pri pravdivých a úplných informáciách od Vás  
a/alebo poisteného by sme zmluvu v rozsahu podľa návrhu neuzatvo-
rili. V takomto prípade Vám vrátime zaplatené poistné, ktoré znížime 
o akékoľvek Vaše splatné záväzky voči nám a zároveň aj o výšku  
dovtedy vyplatených poistných plnení.

VYSVETLENIE: Ak zistíme, že ste Vy a/alebo poistený vedome 
uviedli nepravdivé a neúplné informácie pri uzavretí zmluvy, 
alebo jej zmenách, môžeme od zmluvy odstúpiť. 

6. Odmietnutie poistného plnenia z našej strany:
Ak sa dozvieme až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, 
ktorú sme nemohli zistiť pri dojednávaní poistenia kvôli vedome neprav-
divým alebo neúplným informáciám od Vás alebo poisteného a táto sku-
točnosť bola podstatná pre uzavretie Vašej zmluvy, môžeme odmietnuť 
poistné plnenie, čím poistenie zanikne. 

VYSVETLENIE: Ak ste nám pri uzavretí zmluvy Vy a/alebo poistený 
vedome poskytli nepravdivé alebo neúplné informácie, na základe ktorých 
by sme zmluvu s Vami neuzavreli a my sa to dozvieme 
až po vzniku poistnej udalosti, ktorá je nimi zapríčinená, máme 
právo nevyplatiť poistenému alebo oprávnenej osobe poistné 
plnenie. V takomto prípade Vaša zmluva zanikne a taktiež 
Vám nevrátime zaplatené poistné odo dňa začiatku 
poistenia do dňa jeho zániku. 

7.  Zánik životného poistenia alebo poistenia pre prípad úrazu a/alebo choro-
by, ku ktorému je príslušné doplnkové poistenie dojednané.

8.  Poistenie môže zaniknúť aj z iných dôvodov, ktoré sú uvedené vo Vašej 
zmluve, v príslušných OPP alebo, v Občianskom zákonníku v platnom 
znení alebo v osobitných právnych predpisoch.

KAPITOLA VI – POISTNÉ
Článok 1 – Poistné a platenie poistného
1.  Poistné určujeme podľa nami stanovených sadzieb pre jednotlivé druhy 

poistenia a v závislosti od poistnej sumy, vstupného veku poisteného, 
doby poistenia, zdravotného stavu poisteného, spôsobu platenia a iných 
skutočností, ktoré majú vplyv na výšku poistného.

2.  Doba platenia poistného je totožná s dobou trvania poistenia, ak nebolo 
dohodnuté inak. 

3.  Poistné ste povinný platiť v nami stanovenej výške uvedenej v poistnej 
zmluve a za príslušné poistné obdobia, ktoré máte s nami dohodnuté 
(bežné poistné). 

4.  Bežné poistné za prvé poistné obdobie a každé ďalšie nasledujúce poist-
né obdobie musí byť zaplatené vždy najneskôr v prvý deň príslušného 
poistného obdobia, ak nebolo dohodnuté inak.
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DÔLEŽITÉ: Poistné môžete zaplatiť buď bankovým prevodom alebo 
poštovým poukazom. Poistné považujeme za zaplatené dátumom 
jeho pripísania na náš bankový účet. Po zaplatení prvého poistného 
Vám odporúčame predložiť spolu s návrhom doklad o jeho úhrade. 
Nakoľko nie sme povinní posielať Vám písomné upovedomenie na 
zaplatenie poistného, nastavte si pri bežnom poistnom napríklad 
trvalý príkaz na úhradu alebo súhlas s inkasom, a to najmä, 
ak platíte poistné mesačne. 

5.   Právo na poistné máme vždy do zániku poistenia. Prípadnú zvyšnú časť   za-
plateného poistného Vám vrátime, ak nie je v týchto VPPÚCH uvedené inak.

6.  Ak nastala poistná udalosť a z tohto dôvodu poistenie zaniklo, patrí nám 
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

7.  Na poistné zaplatené po dni jeho splatnosti môžeme uplatniť úrok z omeš-
kania podľa platných právnych predpisov.

KAPITOLA VII – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Uplatnenie nároku na poistné plnenie
1.  Ak nastane poistná udalosť, osoba, ktorá má právo na poistné plnenie 

musí jej vznik čo najskôr ako je to možné, písomne oznámiť na našu ad-
resu a predložiť všetky potrebné dokumenty v nami požadovanej forme. 
V príslušných OPP môžeme stanoviť konkrétne lehoty na nahlásenie 
poistnej udalosti. Premlčacia lehota na nahlásenie poistnej udalosti je 
upravená príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom 
znení. 

DÔLEŽITÉ: K nahláseniu poistnej udalosti je potrebné vyplniť tlačivo 
„Poistné hlásenie“, ktoré nájdete na našej internetovej stránke 
alebo Vám ho poskytne Váš finančný agent.

2.  Osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie nám musí vždy predložiť 
lekárske správy zo všetkých vyšetrení, hospitalizácií a chirurgických zá-
krokov súvisiacich s poistnou udalosťou. Zároveň, ak si to vyžiadame, 
musí nám predložiť aj kompletný výpis zo zdravotnej karty poisteného, 
lekárske správy dokumentujúce predchádzajúci zdravotný stav poistené-
ho za posledných 5 rokov pred začiatkom poistenia a/alebo pred poistnou 
udalosťou a výpis zo zdravotnej poisťovne, obsahujúci zoznam výkonov 
poskytnutých poistenému za nami určené obdobie, prípadne zabezpečiť 
vyplnenie nami zaslaných formulárov ošetrujúcim lekárom poisteného. 

DÔLEŽITÉ: Ak je poistnou udalosťou smrť poisteného, je potrebné nám 
predložiť aj tieto dokumenty:
a)  originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu a rodného listu 

poisteného, 
b) kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
c)  kópie všetkých lekárskych správ a dokumentov súvisiacich s úmrtím 

poisteného,
d)    iné dokumenty, ktoré môžeme požadovať v súvislosti s vyšetrovaním 

poistnej udalosti pričom tieto si v prípade potreby vyžiadame od  
osoby, ktorá poistnú udalosť nahlásila. 

3.  Ak poistnú udalosť vyšetrovala polícia alebo iný príslušný orgán, je potreb-
né nám predložiť policajnú alebo inú obdobnú úradnú správu a záznam 
o okolnostiach vzniku poistnej udalosti. Ak takáto správa neexistuje, je po-
trebné uviesť identifikačné údaje príslušného orgánu, ktorý udalosť vyše-
troval. V prípade pracovného úrazu je potrebné predložiť záznam o ňom.

Článok 2 – Výplata poistného plnenia
1.  Poistnú udalosť vyšetríme bez zbytočného odkladu a poistné plnenie vy-

platíme do 15 dní od ukončenia vyšetrovania potrebného na zistenie jej 
rozsahu. Poistné plnenie vyplatíme poistenému alebo jeho zákonnému 

zástupcovi. V prípade smrti poisteného vyplatíme poistné plnenie opráv-
nenej osobe.

DÔLEŽITÉ: Poistné plnenie závisí od povahy a rozsahu poistnej 
udalosti, ak v príslušných OPP nie je definované inak.

2.  Ak sme poistenému alebo oprávnenej osobe vyplatili maximálnu poistnú 
sumu, ktorá sa k danej poistnej udalosti viaže, ďalšiu zodpovednosť súvi-
siacu s touto poistnou udalosťou alebo jej dôsledkami nenesieme.

3.  Poistné plnenie a iné peňažné plnenia z Vašej zmluvy vyplatíme v mene 
platnej na území Slovenskej republiky v čase ich výplaty, pokiaľ sme sa 
v zmluve nedohodli inak.

4.  Poistné plnenie a/alebo iné peňažné plnenia z Vašej zmluvy znížime 
o akékoľvek Vaše splatné záväzky voči nám (napríklad o nezaplatenú 
platbu poistného). 

5.  Pri výplate poistného plnenia a/alebo iného peňažného plnenia na banko-
vý účet, môžeme od Vás, poisteného, oprávnenej osoby alebo inej osoby, 
ktorej bude poistné plnenie vyplácane,  požadovať vyplnenie nášho tlači-
va a úradné overenie podpisu. 

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Ak počas doby trvania poistenia zvýšime poistnú sumu na základe Va-

šej žiadosti, aplikujeme čakaciu lehotu podľa príslušných OPP aj na časť 
poistnej sumy, o ktorú bola poistná suma zvýšená. Čakacia lehota v takom 
prípade začína plynúť nasledujúci deň po dni účinnosti zvýšenia poistnej 
sumy. V prípade vzniku poistnej udalosti počas tejto lehoty vyplatíme iba 
poistnú sumu platnú pred jej zvýšením. 

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti  

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne  
z dôvodu alebo následkom:
a)  chorôb alebo úrazov, ktoré nastali pred začiatkom poistenia, ako aj ich 

neskorších následkov, bez ohľadu na to či poistený podstúpil v tejto 
súvislosti vyšetrenie alebo liečbu pred začiatkom poistenia;

b) vrodených chorôb, vád a stavov z nich vyplývajúcich;
c)  lekárskeho alebo chirurgického ošetrenia/zákroku, s výnimkou ošetre-

ní/zákrokov vykonaných z dôvodu úrazu, krytého poistnou zmluvou, 
ktorý nastal počas platnosti poistenia;

d)  samovraždy alebo pokusu o ňu, alebo sebapoškodenia, alebo telesné-
ho poškodenia spôsobeného konaním inej osoby s vedomím poistené-
ho, bez ohľadu na duševný stav poisteného;

e)  nevyhľadania zdravotnej starostlivosti, alebo porušenia liečebného re-
žimu;

f)  chorôb spôsobených vírusom HIV, syndrómu získaného zlyhania imu-
nity AIDS, ich komplikácií a/alebo akýchkoľvek odvodených ochorení, 
okrem prípadov keď je poistený infikovaný prostredníctvom krvnej 
transfúzie alebo počas výkonu zdravotníckeho povolania;

g)    vojny (bez ohľadu na to či je vyhlásená alebo nevyhlásená), invázie, 
pôsobenia cudzích mocností, ozbrojeného konfliktu, občianskej vojny, 
revolúcie, vzbury, výnimočného stavu alebo stavu obliehania;

h)  pôsobenia rádioaktívneho alebo ionizujúceho žiarenia jadrovej energie, 
následkom jadrovej katastrofy alebo poruchy jadrového zariadenia, 
alebo pôsobenia biologických a chemických látok následkom katastró-
fy alebo poruchy zariadenia;

i)  účasti na taktických vojenských cvičeniach vedúcich k rozvoju návykov 
pri vedení bojovej činnosti vojenských jednotiek a útvarov, na výcvikoch 
so zbraňou, výkonu streľby bojovou technikou, strážnou službou a prá-
cou s pyrotechnikou, kvapalnými plynmi a taktiež účasťou na výjazdoch 
a plnení úloh v zahraničných misiách na základe požiadaviek vládnych 
organizácií (napr. OSN, OBSE, EU, NATO);  alebo vojenským výcvikom, 
vojenským cvičením, plnením bojových úloh počas výkonu služby pois-
teného v ozbrojených silách (pozemné, vzdušné, námorné sily) akejkoľ-
vek krajiny, medzinárodnej organizácie, alebo  inej vojenskej  jednotky, 
a to v čase mieru alebo vojny;
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j)  úmyselnej účasti na protiprávnej činnosti, porušenia alebo pokusu  
o porušenie právnych predpisov, alebo kladenia odporu pri zatýkaní;

k)  letu poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným klzákom, akýmkoľvek 
padákom, vrátane paraglidingu, športovým alebo iným lietadlom, ako 
aj letu poisteného akýmkoľvek leteckým prostriedkom, ako pilota alebo 
posádky alebo ako pasažiera; s výnimkou pravidelných leteckých spo-
jení a charterovych (rekreačných/sezónnych) letov prevádzkovaných 
licencovaným leteckým prepravcom, oprávneným k preprave osôb ale-
bo letov za účelom prepravy poisteného ako pacienta alebo zranené-
ho alebo jeho sprievodu dopravným prostriedkom leteckej záchrannej 
služby;

l)  výkonu profesionálnej športovej činnosti, vrátane prípravy, tréningov 
a súťaží;

m)  účasti na závodoch motorových prostriedkov na súši, vo vode a vo 
vzduchu, vrátane skúšobných jázd a tréningov. Táto výluka sa ne-
vzťahuje na divákov nachádzajúcich sa v priestoroch vyhradených na 
sledovanie závodov.

2. Poistením tiež nie je kryté nasledovne:
a)  akákoľvek liečba alebo pobyt v zariadeniach, iných než nemocnice, 

ktoré poskytujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť,  sanatóriách, reha-
bilitačných centrách, ako aj nemocničných zariadeniach zameraných 
na rehabilitáciu;

b)  kozmetická a plastická chirurgia, okrem prípadov, keď je nutná ako 
zákrok po úraze krytom týmto poistením, odstránenie materských zna-
mienok a operácie očí z dôvodu refrakčnej vady (krátkozrakosť, ďale-
kozrakosť, astigmatizmus);

c)  liečba závislosti na alkohole alebo iných návykových látkach alebo  
liečba chorôb spôsobených alkoholom, drogami alebo inými návyko-
vými látkami;

3.  Ak poistná udalosť nastala z dôvodu riadenia motocykla s obsahom mo-
tora vyšším ako 125 ccm a poistený pri uzatváraní poistenia uviedol, že 
neriadi motocykle s takýmto obsahom, znížime poistné plnenie o 15%.

4.  Ak bola poistná udalosť ovplyvnená skutočnosťou, že poistený bol in-
toxikovaný alebo pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, 
ako aj liekov, ktoré neboli poskytnuté na lekársky predpis alebo boli pre-
dávkované alebo neboli dodržané pokyny súvisiace s ich užívaním, sme 
oprávnení poistné plnenie znížiť, maximálne až o 90%.

KAPITOLA VIII – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti 
1. Vy a rovnako aj poistený máte povinnosť poskytnúť pravdivé a úplné 
informácie, ktoré sa týkajú poistenia a jeho zmien.

DÔLEŽITÉ: Pokiaľ u Vás a/alebo u poisteného nastane zmena adresy  
a/alebo zmena iných osobných údajov (napr. priezvisko), ste povinní 
nám túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky a/alebo elektronicky.  
V prípade nahlásenia zmeny telefonicky alebo elektronicky, máme  
právo vyžiadať si aj písomnú formu oznámenia, pričom ste povinný 
našej žiadosti vyhovieť; v opačnom prípade nie sme povinní takúto 
zmenu vykonať.

2.  Tak Vy ako aj poistený ste povinní podniknúť všetky rozumné opatrenia 
k odvráteniu alebo zníženiu následkov úrazu alebo choroby.

3.  Poistený je povinný, čo najskôr po tom, ako došlo k poistnej udalosti 
(napr. chorobe alebo telesnému poškodeniu) vyhľadať a riadiť sa pokyn-
mi kvalifikovaného lekára a absolvovať lekársku prehliadku alebo vyše-
trenie, ak to od neho požadujeme. Ak tak neurobí, nenesieme zodpoved-
nosť za akékoľvek následky, ktoré vznikli z dôvodu nevyhľadania lekára 
alebo nedodržiavania jeho pokynov. 

4.  Poistený je povinný absolvovať lekárske vyšetrenia/prehliadky, ktoré sú 
nevyhnutné za účelom posúdenia nároku na poistné plnenie. Ak lekárs-
ke správy, ktoré nám predloží nebudú dostačujúce na preukázanie ná-
roku na poistné plnenie, máme právo požadovať doplnenie alebo novú 

lekársku správu. Rovnako je poistený povinný v prípade poistnej udalosti 
absolvovať na naše náklady dodatočnú lekársku prehliadku alebo vyše-
trenie, nami určeným lekárom, ak to od neho požadujeme.

5.  Poistený povinný na naše požiadanie dokázať, že poistná udalosť ne-
bola spôsobená žiadnou z okolností, ktoré sa nachádzajú vo výlukách 
z poistenia.

6.  Náklady spojené s vydaním potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti 
a súvisiacimi lekárskymi vyšetreniami znáša poistený. 

7.  Ak Vy ako poistník zomriete a poistené boli iné osoby, vstúpi na Vaše 
miesto ako poistník prvá dospelá poistená osoba uvedená v zmluve. Ak 
je poistníkom právnická osoba a táto zanikne bez právneho nástupcu, 
vstupuje na jej miesto ako poistník taktiež prvá dospelá poistená osoba 
uvedená v zmluve. Ak takáto osoba v zmluve nie je, vstupuje na miesto 
poistníka poistená osoba, ktorá je vo Vašej zmluve uvedená ako prvá 
v poradí, pričom do plnoletosti je zastupovaná zákonným zástupcom.

8.  Práva vyplývajúce z Vašej zmluvy môžete previesť na inú osobu len s na-
ším predchádzajúcim písomným súhlasom.

Článok 2 – Naše práva a povinnosti 
1.  Máme právo skúmať zdravotný stav poisteného s jeho súhlasom a na 

základe informácii, ktoré si vyžiadame od príslušných zdravotníckych za-
riadení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

2.  Ak sa zmenia podmienky rozhodujúce pre stanovenie výšky poistné-
ho, ako napríklad: parametre použité pri kalkulácii sadzieb poistného, 
nepriaznivý pomer medzi poistným určeným poistno-matematickými 
metódami a vyplatenými poistnými plneniami z poistení, máme právo pri-
merane upraviť výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie. Výšku 
nového poistného Vám oznámime písomne pred začiatkom poistného 
obdobia, ktorého sa týka. Súhlas s výškou nového poistného vyjadríte 
jeho zaplatením.

3.  Máme právo odmietnuť Vaš návrh na uzavretie poistenia, ak zistíme pod-
statné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s návrhom.

4.  Máme právo primerane znížiť poistné plnenie, ak na základe porušenia 
povinnosti uvedenej v článku 1 bode 1 tejto kapitoly bolo na Vašej zmluve 
určené nižšie poistné.

5.  Máme právo v prípade smrti poisteného požadovať vykonanie prehliadky 
mŕtveho a pitvy, ak to príslušné právne predpisy nezakazujú.

KAPITOLA IX – BONUSY
Článok 1 – Všeobecné podmienky pre uplatnenie bonusov 
1.  Ak má Vami zvolené poistenie nárok na nasledujúce bonusy, informácia 

o tom je súčasťou príslušných OPP.
2.  Nárok na bonus vzniká za predpokladu, že doplnkové poistenie je počas 

celého obdobia, ktoré sa vyhodnocuje v platnosti a zároveň bolo riad-
ne zaplatené poistné. Za riadne zaplatené poistné považujeme poistné 
splatné počas celého obdobia, ktoré sa vyhodnocuje a ktoré bolo pripísa-
né na náš bankový účet.

Článok 2 – Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1.  Ak počas prvých troch rokov poistenia nenastala poistná udalosť, pri kto-

rej bolo vyplatené poistné plnenie, máte nárok na bonus vo výške 10%  
z riadne zaplateného poistného počas týchto troch rokov. 

VYSVETLENIE: Bonus vypočítame z celkovej výšky riadne zaplateného 
poistného, bez indexácie. Každý typ poistenia, ktorý je súčasťou 
zmluvy sa posudzuje samostatne. Rovnako sa samostatne 
posudzujú jednotliví poistení v rámci zmluvy.  

2.  Bonus bude automaticky pripísaný na špeciálny účet vytvorený pre tento 
účel. Prostriedky na tomto účte budú zhodnocované vo výške minimálne 
0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy, ak o ich výplatu nepožiadate 
skôr.

3.  Ak po vyplatení bonusu dôjde k výplate poistného plnenia v súvislosti 
s poistnou udalosťou, ktorá nastala v priebehu prvých troch rokov, zní-
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žime poistné plnenie o už vyplatený bonus prípadne máme právo takto 
pripísaný bonus vymáhať. 

Článok 3 – Bonus za vernosť
1.  Ak bolo poistné za prvých sedem rokov poistenia riadne zaplatené, bez-

prostredne po uplynutí tohto obdobia Vám automaticky navýšime poistnú 
sumu za toto poistenie o 10%. 

DÔLEŽITÉ: Pripísanie bonusu za vernosť si nevyžaduje dodatočné 
ocenenie zdravotného stavu a Vaše poistné zostáva nezmenené.  
Navýšená poistná suma je platná až do konca poistenia.

2.  Ak počas prvých siedmych rokov dôjde k zmene poistnej sumy, bonus vy-
počítame ako 10% z najnižšej poistnej sumy platnej počas tohto obdobia.

KAPITOLA X – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Postúpenie práv
1.  Ak Vám vznikne voči inej osobe právo na náhradu škody, ktorá bola spô-

sobená poistnou udalosťou podľa zmluvy, toto právo prechádza na nás 
až do výšky poskytnutého poistného plnenia. 

Článok 2 – Poplatky
1.  Poplatky, ktoré súvisia s Vašou zmluvou, sú súčasťou poistného uvede-

ného v zmluve, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
2.  Poplatky za notára alebo iné náklady, ktoré súvisia s akoukoľvek výplatou 

zo zmluvy, znáša osoba, ktorej sa poistné plnenie vypláca.

Článok 3 – Právny poriadok a súdne spory 
1. Jazykom pre komunikáciu je slovenský jazyk.
2. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3.  Všetky spory, ktoré môžu zo zmluvy vzniknúť, je oprávnený rozhodovať 

príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 4 – Komunikácia
1.  Na komunikovanie s Vami, poistenými a/alebo právnymi zástupcami 

(vrátane zákonných zástupcov) Vás a poistených ohľadom zmluvy a vecí 
s ňou súvisiacich môžeme používať aj prostriedky elektronickej komu-
nikácie (napr. telefón, e-mail, SMS, fax a podobne).  To platí, iba ak ste 
nám poskytli kontaktné údaje pre využitie elektronickej komunikácie  
a pokiaľ ste neodmietli tento spôsob komunikácie. Vyššie uvedený spô-
sob komunikácie nenahrádza písomnú formu, pokiaľ z platných právnych 
predpisov nevyplýva niečo iné.

VYSVETLENIE: Komunikovať s Vami môžeme nielen písomne, ale aj  
telefonicky a elektronicky, napríklad cez e-mail, SMS, fax a iné komuni-
kačné prostriedky. Pri niektorých právnych úkonoch musí mať komuniká-
cia písomnú formu, napríklad: poistka, výpoveďpoistenia,  
prípadne iný úkon, pri ktorom je to uvedené v týchto VPPÚCH.

2.  Dokumentáciu Vám a/alebo poistenému môžeme zasielať zabezpečene 
cez prostriedky elektronickej komunikácie, pokiaľ sa s Vami a/alebo pois-
teným na tom dohodneme. 

3.  Skutočnosti a úkony, o ktorých to stanovujú právne predpisy, a/alebo  
u ktorých to výslovne požadujeme, je potrebné nám doručiť v písomnej 
forme.

Článok 5 – Doručovanie
1.  Písomnosti doručujeme na poslednú nám známu adresu, ktorá nám bola 

oznámená.
2.  Písomnosť považujeme za doručenú dňom, keď si ju adresát alebo jeho 

oprávnený zástupca prevezme, ako aj dňom, keď ju adresát alebo jeho 
oprávnený zástupca odmietne prevziať.

3.  Ak existuje prekážka na strane adresáta, kvôli ktorej nie je možné písom-
nosť doručiť, považujeme ju za doručenú dňom, keď uplynie lehota na 
uloženie zásielky u doručovateľa. To platí, aj keď sa adresát o doručení 
nedozvedel. 

4.  Tento článok sa primerane uplatní aj na doručovanie dokumentov prost-
riedkami elektronickej komunikácie podľa článku 3 tejto kapitoly.

Článok 6 – Záver
1.  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto poistnou 

zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Občianskeho 
zákonníka a zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov.

2.   Od ustanovení týchto VPPÚCH sa môžno v zmluve a/alebo v prísluš-
ných OPP odchýliť, prípadne ich doplniť, pokiaľ je to v zmluve, v týchto 
VPPÚCH alebo v príslušných OPP uvedené.

3. Tieto VPPÚCH boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie smrti následkom úrazu
a/alebo trvalých následkov úrazu 
a/alebo trvalých následkov úrazu 
s progresívnym plnením do 500% 
alebo do 1000%
(ďalej len „OPP ADI“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP ADI dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úra-

zu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“). 

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Časť A – Smrť následkom úrazu
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, následkom ktorého je smrť pois-

teného.

Časť B – Trvalé následky úrazu
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý mu spôsobí trvalé následky 

definované vo VPPÚCH.

DÔLEŽITÉ: Poistná udalosť definovaná v časti A a časti B tejto kapitoly, 
musí byť priamym následkom úrazu, bez pôsobenia akýchkoľvek iných 
príčin, dôkazom čoho sú viditeľné pomliaždeniny alebo poranenia na 
vonkajšom tele (s výnimkou prípadov utopenia alebo vnútorného 
poranenia). Úraz musí poistený utrpieť počas platnosti tohto 
poistenia a smrť alebo trvalé následky musia nastať najneskôr 
do jedného roka odo dňa úrazu. 

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Časť A – Smrť následkom úrazu
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Ak je v zmluve dohodnuté poistenie smrti následkom úrazu a dôjde 

k poistnej udalosti podľa kapitoly II časti A, týchto OPP ADI, následkom 
ktorej je smrť poisteného, vyplatíme oprávnenej osobe poistnú sumu do-
hodnutú v zmluve.

DÔLEŽITÉ: V prípade smrti poisteného následkom úrazu pri dopravnej  
nehode, vyplatíme oprávnenej osobe 2 – násobok dohodnutej  
poistnej sumy. 

Článok 2 – Výluky z poistenia 
1.  Oprávnenej osobe nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti 

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne  
z dôvodu alebo následkom:
a) akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
b)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hnisavých) infekcií, 

ktoré vznikli v dôsledku reznej rany alebo poranenia následkom 
úrazu a sú kryté poistením.

2.  Oprávnenej osobe nevzniká nárok na 2-násobok dohodnutej poistnej 

sumy v prípade úrazu pri dopravnej nehode, ak k tejto došlo :
a)  pri preprave poisteného na takom mieste dopravného prostriedku, 

ktoré nie je určené na prepravu osôb,
b)  pri preprave poisteného dopravným prostriedkom, ktorý bol používa-

ný neoprávnene (t.j. najmä ak bol dopravný prostriedok vedený bez 
príslušného oprávnenia na jeho vedenie, alebo ak ide o odcudzený 
dopravný prostriedok).

Časť B – Trvalé následky úrazu
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Ak je v zmluve dohodnuté poistenie trvalých následkov úrazu a/alebo 

trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 500 %/1000 %  
a dôjde k poistnej udalosti podľa kapitoly II časti B, týchto OPP ADI, ná-
sledkom ktorej má poistený trvalé následky, vyplatíme poistenému nasle-
dovné poistné plnenie:
–  príslušné percento z poistnej sumy pre dané poškodenie podľa Tabuľky 

ocenenia trvalých následkov úrazu, (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 1).   
Ak trvalé následky, ktoré utrpel poistený, nie sú uvedené v Tabuľke, 
poistné plnenie stanovíme podľa ich závažnosti, porovnaním s trvalými 
následkami uvedenými v Tabuľke.

–  v prípade poistenia trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 
500 %/1000 % bude k percentu poškodenia ocenenému podľa Tabuľky, 
alebo porovnaním, zohľadnená nasledovná progresia: 

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením do 500% 

Percento poškodenia (PP) Poistné plnenie ako 
percento z poistnej sumy

0%  až   20% rovnaké ako % PP
21% až   40% 3 krát PP mínus   40%
41% až   60% 5 krát PP mínus 120%
61% až   80% 7 krát PP mínus 240%

    81% až 100% 9 krát PP mínus 400%

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením do 1000% 

Percento poškodenia (PP) Poistné plnenie ako 
percento z poistnej sumy

0%  až   20% rovnaké ako % PP
21% až   40% 4 krát PP mínus     60%
41% až   60% 10 krát PP mínus   300%
61% až   80% 15 krát PP mínus   600%

    81% až 100% 20 krát PP mínus 1000%
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DÔLEŽITÉ:  Prípadné obmedzenie schopnosti poisteného vykonávať 
jeho zamestnanie a/alebo športovú činnosť a/alebo iné aktivity, ktoré 
vykonával pred úrazom, sa pri oceňovaní trvalých následkov 
nezohľadňuje.

2.  Ak jeden úraz spôsobí viaceré trvalé následky, príslušné percentá po-
škodenia za jednotlivé trvalé následky sa sčítajú, výsledné percento po-
škodenia nemôže presiahnuť 100%. 

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Poistné plnenie vyplatíme iba v prípade, ak sú trvalé následky lekárom 

uznané ako definitívne a trvalé, bez predpokladu na zlepšenie. V prípade 
straty funkcie (napr. obmedzenie hybnosti končatiny, strata zraku, reči, 
sluchu a pod.) sa trvalé následky posudzujú po 12 mesiacoch odo dňa 
úrazu, ktorý ich spôsobil.

2.  Ak poistený nedodržal alebo odmietol liečbu a následky úrazu sa z tohto 
dôvodu zhoršili, poistné plnenie určíme podľa následkov úrazu, ktoré by 
za rovnakých okolností utrpela zdravá osoba, pokiaľ by dodržala liečbu.

DÔLEŽITÉ: Pri oceňovaní výšky poistného plnenia berieme do úvahy 
vždy len skutočné následky daného úrazu. V prípade predchádzajúceho 
telesného poškodenia sa prihliada na predchádzajúci zdravotný 
stav poisteného, ktorý sa zohľadní v ocenení.

DÔLEŽITÉ: Z jednej poistnej udalosti bude vždy vyplatené iba jedno z 
plnení uvedených v časti A a B, tejto kapitoly. Ak sme poistenému vyplatili 
poistné plnenie pre prípad trvalých následkov úrazu a na následky tohto 
úrazu neskôr zomrel, poistné plnenie pre prípad smrti znížime 
o už vyplatené percento poistného plnenia pre prípad trvalých 
následkov úrazu.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti  

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne 
z dôvodu alebo následkom:
a) akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
b)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hnisavých) infekcií, ktoré 

vznikli v dôsledku reznej rany alebo poranenia následkom úrazu a sú 
kryté poistením,

c) slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pruhov/prietrží), 
d) hernií (pruhov/prietrží) medzistavcovej platničky, vertebrogénneho 
algického syndrómu, ischiasu, lumbaga a ich komplikácií.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od veku poisteného v čase 

začiatku poistenia a je stanovený takto:
a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia ešte nemal dovŕše-

ných 18 rokov, 
b)  80 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia mal od 18 do 79 rokov 

(vrátane).

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1. Poistenie zanikne, ak nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:

a) uznanie nároku na poistné plnenie v prípade smrti následkom úrazu,
b)  uznanie nároku jedného alebo viac poistných plnení za trvalé následky po 

jednom alebo viacerých úrazoch, v prípade ak percento poškodenia spolu  
dosiahne 100%. 

KAPITOLA V – BONUSY 
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa podmienok uvede-

ných v kapitole IX VPPÚCH. 

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  V súlade s kapitolou VIII článkom 1 bodom 4 VPPÚCH, je poistený po-

vinný, ak to od neho požadujeme, absolvovať lekársku prehliadku alebo 
vyšetrenie za účelom stanovenia trvalých následkov úrazu.

DÔLEŽITÉ: Máme právo určiť lekára, ktorý vykoná prehliadku alebo 
vyšetrenie poisteného. Výplata poistného plnenia závisí od rozsahu 
trvalých následkov zistených na základe tejto lekárskej prehliadky 
alebo vyšetrenia. 

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Vyhlásenie poisteného za mŕtveho
1.  V prípade, ak je poistený nezvestný a následne bude vyhlásený za mŕtve-

ho, považujeme to za smrť následkom úrazu.
2.  Ak sa dodatočne preukáže, že je poistený naďalej nažive, máme právo na 

vrátenie poistného plnenia za smrť následkom úrazu.

Článok 2 – Záver 
1.  Ak ustanovenia týchto OPP ADI zužujú, alebo sú v rozpore s ustanovenia-

mi VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP ADI.
2.  Od ustanovení týchto OPP ADI sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-

slušné ustanovenia týchto OPP ADI dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje 
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3. Tieto OPP ADI boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP BBB dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úra-

zu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“). 

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je: 

a) zlomenina spôsobená úrazom poisteného a/alebo,
b) popálenina spôsobená úrazom poisteného.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento 

z poistnej sumy uvedené v Tabuľke ocenenia zlomenín a popálenín (ďalej 
len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 6).

2.  Ak príslušný typ zlomenín a/alebo popálenín nie je uvedený v Tabuľke, 
poistné plnenie stanovíme podľa ich závažnosti, porovnaním ich stupňa 
alebo rozsahu so zlomeninami a/alebo popáleninami v nej uvedenými. 
Stupeň alebo rozsah zlomenín a popálenín v takomto prípade určí náš 
zmluvný lekár.

3.  Ak jeden úraz spôsobí viaceré zlomeniny a/alebo popáleniny, príslušné 
percentá poškodenia za jednotlivé zlomeniny a/alebo popáleniny sa sčí-
tajú, celkové poistné plnenie bude vyplatené maximálne do výšky 100% 
poistnej sumy.

Článok 2 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti  

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne  
z dôvodu alebo následkom akýchkoľvek chorôb a ich následkov.

2. Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
a) patologické zlomeniny, vrátane zlomenín spôsobených osteoporózou,
b) stresové zlomeniny,
c) zlomeniny a popáleniny, ktoré existovali pred začiatkom tohto poistenia.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1. Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od veku poisteného v čase 
začiatku poistenia a je stanovený takto:

a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia ešte nemal dovŕše-
ných 18 rokov,

b)  80 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia mal od 18 do 79 rokov 
(vrátane).

KAPITOLA V – BONUSY 
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa podmienok uvede-

ných v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver 
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia týkajúce sa poistenia 

Oslobodenia od platenia poistného, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve 
dojednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP BBB zužujú, alebo sú v rozpore s ustanovenia-
mi VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP BBB.

3.  Od ustanovení týchto OPP BBB sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-
slušné ustanovenia týchto OPP BBB dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel 
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4. Tieto OPP BBB boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.

PR_OPP_BBB_196/03_0617/0618                                                   BBB N2
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP OC dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 

úrazu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Autonehoda – náhodná a/alebo neočakávaná udalosť v cestnej premáv-

ke, ktorá nebola úmyselne spôsobená poisteným a:
 – došlo pri nej k zraneniu poisteného,
 –  nastala u poisteného ako u vodiča alebo prepravovanej osoby v súvis-

losti s premávkou dvojstopového motorového vozidla, ktoré je určené 
na prepravu osôb a má platné osvedčenie alebo doklad o evidencii 
vozidla, 

 –  bola ohlásená orgánu policajného zboru v súlade s príslušnými právny-
mi predpismi o cestnej premávke.

2.  Sledované obdobie – obdobie 5 po sebe nasledujúcich rokov počas 
doby trvania poistenia. Prvé sledované obdobie začína dňom začiatku 
poistenia a každé ďalšie sledované obdobie začína ihneď po ukočení 
predchádzajúceho sledovaného obdobia.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý vznikol prvýkrát po začiatku 

poistenia, vyžaduje si liečbu pod dohľadom kvalifikovaného lekára a doba 
jeho nevyhnutného liečenia je dlhšia ako 4 po sebe nasledujúce dni. 

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme poistné plnenie vypo-

čítané ako:
denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu x počet dní nevyhnut-

ného liečenia úrazu
pričom platí:
Výška dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu (ďalej len 
„denná dávka“) zodpovedá poistnej sume dohodnutej pre toto poistenie 
v zmluve.
Počet dní nevyhnutného liečenia úrazu (ďalej len „doba liečenia úrazu“), 
sa určí na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára poisteného o dĺžke 
liečby, ktoré zohľadňuje vznik, následky úrazu a s tým súvisiaci priebeh 
liečby. Okolnosti úrazu a doba liečenia musia byť zároveň preukázané do-
kumentáciou uvedenou v kapitole VIII článku 1 VPPÚCH. Maximálny po-
čet dní liečenia konkrétnych typov telesného poškodenia, za ktorý može 
byť vyplatené poistné plnenie, je uvedený v Tabuľke ocenenia maximálnej 
doby liečenia úrazu (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 4).

DÔLEŽITÉ: Ak je skutočný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako maximál-
ny čas nevyhnutného liečenia uvedený Tabuľke, poistné plnenie zodpove-
dá maximálnemu času nevyhnutného liečenia uvedenému v Tabuľke.
Ak je skutočný čas nevyhnutného liečenia kratší ako maximálny čas 
nevyhnutného liečenia uvedený v Tabuľke, poistné plnenie 
zodpovedá skutočnému času nevyhnutného liečenia úrazu 
poisteného.

2.  Ak príslušný typ telesného poškodenia nie je uvedený v Tabuľke, pri ur-
čovaní poistného plnenia budeme postupovať podľa závažnosti telesného 
poškodenia, porovnaním jeho doby liečenia s telesnými poškodeniami  
v nej uvedenými. Maximálny počet dní liečenia v takomto prípade určí náš 
zmluvný lekár.

3.  Ak poistený utrpel následkom jedného úrazu viacero telesných poškodení 
súčasne, poskytneme mu poistné plnenie len za telesné poškodenie s na-
jdlhšou dobou liečenia.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik hneď, ako je to mož-

né, najneskôr však do 14 dní písomne oznámiť na našu adresu a predložiť 
všetky dokumenty v nami požadovanej forme. Ak úraz nebol nahlásený do 
14 dní od jeho vzniku, máme právo primerane znížiť poistné plnenie, ma-
ximálne však do výšky 50%. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, 
keď to závažnosť alebo povaha úrazu nedovoľuje.

2.  Denná dávka sa vypláca vždy od 1. dňa doby liečenia a v súvislosti s jed-
nou poistnou udalosťou maximálne za dobu 365 dní.

3.  Poistné plnenie vyplatíme poistenému naraz, po ukončení liečby, za celú 
dobu liečenia úrazu.

4.  Do doby liečenia úrazu nie je zahrnutá doba liečenia, počas ktorej sa poiste-
ný podroboval len občasným zdravotným kontrolám a/alebo rehabilitácii na  
zmiernenie dôsledkov úrazu, a ani doba liečenia úrazu, počas ktorej pois-
tený absolvoval výkon kozmetickej a/alebo plastickej chirurgie a/alebo 
zásah, ktorý nebol z lekárskeho hľadiska nevyhnutný.

5.  Ak poistený utrpel viacero následných nesúvisiacich úrazov, ktorých doby 
liečenia sa prekrývajú, poskytneme poistenému za každý deň liečenia 
vždy len jednu dennú dávku. 

6.  V prípade opakovaného liečenia toho istého úrazu sa doby liečenia sčítajú 
a posudzujeme ich ako jednu poistnú udalosť.

7.  Ak úraz poisteného nastal pri autonehode, má poistený právo na výplatu  
2 – násobku dennej dávky dojednanej v zmluve za dobu liečenia úrazu.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti  

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne   
z dôvodu alebo následkom:
a) akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
b)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hnisavých) infekcií, ktoré 

vznikli v dôsledku reznej rany alebo poranenia následkom úrazu a sú 
kryté poistením,

c) slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pruhov/prietrží),
d)  hernií (pruhov/prietrží) medzistavcovej platničky, vertebrogénneho al-

gického syndrómu, ischiasu, lumbaga a ich komplikácií.

2. Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
a)  akékoľvek rany, ktoré neboli ošetrené revíziou, excíziou okrajov alebo 

stehmi, prípadne iným spôsobom chirurgického ošetrenia nahrádzajú-
cim šitie rany, výnimkou sú rany, v prípade ktorých ich charakter alebo 
dlhší čas od úrazu neumožňuje takéto chirurgické ošetrenie,

b)  telesné poškodenia vzniknuté priamym účinkom slnečného žiarenia na 
kožu,

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie denných dávok 
za liečenie úrazu
(ďalej len „OPP OC“)
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c)  vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mlieč-
nych),

d) poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca,
e)  prípady, ktoré vznikli pri nasledujúcich rizikových činnostiach a/alebo 

športových aktivitách: horolezectvo, potápanie do hĺbky viac ako 35m, 
rafting, bungee jumping.

3.  Poistné plnenie za dobu nevyhnutného liečenia vykĺbenia končatín vypla-
tíme iba za podmienky, že bolo vykĺbenie kvalifikovaným lekárom liečené 
minimálne repozíciou (napravením), s výnimkou ak je v lekárskej správe 
výslovne uvedené, že repozícia nebola potrebná a z akého dôvodu.

4.  V prípade podvrtnutí kĺbov je nevyhnutnou podmienkou vzniku nároku na 
poistné plnenie, že podvrtnutia boli kvalifikovaným lekárom liečené mini-
málne bandážou.

5.  V prípade stanovenia diagnózy otras mozgu a určenia stupňa, musia byť 
diagnóza a stupeň potvrdené neurologickým alebo chirurgickým pracovis-
kom, kde bol poistený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri otrasoch 
mozgu stredného a ťažkého stupňa je nevyhnutnou podmienkou vzniku 
nároku na poistné plnenie hospitalizácia poisteného, v prípade nesplnenia 
tejto podmienky bude doba nevyhnutného liečenia posudzovaná ako pri 
otrase mozgu ľahkého stupňa.

6.  V prípade poranenia elektrickým prúdom, slnečného alebo tepelného 
úpalu, stredne ťažkých a ťažkých prípadov vzniknutých následkom otráv 
plynmi, parami, účinkami žiarenia a chemických jedov, je nevyhnutnou 
podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie hospitalizácia poisteného. 
Za následky opakovaného pôsobenia plynov, pár, žiarení a chemických 
jedov, nevzniká poistenému nárok na poistné plnenie.

7.  V prípade ak pred dátumom začiatku tohto poistenia existovalo akékoľvek 
telesné poškodenie kĺbov a/alebo chrbtice, ktoré bolo následkom úrazu 
alebo ochorenia, v takom prípade akékoľvek úrazy tých istých kĺbov a/
alebo chrbtice, ktoré poistený utrpí počas trvania tohto poistenia, nebudú 
kryté týmto poistením a poistenému nevznikne z tohto dôvodu nárok na 
poistné plnenie.

8.  V prípade vzniku opakovaných úrazov kĺbov a/alebo chrbtice, ako aj  
v prípade vzniku opakovaných úrazov, následkom ktorých poistený utrpí 
iba pomliaždenie/narazenie mäkkých tkanív, a ktoré poistený utrpí počas 
trvania tohto poistenia, vzniká poistenému nárok na poistné plnenie ma-
ximálne 1 – krát v priebehu jedného roku trvania poistenia a maximálne 
3 – krát počas celej doby platnosti poistenia.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od veku poisteného v čase 

začiatku poistenia, a je stanovený takto:
a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia ešte nemal dovŕšených 

18 rokov, 
b)  65 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia mal od 18 do 64 rokov 

(vrátane).

KAPITOLA V – BONUSY 
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia, vzniká nárok na bonus podľa podmienok uvede-

ných v kapitole IX VPPÚCH. 
2.  Ak v sledovanom období nebolo vyplatené žiadne poistné plnenie z tohto 

poistenia a poistné za toto poistenie bolo riadne zaplatené, automaticky 
navýšime poistnú sumu tohto poistenia o 30 % počas obdobia jedného 
roka, ktorý nasleduje bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Naše práva a povinnosti
1.  Máme právo dopĺňať a/alebo meniť Tabuľku, najmä v súvislosti so zme-

nami v lekárskej vede a/alebo lekárskej praxe a/alebo v nadväznosti na 
iný lekársky alebo medicínsky dôvod. O zmene a/alebo doplnení Tabuľky 
Vás budeme písomne, bez zbytočného odkladu informovať. V prípade 
nesúhlasu s navrhovanými zmenami máte právo s okamžitou platnosťou 
vypovedať Vašu zmluvu, prípadne jej časť, s ktorou nesúhlasíte.

DÔLEŽITÉ: Výška poistného plnenia bude určená na základe Tabuľky 
platnej ku dňu nahlásenia poistnej udalosti. Tabuľku uverejňujeme 
na našej internetovej stránke.

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver 
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia týkajúce sa poistenia 

Oslobodenia od platenia poistného, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve 
dojednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP OC zužujú, alebo sú v rozpore s ustanovenia-
mi VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP OC.

3.  Od ustanovení týchto OPP OC sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-
slušné ustanovenia týchto OPP OC dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje 
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4. Tieto OPP OC boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP OCP dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 

úrazu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý vznikol prvýkrát po začiatku 

poistenia, vyžaduje si liečbu pod dohľadom kvalifikovaného lekára a doba 
jeho nevyhnutného liečenia je dlhšia ako 14 po sebe nasledujúcich dní.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme poistné plnenie vypočí-

tané ako príslušné percento z poistnej sumy pre dané poškodenie uvede-
né v Tabuľke ocenenia bolestného za liečenie úrazu (ďalej len „Tabuľka“, 
viď. Príloha č. 5).

2.  Ak príslušný typ poškodenia nie je uvedený v Tabuľke, pri určovaní poist-
ného plnenia budeme postupovať podľa závažnosti, porovnaním takéhoto 
poškodenia s poškodeniami v nej uvedenými. Závažnosť poškodenia v ta-
komto prípade určí náš zmluvný lekár.

3.  Ak poistený utrpel následkom jedného úrazu viacero telesných poškodení 
súčasne, poskytneme mu poistné plnenie za telesné poškodenie, ktoré 
má v Tabuľke priradené najvyššie percento.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik hneď, ako je to mož-

né, najneskôr však do 14 dní písomne oznámiť na našu adresu a predložiť 
všetky dokumenty v nami požadovanej forme. Ak úraz nebol nahlásený do 
14 dní od jeho vzniku, máme právo primerane znížiť poistné plnenie, ma-
ximálne však do výšky 50%. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, 
keď to závažnosť alebo povaha úrazu nedovoľuje.

2.  Do doby liečenia nie je zahrnutá doba liečenia, počas ktorej sa poistený 
podroboval len občasným zdravotným kontrolám a/alebo rehabilitácii na 
zmiernenie dôsledkov úrazu, a ani doba liečenia, počas ktorej poistený 
absolvoval výkon kozmetickej a/alebo plastickej chirurgie a/alebo zásah, 
ktorý nebol z lekárskeho hľadiska nevyhnutný.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti s 

udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne   
z dôvodu alebo následkom:
a) akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
b)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hnisavých) infekcií, ktoré 

vznikli v dôsledku reznej rany alebo poranenia následkom úrazu a sú 
kryté poistením,

c) slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pruhov/prietrží),
d)  hernií (pruhov/prietrží) medzistavcovej platničky, vertebrogénneho al-

gického syndrómu, ischiasu, lumbaga a ich komplikácií.
2. Poistením tiež nie je kryté nasledovné:

a)  akékoľvek rany, ktoré neboli ošetrené revíziou, excíziou okrajov alebo 

stehmi, prípadne iným spôsobom chirurgického ošetrenia nahrádzajú-
cim šitie rany, výnimkou sú rany, v prípade ktorých ich charakter alebo 
dlhší čas od úrazu neumožňuje takéto chirurgické ošetrenie,

b)  telesné poškodenia vzniknuté priamym účinkom slnečného žiarenia na 
kožu, akékoľvek slnečné alebo tepelné úpaly, popáleniny I. stupňa bez 
ohľadu na ich rozsah,

c)  vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mlieč-
nych),

d) poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca,
e) akékoľvek pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu, pomliaždenie tváre 
s odreninami a podliatinami,
f )  poleptanie/popálenie spojovky I. stupňa, perforujúce poranenie spojov-

ky bez poranenia bielka, povrchová odrenina rohovky,
g) traumatický šok bez ohľadu na jeho stupeň,
h)  prípady, ktoré vznikli pri nasledujúcich rizikových činnostiach a/alebo 

športových aktivitách: horolezectvo, potápanie do hĺbky viac ako 35m, 
rafting, bungee jumping.

3.  Poistné plnenie z dôvodu vykĺbenia končatín vyplatíme iba za podmienky, 
že bolo vykĺbenie kvalifikovaným lekárom liečené minimálne repozíciou 
(napravením), s výnimkou ak je v lekárskej správe výslovne uvedené, že 
repozícia nebola potrebná a z akého dôvodu.

4.  V prípade podvrtnutí kĺbov je nevyhnutnou podmienkou vzniku nároku na 
poistné plnenie, že podvrtnutia boli kvalifikovaným lekárom liečené mini-
málne bandážou.

5.  V prípade stanovenia diagnózy otras mozgu a určenia stupňa, musia byť 
diagnóza a stupeň potvrdené neurologickým alebo chirurgickým pracovis-
kom, kde bol poistený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri otrasoch 
mozgu stredného a ťažkého stupňa je nevyhnutnou podmienkou vzniku 
nároku na poistné plnenie hospitalizácia poisteného, v prípade nesplne-
nia tejto podmienky bude výška poistného plnenia určená ako pri otrase 
mozgu ľahkého stupňa.

6.  V prípade poranenia elektrickým prúdom, slnečného alebo tepelného 
úpalu, stredne ťažkých a ťažkých prípadov vzniknutých následkom otráv 
plynmi, parami, účinkami žiarenia a chemických jedov, je nevyhnutnou 
podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie hospitalizácia poisteného. 
Za následky opakovaného pôsobenia plynov, pár, žiarení a chemických 
jedov, nevzniká poistenému nárok na poistné plnenie.

7.  V prípade ak pred dátumom začiatku tohto poistenia existovalo akékoľvek 
telesné poškodenie kĺbov a/alebo chrbtice, ktoré bolo následkom úra-
zu alebo ochorenia, v takom prípade akékoľvek úrazy tých istých kĺbov  
a/alebo chrbtice, ktoré poistený utrpí počas trvania tohto poistenia, ne-
budú kryté týmto poistením a poistenému nevznikne z tohto dôvodu nárok 
na poistné plnenie.

8.  V prípade vzniku opakovaných úrazov kĺbov a/alebo chrbtice, ako aj  
v prípade vzniku opakovaných úrazov, následkom ktorých poistený utrpí 
iba pomliaždenie/narazenie mäkkých tkanív, a ktoré poistený utrpí počas 
trvania tohto poistenia, vzniká poistenému nárok na poistné plnenie ma-
ximálne 1 – krát v priebehu jedného roku trvania poistenia a maximálne 
3 – krát počas celej doby platnosti poistenia.

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie bolestného
za liečenie úrazu 
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KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od veku poisteného v čase 

začiatku poistenia a je stanovený takto:
a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia ešte nemal dovŕšených 

18 rokov, 
b)  65 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia mal od 18 do 64 rokov 

(vrátane).

KAPITOLA V – BONUSY 
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa podmienok uvede-

ných v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  Máme právo dopĺňať a/alebo meniť Tabuľku, najmä v súvislosti so zme-

nami v lekárskej vede a/alebo lekárskej praxi a/alebo v nadväznosti na 
iný lekársky alebo medicínsky dôvod. O zmene a/alebo doplnení Tabuľky 
Vás budeme písomne, bez zbytočného odkladu informovať. V prípade 
nesúhlasu s navrhovanými zmenami máte právo s okamžitou platnosťou 
vypovedať Vašu zmluvu, prípadne jej časť, s ktorou nesúhlasíte.

DÔLEŽITÉ: Za aktuálnu Tabuľku sa považuje Tabuľka platná ku dňu 
nahlásenia poistnej udalosti. Tabuľku uverejňujeme na našej 
internetovej stránke.

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver 
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia týkajúce sa poistenia 

Oslobodenia od platenia poistného, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve 
dojednané.

2.  Na toto poistenie sa nevzťahuje zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bo-
lesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v platnom znení.

3.  Ak ustanovenia týchto OPP OCP zužujú, alebo sú v rozpore s ustanove-
niami VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP OCP.

4.  Od ustanovení týchto OPP OCP sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to 
príslušné ustanovenia týchto OPP OCP dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje 
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

5. Tieto OPP OCP boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP HS dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úra-

zu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Časť A – Chirurgický zákrok
1.  Poistnou udalosťou je chirurgický zákrok, ktorý podstúpi poistený z dôvo-

du úrazu a/alebo choroby.

Časť B – Hospitalizácia 
1.  Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného z dôvodu úrazu a/alebo 

choroby.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Časť A –  Chirurgický zákrok

Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento  

z poistnej sumy, uvedené pre daný chirurgický zákrok v Tabuľke ocene-
nia chirurgických zákrokov (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 2).

2.  Ak príslušný chirurgický zákrok nie je uvedený v Tabuľke, poistné plnenie 
stanovíme podľa jeho náročnosti, porovnaním stupňa náročnosti tohto 
chirurgického zákroku so zákrokmi v nej uvedenými.

3.  Ak poistený podstúpi viacero chirurgických zákrokov súčasne, poskyt-
neme mu poistné plnenie za ten podstúpený chirurgický zákrok, ktorý je  
v Tabuľke ohodnotený najvyšším percentom.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik písomne oznámiť 

na našu adresu hneď, ako je to možné, najneskôr však do 30 dní. Ak 
poistná udalosť nebola nahlásená do 30 dní od jej vzniku, máme právo 
primerane znížiť poistné plnenie, maximálne však do výšky 50%. Toto 
ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, keď to závažnosť zdravotného 
stavu poisteného nedovoľuje.

2.  Ak poistený počas doby trvania poistenia opakovane podstúpi chirurgické 
zákroky týkajúce sa:
– kĺbov horných a/alebo dolných končatín, alebo
– endoskopické vyšetrenia tráviaceho traktu, alebo
– sklerotizácie žíl,
má v tejto súvislosti nárok na poistné plnenie maximálne 1 – krát počas 
jedného roka trvania poistenia a maximálne 3 – krát počas celej doby trva-
nia poistenia.

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 60 dní a plynie od začiatku poistenia. Poistenému ne-

vzniká nárok na poistné plnenie v súvislosti s chorobami, ktoré nastali 
počas čakacej lehoty.

2. V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti s 

udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne   
z dôvodu alebo následkom:

a)  ochorenia zubov a ich komplikácií (zákroky vykonané na umelom chru-
pe taktiež nie sú kryté poistením),

b)  zdravotných ťažkostí súvisiacich s umelým oplodnením, tehotenstvom, 
potratom, pôrodom a súvisiacimi komplikáciami, ktoré nastanú počas 
prvých dvoch rokov od začiatku poistenia,

c) duševných chorôb a ich komplikácií.
2. Poistením tiež nie je kryté nasledovné:

a)  bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, keď neexistovali 
žiadne objektívne náznaky zhoršenia normálneho zdravia, laboratór-
ne testy alebo röntgenové vyšetrenia, okrem takých, ku ktorým došlo 
počas uznanej pracovnej neschopnosti na základe predošlej lekárskej 
prehliadky,

b)  plánované chirurgické zákroky, na ktoré nie je zdravotný dôvod, alebo 
ktoré boli určené alebo dohodnuté pred začiatkom poistenia alebo pred 
skončením čakacej lehoty, podľa príslušných poistných podmienok.

Časť B – Hospitalizácia 

Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme denné odškodné vo 

výške dohodnutej poistnej sumy od 1. dňa hospitalizácie až do 365. dňa 
hospitalizácie, za predpokladu, že jeho hospitalizácia bude trvať nepretr-
žite po dobu viac ako 24 hodín.

DÔLEŽITÉ: Poistenému, ktorý je hospitalizovaný 10 a viac dní, vyplatíme 
za obdobie od 10. dňa do konca hospitalizácie denné  odškodné 
vo výške 1,5 – násobku dohodnutej poistnej sumy.

DÔLEŽITÉ: Poistenému, ktorý je hospitalizovaný na jednotke intenzívnej 
starostlivosti (JIS), vyplatíme za toto obdobie denné odškodné 
vo výške 2 – násobku dohodnutej poistnej sumy.

2.  Prijatia do nemocnice, ktoré nasledujú za sebou z rovnakého alebo po-
dobného dôvodu, posudzujeme ako jednu poistnú udalosť, ak medzi nimi 
neuplynulo aspoň 12 mesiacov, počas ktorých nebol poistený z tohto 
dôvodu hospitalizovaný.

VYSVETLENIE: V prípade podľa bodu 2. sa denné odškodné za  
jednotlivé hospitalizácie sčítava a bude vyplatené maximálne za  
365 dní hospitalizácie poisteného.

Článok 2 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 60 dní a plynie od začiatku poistenia. Poistenému ne-

vzniká nárok na poistné plnenie v súvislosti s chorobami, ktoré nastali 
počas čakacej lehoty.

2. V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.
Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti  

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne   
z dôvodu alebo následkom:

Osobitné poistné podmienky 
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a)  ochorenia zubov a ich komplikácií (zákroky vykonané na umelom chru-
pe taktiež nie sú kryté poistením),

b) duševných chorôb a ich komplikácií.
2. Poistením tiež nie je kryté nasledovné:

a)  bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, keď neexistovali 
žiadne objektívne náznaky zhoršenia normálneho zdravia, laboratór-
ne testy alebo röntgenové vyšetrenia, okrem takých, ku ktorým došlo 
počas uznanej pracovnej neschopnosti na základe predošlej lekárskej 
prehliadky,

b)  plánované hospitalizácie, na ktoré nie je zdravotný dôvod, alebo ktoré 
boli určené alebo dohodnuté pred začiatkom poistenia alebo pred skon-
čením čakacej lehoty, podľa príslušných poistných podmienok.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek 
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od veku poisteného v čase 

začiatku poistenia, a je stanovený takto:
a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia ešte nemal dovŕšených 

18 rokov, 
b)  65 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia mal od 18 do 64 rokov 

(vrátane).

KAPITOLA V – BONUSY 
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa podmienok uvede-

ných v kapitole IX VPPÚCH.  

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Článok 1 – Záver 
1.  Ak ustanovenia týchto OPP HS zužujú, alebo sú v rozpore s ustanovenia-

mi VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP HS.
2.  Od ustanovení týchto OPP HS sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-

slušné ustanovenia týchto OPP HS dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje 
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3. Tieto OPP HS boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.

PR_OPP_HS_201/03_0617/0618                                                      HS N2

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná 
zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná 
zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností  
v Dubline pod č. 415123
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod       
1.  Tieto OPP PN dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úra-

zu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“). 

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Poistený –  je fyzická osoba zamestnaná v Slovenskej republike v pracov-

nom pomere, ktorý nie je pracovným pomerom na kratší pracovný čas, 
alebo samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ).

2.  Pracovná neschopnosť –  doba, počas ktorej poistený na základe rozhod-
nutia kvalifikovaného lekára dočasne nemôže vykonávať a ani nevyko-
náva svoje zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť  alebo inú 
pracovnú činnosť, ktorá je v rozpore s liečebným režimom stanoveným 
lekárom.

DÔLEŽITÉ: Pracovná neschopnosť začína dňom, ktorý je na Potvrdení  
o dočasnej pracovnej neschopnosti poisteného, vystavenom kvalifikovaným 
lekárom, uvedený ako dátum začiatku pracovnej neschopnosti  
a končí dňom predchádzajúcim dátumu ukončenia pracovnej  
neschopnosti uvedenom na tomto potvrdení. 

Článok 3 – Odkladná lehota a maximálna doba výplaty
1.  Odkladná lehota – minimálny počet dní nepretržitého trvania pracovnej ne-

schopnosti, ktorý je podmienkou na to, aby mal poistený nárok na poistné 
plnenie.

2.  Maximálna doba výplaty – maximálny počet dní pracovnej neschopnosti, 
za ktoré vyplatíme poistenému poistné plnenie pre každú poistnú udalosť.

VYSVETLENIE: Ak ste si v zmluve zvolili kombináciu odkladnej lehoty  
a maximálnej doby výplaty napr. „21/365“, znamená to, že poistenému 
vyplatíme poistné plnenie za podmienky, ak jeho pracovná  
neschopnosť trvala minimálne 21 dní a budeme ho vyplácať  
maximálne do 365.dňa trvania pracovnej neschopnosti.

DÔLEŽITÉ: Ak pracovná neschopnosť poisteného nastala následkom úrazu,  
v dôsledku ktorého bol poistený hospitalizovaný, skracuje sa odkladná 
lehota na 7 dní. Uvedené platí pre všetky odkladné lehoty uvedené 
v zmluve.   

3.  Poistený si môže vybrať jednu z kombinácií odkladnej lehoty a maximá-
lnej doby výplaty, ktoré sú uvedené v zmluve. 

Článok 4 – Poistné a typ sadzby poistného
1.  Výška poistného závisí od zvoleného typu sadzby, kombinácie odkladnej 

lehoty a maximálnej doby výplaty, vstupného veku poisteného a aktuá-
lneho veku poisteného v danom roku poistenia.

2.  Typ sadzby poistného predstavuje časové obdobie, počas ktorého sa 
výška poistného nemení. Výnimkou je ustanovenie kapitoly VIII článku 
2 bodu 2 VPPÚCH.

3.  V rámci poistenia pracovnej neschopnosti je možné vybrať si jeden  
z nasledujúcich typov sadzby poistného:
–  5 ročná – poistné sa automaticky zvýši na každé 5. výročie poistenia, 

pričom je použitá v tom čase platná sadzba pre aktuálny vek poisteného,

–  10 ročná – poistné sa automaticky zvýši na každé 10. výročie pois-
tenia, pričom  je použitá v tom čase platná sadzba pre aktuálny vek 
poisteného,

–  do 65 rokov – poistné sa počas trvania poistenia nemení a stanoví sa 
podľa aktuálneho veku poisteného na začiatku poistenia. 

DÔLEŽITÉ: Zmenu poistného Vám písomne oznámime pred výročím 
poistenia, od ktorého má byť zmena účinná.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo 

choroby poisteného, pri ktorej dochádza k zníženiu alebo strate príjmu 
poisteného a počas ktorej zároveň poistený poberá náhradu príjmu od 
zamestnávateľa alebo nemocenské dávky podľa príslušných právnych 
predpisov SR.

2.  Pracovná neschopnosť priznaná súčasne z dôvodu viacerých chorôb 
(diagnóz) alebo úrazov, sa považuje za jednu poistnú udalosť. 

3. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území SR.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme poistné plnenie vypo-

čítané ako: 
denná dávka za poistenie pracovnej neschopnosti  

x  počet dní pracovnej neschopnosti 
pričom platí:
Výška dennej dávky za poistenie pracovnej neschopnosti (ďalej len 
„denná dávka“)  zodpovedá poistnej sume dohodnutej pre toto poistenie  
v zmluve. Denná dávka nesmie byť vyššia ako maximálna denná dáv-
ka, ktorá je  uvedená v Tabuľke maximálnych denných dávok  (ďalej len 
„Tabuľka“, viď. Príloha č. 9), a je závislá od príjmu poisteného. Definícia 
príjmu poisteného je súčasťou Tabuľky. 

2.  Poistné plnenie vyplatíme poistenému spätne od 1. dňa pracovnej ne-
schopnosti až po posledný deň pracovnej neschopnosti (vrátane), za 
predpokladu, že doba trvania pracovnej neschopnosti bola minimálne 
rovná alebo dlhšia ako odkladná lehota.  

3.  Ak poistné plnenie z tohto poistenia, spolu s predpokladanými plneniami 
od ostatných poisťovateľov z poistení, ktoré kryjú stratu príjmu z dôvodu 
pracovnej neschopnosti, prekročí maximálnu dennú dávku zodpovedujú-
cu príjmu poisteného za posledných 12 mesiacov pred vznikom poistnej 
udalosti, máme právo znížiť poistné plnenie tak, aby k tomuto prekročeniu 
nedošlo.

DÔLEŽITÉ: Ak pracovná neschopnosť poisteného nastala následkom úrazu,  
v dôsledku ktorého bol poistený hospitalizovaný, vyplatíme poistenému 
3 – násobok dennej dávky za každý deň hospitalizácie. Toto  
ustanovenie sa nevzťahuje na dni, počas ktorých poistený 
nebol hospitalizovaný.

Osobitné poistné podmienky 
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PRÍKLAD:  Zvolili ste si kombináciu odkladnej lehoty a maximálnej doby
výplaty „21/365“ s dojednanou dennou dávkou vo výške 10 Eur a u pois-
teného nastala poistná udalosť. Ak je napríklad poistený práceneschopný:
–  z dôvodu úrazu alebo choroby 30 dní v domácom liečení, vyplatíme mu 

poistné plnenie vo výške = 300 Eur (denná dávka 10 Eur x 30 dní),
–   z dôvodu úrazu alebo choroby 15 dní v domácom liečení, nevyplatíme 

mu poistné plnenie nakoľko mu naň nevzniká nárok,
–    z dôvodu úrazu 15 dní, z toho 5 dní je hospitalizovaný a 10 dní v domá-

com liečení, vyplatíme mu poistné plnenie = 250 Eur (denná dávka 10 
Eur x 5 dní x 3 + denná dávka 10 Eur x 10 dní). V tomto prípade sme 
skrátili odkladnú lehotu z 21 dní na 7 dní nakoľko bol poistený 
hospitalizovaný v dôsledku úrazu podľa kapitoly l článku 3.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik písomne oznámiť na 

našu adresu hneď po uplynutí odkladnej lehoty. Ak tak poistený z vážnych 
dôvodov nemôže urobiť, je povinný nám potrebné dokumenty predložiť 
ihneď ako to bude možné, najneskôr však do 7 dní odkedy tieto dôvody 
prestanú existovať.

VYSVETLENIE: V prípade poistnej udalosti je potrebné nám bez predošlé-
ho vyžiadania predložiť tieto dokumenty:
Pri nahlasovaní poistnej udalosti – hneď po uplynutí odkladnej lehoty:
a)  kópiu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaveného na 

základe príslušných právnych predpisov ošetrujúcim lekárom v Sloven-
skej republike s uvedením príslušných kódov diagnóz,

b)  kópiu potvrdenia, že táto pracovná neschopnosť trvá aj po uplynutí od-
kladnej lehoty,

c)  kópiu Oznámenia Sociálnej poisťovne o priznaní nároku na poberanie 
nemocenských dávok,

d) Potvrdenie o výške príjmu, 
e)  kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré poistený podstúpil 

v súvislosti s ochorením alebo úrazom, ktoré boli dôvodom pracovnej 
neschopnosti.

Počas trvania pracovnej neschopnosti – minimálne raz mesačne: 
a) kópiu Potvrdenia o trvaní pracovnej neschopnosti k aktuálnemu dátumu,
b)  kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré poistený podstúpil 

pred ukončením pracovnej neschopnosti.   

Po ukončení pracovnej neschopnosti – do 5 dní od jej skončenia:
a)  kópiu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti s vyznačeným dá-

tumom jej ukončenia,
b)  kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré poistený 

podstúpil pred ukončením  pracovnej neschopnosti.   

DÔLEŽITÉ: Na posúdenie nároku na poistné plnenie je vždy potrebné 
predložiť kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré poistený 
podstúpil počas celého obdobia trvania pracovnej neschopnosti. 

DÔLEŽITÉ: V prípade poistnej udalosti je potrebné nám na základe nášho 
vyžiadania predložiť aj nasledujúce dokumenty:
a)  Potvrdenie o výške akýchkoľvek plnení, ktoré v dôsledku pracovnej  

neschopnosti prijal poistený od zamestnávateľa alebo z nemocenského 
poistenia,

b)  Potvrdenie o výške akýchkoľvek plnení, ktoré v dôsledku pracovnej  
neschopnosti prijal poistený od ostatných poisťovateľov.

2.  Poistné plnenie vyplatíme iba v prípade, ak je poistený počas celej doby 
trvania pracovnej neschopnosti liečený kvalifikovaným lekárom, zdržuje 
sa na mieste určenom v Potvrdení o pracovnej neschopnosti a podstupuje 
pravidelné kontrolné vyšetrenia, minimálne raz mesačne, alebo je hospi-
talizovaný v nemocnici.

3.  Ak počas trvania pracovnej neschopnosti dôjde k zániku poistenia, pois-
tenému zaniká nárok na výplatu poistného plnenia za dni pracovnej ne-
schopnosti po zániku poistenia.

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 60 dní a plynie od začiatku poistenia. Poistenému ne-

vzniká nárok na poistné plnenie v súvislosti is chorobami, ktoré nastali 
počas čakacej lehoty.

2. V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.
3.  V súvislosti s ochorením chrbtice alebo kĺbov, ako aj zdravotnými kompli-

káciami v súvislosti s tehotenstvom, umelým oplodnením, potratom, pôro-
dom a s ich priamymi alebo nepriamymi následkami, je čakacia lehota  
2 (dva) roky od začiatku poistenia.

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti  

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne   
z dôvodu alebo následkom duševnej choroby alebo poruchy správania 
poisteného.

2.    Poistením tiež nie sú kryté  plánované hospitalizácie a/alebo chirurgic ‑
ké zákroky, na ktoré nie je zdravotný dôvod, alebo ktoré boli určené ale-
bo dohodnuté pred začiatkom poistenia alebo pred skončením čakacej 
lehoty, podľa príslušných poistných podmienok.

3.  V prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu alebo ochorenia kĺbov 
a/alebo chrbtice, poistiteľ vyplatí poistné plnenie len v prípade, ak je ocho-
renie/diagnóza alebo úrazové poškodenie potvrdené CT (počítačovou to-
mografiou), MR (magnetickou rezonanciou) alebo RTG vyšetrením.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1. Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie je 65 rokov. 

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.  Poistenie zanikne dňom, keď nastane ktorákoľvek z nasledujúcich sku-

točností:
a)  poistený bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v dôsledku trvalej 

duševnej choroby alebo poruchy,
b)  poistenému bol na základe právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu 

priznaný akýkoľvek dôchodok (starobný, predčasný starobný, invalidný, 
výsluhový alebo iný obdobný dôchodok podľa osobitných predpisov)  
v zmysle platných právnych predpisov SR,

c)  poistený bol uznaný invalidným na základe právoplatného rozhodnutia 
štátneho orgánu, v zmysle platných právnych predpisov SR, avšak ne-
splnil ďalšie podmienky pre vznik nároku na invalidný dôchodok alebo 
iný obdobný invalidný  dôchodok podľa osobitných predpisov. 

d) zanikol trvalý pobyt poisteného v Slovenskej republike,
e)  poistený ukončil zamestnanie alebo podnikateľskú činnosť uvedené  

v zmluve (v takomto prípade poistenie zanikne dňom zániku pracovné-
ho pomeru alebo dňom zániku živnostenského oprávnenia, resp. iného 
oprávnenia na podnikanie, ak sa obidve strany nedohodli inak pred zá-
nikom poistenia),

DÔLEŽITÉ: Za ukončenie zamestnania sa nepovažuje, ak sa poistený  
zamestná nasledujúci deň po ukončení predchádzajúceho  
zamestnania a jeho pracovný pomer pokračuje bez prerušenia. 

f) poistený sa stal osobou, ktorá nemá žiadny príjem v zmysle týchto 
OPP.
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DÔLEŽITÉ: Zánikom poistenia, zaniká aj naša povinnosť vyplácať 
poistné plnenie.

KAPITOLA V – BONUSY 
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonusy podľa podmienok uvede-

ných v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  Vy a/alebo poistený ste povinný informovať nás bez zbytočného odkladu 

o ukončení alebo zmene zamestnania (samostatnej zárobkovej činnosti) 
uvedeného v zmluve.

2.  Vy a/alebo poistený ste povinný informovať nás bez zbytočného odkladu 
o poklese príjmu poisteného uvedeného v zmluve, ak ide o pokles vyšší 
ako 20%.

3.  V prípade poistnej udalosti je poistený, ak si to vyžiadame, povinný splno-
mocniť príslušné inštitúcie (napr. zamestnávateľa, daňový úrad, Sociálnu 
poisťovňu a pod.) na poskytnutie informácii za účelom možnosti overenia 
príjmu poisteného.

4.  Poistený je povinný dodržiavať liečebný režim (vrátane časového rozpä-
tia vychádzok), zdržiavať sa v mieste určenom v potvrdení o pracovnej 
neschopnosti a umožniť nám kontrolu dodržiavania predpísaného liečeb-
ného režimu. V prípade, ak sa tak nestane, považujeme to za porušenie 
liečebného režimu. 

5.  Ak sme poistenému začali vyplácať poistné plnenie a jeho pracovná ne-
schopnosť aj naďalej trvá, je nám poistený povinný bez vyzvania predkla-
dať potvrdenie o trvaní pracovnej neschopnosti, ako aj lekárske správy  
z podstúpených vyšetrení, v pravidelných intervaloch 30 dní od posled-
ného predloženia potvrdenia. Ak tak neurobí, ukončíme vyplácanie poist-
ného plnenia.

6.  Na základe písomnej žiadosti a s naším súhlasom, môžete požiadať o 
zmeny na Vašej zmluve. Poistné plnenie vyplácané na základe zmien vo 
Vašej zmluve sa bude týkať len tých poistných udalostí, ktoré nastali po 
dátume účinnosti zmeny.

Článok 2 – Naše práva a povinnosti 
1.  V prípade, ak úmyselné  porušenie povinností uvedených v bodoch 1 až 

5 článku 1 tejto kapitoly, malo podstatný vplyv na zvýšenie rozsahu nášho 
poistného plnenia voči Vám, máme právo primerane upraviť poistné plnenie.

2.  V prípade poistnej udalosti máme právo získavať informácie o finančnom 
stave a/alebo príjmoch poisteného.

3.  Máme právo upraviť výšku dennej dávky a tým aj výšku poistného, ak 
dohodnutá denná dávka presiahne výšku maximálnej dennej dávky sta-
novenej podľa kapitoly III článku 1. Upravenú dennú dávku použijeme 
pre všetky poistné udalosti, ktoré nastali po zmene príjmu poisteného.  
V takomto prípade máme zároveň nárok na poistné v pôvodnej výške až 
do dátumu vykonania úpravy dennej dávky. 

DÔLEŽITÉ: Zmenu podľa článku 2 bodu 1 tejto kapitoly neuplatníme,  
ak pokles príjmu poisteného nepresiahol 20%.

4.  Ak pracovná neschopnosť trvá dlhšie ako 1 mesiac, máme právo ju 
preveriť. Na základe výsledku preverenia, môžeme v odôvodnených 
prípadoch znížiť poistné plnenie.

VYSVETLENIE: Preverením pracovnej neschopnosti sa rozumie predov-
šetkým prešetrenie zdravotnej dokumentácie, absolvovanie lekár‑
skej prehliadky nami určeným lekárom, kontrola dodržiavania 
liečebného režimu, prípadne iný odôvodnený spôsob kontroly. 

5.  Ak je doba trvania pracovnej neschopnosti neprimerane dlhšia, ako ob-
vyklá priemerná doba liečenia danej choroby alebo následkov úrazu,  
a zároveň táto dĺžka nie je dostatočne zdôvodnená v zdravotnej doku-
mentácii, máme právo určiť výšku poistného plnenia tak, aby bolo zohľad-
nená primeraná doba liečenia. V takomto prípade môže stanoviť dĺžku 
pracovnej neschopnosti a tým aj rozsah poistného plnenia, lekár určený 
poisťovateľom.

6.  Máme právo odmietnuť poistné plnenie, ak poistený nepredloží všetky 
nami požadované dokumenty.

7.  Ak pri vzniku poistnej udalosti zistíme, že nám poistený pri uzatvorení 
zmluvy uvidol nepravdivé údaje o výške svojho príjmu, poistenie takejto 
osoby platne nevznikne a vrátime zodpovedajúce zaplatené poistné. 

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver 
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia týkajúce sa pois-

tenia Oslobodenia od platenia poistného, ak je takéto poistenie vo Vašej 
zmluve dojednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP PN zužujú, alebo sú v rozpore s ustanovenia-
mi VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP PN.

3.  Od ustanovení týchto OPP PN sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-
slušné ustanovenia týchto OPP PN dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel  
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4. Tieto OPP PN boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.

PR_OPP_PN_207/03_0617/0618                                                        PN N2
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zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná 
zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností  
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod       
1.  Tieto OPP PIS dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úra-

zu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“). 

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Miera poklesu – percentuálny pokles schopnosti poisteného vykonávať 

zárobkovú činnosť kvôli dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu v 
porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

2.  Invalidita – pokles schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť, 
pri ktorom je miera poklesu vyššia ako 40%.

DÔLEŽITÉ: Invalidita musí byť poistenému uznaná právoplatným 
rozhodnutím, v súlade s legislatívou platnou 
v Slovenskej republike. 

3.  Sociálna poisťovňa – štátna inštitúcia, oprávnená na posudzovanie invali-
dity, podľa príslušnej legislatívy platnej v Slovenskej republike, bez ohľadu 
na jej oficiálny názov.

Článok 3 – Varianty poistenia
1.  V rámci poistenia invalidity je možné vybrať si z nasledujúcich variantov 

poistenia:
a) Invalidita od 41 %,
b) Invalidita od 71%.

Článok 4 – Forma výplaty a Maximálna doba krytia
1.  Forma výplaty – spôsob výplaty poistného plnenia dohodnutý v zmluve. 

Poistený si môže vybrať jednu z nasledujúcich foriem výplaty: 
a) Jednorazová výplata z konštantnej poistnej sumy 
    –  poistné a poistná suma zostávajú nezmenené počas celej doby 

trvania poistenia, ak v týchto OPP PIS nie je uvedené inak.
b) Jednorazová výplata z klesajúcej poistnej sumy 
    –  poistná suma, dohodnutá pri uzavretí zmluvy, sa automaticky 

znižuje vždy k výročiu poistenia o 1/n svojej hodnoty, kde n je počet  
rokov do konca maximálnej doby krytia dojednanej v zmluve. Nová 
znížená poistná suma je platná pre rok trvania poistenia nasledujúci 
po uvedenom znížení. Poistné zostáva nezmenené počas celej 
doby trvania poistenia.

c) Mesačná výplata
    –  poistná suma bude vyplatená poistenému vo forme mesačných vý-

plat.
2.  Maximálna doba krytia – maximálne časové obdobie dohodnuté  

v zmluve, počas ktorého zostane poistenie v platnosti.

DÔLEŽITÉ: Poistený si môže vybrať maximálnu dobu krytia do 65 rokov 
alebo na 10 rokov, podľa toho, aká maximálna doba krytia je pre 
ním zvolenú formu výplaty k dispozicií. 

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistná udalosť sa určuje v závislosti od variantu poistenia zvoleného  

v zmluve:

a) Invalidita od 41 %
Poistnou udalosťou je invalidita poisteného z dôvodu úrazu alebo choroby   
s mierou poklesu 41% a viac.
b) Invalidita od 71 %
Poistnou udalosťou je invalidita poisteného z dôvodu úrazu alebo choroby  
s mierou poklesu 71% a viac.

DÔLEŽITÉ: Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme deň vzniku
invalidity uvedený v právoplatnom rozhodnutí Sociálnej poisťovne 
o uznaní invalidity.

DÔLEŽITÉ: Invalidita musí nastať počas doby trvania poistenia, resp. rozhod-
nutie o uznaní invalidity musí nadobudnúť právoplatnosť počas doby trvania 
poistenia a počas života poisteného. Invalidita musí byť spôsobená násled-
kom úrazu, ktorý nastal  prvýkrát až po dátume začiatku poistenia 
alebo následkom choroby, ktorej príznaky sa  prejavili prvýkrát 
až po dátume začiatku poistenia.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistné plnenie pre jednotlivé varianty poistenia bude vyplatené jedným  

z nasledujúcich spôsobov podľa toho, ktorá z foriem výplaty je dohodnutá 
v zmluve: 

a)  Jednorazová výplata z konštantnej poistnej sumy
1.  V prípade poistnej udalosti vyplatíme poistné plnenie v závislosti od 

miery poklesu podľa tejto Tabuľky:

Stupeň 
invalidity

Miera 
poklesu

Poistné plnenie 
vyjadrené 

ako príslušné 
percento 

z poistnej sumy

Splátky poistného 
plnenia vyjadrené 

ako príslušné 
percento 

z poistnej sumy

I. 41% – 70% 50% 1. splátka = 25%
2. splátka = 25%

II. 71% – 100% 100% 1. splátka = 50%
2. splátka = 50%

VYSVETLENIE: Ak sa poistený stane invalidným s mierou poklesu od 
41% - 70%,vyplatíme poistné plnenie vo výške 50% z dohodnutej 
poistnej sumy za toto poistenie. V prípade miery poklesu viac ako 
70% vyplatíme celú dohodnutú poistnú sumu za toto poistenie. 
Poistné plnenie bude v oboch prípadoch vyplatené v dvoch 
splátkach.

2.  Poistné plnenie vyplatíme poistenému v dvoch splátkach podľa vyššie 
uvedenej Tabuľky nasledovne:
a)  1. splátku poistného plnenia vyplatíme do 15 dní od ukončenia vyšetro-

vania poistnej udalosti,
b)  2. splátku poistného plnenia vyplatíme v prípade, ak nám poistený do-

ručí dokumenty, ktoré potvrdia, že pri prvom následnom kontrolnom 
posúdení invalidity Sociálnou poisťovňou nenastal pokles stupňa inva-
lidity poisteného podľa vyššie uvedenej Tabuľky.

Osobitné poistné podmienky  
pre poistenie invalidity
(ďalej len „OPP PIS“)
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c)  V prípade, ak pri prvom následnom kontrolnom posúdení invalidity So-
ciálnou poisťovňou  došlo k poklesu stupňa invalidity poisteného podľa 
vyššie uvedenej Tabuľky, nárok na výplatu 2. splátky poistného plnenia 
poistému nevzniká.

d)  V prípade, ak pri prvom následnom kontrolnom posúdení invalidity 
došlo k zvýšeniu stupňa invalidity poisteného podľa vyššie uvedenej 
Tabuľky, vyplatíme mu zostávajúcu časť dohodnutej poistnej sumy.

VYSVETLENIE: Ak sa stupeň invalidity po prvom následnom kontrolnom 
posúdení invalidity nezmenil, poistné plnenie je vyplatené v dvoch splát-
kach. Ak sa stupeň invalidity znížil, druhú splátku nevyplatíme.  Ak 
sa stupeň invalidity zvýšil, druhú splátku navýšime tak, aby bolo 
spolu vyplatených 100% dohodnutej poistnej sumy v zmluve.

3.  Ak na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne nebolo poistenému sta-
novené žiadne následné kontrolné posúdenie invalidity z dôvodu, že  
u poisteného nie je predpoklad na zlepšenie zdravotného stavu a zníženie 
stupňa invalidity, vyplatíme poistenému poistné plnenie naraz, v jednej 
splátke.

4.  Ak sme poistenému vyplatili poistné plnenie v rámci I. stupňa invalidity 
podľa vyššie uvedenej Tabuľky, poistenie naďalej zostáva v platnosti pre 
prípad  II.stupňa invalidity, pričom pôvodne dohodnutú poistnú sumu zní-
žime na polovicu a zároveň primerane znížime poistné. Tieto zmeny Vám 
oznámime spolu s oznámením o výplate poistného plnenia, pričom máte 
právo:
a)  zmenu akceptovať tým, že zaplatíte upravené poistné. Nové poistné je 

platné od najbližšieho dátumu splatnosti poistného, ktorý nasleduje po 
oznámení zmeny.

b)  zmenu odmietnuť tým, že do 30 dní od doručenia nášho oznámenia 
zašlete písomnú žiadosť o ukončenie poistenia na našu adresu. Pois-
tenie v takomto prípade zaniká posledným dňom poistného obdobia,  
v ktorom bola žiadost doručená na našu adresu.

b) Jednorazová výplata z klesajúcej poistnej sumy
1.  V prípade poistnej udalosti vyplatíme poistenému aktuálnu poistnú sumu, 

platnú v čase vzniku poistnej udalosti.
2.  Poistné plnenie vyplatíme poistenému v dvoch rovnakých splátkach na-

sledovne: 
a)  1. splátku poistného plnenia vo výške 50% z aktuálnej poistnej sumy 

vyplatíme do 15 dní od ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti,
b)  2. splátku poistného plnenia vo výške 50% z aktuálnej poistnej sumy 

vyplatíme, ak nám poistený doručí dokumenty, ktoré potvrdia, že pri 
prvom následnom kontrolnom posúdení invalidity Sociálnou poisťov-
ňou nie je miera poklesu nižšia ako dolná hranica variantu poistenia 
dojednaného v zmluve.

c)  V prípade, ak pri prvom následnom kontrolnom posúdení invalidity 
Sociálnou poisťovňou nastal pokles stupňa invalidity poisteného pod 
dolnú hranicu zvoleného variantu poistenia, nárok na výplatu 2. splátky 
poistného plnenia poistenému nevzniká.

c)  Mesačná výplata
1.  V prípade poistnej udalosti vyplatíme poistenému  poistné plnenie formou 

mesačných výplat vo výške dohodnutej poistnej sumy. 
2.  Mesačné výplaty budeme poistenému vyplácať od kalendárneho mesia-

ca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom poistná udalosť nastala a bude-
me mu ich vyplácať dovtedy, kým bude miera poklesu zodpovedať dojed-
nanému variantu poistenia. 

3. Nárok na poistné plnenie formou mesačnej výplaty zaniká:
a)  posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom prestal byť poistený 

invalidný v zmysle dojednaného variantu poistenia,
b)  posledným dňom poistného obdobia, v ktorom poistený dosiahol vek 

65 rokov,
c) smrťou poisteného.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený nám musí jej vznik písomne ozná-

miť na našu adresu do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní 
invalidity.

DÔLEŽITÉ: V prípade poistnej udalosti je nám vždy potrebné predložiť tieto 
dokumenty:
a)  originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o uznaní 

invalidity,
b) posudok posudkového lekára vrátane informácie o príčine vzniku invalidity,
c)   všetky lekárske správy a dokumenty týkajúce sa úrazu/choroby, 

ktorý spôsobil invaliditu.

2. Nárok na poistné plnenie si musí poistený uplatniť počas svojho života.

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 18 mesiacov a plynie od začiatku poistenia. Poiste-

nému nevzniká nárok na poistné plnenie v súvislosti invaliditou, ktorá 
nastala počas čakacej lehoty.

2. Čakacia lehota sa uplatňuje iba v prípade invalidity z dôvodu choroby. 

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti  

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne   
z dôvodu alebo následkom:
a) duševnej choroby alebo poruchy správania poisteného;

DÔLEŽITÉ: Táto výluka sa nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali 
v súvislosti s poklesom pracovnej schopnosti poisteného najmenej o 71 %, 
za podmienky, že príznaky duševnej choroby alebo poruchy 
poisteného sa začali prejavovať až po začiatku poistenia.

b)  bolestí chrbtice (lumbalgie, dorzopatie, spondylopatie a pod.) bez ob-
jektívneho neurologického nálezu potvrdzujúceho postihnutie miechy  
a/alebo miešnych koreňov.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1. Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie je 65 rokov. 
Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1. Poistenie zanikne, ak nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:

a)  uznanie nároku na poistné plnenie, s výnimkou prípadu popísaného 
v kapitole III článok 1 a) bod 4.

b)  uplynutie 10 rokov v prípade, ak má poistený dojednanú maximálnu 
dobu krytia 10 rokov,

VYSVETLENIE: V takomto prípade poistenie zanikne najneskôr 
o 24:00 hod. dňa, ktorý predchádza 10. výročiu poistenia.

c) priznanie starobného alebo predčasného starobného dôchodku,
d)  pozbavenie poisteného spôsobilosti na právne úkony v dôsledku trvalej 

duševnej choroby  alebo poruchy.

KAPITOLA V – BONUSY 
Článok 1 – Nárok na bonus
1. V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa kapitoly IX 
VPPÚCH. 

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  Poistený je povinný oznámiť nám  zmenu akýchkoľvek skutočností 

rozhodujúcich pre výplatu poistného plnenia podľa týchto OPP PIS (pre-
dovšetkým zmenu miery poklesu) najneskôr do 15 dní od rozhodnutia 
Sociálnej poisťovne.
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2.  Ak poistený poruší povinnosť uvedenú v bode 1 tohto článku alebo povin-
nosť uvedenú v kapitole III článku 2 týchto OPP PIS, máme právo znížiť 
poistné plnenie úmerne vplyvu tohto porušenia na rozsah povinnosti plniť.

3.  V prípade poistného plnenia vyplácaného formou mesačnej výplaty je 
poistený povinný každý rok pred výročím uznania invalidity predložiť nám 
dokumenty, ktoré potvrdzujú, že invalidita naďalej trvá.

4.  Ak nám poistený neoznámi zmeny uvedené v bode 1 a 3 tohto článku, 
máme navyše právo vymáhať vrátenie vyplatených mesačných výplat, na 
ktoré poistený nemal nárok. 

Článok 2 – Naše práva a povinnosti 
1.  Máme právo posúdiť, či miera poklesu podľa rozhodnutia o uznaní invali-

dity zodpovedá zdravotnému stavu poisteného prostredníctvom prehliad-
ky u nami určeného kvalifikovaného lekára.  

2. Máme právo primerane znížiť alebo úplne odmietnuť poistné plnenie ak:
– poistený odmietne absolvovať lekársku prehliadku podľa bodu 1 tohto 
článku, alebo
– miera poklesu nezodpovedá zdravotnému stavu poisteného a podľa vý-
sledkov lekárskej prehliadky poistná udalosť nenastala.

3.  Máme právo posudzovať mieru poklesu výlučne podľa lekárskej prehli-
adky, ktorú vykoná nami určený kvalifikovaný lekár, ak nastane zmena 
legislatívy, ktorou sa riadi Sociálna poisťovňa pri určovaní miery poklesu 
alebo ak nastanú iné skutočnosti, ktoré budú mať významný dopad na 
určovanie miery poklesu.

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver 
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia týkajúce sa pois-

tenia Oslobodenia od platenia poistného, ak je takéto poistenie vo Vašej 
zmluve dojednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP PIS zužujú, alebo sú v rozpore s ustanovenia-
mi VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP PIS.

3.  Od ustanovení týchto OPP PIS sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-
slušné ustanovenia týchto OPP PIS dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel  
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4. Tieto OPP PIS boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.

PR_OPP_PIS_206/03_0617/0618                                                      PIS N2
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zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná 
zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností  
v Dubline pod č. 415123
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.�Tieto�OPP�TM�dopĺňajú�Všeobecné�poistné�podmienky�pre�poistenie�
úrazu�a/alebo�choroby�(ďalej�len�„VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  WorldCare�–�spoločnosť�WorldCare�Sarl,�so�sídlom�33�rue�Galilée,�75116��
Paríž,� Francúzsko,� IČO:� 393� 232� 053� 00040,� založená� podľa� francúz-
skych�zákonov,�s�ktorou�my�ako�poisťovateľ��máme�uzatvorenú�Zmluvu�
o�poskytnutí�druhého�názoru�formou�telemedicíny�(e-konzultácie),�zo�dňa�
18.3.2014.�Táto�spoločnosť�patrí�do�skupiny�spoločností�WorldCare�spolu�
so�spoločnosťou�WorldCare� International� Ltd.,� ktorá�poskytuje� lekárske�
konzultácie�v�USA�(ďalej�len�„konzultácie“)�s�podporou�svojich�subdodá-
vateľov,�ktoré�tvoria�nižšie�definované�WorldCare�Konzorcium.

2.  WorldCare Konzorcium� (ďalej� len� „konzorcium“)� –� sieť� zdravotníckych�
centier�v�USA,� lekárov�a�zdravotných�špecialistov,�organizovaných�spo-
ločnosťou�WorldCare�za�účelom�poskytovania�konzultácii.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
Poistnou� udalosťou� je� vznik� nasledovných� akútnych,� komplikovaných� 
a� vážnych� zdravotných� stavov� a/alebo� chorôb� poisteného,� počas� trvania�
jeho�poistenia�(ďalej�len�„diagnóza“):�
1.�Rakovina
2.�Infarkt�myokardu
3.�Alzheimerova�choroba
4.�Parkinsonova�choroba
5.�Nezhubný�nádor�mozgu
6.�Choroba�vencovitých�tepien�srdca�vyžadujúca�chirurgický�zákrok
7.�Cievna�mozgová�príhoda
8.�Sclerosis�multiplex
9.�Kóma
10.�Ochrnutie
11.�Výmena�bedrového�alebo�kolenného�kĺbu
12.�Hluchota
13.�Chronická�obštrukčná�pľúcna�choroba
14.�Emfyzém
15.�Závažné�zápalové�ochorenie�čriev
16.�Chronické�ochorenie�pečene
17.�Zlyhanie�obličiek
18.�Chronická�bolesť�v�oblasti�panvy
19.�Cukrovka
20.�Tromboflebitída�a�embólia
21.�Amputácia�končatiny�(minimálne�nad�zápästím�alebo�nad�členkom)
22.�Reumatoidná�artritída
23.�Malígny�melanóm
24.�Ťažké�popáleniny
25.�Náhla�slepota�spôsobená�chorobou
26.�Transplantácia�životne�dôležitého�orgánu
27.�Neurodegeneratívne�ochorenia
28.�AIDS
29.�Iné�podobné�život�ohrozujúce�zdravotné�stavy�alebo�choroby.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE 
Článok 1 – Poistné plnenie
1.��Poistenému�v�prípade�vzniku�poistnej�udalosti�je�poskytnutá�konzultácia,�
za�účelom�získania�posudku�ďalšieho�lekára�alebo�zdravotného�špecia-
listu�z�konzorcia.

2.�Konzultácia�zahŕňa:
a)��poskytnutie�lekárskeho�posudku,�týkajúceho�sa�jeho�existujúcej�diagnó-
zy�podľa��kapitoly�II.�týchto�OPP�TM,

b)��poskytnutie�lekárskeho�posudku�k�obrazovej�dokumentácii�z�vyšetrenia�
počítačovou� tomografiou� (CT� sken),� magnetickou� rezonanciou� (MRI�
sken),� k� výsledku� röntgenového� vyšetrenia,� vyšetrenia� pozitrónovou�
emisnou� tomografiou� � (PET� sken),� ultrasonografického� vyšetrenia,�� 
a/alebo� poskytnutie� lekárskeho� posudku� k� laboratórnym� výsledkom,�
výsledkom� patologického/histologického� vyšetrenia� (histo-patologické�
vzorky�na�sklíčkach)�vrátane�vzoriek�kože,�alebo�k�digitálnym�fotogra-
fiám,�týkajúcim�sa�diagnózy�podľa�kapitoly�II.�týchto�OPP�TM�(ďalej�aj�
„výsledky�vyšetrenia“),

c)��poskytnutie� následneho� lekárskeho� posudku,� ak� poistený� do� 30� dní�
odo� dňa� obdržania� prvej� konzultácie� požiada� zástupcu� WorldCare� 
o�dodatočný�posudok�alebo�o�zodpovedanie�dodatočných�otázok,�ktoré�
súvisia�s�prvou�konzultáciou.

DÔLEŽITÉ:�Ak�budú�WorldCare�predložené�súčasne�viaceré�výsledky�
vyšetrenia�tej�istej�anatomickej�oblasti�(oblastí)�a�s�použitím�rovnakého�
spôsobu�vyšetrenia,�konzultácia�bude�vypracovaná�na�základe�
najnovšej�verzie�predložených�výsledkov�vyšetrenia.�Všetky�
predchádzajúce�výsledky�vyšetrenia,�doručené�zástupcovi
WorldCare�do�30�dní�odo�dňa�obdržania�prvej�konzultácie,�
budú�použité�ako�porovnávacie�výsledky�a�nebudú�
považované�za�ďalšiu�žiadosť�o�poskytnutie�konzultácie.

DÔLEŽITÉ:�Akékoľvek�dodatočné�otázky�alebo�žiadosti�poisteného�
o�poskytnutie�ďalších�informácií,�ktoré�budú�doručené�zástupcovi�
WorldCare�po�uplynutí�30�dní�od�obdržania�prvej�konzultácie,�alebo�
tie�ktoré�sú�mimo�rozsahu�prvej�konzultácie,�budú�považované�za�
ďalšiu�žiadosť�o�poskytnutie�konzultácie�resp.�za�novú�
samostatnú�konzultáciu.

d)��poskytnutie�lekárskeho�posudku�k�existujúcemu�liečebnému�postupu,�ako�
aj�prípadný�návrh�alternatívneho�liečebného�postupu,�v�súvislosti�s�dia-
gnózou�podľa�kapitoly�II�týchto�OPP�TM,�

e)��uskutočnenie� konferenčného� telefonického� hovoru� medzi� ošetrujúcim�
lekárom�poisteného�a� lekárom�z�konzorcia,�ak� je� to�potrebné�z�dôvodu�
upresnenia/vyjasnenia�prípadných�nezrovnalostí�týkajúcich�sa�konzultácie.

VYSVETLENIE: Lekársky�posudok�podľa�bodu�2,�písm.�a)�až�
d)�je�poskytnutý�poistenému�v�písomnej��forme.

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie lekárskych konzultácií
(ďalej len „OPP TM“)
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3.��Poistený�má�nárok�na�dve�konzultácie�v�priebehu�jedného�roku�trvania�
poistenia,�najviac�však�na�šesť�konzultácií�počas�celej�doby�trvania�
poistenia.

Článok 2 – Pravidlá pre poskytnutie poistného plnenia  
1.��Poistený�a/alebo�jeho�ošetrujúci�lekár�požiada�o�poskytnutie�konzultácie�
zástupcu�spoločnosti�WorldCare�v�Slovenskej� republike� � (ďalej� len� „zá-
stupca�WorldCare“)�na�telefónnom�čísle�uvedenom�na�našej�internetovej�
stránke.

2.��Zástupca�WorldCare�poisteného�a/alebo�jeho�ošetrujúceho�lekára�obozná-
mi�s�postupom�poskytnutia�konzultácie,�vrátane�informácie�o�požadova-
ných�lekárskych�správach�a�výsledkoch�vyšetrení.�Zároveň�poskytne�všet-
ky�potrebné�tlačivá�a�pomoc�pri�podaní�žiadosti�o�poskytnutie�konzultácie.

3.��Pred� poskytnutím� konzultácie� poistený� dodá� zástupcovi� WorldCare� pí-
somný� súhlas� so� spracúvaním� jeho� osobných� údajov� a� súhlas� s� ich� 
cezhraničným�prenosom.�

4.��Spoločnosť�WorldCare� zabezpečí� anglický� preklad� zdravotných� zázna-
mov,�ktoré�jej�poskytne�poistený�v�slovenskom�jazyku,�a�následne�aj�pre-
klad�poskytnutej�konzultácie�do�slovenského�jazyka.

5.��Spoločnosť�WorldCare�je�zodpovedná�za�spracúvanie�a�prenos�osobných�
údajov�poisteného�(vrátane�údajov�o�jeho�zdravotnom�stave),�za�preklad�
zdravotných�záznamov,�ktoré�jej�poistený�a/alebo�jeho�ošetrujúci�lekár�v�
súvislosti� s� poistnou� udalosťou� poskytne,� do� anglického� jazyka,� ako� aj�
preklad�písomných�materiálov,�ktoré�sú�súčasťou�konzultácie,�do�sloven-
ského�jazyka,�resp.�tlmočenie�konferenčného�telefonického�hovoru,

6.��Poskytovanie�konzultácií�zabezpečuje�spoločnosť�WorldCare�a�nesie�za�
to�výlučnú�zodpovednosť.�My�nie�sme�zodpovední�za�žiadne�chyby�ani�
nedostatky�v�dokumentoch�alebo�postupoch�spoločnosti�WorldCare,�ktoré�
sa�týkajú�konzultácií�a�ich�poskytovania.

7.��My� nezodpovedáme� za� škodu� spôsobenú� prípadným� nesprávnym� dia-
gnostikovaním,� nesprávnou� lekárskou� starostlivosťou� a/alebo� inými�
omylmi,� konaním� a/alebo� opomenutím,� ktoré� by� mohli� byť� dôsledkom�
nesprávneho� prekladu� zdravotných� záznamov� a� písomných�materiálov,�
ktoré�sú�súčasťou�konzultácie�alebo�nesprávneho�tlmočenia�telefonických�
či�osobných�konzultácií.�

8.��My�a�ani�spoločnosť�WorldCare�nezodpovedá�za�rozhodnutia�o�spôsobe�
liečby�poisteného�ani�za�jej�následky,�vyplývajúce�priamo�alebo�nepriamo�
z�poskytnutých�konzultácií.�

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.��Na�toto�poistenie�sa�nevzťahuje�výluka�o�ochorení�AIDS�podľa�kapitoly�
VII,�článok�4,�bod�1,�písm.�g)�VPPÚCH.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 –  Maximálny výstupný vek
1.�Maximálny�výstupný�vek�poisteného�pre�toto�poistenie�je�65�rokov.

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.�Poistenie�zanikne,�ak�nastane�ktorákoľvek�z�nasledovných�skutočností:
a)�poskytnutie�šiestich�konzultácií,
b)�ukončenie�našej�spolupráce�s�WorldCare.�

VYSVETLENIE: V�takomto�prípade�poistenie�zaniká�dňom,�kedy�
bola�táto�spolupráca�ukončená,�o�čom�Vás�budeme�
vopred�informovať.�

KAPITOLA V – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.��Na�toto�poistenie�sa�nevzťahujú�akékoľvek�ustanovenia�týkajúce�sa�pois-
tenia�Oslobodenia�od�platenia�poistného,�ak�je�takéto�poistenie�vo�Vašej�
zmluve�dojednané.

2.��Ak�ustanovenia�týchto�OPP�TM�zužujú,�alebo�sú�v�rozpore�s�ustanove-
niami�VPPÚCH,�prednostne�platia�ustanovenia�týchto�OPP�TM.

3.��Od�ustanovení�týchto�OPP�TM�sa�môžeme�v�zmluve�odchýliť,�ak�to�
príslušné�ustanovenia�týchto�OPP�TM�dovoľujú�a/alebo�ak�si�to�vyžaduje�
účel�a�povaha�poistenia�a�zmluvné�strany�sa�na�tom�v�zmluve�dohodnú.

4.�Tieto�OPP�TM�nadobúdajú�účinnosť�dňom�1.9.2016.

PR_OPP_TM_208/02_0617/0619��������������������������������������������������������TM�N1
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP CI dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úrazu 

a/alebo choroby  (ďalej len „VPPÚCH“). 

Článok 2 – Varianty poistenia 
1.  V rámci poistenia kritických chorôb je možné vybrať si jeden z nasledujú-

cich variantov poistenia, ktoré sa od seba líšia rozsahom krytých chorôb:
a) Basic, alebo
b) Premium.

VYSVETLENIE: Variant Basic kryje základné, často sa vyskytujúce 
kritické choroby. Variant Premium je rozšírený aj o ďalšie kritické 
choroby.

2.  K poisteniu kritických chorôb je možné uzatvoriť aj nasledujúce doplnko-
vé poistenia:
a) Karcinóm in situ,
b) Závažné komplikácie Diabetes.

VYSVETLENIE: Doplnkové poistenia rozširujú poistné krytie o ďalšie 
kritické choroby a je ich možné uzatvoriť len vtedy, ak máte 
uzatvorené poistenie kritických chorôb.

Článok 3 – Poistné a typ sadzby poistného
1.  Výška poistného závisí od zvoleného typu sadzby poistného, variantu pois-

tenia, veku poisteného na začiatku poistenia a aktuálneho veku poisteného  
v danom roku poistenia.

2.  Typ sadzby poistného predstavuje časové obdobie, počas ktorého sa výš-
ka poistného za poistenie a doplnkové poistenie nemení. Výnimkou je 
ustanovenie kapitoly VIII článku 2 bodu 2 VPPÚCH.

3.  V rámci poistenia a doplnkového poistenia je možné vybrať si jednu  
z nasledujúcich sadzieb poistného:
a)  5 ročná – poistné sa automaticky zvýši na každé 5. výročie poistenia, 

pričom je použitá v tom čase platná sadzba pre aktuálny vek poiste-
ného,

b)  10 ročná – poistné sa automaticky zvýši na každé 10. výročie poistenia, 
pričom je použitá v tom čase platná sadzba pre aktuálny vek poiste-
ného,

c)  do 65 rokov veku – poistné sa počas trvania poistenia nemení a stanoví 
sa podľa aktuálneho veku poisteného na začiatku poistenia.

DÔLEŽITÉ: Zmenu poistného Vám písomne oznámime pred 
 výročím poistenia, od ktorého má byť zmena účinná.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 - Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorej z kritických chorôb alebo 

podstúpenie niektorej z operácií, uvedených v Tabuľke kritických chorôb 
(ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 7), platnej pre príslušný  variant pois-
tenia a doplnkového poistenia u poisteného, za predpokladu, že poistený 
bude nažive  po uplynutí 30 dní od dátumu diagnostikovania choroby ale-
bo podstúpenia operácie uvedenej v Tabuľke.

DÔLEŽITÉ: Pre jednotlivé varianty poistenia a pre doplnkové poistenia je plat-
ný nasledovný rozsah poistného krytia podľa Tabuľky:
a)  poistenie kritických chorôb, variant Basic, kryje diagnózy uvedené v Tabuľke 

pod číslom 1 až 9,
b)  poistenie kritických chorôb, variant Premium, kryje diagnózy uvedené v Ta-

buľke pod číslom 1 až 35,
c)  doplnkové poistenie Karcinóm in situ, kryje diagnózy uvedené v Tabuľke pod 

číslom 36,
d)   doplnkové poistenie Závažné komplikácie Diabetes, kryje 

diagnózy uvedené v Tabuľke pod číslom 37,

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE 
Článok 1 – Poistné plnenie
 1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme poistnú sumu dohod-

nutú pre toto poistenie. 
2.  Ak u poisteného nastane viacero kritických chorôb a/alebo podstúpi viac 

operácií, poistné plnenie bude vyplatené len jedenkrát.

Článok 2 – Čakacia lehota 
1.  Čakacia lehota je pre všetky varianty poistenia a doplnkové poistenia 

3 mesiace a plynie od začiatku poistenia. Poistenému nevzniká nárok 
na poistné plnenie v súvislosti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej 
lehoty.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA 
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1. Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie je 65 rokov.

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.  Príslušný variant poistenia a doplnkového poistenia zanikne, ak nastane 

vyplatenie poistného plnenia.
2.  Doplnkové poistenie Karcinom in situ a doplnkové poistenie Závažné 

komplikácie Diabetes navyše zaniknú aj vtedy, ak zanikne poistenie kri-
tických chorôb.

VYSVETLENIE: Ak Vám bude vyplatené poistné plnenie z doplnkového 
poistenia Karcinóm in situ alebo Závažné komplikácie Diabetes, 
nespôsobí to zánik poistenia kritických chorôb Basic a Premium.

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie kritických chorôb, 
karcinómu in situ a/alebo 
závažných komplikácií diabetes
(ďalej len „OPP CI“)
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KAPITOLA V – BONUSY 
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa podmienok uvede-

ných v kapitole IX VPPÚCH. 

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver 
1.  Ak ustanovenia týchto OPP CI zužujú, alebo sú v rozpore s ustanoveniami 

VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP CI.
2.  Od ustanovení týchto OPP CI sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-

slušné ustanovenia týchto OPP CI dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel  
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP CI boli nami schválené a nadobúdajú účinnosť odo dňa 
16.1.2017.

PR_OPP_CI_199/03_0617/0618                                                          CI N2
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP CICH dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 

úrazu a/alebo choroby (ďalej len „ VPPÚCH“).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorej z kritických chorôb alebo 

podstúpenie niektorej z operácií, uvedených v Tabuľke detských kritických 
chorôb (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 8) u poisteného, za predpokla-
du, že poistený bude nažive po uplynutí 28 dní od dátumu diagnostikova-
nia choroby alebo podstúpenia operácie uvedenej v Tabuľke.

 
KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento  

z poistnej sumy tohto poistenia, zodpovedajúce príslušnej kritickej choro-
be alebo operácii podľa Tabuľky.

2.  Ak u poisteného nastane súčasne viacero kritických chorôb a/alebo pod-
stúpi viac operácií, poistné plnenie mu bude vyplatené len za tú diagnos-
tikovanú chorobu alebo podstúpenú operáciu, ktorá je v Tabuľke ohodno-
tená najvyšším percentom.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia 
1.  Súčet všetkých poistných plnení z tohto poistenia bude vyplatený maxi-

málne do výšky 100% z poistnej sumy tohto poistenia. 

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 3 mesiace a plynie od začiatku poistenia. Poistenému 

nevzniká nárok na poistné plnenie v súvislosti s chorobami, ktoré nastali 
počas čakacej lehoty.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1. Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie je 25 rokov.

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
Poistenie zanikne, ak nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:
a) uznanie nároku na poistné plnenie vo výške 100 % poistnej sumy,
b)  pozbavenie spôsobilosti poisteného na právne úkony v dôsledku trvalej 

duševnej choroby alebo poruchy.

KAPITOLA V – BONUSY 
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa podmienok uvede-

ných v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver 
1.  Ak ustanovenia týchto OPP CICH zužujú, alebo sú v rozpore s ustanove-

niami VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP CICH.
2.  Od ustanovení týchto OPP CICH sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-

slušné ustanovenia týchto OPP CICH dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje 
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3. Tieto OPP CICH boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.

PR_OPP_CICH_200/03_0617/0618                                                CICH N2

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie detských 
kritických chorôb
(ďalej len „OPP CICH“)
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DÔLEŽITÉ: Poistenie Moje dieťa pozostáva z nasledujúcich poistení:
– trvalých následkov úrazu,
– zlomenín a popálenín,
– chirurgického zákroku a špecifického chirurgického ošetrenia,
– hospitalizácie.

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP MCH dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 

úrazu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Školské prázdniny – obdobie, ktoré nasleduje po skončení obdobia škol-

ského vyučovania, ako aj obdobie počas školského vyučovania, upravené 
príslušnými právnymi predpismi a/alebo ustanovené Ministerstvom škol-
stva alebo iným štátnym orgánom. Obdobie školských prázdnin zahŕňa 
aj dni voľna počas školského vyučovania poskytnuté žiakom riaditeľom 
školy alebo iným príslušným orgánom zo závažných dôvodov a v súlade  
s príslušnými právnymi predpismi. Obdobie školských prázdnin sa vzťa-
huje aj na materské školy (vrátane cirkevných, súkromných,špeciálnych 
materských škôl a/alebo iných obdobných škôl zriadených v súlade s prí-
slušnými právnymi predpismi), pokiaľ nie je v týchto poistných podmien-
kach uvedené inak.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Časť A – Trvalé následky úrazu
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý mu spôsobí trvalé následky 

definované vo VPPÚCH.

DÔLEŽITÉ: Poistná udalosť musí byť priamym následkom úrazu, bez 
pôsobenia akýchkoľvek iných príčin, dôkazom čoho sú viditeľné  
pomliaždeniny alebo poranenia na vonkajšom tele (s výnimkou 
prípadov utopenia alebo vnútorného poranenia). Úraz musí 
poistený utrpieť počas platnosti tohto poistenia a trvalé 
následky musia nastať najneskôr do jedného roka odo 
dňa úrazu. 

Časť B – Zlomeniny a popáleniny
1. Poistnou udalosťou je:

a) zlomenina spôsobená úrazom poisteného a/alebo,
b) popálenina spôsobená úrazom poisteného. 

Časť C – Chirurgický zákrok a špecifické chirurgické ošetrenie
1.  Poistnou udalosťou je chirurgický zákrok a/alebo špecifické chirurgické 

ošetrenie, ktorý podstúpi poistený, z dôvodu úrazu a/alebo choroby.

Časť D – Hospitalizácia
1.  Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného z dôvodu úrazu a/alebo 

choroby.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Časť A – Trvalé následky úrazu
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento  

z poistnej sumy uvedené pre dané poškodenie v Tabuľke ocenenia tr-
valých následkov úrazu, (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 1). Ak trvalé 

následky, ktoré utrpel poistený, nie sú uvedené v Tabuľke, poistné plnenie 
stanovíme podľa ich závažnosti, porovnaním s trvalými následkami uve-
denými v Tabuľke.

2.  Ak jeden úraz spôsobí viaceré trvalé následky, príslušné percentá po-
škodenia za jednotlivé trvalé následky sa sčítajú, celkové poistné plnenie 
bude vyplatené maximálne do výšky 100%.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia

DÔLEŽITÉ:  Ak trvalé následky vznikli následkom úrazu poisteného počas 
pobytu v škole, materskej škole alebo počas školských prázdnin, 
vyplatíme poistenému 2 – násobok poistného plnenia určeného 
poďla článku 1 časti A.

1.  Poistné plnenie vyplatíme iba v prípade, ak sú trvalé následky lekárom 
uznané ako definitívne a trvalé, bez predpokladu na zlepšenie. V prípade 
straty funkcie (napr. obmedzenie hybnosti končatiny, strata zraku, reči, 
sluchu a pod.) sa trvalé následky posudzujú po 12 mesiacoch odo dňa 
úrazu, ktorý ich spôsobil.

2.  Ak poistený nedodržal alebo odmietol liečbu a následky úrazu sa z tohto 
dôvodu zhoršili, poistné plnenie určíme podľa následkov úrazu, ktoré by 
za rovnakých okolností mala zdravá osoba, pokiaľ by dodržala liečbu.

DÔLEŽITÉ:  Pri oceňovaní výšky poistného plnenia berieme do úvahy vždy 
len skutočné následky daného úrazu. V prípade predchádzajúceho  
telesného poškodenia sa prihliada na predchádzajúci zdravotný stav 
poisteného, ktorý sa zohľadní v ocenení.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti  

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne  
z dôvodu alebo následkom:
a) akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
b)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hnisavých) infekcií, ktoré 

vznikli v dôsledku reznej rany alebo poranenia následkom úrazu a sú 
kryté poistením,

c) slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pruhov/prietrží),
d)  hernií (pruhov/prietrží) medzistavcovej platničky, vertebrogénneho al-

gického syndrómu, ischiasu, lumbaga a ich komplikácií.

Časť B – Zlomeniny a popáleniny
Článok 1 – Poistné plnenie 
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento 

z poistnej sumy podľa Tabuľky ocenenia zlomenín a popálenín (viď. Prí-
loha č. 6).

DÔLEŽITÉ: Poistná suma poistenia zlomenín a popálenín sa bude navy-
šovať podľa Tabuľky nižšie, vždy k príslušnému výročiu poistenia, ak je 
poistné na Vašej zmluve riadne zaplatené. Prvé navýšenie nastane po 
3. roku poistenia a posledné po uplynutí 15. roku poistenia. Navýšená 
poistná suma platí počas obdobia 3 rokov nasledujúcich po 
príslušnom výročí poistenia, kedy nastalo navýšenie. Toto 
navýšenie poistnej sumy nespôsobí zmenu poistného.

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie Moje dieťa
(ďalej len „OPP MCH“)
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Tabuľka navýšenia poistnej sumy poistenia zlomením a popálenín
Rok 

poistenia
Poistná suma platná v príslušnom roku poistenia
 (vyjadrená ako % z dohodnutej poistnej sumy)

1. – 3. 100 %
4. – 6. 140 % 
7. – 9. 180 %

10. – 12. 220 %
13. – 15. 260 %

 16. + 300 %
2.  Ak príslušný typ zlomenín a/alebo popálenín nie je uvedený v Tabuľke 

ocenenia zlomenín a popálenín, poistné plnenie stanovíme podľa závaž-
nosti, porovnaním ich stupňa alebo rozsahu so zlomeninami a popále-
ninami v nej uvedenými. Stupeň a rozsah v takomto prípade určí náš 
zmluvný lekár.

3.  Ak jeden úraz spôsobí viaceré zlomeniny a/alebo popáleniny, príslušné 
percentá poškodenia za jednotlivé zlomeniny a/alebo popáleniny sa sčí-
tajú, celkové poistné plnenie bude vyplatené maximálne do výšky 100 %.

Článok 2 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti s uda-

losťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne z 
dôvodu alebo následkom akýchkoľvek chorôb a ich následkov.

2. Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
a) patologické zlomeniny, vrátane zlomenín spôsobených osteoporózou,
b) stresové zlomeniny,
c) zlomeniny a popáleniny, ktoré existovali pred začiatkom tohto poistenia.

Časť C – Chirurgický zákrok a špecifické chirurgické ošetrenie
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento  

z poistnej sumy, uvedené pre daný chirurgický zákrok a/alebo špecifické 
chirurgické ošetrenie v Tabuľke ocenenia chirurgických zákrokov a špeci-
fických chirurgických ošetrení (viď. Príloha č. 3).

2.  Ak príslušný chirurgický zákrok nie je uvedený v Tabuľke ocenenia chirur-
gických zákrokov a špecifických chirurgických ošetrení, poistné plnenie 
stanovíme podľa jeho náročnosti, porovnaním stupňa náročnosti tohto 
chirurgického zákroku so zákrokmi v nej uvedenými. 

3.  Poistné plnenie za špecifické chirurgické ošetrenie vyplatíme len za ošetre-
nia, ktoré sú výslovne uvedené v Tabuľke ocenenia chirurgických zákrokov 
a špecifických chirurgických ošetrení. 

4.  Ak poistený podstúpi viacero chirurgických zákrokov a/alebo špecifických 
chirurgických ošetrení súčasne, poskytneme mu poistné plnenie len za 
ten podstúpený chirurgický zákrok alebo špecifické chirurgické ošetrenie, 
ktorý/é je ohodnotený/é najvyšším percentom.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik písomne oznámiť na 

našu adresu hneď, ako je to možné, najneskôr však do 30 dní. Ak poistná 
udalosť nebola nahlásená do 30 dní od jej vzniku, máme právo primerane 
znížiť poistné plnenie, maximálne však do výšky 50 %. Toto ustanovenie 
sa nevzťahuje na prípady, keď to závažnosť zdravotného stavu poistené-
ho nedovoľuje.

2.  Ak poistený počas doby trvania poistenia opakovane podstúpi chirurgické 
zákroky týkajúce sa:
– kĺbov horných a/alebo dolných končatín, alebo
– endoskopické vyšetrenia tráviaceho traktu, 
má v tejto súvislosti nárok na poistné plnenie maximálne 1 – krát počas 
jedného roka trvania poistenia a maximálne 3 – krát počas celej doby 
trvania poistenia. 

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 60 dní a plynie od začiatku poistenia. Poistenému nevzni-

ká nárok na poistné plnenie v súvislosti s chorobami, ktoré nastali počas 
čakacej lehoty.

2. V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti  

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne   
z dôvodu alebo následkom:
a)  ochorenia zubov a ich komplikácií (zákroky vykonané na umelom chru-

pe taktiež nie sú kryté poistením),
b) duševných chorôb a ich komplikácií.

2. Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
a)  bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, keď neexistovali 

žiadne objektívne náznaky zhoršenia normálneho zdravia, laboratór-
ne testy alebo röntgenové vyšetrenia, okrem takých, ku ktorým došlo 
počas uznanej pracovnej neschopnosti na základe predošlej lekárskej 
prehliadky,

b)  plánované chirurgické zákroky, na ktoré nie je zdravotný dôvod, alebo 
ktoré boli určené alebo dohodnuté pred začiatkom poistenia alebo pred 
skončením čakacej lehoty, podľa príslušných poistných podmienok.

Časť D – Hospitalizácia
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme denné odškodné vo 

výške dohodnutej poistnej sumy od 1. dňa hospitalizácie až do 365. dňa 
hospitalizácie, za predpokladu, že jeho hospitalizácia bude trvať nepretr-
žite po dobu viac ako 24 hodín.

DÔLEŽITÉ:  Poistenému, ktorý je hospitalizovaný na jednotke intenzívnej 
starostlivosti (JIS), alebo ktorý je hospitalizovaný z dôvodu úrazu, ktorý 
sa stal počas pobytu v škole, materskej škole alebo počas školských 
prázdnin, vyplatíme za toto obdobie denné odškodné vo 
výške 2 – násobku dohodnutej poistnej sumy.

DÔLEŽITÉ:  Ak je poistený hospitalizovaný v dôsledku úrazu v zahraničí 
(mimo územia Slovenskej republiky), vyplatíme mu denné odškodné  
vo výške 10 – násobku poistnej sumy. Maximálne plnenie za 
1 hospitalizáciu ako aj viac opakovaných hospitalizácií v zahraničí, 
spôsobených tým istým úrazom je 5 000 Eur. Ustanovenie 
o 2 – násobku dohodnutej poistnej sumy sa na hospitalizáciu 
v zahraničí nevzťahuje.

2.  Prijatia do nemocnice, ktoré nasledujú za sebou z rovnakého alebo po-
dobného dôvodu, posudzujeme ako jednu poistnú udalosť, ak medzi nimi 
neuplynulo aspoň 12 mesiacov, počas ktorých nebol poistený z tohto 
dôvodu hospitalizovaný.

VYSVETLENIE:  V prípade podľa bodu 2. sa denné odškodné za  
jednotlivé hospitalizácie sčítava a bude vyplatené maximálne  
za 365 dní hospitalizácie poisteného.

Článok 2 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 60 dní a plynie od začiatku poistenia. Poistenému ne-

vzniká nárok na poistné plnenie v súvislosti s chorobami, ktoré nastali 
počas čakacej lehoty.

2. V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti  

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne   
z dôvodu alebo následkom:
a)  ochorenia zubov a ich komplikácií (zákroky vykonané na umelom chru-

pe taktiež nie sú kryté poistením),
b) duševných chorôb a ich komplikácií.

2. Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
a)  bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, keď neexistovali 



 3/3

žiadne objektívne náznaky zhoršenia normálneho zdravia, laboratór-
ne testy alebo röntgenové vyšetrenia, okrem takých, ku ktorým došlo 
počas uznanej pracovnej neschopnosti na základe predošlej lekárskej 
prehliadky;

b)  plánované hospitalizácie, na ktoré nie je zdravotný dôvod, alebo ktoré 
boli určené alebo dohodnuté pred začiatkom poistenia alebo pred 
skončením čakacej lehoty, podľa príslušných poistných podmienok.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek  
1. Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie je 25 rokov.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa podmienok uvede-

ných v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP MCH zužujú, alebo sú v rozpore s ustanove-

niami VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP MCH.
2.  Od ustanovení týchto OPP MCH sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-

slušné ustanovenia týchto OPP MCH dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje 
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3. Tieto OPP MCH boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.

PR_OPP_MCH_203/03_0617/0618                               MCH N2
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod       
1.  Tieto OPP W dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre životné poiste-

nie (ďalej len „VPPŽ“) a Osobitné poistné podmienky pre doplnkové pois-
tenia (ďalej aj „OPP“), na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto poistenia.

VYSVETLENIE: Doplnkové poistenie, ktoré nebude oslobodené  
od platenia poistného, má túto informáciu uvedenú v jednotlivých  
OPP, a to v kapitole s názvom záverečné ustanovenia.

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Invalidita – pre účely týchto OPP W znamená invaliditu z dôvodu úrazu 

alebo choroby, ktorá poistníkovi vzhľadom na jeho zdravotný stav neu-
možňuje vykonávať žiadnu zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť alebo 
zamestnanie, a ktorá trvá nepretržite aspoň 6 mesiacov.
Za invaliditu pre účely týchto OPP W považujeme aj celkovú a neobno-
viteľnú stratu:
a) zraku obidvoch očí, alebo
b)  obidvoch rúk nad zápästím alebo obidvoch chodidiel nad členkom, 

alebo
c) jednej ruky nad zápästím a jedného chodidla nad členkom.

Dôležité: Pojem invalidita v týchto OPP W nie je totožný s invaliditou 
v sociálnom poistení. Dočasná pracovná neschopnosť poistníka, a ani 
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity, nezakladajú 
poistníkovi nárok na poistné plnenie, pokiaľ nie sú zároveň 
splnené podmienky uvedené v bode 1. tohto článku.

KAPitOlA ii – POiStNÁ UDAlOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je invalidita poistníka. 

Dôležité: Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme deň, kedy nasta-
la invalidita poistníka. Invalidita musí nastať počas doby trvania poistenia 
a počas života poistníka. Invalidita musí byť spôsobená následkom 
úrazu, ktorý nastal  prvýkrát až po dátume začiatku poistenia 
alebo následkom choroby, ktorej príznaky sa prejavili prvýkrát 
až po dátume začiatku poistenia.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  V prípade poistnej udalosti Vás oslobodíme od platenia poistného za život-

né poistenie a akékoľvek doplnkové poistenie, ak to ich jednotlivé poistné 
podmienky nevylučujú.

2.  Oslobodenie od platenia poistného poskytujeme počas doby trvania 
invalidity poistníka.

3.  Oslobodenie od platenia začína prvým dňom splatnosti poistného, ktorý 
nasleduje po dátume vzniku poistnej udalosti.

4. Oslobodenie od platenia poistného končí:
a)  posledným dňom splatnosti poistného, ktorý predchádza dátumu 

ukončenia invalidity poistníka, 

b)  dňom zániku životného poistenia, ku ktorému je toto poistenie dojed-
nané, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

PRÍKLAD: Poistné na Vašej poistnej zmluve platíte štvrťročne s dátumami 
splatnosti v dňoch 25.02., 25.05., 25.08. a 25.11. V období od 11.04.2017 
do 01.09.2019 ste boli invalidný v súlade s vyššie uvedenou definíciou. 
Na základe tejto invalidity Vám vznikol nárok na oslobodenie od 
platenia 10-tich štvrťročných platieb s dátumami splatnosti 
od 25.05.2017 do 25.08.2019.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistník nám musí jej vznik písomne oznámiť 

na našu adresu ihneď po uplynutí 6 mesiacov od začiatku invalidity.

Dôležité: V prípade poistnej udalosti je nám vždy potrebné predložiť 
tieto dokumenty:
a)  všetky lekárske správy a dokumenty týkajúce sa úrazu/choroby, ktorý 

spôsobil invaliditu,
b) kópiu potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti poistníka,
c)   na naše vyžiadanie aj kópie lekárskych správ dokumentujúcich pred-

chádzajúci zdravotný stav poistníka, prípadne aj kompletný výpis 
z jeho zdravotnej karty. 

Ak bola poistníkovi priznaná invalidita Sociálnou poisťovňou alebo inou 
štátnou inštitúciou, je potrebné navyše predložiť:  
a) kópiu právoplatného rozhodnutia o priznaní invalidity,
b)  kópiu lekárskej správy/posudku z vyšetrenia posudkovým 

lekárom, zahŕňajúcu informácie o príčine vzniku invalidity.

2. Nárok na poistné plnenie si musí poistník uplatniť počas svojho života.
3.  Pokiaľ budete schopný vykonávať zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť 

alebo zamestnanie, ste povinný uhradiť každé nasledujúce splatné poistné  
po ukončení invalidity, podľa podmienok zmluvy.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistníkovi nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti s uda-

losťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne  
z dôvodu alebo následkom:
a)  sebapoškodenia alebo telesného poškodenia spôsobeného konaním 

inej osoby s vedomím poistníka, bez ohľadu na duševný stav poistníka,
b)  akejkoľvek choroby alebo následkom fyzického alebo psychického po-

stihnutia spôsobeného v dôsledku príčin uvedených v bode 1. písm. a) 
tohto článku,

c)  úmyselnej účasti na protiprávnej činnosti, porušenia alebo pokusu  
o porušenie právnych predpisov, alebo kladenia odporu pri zatýkaní,

d)      letu poistníka ultraľahkým lietadlom, závesným klzákom, akýmkoľvek 
padákom, vrátane paraglidingu, športovým alebo iným lietadlom, ako aj 
letu poistníka, akýmkoľvek leteckým prostriedkom, ako pilota alebo po-
sádky alebo ako pasažiera; s výnimkou pravidelných leteckých spojení 
a charterovych (rekreačných/sezónnych) letov prevádzkovaných licen-
covaným leteckým prepravcom, oprávneným k preprave osôb alebo le-
tov za účelom prepravy poistníka, ako pacienta alebo zraneného alebo 
jeho sprievodu dopravným prostriedkom leteckej záchrannej služby.

Osobitné poistné podmienky  
pre poistenie oslobodenia  
od platenia poistného
(ďalej len „OPP W“)
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KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1. Maximálny výstupný vek poistníka pre toto poistenie je 60 rokov.

KAPITOLA V – PRÁVA A POVINNOSTI 
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  Poistník je povinný nám na našu žiadosť v primeraných intervaloch pred-

kladať dôkaz o trvaní invalidity. Ak invalidita trvá 2 celé roky bez preruše-
nia, v nasledujúcich rokoch budeme požadovať dôkaz o trvaní invalidity 
maximálne 1-krát ročne. 

Dôležité: Pokiaľ nám nepredložíte požadovaný dôkaz o invalidite, 
ukončíme oslobodenie od platenia poistného na Vašej zmluve. 

2.  Počas oslobodenia od platenia poistného nie je možné na poistnej zmluve 
žiadať o vykonanie akejkoľvek zmeny, ktorá by mala za následok úpravu 
výšky alebo frekvencie platenia poistného, na ktoré sa vzťahuje oslobo-
denie od platenia poistného. 

Článok 2 – Naše práva a povinnosti 
1.  Máme právo požadovať vykonanie lekárskej prehliadky alebo vyšetrenia za 

účelom posúdenia invalidity poistníka. V takomto prípade posúdime nárok  
na poistné plnenie podľa výsledkov tejto lekárskej prehliadky alebo vy-
šetrenia.

KAPitOlA Vi – ZÁVeReČNé UStANOVeNiA
Článok 1 – Záver 
1.  Do výpočtu poistného za Oslobodenie od platenia poistného sa neza-

počítava poistné za poistenie Chirurgického zákroku a/alebo Hospitalizá-
cie, ako aj Chirurgického zákroku z dôvodu úrazu a/alebo Hospitalizácie  
z dôvodu úrazu, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve dojednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP W zužujú, alebo sú v rozpore s ustanoveniami 
VPPŽ, prednostne platia ustanovenia týchto OPP W.

3.  Od ustanovení týchto OPP W sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-
slušné ustanovenia týchto OPP W dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel  
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4. Tieto OPP W boli nami schválené a sú účinné odo dňa 1.9.2016.

PR_OPP_W_209/02_0617/0618                                                          W_N1
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod       
1.  Tieto OPP CPA dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre životné pois-

tenie (ďalej len „VPPŽ“) a Osobitné poistné podmienky pre doplnkové 
poistenia (ďalej aj „OPP“), na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto pois-
tenia.

VYSVETLENIE: Doplnkové poistenie, ktoré nebude oslobodené od 
platenia poistného, má túto informáciu uvedenú v jednotlivých OPP, 
a to v kapitole s názvom záverečné ustanovenia.

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Invalidita – pre účely týchto OPP CPA znamená invaliditu z dôvodu úrazu 

alebo choroby, ktorá poistníkovi vzhľadom na jeho zdravotný stav neu-
možňuje vykonávať žiadnu zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť alebo 
zamestnanie, a ktorá trvá nepretržite aspoň 6 mesiacov.
Za invaliditu pre účely týchto OPP CPA považujeme aj celkovú a neobno-
viteľnú stratu:
a) zraku obidvoch očí, alebo
b) obidvoch rúk nad zápästím alebo obidvoch chodidiel nad členkom, alebo
c) jednej ruky nad zápästím a jedného chodidla nad členkom.

Dôležité: Pojem invalidita v týchto OPP CPA nie je totožný s invaliditou 
v sociálnom poistení. Dočasná pracovná neschopnosť poistníka, a ani 
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity, nezakladajú 
poistníkovi nárok na poistné plnenie, pokiaľ nie sú zároveň 
splnené podmienky uvedené v bode 1. tohto článku.

2.  Poistené dieťa – pre účely týchto OPP CPA znamená dieťa, od veku kto-
rého závisí koniec tohto poistenia a aj naša povinnosť vyplácať poistné 
plnenie.

KAPitOlA ii – POiStNÁ UDAlOSŤ
Časť A – Oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti
1. Poistnou udalosťou je smrť poistníka.

Časť B – Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
1. Poistnou udalosťou je invalidita poistníka.

Dôležité: Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme deň, kedy 
nastala invalidita alebo smrť poistníka. Invalidita musí nastať počas 
doby trvania poistenia a počas života poistníka. Invalidita musí byť 
spôsobená následkom úrazu, ktorý nastal prvýkrát až po dátume 
začiatku poistenia alebo následkom choroby, ktorej príznaky 
sa prejavili prvýkrát až po dátume začiatku poistenia.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Časť A – Oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti
Článok 1 – Poistné plnenie

1.   V prípade poistnej udalosti preberáme namiesto poistníka povinnosť platiť 
poistné za životné poistenie a akékoľvek doplnkové poistenie, ak to ich 
jednotlivé poistné podmienky nevylučujú.

2.  Oslobodenie od platenia začína prvým dňom splatnosti poistného, ktorý 
nasleduje po dátume vzniku poistnej udalosti.

3. Oslobodenie od platenia poistného končí:
a)  dňom zániku životného poistenia, ku ktorému je toto poistenie dojed-

nané, alebo
b)  dňom zániku tohto poistenia z dôvodu dosiahnutia maximálneho výstup-

ného veku poisteného dieťaťa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností 
nastane skôr.

VYSVETLENIE: Počas trvania poistnej zmluvy máte nárok na 
oslobodenie od platenia poistného, až kým toto poistenie nezanikne 
z dôvodu, že poistené dieťa dosiahlo vek 21 rokov. 

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, oprávnená osoba nám musí jej vznik písomne 

oznámiť na našu adresu.

Dôležité:  V prípade poistnej udalosti, smrť poistníka, je nám vždy 
potrebné predložiť tieto dokumenty:
a)  originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu a rodného listu poist-

níka, kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
b)  všetky lekárske správy a dokumenty týkajúce sa úrazu/choroby, ktorý 

spôsobil úmrtie,
c)   na naše vyžiadanie aj kópie lekárskych správ dokumentujúcich 

predchádzajúci zdravotný stav poistníka, prípadne aj kompletný 
výpis z jeho zdravotnej karty. 

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Oprávnenej osobe nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti 

s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo z dôvodu alebo ná-
sledkom samovraždy poistníka do 2 rokov od začiatku tohto poistenia bez 
ohľadu na jeho duševný stav.

Dôležité:  Ak je toto poistenie platné viac ako 2 roky bez prerušenia,  
v prípade samovraždy poistníka, po prehodnotení a overení potrebných 
dôkazov o smrti, preberáme povinnosť platiť poistné za životné poistenie  
a akékoľvek doplnkové poistenie, ak to ich jednotlivé poistné podmienky 
nevylučujú. Ak bola poistná suma zvýšená a/alebo ak bolo poistné 
krytie rozšírené v posledných 2 rokoch pred samovraždou poistníka, 
pre výpočet poistného plnenia zoberieme do úvahy len poistnú 
sumu a/alebo rozsah poistného krytia pred touto zmenou. 

Časť B – Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  V prípade vzniku poistnej udalosti Vás oslobodíme od platenia poistného 

za životné poistenie a akékoľvek doplnkové poistenie, ak to ich jednotlivé 

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie oslobodenia od
platenia poistného v prospech detí 
(ďalej len „OPP CPA“)
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poistné podmienky nevylučujú.
2.  Oslobodenie od platenia poistného poskytujeme počas doby trvania inva-

lidity poistníka.
3.  Oslobodenie od platenia začína prvým dňom splatnosti poistného, ktorý 

nasleduje po dátume vzniku poistnej udalosti.
4. Oslobodenie od platenia poistného končí:

a)  posledným dňom splatnosti poistného, ktorý predchádza dátumu ukon-
čenia invalidity poistníka, 

b)  dňom zániku životného poistenia, ku ktorému je toto poistenie dojed-
nané, alebo

c)  dňom zániku tohto poistenia z dôvodu dosiahnutia maximálneho výstup-
ného veku poistníka podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

VYSVETLENIE: Ak Vaša invalidita trvá, máte počas trvania poistnej zmluvy 
nárok na oslobodenie od platenia poistného, až kým toto poistenie 
nezanikne z dôvodu, že ste Vy dosiahli vek 60 rokov, alebo poistené 
dieťa dosiahlo vek 21 rokov.  

PRÍKLAD: Poistné na Vašej poistnej zmluve platíte štvrťročne s dátu-
mami splatnosti v dňoch 25.02., 25.05., 25.08. a 25.11. V období od 
11.04.2017 do 01.09.2019 ste boli invalidný v súlade s vyššie 
uvedenou definíciou. Na základe tejto invalidity Vám vznikol 
nárok na oslobodenie od platenia 10-tich štvrťročných platieb  
s dátumami splatnosti od 25.05.2017 do 25.08.2019.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistník nám musí jej vznik písomne ozná-

miť na našu adresu ihneď po uplynutí 6 mesiacov od začiatku invalidity.

Dôležité: V prípade poistnej udalosti je nám vždy potrebné predložiť 
tieto dokumenty:
a)  všetky lekárske správy a dokumenty týkajúce sa úrazu/choroby, ktorý 

spôsobil invaliditu,
b) kópiu potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti poistníka,
c)  na naše vyžiadanie aj kópie lekárskych správ dokumentujúcich pred-

chádzajúci zdravotný stav poistníka, prípadne aj kompletný 
výpis z jeho zdravotnej karty. 

Ak bola poistníkovi priznaná invalidita Sociálnou poisťovňou alebo inou 
štátnou inštitúciou, je potrebné navyše predložiť:  
a) kópiu právoplatného rozhodnutia o priznaní invalidity,
b)  kópiu lekárskej správy/posudku z vyšetrenia posudkovým 

lekárom, zahŕňajúcu informácie o príčine vzniku invalidity.

2. Nárok na poistné plnenie si musí poistník uplatniť počas svojho života. 
3.  Pokiaľ budete schopný vykonávať zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť 

alebo zamestnanie, ste povinný uhradiť každé nasledujúce splatné poist-
né po ukončení invalidity, podľa podmienok zmluvy.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistníkovi nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti s uda-

losťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne  
z dôvodu alebo následkom:
a)  sebapoškodenia alebo telesného poškodenia spôsobeného konaním 

inej osoby s vedomím poistníka, bez ohľadu na duševný stav poistníka,
b)  akejkoľvek choroby alebo následkom fyzického alebo psychického po-

stihnutia spôsobeného v dôsledku príčin uvedených v bode 1. písm. a) 
tohto článku,

c)  úmyselnej účasti na protiprávnej činnosti, porušenia alebo pokusu  
o porušenie právnych predpisov, alebo kladenia odporu pri zatýkaní,

d)  letu poistníka ultraľahkým lietadlom, závesným klzákom, akýmkoľvek 
padákom, vrátane paraglidingu, športovým alebo iným lietadlom, ako aj 
letu poistníka akýmkoľvek leteckým prostriedkom, ako pilota alebo po-
sádky alebo ako pasažiera; s výnimkou pravidelných leteckých spojení 
a charterovych (rekreačných/sezónnych) letov prevádzkovaných licen-
covaným leteckým prepravcom, oprávneným k preprave osôb alebo le-
tov za účelom prepravy poistníka ako pacienta alebo zraneného alebo 
jeho sprievodu dopravným prostriedkom leteckej záchrannej služby.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1. Maximálny výstupný vek poisteného dieťaťa pre toto poistenie je 21 rokov.  
2. Maximálny výstupný vek poistníka pre toto poistenie je 60 rokov.

KAPITOLA V – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  Poistník je povinný nám na našu žiadosť v primeraných intervaloch pred-

kladať dôkaz o trvaní invalidity. Ak invalidita trvá 2 celé roky bez preruše-
nia, v nasledujúcich rokoch budeme požadovať dôkaz o trvaní invalidity 
maximálne 1-krát ročne. 

Dôležité: Pokiaľ nám nepredložíte požadovaný dôkaz o invalidite, 
ukončíme oslobodenie od platenia poistného na Vašej zmluve. 

2.  Počas oslobodenia od platenia poistného nie je možné na poistnej zmluve 
žiadať o vykonanie akejkoľvek zmeny, ktorá by mala za následok úpravu 
výšky alebo frekvencie platenia poistného, na ktoré sa vzťahuje oslobo-
denie od platenia poistného. 

Článok 2 – Naše práva a povinnosti 
1.  Máme právo požadovať vykonanie lekárskej prehliadky alebo vyšetrenia 

za účelom posúdenia invalidity poistníka. V takomto prípade posúdime 
nárok na poistné plnenie podľa výsledkov tejto lekárskej prehliadky alebo 
vyšetrenia.

KAPitOlA Vi – ZÁVeReČNé UStANOVeNiA
Článok 1 – Záver 
1.  Do výpočtu poistného za Oslobodenie od platenia poistného sa neza-

počítava poistné za poistenie Chirurgického zákroku a/alebo Hospitalizá-
cie, ako aj Chirurgického zákroku z dôvodu úrazu a/alebo Hospitalizácie  
z dôvodu úrazu, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve dojednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP CPA zužujú, alebo sú v rozpore s ustanove-
niami VPPŽ, prednostne platia ustanovenia týchto OPP CPA.

3.  Od ustanovení týchto OPP CPA sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to prí-
slušné ustanovenia týchto OPP CPA dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje 
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4. Tieto OPP CPA boli nami schválené a sú účinné odo dňa 1.9.2016.
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Poistenie pre prípad úplnej trvalej invalidity následkom úrazu alebo choroby 

(ďalej aj „poistenie“) podľa poistnej zmluvy skupinového životného poistenia  
č. 400.143 (ďalej aj „SPZ“) je poskytované nami 1. Poistenému.

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1. Poistený – je osoba, ktorej meno je uvedené v návrhu na uzavretie 
životného poistenia Easy Life alebo MetLife Easy (ďalej aj „návrh“) a ktorého 
poistenie pre prípad smrti uvedené v návrhu má najdlhšiu dobu poistenia. 
1. Poistený môže byť súčasne aj poistníkom v poistnej zmluve životného 
poistenia Easy Life alebo MetLife Easy uzavretej na základe návrhu.
Vek poisteného – poistenie je poskytované poistenému, ktorého vstupný 
vek je 18 až 64 rokov v deň začiatku poistenia uzavretého na základe návrhu. 
Poistenie podľa SPZ je poskytované maximálne do veku 65. rokov veku 
poisteného. Poistenie však zaniká až uplynutím posledného dňa poistného 
obdobia, v ktorom poistený tento vek dosiahol, ak k zániku poistenia nedošlo 
skôr iným spôsobom v zmysle SPZ a/alebo platných právnych predpisov.
Poistné – poistné za toto poistenie je plne hradené nami.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je úplná trvalá invalidita poisteného následkom úrazu 

alebo choroby, ktorá nastane počas doby trvania poistenia. Úplná trvalá 
invalidita znamená invaliditu spôsobenú telesným poškodením (okrem 
zámerného a úmyselného telesného sebapoškodenia bez ohľadu na du-
ševný stav Poisteného), ktoré úplne znemožňuje poistenému vykonávať 
akékoľvek zamestnanie alebo povolanie prinášajúce zisk alebo zárobok.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistený má v prípade vzniku poistnej udalosti právo na poistné plnenie 

vo forme výplaty 12 mesačných splátok vo výške 300 EUR/splátka. Prvá 
splátka bude splatná 3 mesiace po predložení dôkazu o trvalej invalidite.

2.  Prvá splátka poistného plnenia vo výške uvedenej v bode 1 tohto článku 
je splatná do 15 dní od skončenia šetrenia potrebného na zistenie roz-
sahu našej povinnosti poskytnuť poistné plnenie. Každá ďalšia mesačná 
splátka vo výške uvedenej v bode 1 tohto článku je splatná do konca 
kalendárneho mesiaca, za ktorý vznikol nárok na príslušnú splátku poist-
ného plnenia.

3.  Výplata poistného plnenia sa riadi ustanoveniami SPZ ako aj Všeobec-
nými poistnými podmienkami skupinového životného poistenia ( ďalej 
len „VPPSŽP“) a Osobitnými poistnými podmienkami pre pripoistenie  
k základnému životnému skupinovému poisteniu - úplná trvalá invalidita 
následkom úrazu alebo choroby ( ďalej len „OPP TPD“).

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Vznik poistnej udalosti nám musí byť nahlásený poisteným ihneď, ako je 

to možné od jej vzniku. Oznámenie o poistnej udalosti, ako aj potrebné 
doklady, musia byť zaslané na našu adresu.

2.  Každé uplatnenie nároku na poistné plnenie musí obsahovať: meno, 
priezvisko, rodné číslo a adresu poisteného, číslo SPZ (400.143), podrob-
ný popis okolností vzniku poistnej udalosti poisteného, kópie lekárskych 
správ zo všetkých prípadných vyšetrení podstúpených 

KAPITOLA IV – ZAČIATOK, KONIEC A DOBA TRVANIA POISTENIA
Článok 1 – Začiatok, koniec a doba trvania poistenia
1.  Začiatok poistenia je zhodný s dňom začiatku poistenia podľa poistnej 

zmluvy životného poistenia Easy Life alebo MetLife Easy. V prípade, že 
poistná zmluva životného poistenia nebude s nami uzavretá a príslušné-
mu poistníkovi nebude nami vydaná poistka, poistenie podľa SPZ poiste-
nému nevznikne.

2. Poistenie zaniká:
a)  posledným dňom poistného obdobia, v ktorom poistený dosiahol vek 

65 rokov,
b) smrťou poisteného,
c)  dňom zániku príslušnej poistnej zmluvy životného poistenia v priebehu 

trvania poistenia pre prípad smrti následkom úrazu podľa tejto SPZ, 
alebo

d) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom došlo k zániku SPZ,
e)  alebo ďalšími spôsobmi v zmysle príslušných ustanovení SPZ a/ alebo 

platných právnych predpisov, podľa toho, ktorá skutočnosť spôsobujú-
ca zánik poistenia nastane skôr.

KAPITOLA V – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Tento prehľad poistného krytia obsahuje základné podmienky poistenia 

pre prípad úplnej trvalej invalidity následkom úrazu alebo choroby podľa 
SPZ.

2.  Ďalšie informácie o poistení pre prípad úplnej trvalej invalidity následkom 
úrazu alebo choroby sú uvedené v SPZ, VPPSŽP a OPP TPD.

3.  Poistený má právo nahliadnuť do SPZ ako aj VPPSŽP a OPP TPD na 
adrese nášho sídla a má právo si uvedené poistné podmienky od nás 
vyžiadať.

4.  Máme právo meniť podmienky tohto poistenia podľa SPZ. Prípadné zme-
ny budú oznámené poistenému bez zbytočného odkladu.
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (ďalej aj „poistenie“) podľa 

poistnej zmluvy skupinového životného poistenia č. 200.466 (ďalej aj 
„SPZ“) je poskytované nami 1. Poistenému. 

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1. Poistený – je osoba, ktorej meno je uvedené v návrhu na uzavretie 
životného poistenia Easy Life alebo MetLife Easy (ďalej aj „návrh“).  
1. Poistený môže byť súčasne aj poistníkom v poistnej zmluve životného 
poistenia Easy Life alebo MetLife Easy uzavretej na základe návrhu.
Vek poisteného – poistenie je poskytované poistenému, ktorého vstupný 
vek je 18 až 69 rokov v deň začiatku poistenia uzavretého na základe návrhu. 
Poistenie podľa SPZ je poskytované maximálne do veku 70. rokov veku 
poisteného. Poistenie však zaniká až uplynutím posledného dňa poistného 
obdobia, v ktorom poistený tento vek dosiahol, ak k zániku poistenia nedošlo 
skôr iným spôsobom v zmysle SPZ a/alebo platných právnych predpisov.
Poistné – poistné za toto poistenie je plne hradené nami.
Oprávnená osoba – osoba uvedená v poistnej zmluve životného poistenia 
Easy Life alebo MetLife Easy ako oprávnená osoba, ktorá má v prípade 
smrti poisteného právo na poistné plnenie vo výške poistnej sumy uvedenej 
v kapitole III. článok 1. V prípade, že oprávnená osoba nie je v čase poistnej 
udalosti určená, budeme postupovať podľa § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho 
zákonníka v platnom znení.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je smrť poisteného následkom úrazu, za predpokla-

du, že nastane počas doby trvania poistenia.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Oprávnená osoba má v prípade vzniku poistnej udalosti právo na poistné 

plnenie rovné poistnej sume vo výške 15 000 EUR.
2.  Výplata poistného plnenia sa riadi ustanoveniami SPZ ako aj Všeobec-

nými poistnými podmienkami skupinového životného poistenia (ďalej len 
„VPPSŽP“) a Osobitnými poistnými podmienkami pre skupinové úrazové 
poistenie pre poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (ďalej len „OPP 
AD“).

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Vznik poistnej udalosti nám musí byť nahlásený oprávnenou osobou 

ihneď ako je to možné po jej vzniku. Oznámenie o poistnej udalosti, ako aj 
potrebné doklady, musia byť zaslané na našu adresu.

2.  Každé uplatnenie nároku na poistné plnenie musí obsahovať: meno, 
priezvisko, rodné číslo a adresu poisteného, ako aj osoby uplatňujúcej 

si nárok na poistné plnenie, číslo SPZ (200.466), podrobný popis okol-
ností smrti poisteného, originály alebo úradne overené kópie úmrtného  
a rodného listu poisteného, kópiu listu o prehliadke mŕtveho a kópie lekár-
skych správ zo všetkých prípadných vyšetrení podstúpených poisteným  
v súvislosti s ochorením alebo úrazom, ktoré bolo dôvodom úmrtia. Ak boli 
okolnosti úmrtia poisteného vyšetrované políciou, je potrebné predložiť 
príslušné policajné záznamy. Zároveň nám musia byť bezplatne predlože-
né akékoľvek ďalšie požadované dokumenty, informácie a/alebo dôkazy, 
týkajúce sa uplatnenia nároku na poistné plnenie, a to v nami požadova-
nej forme.

KAPITOLA IV – ZAČIATOK, KONIEC A DOBA TRVANIA POISTENIA
Článok 1 – Začiatok, koniec a doba trvania poistenia
1.  Začiatok poistenia je zhodný s dňom začiatku poistenia podľa poistnej 

zmluvy životného poistenia Easy Life alebo MetLife Easy. V prípade, že 
poistná zmluva životného poistenia nebude s nami uzavretá a príslušné-
mu poistníkovi nebude nami vydaná poistka, poistenie podľa SPZ poiste-
nému nevznikne.

2. Poistenie zaniká:
a)  posledným dňom poistného obdobia, v ktorom poistený dosiahol vek 

70 rokov,
b) smrťou poisteného,
c)  dňom zániku príslušnej poistnej zmluvy životného poistenia v priebehu 

trvania poistenia pre prípad smrti následkom úrazu podľa tejto SPZ, 
alebo

d) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom došlo k zániku SPZ,
e)  alebo ďalšími spôsobmi v zmysle príslušných ustanovení SPZ a/ alebo 

platných právnych predpisov, podľa toho, ktorá skutočnosť spôsobujú-
ca zánik poistenia nastane skôr.

KAPITOLA V – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Tento prehľad poistného krytia obsahuje základné podmienky poistenia 

pre prípad smrti následkom úrazu podľa SPZ.
2.  Ďalšie informácie o poistení pre prípad smrti následkom úrazu sú uvedené 

v SPZ, VPPSŽP a OPP AD.
3.  Poistený má právo nahliadnuť do SPZ ako aj VPPSŽP a OPP AD na 

adrese nášho sídla a má právo si uvedené poistné podmienky od nás 
vyžiadať.

4.  Máme právo meniť podmienky tohto poistenia podľa SPZ. Prípadné zme-
ny budú oznámené poistenému bez zbytočného odkladu.
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Poistenie asistenčných služieb uzatvára poistník v prospech poisteného 

ako bezplatnú doplnkovú službu, ktorú poskytuje poistník poistenému  
k životnému poisteniu fyzických osôb na základe príslušnej individuálnej 
poistnej zmluvy (ďalej len „Životné poistenie“).

2.  Podmienky pre vznik a trvanie poistenia asistenčných služieb sú predme-
tom poistnej zmluvy, uzatvorenej medzi poistníkom a poisťovateľom.

3.  Účelom poistenia asistenčných služieb je poskytnutie poistného plnenia  
z dôvodu vzniku škody a/ alebo ostatných finančných strát, ku ktorým do-
šlo v dôsledku poistnej udalosti.

4.  Poistenie asistenčných služieb (ďalej aj „Asistenčné služby“) poskytuje 
poisťovateľ. Uvedené poistenie sa riadi poistnou zmluvou, týmito poistný-
mi podmienkami pre poistenie asistenčných služieb ASE (ďalej aj „OPP 
ASE“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi poistenie.

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Poisťovateľ – Europ Assistance S.A., so sídlom: so 1, premenade de la 

Bonette – 92230 Gennevilliers, Francie, registrovaná v Nanterreském 
registri firiem pod ref. číslom B 403 147 903, konajúca prostredníctvom 
organizačnej zložky Europ Assistance S.A. Irish Branch so sídlom na 13–
17 Dawson Street, Dublin 2, írsko, vedená v Registri firiem írskej vlády 
pod ref. číslom 907 089;

2.  Poistník – MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského 
štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna 
forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, 
Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity 
company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, írsko, zapísaná 
v írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123;

3.  Asistenčná centrála – Europ Assistance s.r.o., so sídlom Na Pankráci 
1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 25287851, zapísaná  
v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 
87094, ktorá v mene a na účet poisťovateľa a z jeho poverenia poskytuje 
poistné plnenie poisteným, a uskutočňuje ďalšie úkony v rozsahu poistnej 
zmluvy a týchto poistných podmienok;

4.  Poistený –  fyzická osoba, na ktorú sa pripoistenie asistenčných služieb 
vzťahuje a ktorej v okamihu vzniku poistnej udalosti vznikne nárok 
na poskytnutie asistenčných služieb;

5. Domácnosť – je byt alebo rodinný dom, v ktorom poistený býva. 
Za domácnosť sa nepovažujú spoločné priestory v domoch s viac ako 
jedným bytom, ako napríklad spoločné chodby, schodiská a výťahy, 
spoločné povaly, pivnice, kočikárne, balkóny alebo terasy alebo spoločné 
garáže; miesto vzniku poistnej udalosti: domácnosť poisteného;

6.  Oprávnená osoba – osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo 
na poistné plnenie. Oprávnenou osobou je poistený a/alebo iná osoba žijúca  
v domácnosti s poisteným;

7.  Poistná udalosť – vznik finančnej straty poistenému v dôsledku havárie 
v domácnosti či poruchy domáceho spotrebiča, ktorá vyvoláva na strane 
poisteného potrebu poskytnutia asistenčných služieb v zmysle poistnej 
zmluvy, ak je s touto skutočnosťou spojená povinnosť poisťovateľa 
poskytnúť poistné plnenie; za poistnú udalosť sa považuje aj skutočné 
alebo možné porušenie právnych predpisov,alebo právnych povinností zo 
strany tretích osôb, následkom ktorého došlo k ohrozeniu, alebo porušeniu 
práv a oprávnených záujmov poisteného, ak je s touto skutočnosťou 
spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

8.  Škodová udalosť – skutočnosť, z ktorej vznikla škoda, a ktorá by mohla byť 
dôvodom vzniku práva na poskytnutie poistného plnenia z tohto poistenia;

9.  Poistné plnenie – poskytnutie resp. zabezpečenie asistenčných služieb 
poistenému v prípade vzniku poistnej udalosti, ktoré je asistenčná centrála 
povinná poskytnúť v mene poisťovateľa poistenému a/alebo oprávnenej 
osobe;

10.  Poistné riziko – miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti 
vyvolanej poistným nebezpečenstvom;

11.  Poistné – je cena za poistenie, dohodnutá zmluvnými stranami v poistnej 
zmluve, ktorú je poistník povinný platiť poisťovateľovi;

12. Poistná doba – doba, na ktorú bolo poistenie uzatvorené;
13.  Poistné obdobie – obdobie určené v poistnej zmluve, za ktoré sa platí 

bežné poistné (t.j. frekvencia platenia);
14.  Poistný rok – doba, ktorá začína plynúť o 00:00 hod. dňa začiatku 

poistenia a končí v 24:00 hod. dňa, ktorý sa svojím číselným označením 
zhoduje s dňom začiatku poistenia; pokiaľ taký deň neexistuje, pripadne 
koniec poist– ného roka na najbližší nasledujúci deň;

15.  Poistná zmluva – Skupinová poistná zmluva o poistení asistenčných služieb č. 
302R011405 v znení neskorších dodatkov, uzatvorená medzi poisťovateľom  
a poistníkom, v ktorej sa poisťovateľ zaväzuje v prípade vzniku poistnej 
udalosti poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie a poistník sa 
zaväzuje platiť poistné; tieto poistné podmienky tvoria súčasť poistnej 
zmluvy;

16.  Korešpondenčná adresa – adresa trvalého bydliska alebo sídla, popr. iná 
adresa písomne oznámená poisťovateľovi, na ktorú poisťovateľ doručuje 
všetku písomnú korešpondenciu; so zasielaním na korešpondenčnú 
adresu je spojená funkcia doručenia. V prípade, že je poisťovateľovi 
oznámená ako korešpondenčná adresa, adresa inej osoby ako poistníka 
alebo poisteného, nenesie poisťovateľ zodpovednosť za dôsledky 
vyplývajúce z prípadného omeškania pri odovzdávaní korešpondencie 
medzi týmito osobami;

17.  Kontaktné spojenie – telefonické, e–mailové alebo iné spojenie, na ktoré 
je poisťovateľ oprávnený zasielať svoje oznámenia;

18.  Hrubá nedbanlivosť – konanie alebo opomenutie, pri ktorom musel byť 
vznik škody predpokladaný alebo očakávaný a poistený vedel alebo 
vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery mohol a mal vedieť, že 
pri takomto konaní alebo opomenutí škoda nastane alebo môže nastať; 
za hrubú nedbanlivosť sa považuje aj vedomosť o závadnosti alebo 
škodlivosti vykonávanej činnosti alebo konania;

19.  Zabezpečenie služieb – forma poistného plnenia, pri ktorom 
poisťovateľ prostredníctvom asistenčnej centrály vykoná úkony 
potrebné na poskytnutie služby poistenému v rozsahu a podľa 
limitov uvedených v kapitole III týchto OPP ASE, pričom náklady 
služieb presahujúce stanovené finančné limity znáša poistený  
a/alebo oprávnená osoba;

20.  Zmluvný dodávateľ/dodávateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá poskytuje služby alebo vykonáva práce, ktoré sú zabezpečované 
a/alebo objednané asistenčnou centrálou v prospech poisteného a/alebo 
oprávnenej osoby;

21.  Práce – služby, ktoré má poisťovateľ prostredníctvom asistenčnej 
centrály zabezpečiť poistenému a/alebo oprávnenej osobe v prípade 
poistnej udalosti;

22.  Havária – náhodná, nepredvídateľná porucha technického zariadenia 
určeného na prívod, akumuláciu alebo odvod energií a médií nutných 
na obvyklé užívanie domácnosti, v dôsledku ktorej došlo k prerušeniu 
dodávky v rozsahu znemožňujúcom obvyklé užívanie domácnosti, alebo 

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie asistenčných služieb 
(ďalej len „OPP ASE“)
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k úniku kvapalín či plynov, ktorý spôsobil poškodenie domácnosti alebo 
jej stavebných súčastí v rozsahu znemožňujúcom obvyklé užívanie 
domácnosti, alebo ktorý by následne mohol spôsobiť škody na zdraví 
alebo škodu väčšieho rozsahu na vybavení domácnosti; za haváriu 
je považované aj zablokovanie dverí – udalosť, pri ktorej došlo  
k uzamknutiu či zabuchnutiu hlavných vchodových dverí do domácnosti;

23.  Domáci spotrebič – technické zariadenie inštalované v domácnosti 
spotrebovávajúce elektrickú energiu a ďalej potom technické zariadenie, 
v ktorom sa spaľuje zemný plyn pre účely tepelnej úpravy pokrmov, 
vykurovanie a ohrev úžitkovej vody. Domácimi spotrebičmi pre účely 
poskytovania poistenia asistenčných služieb sú spotrebiče, ktoré nie sú 
staršie ako 7 rokov od dátumu zakúpenia ako nové veci v Slovenskej 
republike, Českej republike, SRN, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku, 
nepodliehajú záručným podmienkam výrobcu a sú uvedené v kapitole II 
článok 4 bod 3 týchto OPP ASE;

24.  Porucha domáceho spotrebiča – náhodná, nepredvídateľná porucha 
domáceho spotrebiča, s ktorou je spojená strata funkčnosti tohto 
spotrebiča;

25.  Drobný materiál – materiál použitý zmluvným dodávateľom pri riešení 
asistenčnej udalosti ako napr. tesnenia, tesniace vaty, skrutky, montážne 
peny a pod, nie však súčiastky alebo náhradné diely; za drobný materiál 
nie sú považované náhradné kľúče či zámky;

26.  Limit poistného plnenia – maximálny limit poistného plnenia je vymedzený 
v kapitole III týchto OPP ASE;

27. OPP ASE – Poistné podmienky pre poistenie asistenčných služieb (ASE).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Pomoc v prípade havárie
1.  V prípade havárie v domácnosti zaistí asistenčná centrála príjazd zmluv-

ného dodávateľa na miesto, na ktorom došlo k poistnej udalosti a práce 
dodávateľa, ktoré sú spojené s odstránením príčiny havárie. Špecializácia 
zmluvných dodávateľov, ktorých v rámci poskytovania tejto služby asis-
tenčná centrála zabezpečí, je: inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, skle-
nár a/alebo zámočník.

2.  Asistenčná centrála uhradí za poisteného náklady spojené s prácou  
a drobným materiálom zmluvného dodávateľa, spojené s odstránením prí-
čin havárie podľa tohto článku OPP ASE, maximálne však do výšky 200 
EUR s DPH na jednu poistnú udalosť, pričom počet poistných udalostí 
jednotlivého poisteného je neobmedzený. Náklady spojené s príchodom 
a odchodom zmluvného dodávateľa sú hradené asistenčnou centrálou  
v plnej výške.

Článok 2 – Núdzové ubytovanie
1.  V prípade, ak je domácnosť následkom poistnej udalosti neobývateľná, 

zaistí asistenčná centrála poistenému náhradné ubytovanie a prípadné 
nevyhnutné sťahovacie služby, maximálne však do výšky 500 EUR s DPH 
na jednu poistnú udalosť, pričom počet poistných udalostí je neobmedzený.

Článok 3 – Zaistenie odborníka na opravu a údržbu
1.  V rámci poistenia asistenčných služieb podľa tychto OPP ASE má poiste-

ný nárok na to, aby asistenčná centrála zabezpečila vyslanie dodávateľa 
podľa potrieb a požiadaviek poisteného na miesto vzniku poistnej udalosti 
aj v iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v článku 1 tejto kapitoly.

2.  Asistenčná centrála vyhľadá vhodného zmluvného dodávateľa služieb  
a vyšle ho do domácnosti. Počet poistných udalostí jednotlivého poistené-
ho podľa tohto článku OPP ASE je neobmedzený.

3.  Náklady na služby poskytované dodávateľom v tomto prípade hradí pois-
tený.

4.  Služby podľa tohto článku sa týkajú profesií: inštalatér, kúrenár, plynár, 
zámočník, sklenár, elektrikár, obkladač, pokrývač, klampiar, podlahár, 
stolár, štukatér, maliar, lakovač, kominár, murár, pokrývač, upratovacie 
práce, sťahovacie služby, služby spojené s dezinfekciou, dezinsekciou  
a deratizáciou.

Článok 4 – PredÍžená záruka na domáce spotrebiče
1.  Ak dôjde k mechanickej a/alebo softvérovej poruche spotrebiča majúcej 

za následok úplnú stratu jeho funkčnosti, definovaného v bode 3 toho člán

ku a ktorý tvorí súčasť domácnosti poisteného, uhradí asistenčná centrála 
náklady spojené s opravou tohto spotrebiča alebo uhradí časovú cenu spo-
trebiča ku dňu poruchy, v prípade, ak náklady na možnú opravu sú vyššie 
ako táto časová cena.

2.  Časovou cenou spotrebiča sa pre účely tohto zoznamu rozumie hodnota, 
ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi obstarávacou cenou nového spotrebi-
ča v dobe jeho zakúpenia, ktorú poistený preukáže dokladom o zaplatení  
a čiastkou zodpovedajúcou stupňu opotrebenia, ktorá je stanovená ako 1% 
ceny nového spotrebiča za každý mesiac jeho používania.

3.  Asistenčné služby v zmysle bodu 1 tohto článku sa vzťahujú výlučne na na-
sledujúce spotrebiče, zakúpené na území Európskej únie, ktoré už nie sú 
v záručnej dobe výrobcu a ich maximálny vek je 84 mesiacov od dátumu 
zakúpenia a ktorých obstarávacia cena ako nových bola minimálne 100 Eur:
a)  Práčka,
b)  Umývačka riadu,
c)  Digestor,
d)  Sušička prádla,
e)  Chladnička, prípadne kombinovaná chladnička,
f )   Mraznička,
g)  Elektrický a plynový sporák,
h)  Elektrická a plynová rúra,
i)   Vysávač,
j)   Mikrovlnná rúra,
k)  Kuchynský robot,
l)   Hriankovač, 
m) Televízor,
n)  Videoprehrávač a videorekordér,
o)  DVD systémy,
p)  Blue ray systémy,
q)  Set top box,
r)   Satelitný prijímač vrátane satelitnej antény,
s)   Hi-Fi audio systém vrátane jeho súčastí,
t)   Čerpadlo na vodu,
u)  Obehové čerpadlo,
v)  Bezpečnostná kamera,
w)  Žehlička.

4.  Náklady na služby uvedené v tomto článku hradí asistenčná centrála maxi-
málne do výšky 1.000 Eur na jeden rok trvania poistenia. Náklady na služby 
uvedené v tomto článku presahujúce maximálny limit plnenia uvedený v pr-
vej vete tohto bodu je povinný uhradiť poistený.

Článok 5 – Telefonická právna asistencia bez poskytnutia finančného 
plnenia
1.  Na využitie asistenčných služieb v podobe telefonickej právnej asistencie 

má poistený právo v prípade:
a)  skutočného alebo možného porušenia právnych predpisov a/alebo 

právnych povinností zo strany tretích osôb, ktorých následkom boli 
porušené alebo ohrozené práva alebo oprávnené záujmy poisteného, 
vzťahujúce sa na domácnosť, pokiaľ k tomuto porušeniu právnych pred-
pisov a/alebo právnych povinností a súčasne k porušeniu oprávnených 
záujmov poisteného došlo alebo malo prísť v dobe trvania poistenia,

b)  skutočného alebo možného spáchania skutku, pre ktoré je vedené 
trestné konanie alebo správne konanie voči poistenému, vzťahujúce sa 
k domácnosti, pokiaľ sa spáchanie takéhoto skutku a zahájenie trestné-
ho konania alebo správneho konania voči poistenému začalo alebo má 
začať v dobe trvania poistenia.

2.  Poskytovanie právnej asistencie bez finančného plnenia zabezpečuje asi-
stenčná centrála v týchto oblastiach:
a) všeobecné informácie o právnych predpisoch a ich znení,
b)  všeobecné informácie o vzťahu občan versus súd - informácie o vec-

nej a miestnej príslušnosti súdu, náležitostiach podaní, zastupovaní, 
nákladoch na súdne pojednávanie, odmenách pre znalcov, tlmočníkov, 
advokátov,

c)  všeobecné informácie o riešení záväzkových alebo spotrebiteľských 
vzťahov (zodpovednosť, zmluvné pokuty, úroky, riešenia reklamácií, 
dodacích lehôt),
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d)  všeobecné informácie o postupoch pri riešení problémových situácií 
spojených s bývaním,

e)  všeobecné informácie o náležitostiach a postupoch spojených so zalo-
žením bytového družstva a spoločenstva vlastníkov bytov,

f)  poskytnutie kontaktu na advokáta za účelom právnej konzultácie pri spi-
sovaní nájomných a podnájomných zmlúv a ďalej pri otázkach týkajú-
cich sa výpovedí z nájmu bytu,

g)  poskytnutie kontaktu na advokáta za účelom právnej konzultácie pri 
spisovaní nájomných a podnájomných zmlúv a ďalej pri otázkach týka-
júcich sa výpovedí z nájmu nebytových priestorov.

3.  Poskytovanie asistenčných služieb uvedených v bode 2 tohto článku za-
hŕňa maximálne 1 hodinu právnej konzultácie za jeden rok trvania poiste-
nia a poskytuje sa výlučne formou telefonickej komunikácie.

Článok 6 – Právna asistencia s poskytnutím finančného plnenia
1.  Predmetom právnej asistencie s poskytnutím finančného plnenia je ochra-

na oprávnených právnych záujmov poisteného v prípadoch, v rozsahu  
a za podmienok stanovených v tomto zozname.

2.  Asistenčná centrála v rozsahu uvedenom v tomto zozname poskytuje 
poistenému:
a)  právnu asistenčnú službu poskytujúcu pomoc, podporu a rady, s cieľom 

hľadania riešenia poistnej udalosti mimosúdnym zmierom a/alebo do-
hodou,

b)  právnu asistenčnú službu poskytujúcu pomoc, podporu, rady a právnu 
asistenciu s cieľom hľadania riešenia poistnej udalosti v súdnom kona-
ní, prípadne ďalej v exekučnom konaní, a to najmä poverením dodáva-
teľa služieb právnym zastúpením.

3. Poistnou udalosťou z právnej asistencie s finančným plnením sa rozumie:
a)  skutočné alebo možné porušenie právnych predpisov a/ alebo právnych 

povinností zo strany tretích osôb, následkom ktorého boli porušené ale-
bo ohrozené práva alebo oprávnené záujmy poisteného v situáciách 
a v prípadoch uvedených v týmto zozname,

b)  skutočné alebo možné spáchanie skutku, pre ktoré je vedené správne/
priestupkové konanie voči poistnému, ak k nim došlo alebo malo dôjsť 
v čase trvania poistenia a v súvislosti s poistným nebezpečenstvom 
uvedeným v bode 4 tohto článku.

4. Poistnými nebezpečenstvami pre právnu asistenciu s finačným plnením sú:
a)  Spotrebiteľské spory týkajúce sa domácnosti – t. j. občianskoprávne spory 

týkajúce sa reklamačného konania v súvislosti s kúpou, údržbou, nájmom  
a/alebo opravou hnuteľnej veci vo vlastníctve poisteného, ktorá je 
súčasťou alebo sa nachádza v domácnosti, keď oprávnené záujmy 
poisteného porušuje predávajúci, prenajímateľ alebo dodávateľ opra-
várenských prác alebo súvisiacich služieb.

b)  Spory o náhradu škody – t. j. spory, ktoré sa týkajú nároku poisteného 
na náhradu škody spôsobenej treťou osobou na veci, ktorá je majetkom 
poisteného, a/alebo škody spôsobenej treťou osobou na zdraví poiste-
ného.

c)  Nájomné a podnájomné spory – t. j. občianskoprávne spory týkajúce 
sa práv a oprávnených záujmov poisteného a jeho práv plynúcich z ná-
jomnej alebo podnájomnej zmluvy, ktoré narušuje prenajímateľ.

d)  Spory s dodávateľmi služieb – t. j. vykonanie krokov k hájeniu záujmov 
poisteného v situácii sporu, ktorý súvisí s plnením zmlúv o dodávke 
vody, elektriny, plynu, zmlúv o odvode odpadových vôd, odvoze domo-
vého odpadu alebo zmlúv s operátormi telekomunikačných sietí (káb-
lová TV, telefón, pripojenie internetu a pod.) alebo iných písomných 
zmlúv.

e)  Susedské spory – t. j. vykonanie krokov k hájeniu záujmov poistené-
ho v prípade občianskoprávneho sporu s užívateľom alebo vlastníkom 
bytu, resp. rodinného domu susediaceho s domácnosťou, a/alebo 
v siuácii sporu s niektorým zo spoluužívateľov spoločných priestorov 
bytového domu, v ktorom sa poistený byt nachádza, ak predmetom toh-
to sporu sú otázky občianského spolunažívania.

5.  Z právnej asistencie s finančným plnením poskytne asistenčná centrála 
poistenému poistné plnenie vo forme:
a)  – základných informácií o jeho právach a povinnostiach, obsahu, rozsa-

hu a možnostiach riešenia poistnej udalosti,

– informácie o rozsahu dokumentácie potrebnej pre uplatnenie prost-
riedkov ochrany jeho práv alebo oprávnených záujmov.

b)  Poistné plnenie zahŕňa úhradu finančných nákladov, ktoré je nutné vy-
naložiť podľa rozhodnutia asistenčnej centrály v súvislosti s presadzo-
vaním oprávnených záujmov poisteného, a to:
–  náklady na služby dodávateľa služieb (obvyklé a primerané výdavky 

právneho zástupcu, tlmočníka, prekladateľa, znalca, náklady 
na vykonanie jedného výkonu rozhodnutia na základe exekučného 
titulu súvisiaceho s poistným plnením),

– náklady na súdne poplatky,
– náklady na cestu a ubytovanie poisteného na súdne konanie, ak je jej 
prítomnosť nariadená súdom,
– náklady na cestu a ubytovanie svedka na súdne konanie, ak je jeho 
prítomnosť nariadená súdom,
–  náklady a výdavky protistrany a/alebo štátu, ktoré je poistený povinný 

uhradiť na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhod-
nutia, ak bol na základe písomného súhlasu asistenčnej centrály na-
vrhovateľom súdneho konania.

6.  Po nahlásení poistnej udalosti preverí asistenčná centrála právnu situáciu 
a postavenie poisteného a urobí analýzu jeho vyhliadok na úspešné vyba-
venie prípadu a o výsledku tejto analýzy ho asistenčná centrála informuje. 
V prípade potreby vykoná asistenčná centrála analýzu aj v priebehu jed-
notlivých štádií riešenia prípadu.

7.  Ak asistenčná centrála uzná na základe urobenej analýzy, že vyhliadky 
na úspešné vybavenie prípadu sú dostatočné, je poistený po predchádza-
júcom súhlase asistenčnej centrály oprávnený zvoliť si vhodného dodáva-
teľa služieb, ktorý má svoju kanceláriu v mieste súdu alebo správneho or-
gánu príslušného na prerokovanie veci v prvom stupni, aby viedol v mene 
poisteného potrebné rokovania s cieľom dosiahnuť najlepšie možné vy-
riešenie prípadu.

8.  Ak poistený porušil povinnosť získať súhlas asistenčnej centrály na po-
verenie dodávateľa služieb, je asistenčná centrála oprávnená poistné 
plnenie primerane znížiť. Asistenčná centrála nezníži poistné plnenie 
v prípade, že poistený preukáže, že k povereniu právneho zástupcu došlo 
v situácii nutnosti bezprostredného odvrátenia vzniku škody.

9.  Asistenčná centrála je oprávnená primerane znížiť poistné plnenie aj v prí-
pade, že poistený neskorým alebo pomalým prístupom spôsobil zvýšenie 
nákladov za úkony, ktorých úhrada má byť súčasťou poistného plnenia.

10.  Poistený splnomocní svojho právneho zástupcu, aby priebežne informoval 
asistenčnú centrálu o vývoji riešenia prípadu. O jednotlivých zamýšľaných 
podstatných krokoch sú poistený, resp. jeho právny zástupca, povinní infor-
movať asistenčnú centrálu a pred ich vykonaním získať jej písomný súhlas.  
Ak poistený poruší túto povinnosť, je asistenčná centrála oprávnená 
poistné plnenie primerane znížiť.

11.  Ak asistenčná centrála uzná, že vyhliadky na úspešné vybavenie prípadu 
nie sú dostatočné, je povinná bez zbytočného odkladu písomnou formou 
oznámiť poistenému, že na základe vykonanej analýzy ďalšie poistné 
plnenie k danej poistné udalosti pozastavuje, uviesť dôvody svojho roz-
hodnutia a vysvetliť ich.

12.  V prípade, že sa poistený, po tom, čo bolo poistné plnenie pozastavené, 
rozhodne v riešení prípadu pokračovať na svoje náklady a v pokraču-
júcom spore sa mu podarí dosiahnuť kvalitatívne alebo kvantitatívne 
priaznivejší výsledok, než aký zodpovedal stavu prípadu ku dňu, keď 
asistenčná centrála na základe svojho rozhodnutia poistné plnenie po-
zastavila, a ak poistený preukáže túto skutočnosť asistenčnej centrá-
le, asistenčná centrála uhradí náklady poisteným účelne vynaložené 
na pokračovanie prípadu po pozastavení plnenia, a to až do výšky limitu 
poistného plnenia a s ohľadom na poistné plnenie poskytnuté pred jeho 
pozastavením.

13.  Asistenčná centrála zorganizuje a uhradí náklady uvedené v bode 2 toh-
to článku, a to maximálne do výšky 300 Eur na jednotlivú udalosť.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Predmet poistenia
1.  Predmetom poistenia asistenčných služieb je poskytnutie poistného plnenia 
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formou asistenčných služieb v rozsahu a podľa podmienok poistnej zmluvy  
a týchto OPP ASE.

Článok 2 – Poistné plnenie
1.  V rámci poistenia asistenčných služieb má poistený nárok na poskytnutie 

nasledujúcich asistenčných služieb prostredníctvom asistenčnej centrály, 
v rozsahu a podľa podmienok uvedených v Tabuľke nižšie a v týchto 
OPP ASE:
a)  Pomoc v prípade havárie – podľa podmienok uvedených v kapitole II 

článok 1;
b)  Núdzové ubytovanie – podľa podmienok uvedených v kapitole II 

článok 2;
c)  Zaistenie odborníka na opravy a údržbu podľa podmienok uvedených 

v kapitole II článok 3;
d)  PredÍžená záruka na spotrebiče podľa podmienok uvedených v kapito-

le II článok 4;
e)  Telefonická právna asistencia bez poskytnutia finančného plnenia 

podľa podmienok uvedených v kapitole II článok 5;
f )  Právna asistencia s poskytnutím finančného plnenia podľa podmienok 

uvedených v kapitole II článok 6;

Tabuľka asistenčných služieb:

Typ asistencie Limit poistného plnenia
Asistencia v domácnosti

Pomoc v prípade havárie 
(služby inštalatéra, elektrikára, 
kúrenára, sklenára, zámočníka)

200 EUR s DPH na 1 poistnú 
udalosť/ počet poistných 
udalostí neobmedzene

Núdzové ubytovanie (zabezpečenie 
náhradného ubytovania v prípade 
neobývateľnej domácnosti a 
sťahovacie služby)

500 EUR s DPH na 1 poistnú 
udalosť/ počet poistných 
udalostí neobmedzene

Zaistenie odborníka na opravy  
a údržbu

zorganizovanie služby/ počet 
poistných udalostí neobmedzene

PredÍžená záruka na domáce spotrebiče
Úhrada nákladov spojených s 
opravou domáceho spotrebiča, 
alebo úhrada časovej ceny 
domáceho spotrebiča

1 000 EUR ročne

Právna asistencia

Telefonická právna asistencia bez 
poskytnutia finančného plnenia

1 hodina telefonickej právnej 
konzultácie ročne/ počet poistných 

udalostí neobmedzene

Právna asistencia s poskytnutím 
finančného plnenia

Organizácia a úhrada nákladov 
do výšky 300 EUR na 1 poistnú 

udalosť/ počet poistných 
udalostí neobmedzene

Článok 3 – Pravidlá pre poskytnutie poistného plnenia
1.  V prípade vzniku poistnej udalosti je poistený a/alebo oprávnená osoba 

povinný/á, okrem povinností uvedených v kapitole VI článok 3 týchto OPP 
ASE, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu telefonicky na čís-
lo +421 2 20 510 812, ktoré je volajúcim k dispozícii nepretržite, 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni.

2.  Pri kontaktovaní asistenčnej centrály je volajúci povinný oznámiť nasle-
dujúce informácie:
– meno, priezvisko a dátum narodenia poisteného;
– číslo poistnej zmluvy Životného poistenia;
– adresu domácnosti;
– kontaktné telefónne číslo;
–  popis udalosti a okolností dôležitých na určenie najvhodnejšieho rieše-

nia poistnej udalosti;
–  prípadne ďalšie informácie, o ktoré pracovníci asistenčnej centrály  

pož ia dajú a ktoré s poistnou udalosťou súvisia.

3.  V prípade, keď poistený požaduje poskytnutie poistného plnenia za úče-
lom spätnej úhrady finančných nákladov vynaložených v súvislosti s poist-
nou udalosťou, musí tak urobiť písomne, a to zaslaním vyplneného for-
mulára, ktorý mu na jeho žiadosť poskytne poisťovateľ, na adresu: Europ 
Assistance s.r.o., P.O.Box 385, 810 00 Bratislava

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Z prác a úkonov uskutočňovaných v domácnosti, ktorých zabezpečenie je 

predmetom plnenia asistenčnej centrály podľa príslušných ustanovení ka-
pitoly II týchto OPP ASE, články 1 až 3, sú vylúčené práce nasledujúceho 
charakteru (pri týchto prácach poskytne asistenčná centrála oprávnenej 
osobe len asistenciu spočívajúcu v zorganizovaní príslušných prác, pri-
čom úhradu poplatkov za služby nesie oprávnená osoba):
a) bežné opravy, údržba alebo preventívne opravy v domácnosti;
b)  prípady, keď bola oprava predpísaná príslušnými správnymi orgánmi  

a/alebo inými oprávnenými osobami;
c)  opravy a úkony odporúčané asistenčnou centrálou po predchádzajúcej 

intervencii alebo opatrenia, ktorých uskutočnenie nebolo oprávnenou 
osobou zabezpečené, a preto opakovane požaduje asistenčné služby 
rovnakej alebo obdobnej povahy;

d)  úkony požadované oprávnenou osobou, spadajúce do zákonných po-
vinností vlastníka domácnosti alebo zmluvných povinností správcu bu-
dovy, v ktorej sa nachádza domácnosť;

e)  odstraňovanie následkov škôd vzniknutých zanedbaním údržby domác-
nosti;

f)  odstraňovanie následkov škôd spôsobených neodbornými, neopráv-
nenými a/alebo nepovolenými zásahmi, zavinenými konaním člena do-
mácnosti či tretej osoby.

g)  odstraňovanie následkov udalostí spôsobených neodborným, neopráv-
neným alebo nepovoleným zásahom zavineným konaním poisteného,

h)  odstraňovanie následkov škôd vzniknutých v dôsledku vykonávania 
akýchkoľvek stavebných úprav alebo opráv,

i)  udalosti, ktoré vznikli v dôsledku hrubej nedbanlivosti poisteného alebo 
v dôsledku úmyselnej trestnej činnosti poisteného,

j)  asistenčné udalosti vzniknuté v spoločných častiach bytového domu, po-
kiaľ je poistenou nehnuteľnosťou alebo nehnuteľnosťou, v ktorej sa na-
chádza domácnosť.

2.  Z tohto poistenia nevzniká nárok na poistné plnenie v akejkoľvek súvislosti 
so škodami na hnuteľných veciach, ktoré tvoria vybavenie a/alebo zaria-
denie domácnosti.

3.  V prípadoch, keď je zabezpečenie služieb prevádzané bez predchádzaj-
úceho nahlásenia a schválenia asistenčnou centrálou, nebudú vzniknuté 
náklady poistenému spätne uhradené; výnimočne ich výška môže byť 
krátená, a to do výšky nákladov, ktoré by asistenčná centrála hradila, ak 
by služby boli poskytnuté jej zmluvným dodávateľom. Toto poistenie a prí-
slušný záväzok poisťovateľa a asistenčnej centrály poskytnúť v prípade 
poistnej udalosti oprávnenej osobe Asistenčné služby a poistné plnenie 
nenahrádza a ani nemôže nahradiť poslanie útvarov či zborov zriadených 
zo zákona orgánmi štátnej správy alebo orgánmi územnej samosprávy 
na zabezpečovanie záchranných zdravotníckych, hasičských, vyprosťo-
vacích alebo prieskumných úloh a za prípadné zásahy týchto útvarov sa 
z tohto poistenia neposkytuje žiadna finančná ani iná forma kompenzácie.

4.  Z prác a úkonov uskutočňovaných v domácnosti, ktorých zabezpečenie 
je predmetom plnenia asistenčnej centrály podľa príslušných ustanovení 
kapitoly II týchto OPP ASE, článok 4, sú vylúčené poruchy domácich spo-
trebičov spôsobené:
a) požiarom, bleskom, explóziou a/alebo povodňou,
b) lúpežou, krádežou alebo pokusom o lúpež alebo krádež,
c)  výkyvmi a/alebo výpadkami v dodávke elektrického prúdu bez ohľadu 

na príčiny týchto výkyvov, resp. výpadkov,
d)  úmyselne, v dôsledku vedomej nedbanlivosti alebo neplnením resp. 

opomenutím pokynov výrobcu alebo predajcu,
e)  zhrdzavením, koróziou, preliačením alebo poškrabaním alebo iným ma-

nuálnym poškodením, ktoré vzniklo v dôsledku manipulácie s prístro-
jom alebo v dôsledku umiestnenia pristroja v rozpore s pokynmi výrobcu 
alebo predajcu,
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f)  poškodením povrchu alebo vzhľadu domáceho spotrebiča, ktoré nemá 
vplyv na funkčnosť,

g)  poškodením, ku ktorému došlo v dôsledku vplyvov počasia alebo prí-
rodných udalostí,

h)  poškodením ku ktorému došlo používaním príslušenstva k domácemu 
spotrebiču, ktoré neschválil výrobca,

i)  zničením alebo poškodením spotrebiča alebo jeho časti v dôsledku ne-
dbanlivosti alebo úmyselného konania,

j)  prípadmi, kedy spotrebič nie je funkčný v dôsledku spotreby jeho súčas-
ti, ktoré možno vypotrebovať (napríklad koniec životnosti žiarovky, vybi-
tie batérie, zníženie kapacity akumulátorov, opotrebenie čítacích hlavíc, 
optických častí CD alebo DVD prístrojov a pod.),

k) vytečením kvapaliny z odvodňovacích systémov mraziacich zariadení,
l)  akoukoľvek poruchou alebo chybou spôsobenou vnútorným znečiste-

ním domáceho spotrebiča,
m)  v prípadoch, kedy dodávateľ služieb neidentifikuje žiadnu chybu 

na alebo v spotrebiči,
n) chybou elektrického spotrebiča spôsobenou vírusom,
o)  prípadmi, kedy elektrické zariadenie nebolo súčasťou vybavenia do-

mácnosti v momente vzniku poškodenia,
p) používaním spotrebiča na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť.

5.  Z úkonov, ktorých zabezpečenie je predmetom plnenia asistenčnej cen-
trály podľa príslušných ustanovení kapitoly II týchto OPP ASE, článok  
5 a článok 6, sú vylúčené:
a) spory súvisiace s podnikateľskou činnosťou poisteného;
b) spory týkajúce sa duševného vlastníctva a autorských práv,
c)  spory týkajúce sa kúpy, držby alebo nadobúdania podielov v obchod-

ných spoločnostiach,
d) disciplinárne konanie,
e)  spory alebo konania týkajúce sa oblasti sociálneho zabezpečenia alebo 

verejného zdravotného poistenia,
f)  spory medzi príslušníkmi domácností, alebo medzi príslušníkmi do-

mácnosti, ktorí žijú v poistenej nehnuteľnosti, spory medzi vlastníkmi 
poistenej nehnuteľnosti, prípadne medzi členmi štatutárnych orgánov 
vlastníka

g) poistenej nehnuteľnosti,
h) spory medzi spolunájomcami domácnosti,
i)  spory alebo konania súvisiace so stavebnými alebo inžinierskymi práca-

mi v domácnosti,
j)  spory medzi poisťovateľom a poisteným, medzi poistníkom a poisteným 

a spory ktorých predmetom je nárok, ktorý bol na poisteného prevedený 
treťou osobou alebo nárok, ktorý poistený uplatňuje pre tretiu osobu.

6.  Náklady presahujúce limity poistných plnení, uvedené v kapitole II a III 
týchto OPP ASE, znáša poistený a/alebo oprávnená osoba.

KAPITOLA IV – ZAČIATOK, KONIEC A DOBA TRVANIA POISTENIA
Článok 1 – Začiatok, koniec a doba trvania poistenia
1.  Poistenie asistenčných služieb jednotlivého poisteného vzniká súčasne 

so vznikom Životného poistenia, t.j. od 00:00 hod. dňa začiatku Životného 
poistenia.

2.  Začiatok poistenia asistenčných služieb nemôže byť dohodnutý na deň, 
ktorý predchádza dňu nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.

3.  Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v dobe trvania 
poistenia podľa poistnej zmluvy.

4.  Poistenie asistenčných služieb jednotlivého poisteného sa uzatvára 
na obdobie jedného roka, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 
Doba trvania poistenia sa predlžuje vždy na obdobie každých ďalších 
dvanásť (12) mesiacov za predpokladu, že žiadna zo zmluvných strán 
(t.j. poisťovateľ alebo poistník) neoznámi písomne druhej zmluvnej strane 
najneskôr šesť týždňov pred jej uplynutím, že na ďalšom trvaní poistenia 
asistenčných služieb podľa týchto OPP ASE nemá záujem. Táto doba 
trvania poistenia sa predlžuje podľa predchádzajúcej vety najviac na dobu 
uvedenú v poistnej zmluve a/alebo poistnej zmluve Životného poistenia.

KAPITOLA V – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Zánik poistenia
1. Okrem spôsobov ustanovených zákonom alebo inými právnymi predpismi, 

poistenie asistenčných služieb jednotlivého poisteného zaniká:
a) zánikom Životného poistenia;
b)  výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka, doručenou druhej zmluvnej 

strane ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň 6 týž-
dňov pred jeho uplynutím;

c)  dňom vyhlásenia konkurzu na majetok poistníka alebo poisťovateľa 
alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok ma-
jetku; alebo

d)  uplynutím poistnej doby, ak bolo poistenie dojednané na dobu určitú, 
podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.

2.  Zánik poistenia jednotlivých poistených sa stanovuje na 24:00 hodinu dňa 
oznámeného poistníkom poisťovateľovi ako dátum konca poistenia.

3.  Ukončenie alebo zánik poistenia asistenčných služieb jednotlivého pois-
teného nemá vplyv na trvanie poistenia ostatných poistených, pokiaľ nie 
je uvedené inak.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Práva a povinnosti poisťovateľa
1.  Okrem ďalších práv ustanovených právnymi predpismi je poisťovateľ 

oprávnený najmä:
a)  udeľovať poistenému pokyny k odvráteniu škodovej udalosti, poistnej 

udalosti alebo k zmenšeniu rozsahu ich následkov;
b)  odmietnuť poistné plnenie, ak poistený uvedie pri uplatňovaní nároku 

na poistné plnenie vedome neúplné, nepravdivé alebo hrubo skreslené 
údaje týkajúce sa rozsahu poistnej udalosti alebo ak podstatné údaje 
týkajúce sa tejto udalosti zamlčí;

c)  znížiť poistné plnenie až na nulovú hodnotu, ak poistený poruší svo-
je zákonné povinnosti a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik 
poistnej udalosti alebo na jej priebeh alebo na zväčšenie rozsahu jej ná-
sledkov alebo na zistenie alebo určenie výšky poistného plnenia alebo 
na sťaženie alebo znemožnenie uskutočniť vlastné šetrenie poisťova-
teľa na zistenie oprávnenosti nároku na poistné plnenie alebo rozsahu 
škody;

d)  žiadať náhradu nákladov alebo škody, ak v dôsledku porušenia niekto-
rej z povinností poisteným vznikne poisťovateľovi preukázateľná škoda 
alebo náklady. Poisťovateľ má právo na náhradu týchto nákladov alebo 
škody od osoby, ktorá škodu spôsobila. Týmto ustanovením nie je do-
tknuté právo regresu.

Článok 2 – Práva a povinnosti poisteného počas platnosti poistnej zmluvy
1.  Ak poistenému hrozí škoda, je povinný na jej odvrátenie zakročiť spôso-

bom primeraným okolnostiam.
2.  Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie 

porušovať povinnosti smerujúce k zmenšeniu nebezpečenstva alebo 
k jeho odvráteniu, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov alebo na ich 
základe.

3.  Ak je konanie alebo vedomie poisteného právne významné, prihliada pois-
ťovateľ pri zisťovaní porušení povinností stanovených právnymi predpismi 
tiež na konanie a vedomosti iných osôb konajúcich z podnetu poisteného 
alebo v jeho prospech.

4.  Poistení nemôžu postúpiť pohľadávku z poistného plnenia na tretiu osobu 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa.

Článok 3 – Práva a povinnosti poistníka a poisteného, spojené so 
vznikom škodovej a poistnej udalosti
1.Okrem ďalších povinností stanovených právnymi predpismi je poistený pri 
vzniku škodovej udalosti povinný najmä:

a)  vykonať opatrenia vedúce k zmierneniu škody alebo všetky možné 
opatrenia smerujúce proti zväčšovaniu škody a zabezpečiť odvrátenie 
následných škôd, a bezodkladne po tom, čo sa o škode dozvedeli, in-
formovať poisťovateľa spôsobom definovaným v kapitole III týchto OPP 
ASE,
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b)  dať poisťovateľovi úplné a pravdivé vysvetlenie o vzniku škodovej 
udalosti a rozsahu jej následkov;

c)  umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám šetrenie po-
trebné pre posúdenie nároku na poistné plnenie, najmä preskúmat 
príčiny a rozsah škody pre stanovenie výšky poistného plnenia;

d)  plniť oznamovaciu povinnosť uloženú všeobecne záväznými právny-
mi predpismi.

e)  predložiť poisťovateľovi ním požadované informácie a doklady, pre-
dovšetkým vyplnený a podpísané poistné hlásenie, vrátane všetkých 
príloh v ňom uvedených v prípade, že poistený od poisťovateľa poža-
duje poistné plnenie formou spätnej úhrady nákladov vynaložených 
v súvislosti s poistnou udalosťou.

2.  Poistený je povinný postupovať tak, aby poisťovateľ mohol voči tretej 
osobe uplatniť právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalos-
ťou alebo iné obdobné právo.

3.  Poistený je povinný poisťovateľovi pred poskytnutím poistného plnenia 
preukázať, že má nárok na poskytnutie poistného plnenia.

4.  Všetky povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy a z právnych pred-
pisov, ktoré sa týkajú poisteného, sa primerane vzťahujú aj na všet-
ky osoby, ktoré si uplatňujú nárok na poistné plnenie. Tieto osoby sú 
taktiež zodpovedné za plnenie predpísaných povinností na zmiernenie 
škôd a povinností smerujúcich k predchádzaniu a odvráteniu škôd.

KAPITOLA VII – OSOBITNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Zmeny v poistení
1.  Zmeny v poistnej zmluve, týkajúce sa poistenia podľa týchto OPP 

ASE, musia byť uskutočnené v písomnej forme, pokiaľ poistná zmluva 
neustanovuje inak.

Článok 2 – Forma právnych úkonov
1.  Poistná zmluva a všetky ostatné právne úkony týkajúce sa poistenia 

musia mať písomnú formu.
2.  Poisťovateľ je oprávnený určiť, ktoré jeho úkony, príp. úkony poistníka 

a/ alebo poisteného nemusia mať písomnú formu.
3.  Poisťovateľ je oprávnený použiť pre vyjadrenie svojho prejavu vôle 

aj inú než písomnú formu, ak je toto v záujme ochrany spotrebiteľa 
alebo poisťovateľa. V tomto prípade poisťovateľ adresuje svoje úkony 
na kontaktné spojenie uvedené v poistnej zmluve.

4.  Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostried-
ky (telefón, e-mail, sms, fax) pre vzájomnú komunikáciu s poisteným 
v súvislosti so správou poistenia, riešením škodových udalostí, re-
spektíve poistných udalostí. Tieto prostriedky slúžia na urýchlenie 
vzájomnej komunikácie, ale nenahrádzajú písomnú formu úkonov 
v prípadoch, keď písomnú formu vyžaduje zákon alebo poistná zmlu-
va. Poisťovateľ pri voľbe formy komunikácie prihliada k povinnostiam 
ustanoveným príslušnými právnymi predpismi, charakteru informá-
cií, okolnostiam ako aj potrebám a záujmom poistníka, poisteného 
a oprávnenej osoby.

5.  Poisťovateľ je oprávnený k písomnému úkonu určenému poistníkovi, 
poistenému alebo inému účastníkovi poistenia pripojiť doložku týkajú-
cu sa situácie, ak sa tento účastník nevyjadrí do 1 mesiaca od doruče-
nia, má so za to, že s úkonom poisťovateľa súhlasí.

6.  Oznámenia poisteného voči poisťovateľovi budú zasielané priamo 
poisťovateľovi podľa jeho inštrukcií.

Článok 3 – Doručovanie
1.  Písomnosti súvisiace s poistením asistenčných služieb jednotlivého 

poisteného podľa týchto OPP ASE doručuje poisťovateľ na adresu 
v Slovenskej republike prostredníctvom subjektu oprávneného doručo-
vať poštové zásielky (pošta) ako obyčajné alebo doporučené zásielky, 
prípadne iným vhodným spôsobom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2.  Ak nie je adresát doporučenej zásielky zastihnutý, hoci sa v mieste 
doručenia obvykle zdržiava, doručí sa zásielka inej dospelej osobe 
bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome, pôsobiacej v rov-
nakom meste podnikania alebo zamestnanej na rovnakom pracovisku, 
pokiaľ je táto osoba ochotná zabezpečiť odovzdanie písomnosti. Ak nie 

je možné ani takto písomnosť doručiť, písomnosť sa uloží na pošte, 
ktorá adresáta vhodným spôsobom vyzve, aby si písomnosť prevzal. 
Ak si adresát neprevezme zásielku do 10 dní od jej uloženia, považuje 
sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o jej 
uložení nedozvedel. Pokiaľ nie je preukázaný opak, má sa za to, že sa 
adresát v mieste doručenia zdržiaval.

3.  Poisťovateľ je povinný prostredníctvom asistenčnej centrály poistené-
mu poslať oznámenie o odmietnutí poistného plnenia formou doporu-
čeného listu alebo doporučeného listu do vlastných rúk.

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Z poistenia asistenčných služieb nevzniká právo na poistné plnenie 

za škody, ktoré vznikli v dôsledku:
a)  vojnových udalostí, vzbury, povstania, alebo iných hromadných ná-

silných nepokojov, štrajku, výluk, teroristických aktov/činov (t.j. ná-
silných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo 
nábožensky) vrátane chemickej alebo biologickej kontaminácie;

b) zásahu štátnej moci alebo zásahu verejnej správy;
c) pôsobenia jadrovej energie;
d) úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti poisteného.

2.  Z poistenia asistenčných služieb nevzniká tiež právo na poistné plne-
nie za akékoľvek iné ako priame škody, a poistenie asistenčných 
služieb sa nevzťahuje na akékoľvek následné alebo súvisiace škody 
(napr. zmluvné či iné pokuty, úroky z omeškania a/alebo iné obdobné 
sankcie).

3.  Poistenie asistenčných služieb sa nevzťahuje na udalosti, ku ktorým 
došlo pred tým, než poistenie nadobudlo platnosť a účinnosť.

Článok 5 – Územná platnosť
1.  Poistenie so vzťahuje výlučne na poistné udalosti, ktoré nastali na úze-

mí Slovenskej republiky.

Článok 6 – Spracovanie osobných údajov
1.  Na základe a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osob-

ných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“), spoločnosť Europ 
Assistance s.r.o., so sídlom Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, 
Česká republika, IČO: 25287851, konajúca v zastúpení poisťovateľa 
ako prevádzkovateľa osobných údajov na základe príslušnej dohody, 
spracúva ako sprostredkovateľ osobné údaje dotknutých osôb a infor-
muje aj o právach dotknutých osôb a o povinnostiach prevádzkova-
teľa alebo sprostredkovateľa. Poistník ako sprostredkovateľ spracúva 
osobné údaje dotknutých osôb v mene poisťovateľa ako prevádzkova-
teľa v rozsahu a za podmienok stanovených v príslušnej dohode.

2.  Osobné údaje považuje sprostredkovateľ za striktne dôverné a je po-
vinná o nich zachovávať mlčanlivosť, rovnako ako o údajoch týkajú-
cich sa dojednaného poistenia asistenčných služieb podľa príslušných 
právnych predpisov. Túto povinnosť je možné prelomiť iba so súhlasom 
osoby, ktorej sa tieto údaje týkajú, a na písomné vyžiadanie v právnych 
predpisoch uvedených orgánov verejnej správy, správnych orgánov 
a ďalších subjektov. Uzavretím poistnej zmluvy zbavuje poistený Europ 
Assistance s.r.o. mlčanlivosti o prípadných škodových udalostiach vo 
vzťahu k zaisťovateľovi pre potreby zaistenia poisťovateľa.

3.  Spracúvať osobné údaje bude sprostredkovateľ po dobu nevyhnutne 
potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z poistnej 
zmluvy, a ďalej po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných práv-
nych predpisov.

4.  Osobné údaje môžu byť za splnenia zákonných predpokladov poskyt-
nuté subjektom medzinárodného koncernu Europ Assistance a jeho 
zaisťovacím partnerom pre účely a na dobu uvedenú v predchádzaj-
úcom bode. K spracúvaniu bude dochádzať automatizovaným spôso-
bom aj manuálne.

5.  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre 
plnenie práv a povinností vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Odvolaním 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov toto poistenie jednotlivého 
poisteného zaniká, Europ Assistance s.r.o. ďalej nebude vykonávať 
šetrenie škodových udalostí a poskytovanie poistného plnenia jednotli-
vému poistenému v prípade poistnej udalosti.
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6. Sprostredkovateľ je povinný:
–  prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo na-

hodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo stra-
te, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúva-
niu, ako aj k inému neoprávnenému zneužitiu. Táto povinnosť platí aj 
po skončení spracúvania osobných údajov,

–  spracúvať iba správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné 
údaje,

– zhromažďovať údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na stanovený účel,
– nezdružovať osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely,
–  pri spracúvaní dbať na ochranu súkromného života dotknutých osôb, 

akékoľvek osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi (vrátane 
zamestnancov prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa) sú povinné 
dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch samotných, ako 
aj o bezpečnostných opatreniach na ich ochranu, táto povinnosť trvá 
nebomedzene aj po skončení zamestnania alebo príslušneho vzťahu,

–  poskytnúť k žiadosti dotknutých osôb informácie o spracúvaní ich osob-
ných údajov, a to bezplatne.

7.  V prípade, kedy sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov 
v rozpore so zákonom alebo v rozpore s ochranou súkromného a osobné-
ho života dotknutých osôb, môže dotknutá osoba najmä žiadať sprostred-
kovateľa o vysvetlenie, požadovať odstránenie závadného stavu a v prí-
pade nevyhovenia tejto žiadosti má možnosť obrátiť sa na príslušný úrad.

8.  Ten, koho osobné údaje sú spracúvané alebo kto osobné údaje posky-
tol, je povinný bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu 
osobných údajov.

KAPITOLA VIII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záverečné ustanovenia
1.  Tieto OPP ASE boli poisťovateľom schválené a sú účinné odo dňa 

1.9.2016.

PR_OPP_ASE_1198/02_0617/0619          ASE N1

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná 
zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná 
zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností  
v Dubline pod č. 415123



PRÍLOHY
k Všeobecným poistným podmienkam pre životné poistenie (ďalej „VPPŽ“), 
k Všeobecným poistným podmienkam pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej „VPPÚCH“),
k Osobitným poistným podmienkam (ďalej „OPP“).

Tieto Prílohy sú súčasťou VPPŽ, VPPÚCH a jednotlivých OPP doplnkových poistení. V súvislosti so zmenami v lekárskej vede je Poisťovateľ 
oprávnený meniť tabuľky ocenenia niektorých doplnkových poistení. Všetky zmeny uverejníme na našej internetovej stránke.
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Trvalé následky úrazu

Poistné 
plnenie 

vyjadrené 
ako percento 

z poistnej 
sumy

1 Strata zraku obidvoch očí 100%

2  Strata obidvoch dolných končatín alebo obidvoch 
rúk 100%

3  Strata sluchu obidvoch uší traumatického pôvodu 100%
4 Strata reči 100%
5 Strata jednej ruky a jednej nohy od členka nadol 100%

6 Strata jednej hornej končatiny a jednej nohy od člen-
ka nadol 100%

7 Strata jednej ruky a jednej dolnej končatiny 100%

8  Strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej 
končatiny 100%

9 Strata obidvoch nôh 100%
10 Strata obidvoch nôh od členkov 100%
11 Odstránenie spodnej čeľuste 100%

Hlava
12 Strata kostného tkaniva lebky v plnej sile:

 – plocha povrchu aspoň 6 cm2 40%
 – plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2 20%
 – plocha povrchu menšia ako 3 cm2 10%

13  Čiastočné odstránenie spodnej čeľuste, celého 
zdvíhača alebo polovice čeľustnej kosti 40%

14 Úplná strata sluchu jedného ucha 30%
15 Úplná strata zraku jedného oka                                    40%
16 Dvojité videnie (diplopia) 5%

17 Trvalé slzenie následkom poškodenia slzných 
kanálikov 5%

18 Úplná strata čuchu 10%
19 Úplná strata chuti 5%
20 Úplná strata zdravého trvalého zuba 3%
21 Paréza (ochrnutie) tvárového nervu 5%

22 Sťažené dýchanie následkom vybočenia nosovej 
priehradky 5%

23 Organický psychosyndróm ťažkého stupňa (ťažká 
porucha pamäti a koncentrácie) 70%

Hrudník
24 Sťažené dýchanie následkom úrazu hrudníka:
– ľahká obštrukčná ventilačná porucha 10%
– stredne ťažká obštrukčná ventilačná porucha 20%
– ťažká obštrukčná ventilačná porucha 30%

Brucho
25 Úplná strata sleziny 10%
26 Úplná strata jednej obličky 20%
27 Úplná strata obidvoch obličiek 70%
28 Poškodenie pankreasu s poruchou trávenia 20%
29 Porucha motility čriev 5%
30 Úplná strata jedného semenníka 5%
31 Úplná strata obidvoch semenníkov 20%
32 Úpná erektilná dysfunkcia 10%

33 Inkontinencia moču 10%
Chrbtica

34 Úplná nehybnosť (ankylóza) celej chrbtice 60%
35 Úplná nehybnosť (ankylóza) krčnej chrbtice 20%
36 Úplná nehybnosť (ankylóza) driekovej chrbtice 40%

Horné končatiny
37 Strata jednej končatiny alebo jednej ruky 60%

38 Podstatná strata kostného tkaniva jednej končati-
ny (konečné a nevyliečiteľné zranenie) 50%

39  Úplné ochrnutie hornej končatiny (nevyliečiteľné 
poškodenie nervov) 65%

40 Úplné ochrnutie cirkumflexového nervu 20%
41 Úplná nehybnosť (ankylóza) ramena 40%

42  Úplná nehybnosť (ankylóza) lakťa  – v priaznivom 
postavení (15 stupňov okolo pravého uhla) 25%

43 Úplná nehybnosť (ankylóza) lakťa – v nepriazni-
vom postavení 40%

44 Úplné ochrnutie nervus medianus 45%
45 Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe 40%
46 Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia 30%
47 Úplné ochrnutie nervus radialis ruky 20%
48 Úplné ochrnutie nervus ulnaris 30%

49  Úplná nehybnosť (ankylóza) zápästia v priaznivom 
postavení (Priame a napäté postavenie) 20%

50
Úplná nehybnosť (ankylóza) zápästia v nepriaz-
nivom postavení (v ohnutí alebo napätom alebo 
odpočívajúcom postavení)

30%

51 Úplná strata palca 20%
52 Čiastočná strata palca (nechtový článok) 10%
53 Úplná nehybnosť (ankylóza) palca 20%
54 Úplná strata ukazováka 15%
55 Úplná strata dvoch článkov ukazováka 10%
56 Úplná strata nechtového článku ukazováka 5%
57 Úplná strata palca a ukazováka zároveň 35%
58 Úplná strata palca a iného prstu ako ukazováka 25%

59  Úplná strata iných dvoch prstov ako palca a uka-
zováka 12%

60 Úplná strata troch prstov vrátane ukazováka  
s výnimkou palca 30%

61 Úplná strata ostatných troch prstov s výnimkou pal-
ca a ukazováka 20%

62 Úplná strata štyroch prstov s výnimkou palca 40%
63 Úplná strata prostredníka 10%

64 Úplná strata iného prstu ako palca, ukazováka  
a prostredníka 7%

Dolné končatiny
65 Úplná strata stehna (horná polovica) 60%
66 Úplná strata stehna (dolná polovica) a nohy 50%

67 Úplná strata končatiny od členka nadol  
(v tibiálno–tarzálnom kĺbe) 45%

68 Čiastočná strata chodidla (prerušenie pod člen-
kom) 40%

69 Čiastočná strata chodidla (v kĺbe medio–tarzálnom) 35%

PRÍLOHA Č. 1: 
TABuľkA OCENENIA TRVALýCH NásLEDkOV ÚRAzu
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70 Čiastočná strata chodidla (v kĺbe tarzo–metatarzál-
nom) 30%

71 Úplné ochrnutie dolnej končatiny (nevyliečiteľné 
poškodenie nervu) 60%

72 Úplné ochrnutie vnútorných vetiev nervus ischiadi-
cus 20%

73 Úplné ochrnutie vnútroných a vonkajších vetiev ner-
vus ischiadicus 40%

74 Úplné ochrnutie nervus peroneus 20%
75 Úplné ochrnutie nervus tibialis 40%
76 Úplná nehybnosť (ankylóza) bedrového kĺbu 40%
77 Úplná nehybnosť (ankylóza) kolena 20%
78 Úplná nehybnosť (ankylóza) členka  15%

79 Strata kostného tkaniva stehennej kosti alebo obi-
dvoch kostí predkolenia (nevyliečiteľný stav) 60%

80
Strata kostného tkaniva v jabĺčku so značným od-
delením časti a značnými ťažkosťami pri naťaho-
vaní nohy

40%

81  Strata kostného tkaniva jabĺčka pri zachovaní pohy-
bov 20%

82 Skrátenie dolnej končatiny o viac ako  5 cm 30%

83 Skrátenie dolnej končatiny najmenej o viac ako 3 cm, 
ale menej ako 5 cm, vrátane 20%

84 Skrátenie dolnej končatiny o viac ako 1 cm, ale me-
nej ako 3 cm, vrátane 10%

85 Úplná strata všetkých prstov nohy 25%
86 Úplná strata  štyroch prstov vrátane palca nohy 20%
87 Úplná strata štyroch prstov nohy 10%
88 Úplná strata palca nohy 10%
89 Úplná strata dvoch prstov nohy 5%
90 Úplná strata  iného prstu ako palca nohy 3%
Úplná nehybnosť (ankylóza) prstov (iných ako palca a ukazováka) a prs-
tov na nohách (okrem palca) zakladá nárok len na 50% plnenia príslušné-
ho za stratu uvedených častí.

V prípade čiastočnej straty alebo čiastočného obmedzenia hybnosti sa 
príslušné percento poistného plnenia za úplnú stratu alebo úplnú nehyb-
nosť (ankylózu) pomerne zníži v závislosti od rozsahu straty alebo stupňa 
obmedzenia hybnosti.
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PRÍLOHA Č. 2: 
TABuľkA OCENENIA CHIRuRgICkýCH zákROkOV

Popis chirurgického zákroku

Poistné plnenie 
ako maximálne 

percento  
z poistnej sumy

Hlava

1 Chirurgický zákrok v otvorenej lebečnej dutine, 
okrem trepanácie a punkcie 100%

2 Odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia 30%
3 Angiografia mozgových artérií katetrizáciou 30%

4 Zavedenie elektródy do mozgu pri Parkinsonovom 
ochorení 40%

5 Zavedenie stentu do mozgovej artérie katetrizá-
ciou 60%

Oko

6 Operácia odlúpnutia sietnice (viacpočetné postih-
nutie) 100%

7 Kryoretinopexia (zmrazenie sietnice)   20%
8 Laserová baráž sietnice   10%
9 Transplantácia rohovky 100%
10 Operácia šedého zákalu (katarakty) 50%
11 Operácia zeleného zákalu (glaukómu) 30%
12 Odstránenie šošovky 50%
13 Repozícia prolapsu dúhovky 25%
14 Chirurgická korekcia keratokonusu:
– operačne 25%
– laserom 10%
15 Odstránenie očného bulbu (enukleácia) 30%
16 Odstránenie pterygia 20%
17 Šitie rohovky alebo spojovky 10%
18 Paracentéza rohovky  5%
19 Odstránenie jačmenného zrna alebo chalázie  5%

ucho
20 Prepichnutie ušného bubienka (paracentéza) 5%
21 Operácia ušného bubienka (myringoplastika) 30%
22 Odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti:
– radikálna unilaterálna mastoidektómia 50%
– radikálna bilaterálna mastoidektómia 60%
23 Fenestrácia –(uni alebo bilaterálna) 100%
24 Operácia stredného ucha 50%
25 Tympanoplastika 50%
26 Tympanotómia 10%
27 Stapedoplastika 60%

Nos
28 Operácia intranazálnych dutín 15%
29 Operácia extranazálnych dutín 35%
30 Punkcia extranazálnych dutín  5%
31 Odstránenie jedného alebo viacerých polypov  5%
32 Resekcia submukózy 25%
33 Odstránenie nosnej mušle (turbinektómia) 10%
34 Submukózna elektrokoagulácia dolných mušlí  3%
35 Mukotómia 10%

36 Operácia nosovej priehradky (septoplastika) – len 
poúrazová 15%

37 Elekrokauterizácia cievy   3%
38 Odstránenie nosných mandlí (adenotómia):
– ambulantne   7%
– v celkovej anestéze 10%

Ústa
39 Odstránenie slinnej žľazy 25%
40 Odstránenie kalcifikátu zo slinnej žľazy 10%
41 Transpozícia vývodu slinnej žľazy 10%
42 Dilatácia vývodu slinnej žľazy   3%
43 Uvulotómia     5%
44 Uvulopalatoplastika 15%

45 Extrakcia zuba / zubného koreňa (radixu) – len 
poúrazová   3%

46 Resekcia koreňového hrotu zuba – len poúrazová:
– jednokoreňový horný zub 15%
– jednokoreňový dolný alebo dvojkoreňový zub 17%
47 Implantácia zuba po úraze 10%

Hrdlo

48 Odstránenie krčných alebo krčných a nosných mandlí (tonzilektó-
mia):

– vek Poisteného od 15 rokov, vrátane 15%
– vek Poisteného do 15 rokov 10%
49 Odstánenie rezidua tonzilárneho lôžka:
– vek Poisteného od 15 rokov, vrátane 10%
– vek Poisteného do 15 rokov  7%
50 Punkcia paratonzilárneho priestoru 5%
51 Dilatácia peritonzilárneho abscesu 3%
52 Tracheostómia 10%
53 Resekcia časti trachey (priedušnice) v oblasti krku 20%
54 Odstránenie hlasiviek 15%
55 Vybratie (extirpácia) lymfatických uzlín 10%
56 Disekcia krku s odstránením lymfatických uzlín 30%

Pažerák
57 Operácia pre zúženie pažeráku 40%
58 Endoskopické vyšetrenie pažeráku 5%

Štítna žľaza
59 Odstránenie celej štítnej žľazy 70%
60 Odstránenie laloku štítnej žľazy (lobectomia) 50%
61 Odstránenie prištítneho telieska 30%
62 Punkcia štítnej žľazy 5%

Hrudník

63 Kompletná thorakoplastika (otvorenie hrudného 
koša) 100%

64 Odstránenie pľúc (pneumonektómia) alebo časti 
pľúc 70%

65 Thymektómia (odstránenie detskej žľazy) 70%

66 Diagnostický alebo liečebný zákrok v hrudnej duti-
ne okrem punkcie 30%

67 Drenáž hrudníka 10%
68 Bronchoskopia:
– diagnostická 10%
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– počas operácie (okrem biopsie) 20%
69 Biopsia pľúc 10%
70 Punkcia hrudníka 5%

srdce
71 Operácia srdca cez otvorený hrudník 100%
72 Zavedenie stentu do koronárnej cievy 60%
73 Karotická endarterektómia 60%
74 Katetrizácia srdca 30%
75 Implantácia kardiostimulátora 40%
76 Biopsia srdcového svalu 30%
77 Punkcia perikardu (osrdcovníka) 10%

Prsia

78 Radikálna amputácia jedného alebo obidvoch 
prsníkov s resekciou do podpažia 70%

79 Jednoduchá amputácia jedného alebo obidvoch 
prsníkov 40%

80 Kvadrantektómia prsníka:
–  s vybratím podpazušných (axilárnych) lymfatických 

uzlín 50%
–  bez vybratia podpazušných (axilárnych) lymfatických 

uzlín 30%

81 Rekonštrukcia prsníka lalokom po jeho odstránení 25%
Brucho

82 Odstránenie slepého čreva (apendektómia) 35%
83 Resekcia čreva 70%
84 Resekcia žalúdka 70%
85 Gastro – enterostómia 60%
86 Odstránenie žlčníka (cholecystektómia)  60%
87 Operácia slabinového pruhu (hernie):
– jednostranného 30%
– obojstranného 50%

88 Operácia pupočného alebo skrotálneho pruhu 
(hernie) 30%

89 Operácia pruhu (hernie) v jazve 30%
90 Transplantácia pečene 100%
91 Biopsia pečene 10%

92 Endoskopické vyšetrenie brušnej dutiny  
(laparoskopia) 20%

93 Punkcia brušnej dutiny 10%
94 Endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu 5%

95
Chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už diagnos-
tický alebo odstránenie jedného alebo viacerých 
orgánov,okrem špecifikovaných v tejto tabuľke 

50%

Močový a pohlavný trakt
96 Odstránenie obličky 70%
97 Fixácia obličky 70%
98 Transplantácia obličky 100%

99 Odstránenie tumoru alebo kameňov z obličiek,  
močovodu alebo močového mechúra:

– operačne 60%
– katetrizáciou alebo endoskopicky 20%
100 Biopsia obličky 10%
101 Nefrostómia 10%
102 Operačné zákroky v močovode 30%
103 Operačné zákroky v močovej rúre 15%
104 Odstránenie močového mechúra (cystektómia) 40%

105 Endoskopické vyšetrenie močového mechúra 
(cystoskopia) 10%

106 Punkcia močového mechúra 5%
107 Plastika pri inkontinencii moču 25%

108 Implantácia suburetrálnej pásky pri inkontinencii 
moču 25%

109 Operácia prostaty:
– úplné odstránenie (operačne) 70%
– čiastočné odstránenie (endoskopicky) 25%
– ostatné chirurgické zákroky 50%
110 Odstránenie semenníka alebo nadsemeníka 25%
111 Odstránenie cysty nadsemenníka 20%
112 Operačná fixácia semenníkov 10%
113 Operácia hydrokély alebo varikokély 10%
114 Punkcia hydrokély 5%

115 Odstránenie maternice a obidvoch vaječníkov  
s vajcovodmi 80%

116 Odstránenie maternice a jedného vaječníka 70%
117 Odstránenie maternice 60%
118 Odstránenie jedného vaječníka s vajcovodom 30%
119 Odstránenie vaječníka (ovarektómia):
– jedného 20%
– obidvoch 30%

120 Odstránenie obidvoch vajcovodov s vaječníkmi 
(adnexektómia) 40%

121 Odstránenie myómu 25%

122 Endoskopické vyšetrenie maternice (hysterosko-
pia) 5%

123 Konizácia krčka maternice 20%
124 Kyretáž  15%

125 Cisársky rez – len ak je vykonaný z dôvodu choro-
by alebo úrazu Poisteného 50%

konečník
126 Radikálna resekcia z dôvodu malignity 100%
127 Úplná excízia vonkajších hemoroidov 10%

128
Úplná excízia vnútorných alebo vnútorných 
a vonkajších hemoroidov, vrátane prolapsu rekta 
alebo kompletná sklerotizácia 

20%

129 Operácia fistuly v oblasti konečníka 15%
130 Operácia fisury (trhliny)  v oblasti konečníka 5%
131 Iné operácie na konečníku 20%
132 Rektoskopia 5%

Horné a dolné končatiny, chrbtica
kosti

133 Amputácia:
– prstu alebo palca, za každý 10%
– ruky, predlaktia alebo chodidla po členok 20%
– dolnej alebo hornej končatiny 40%
– stehna v bedrovom kĺbe 70%
134 Replantácia hornej alebo dolnej končatiny po amputácii:
– v ramene alebo bedre 100%
– v kolene alebo lakti 70%
– v zápästí alebo členku 50%

– replantácia prsta alebo palca 25%

135 Operačný chirurgický zákrok za účelom napravenia zlomeniny 
(osteosyntéza alebo korekcia):

– kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť) 15%
–  kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč 10%
– kosť stehenná 40%
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– rameno alebo predkolenie – jedna kosť 25%
– prst na ruke alebo nohe – za každý 5%
– rebro 5%
– dve a viac rebier 10%
– predlaktie – obidve kosti 20%
– panva bez nutnosti trakcie, jabĺčko 20%
– panva s nutnosťou trakcie 30%
– predkolenie – obidve kosti 30%
– spodná čelusť 20%
–  kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, hrudná kosť 10%
– stavec, priečny výbežok stavca – za každý 5%
– kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac 40%
– zápästie 10%
136 Vyberanie osteosyntetického materiálu:
– ambulantne 5%
– v celkovej anestéze 10%
– po osteosyntéze chrbtice 20%
137 Operácia haluxu (vybočeného palca) na nohe 20%
138 Punkcia kostnej drene 10%

kĺby

139 Incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie, 
okrem punkcie a ďalej uvedených 15%

140 Punkcia kĺbu alebo chrbtice 5%

141 Excízia z kĺbu, fixácia pomocou operácie, disartikulácia alebo 
arthroplastika:

– ramena, bedra alebo chrbtice 75%
– kolena, lakťa, zápästia alebo členka 30%
142 Artroskopia kolena 30%
143 Artroskopia ramena 40%
144 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu 75%
145 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu 50%

146 Operácia prietrže medzistavcovej platničky  
(hernie disku) 75%

147 Flavektómia chrbtice 60%
148 Odstránenie Backerovej cysty kolena 10%

149 Operácia burzy olekranu (lakeť) alebo prepatelár-
nej burzy (koleno) 10%

Šľachy

150 Operácia karpálneho kanála alebo Dupytrenovej 
kontraktúry na ruke 10%

151 Narezanie šľachy (tenotómia) 10%
152 Šitie pretrhnutej achilovej šľachy:
– bez plastiky 20%
– s plastikou 30%
153 Šitie pretrhnutej šľachy svalu:
– štvorhlavého (quadricepsu) 20%
– dvojhlavého (bicepsu) 15%
154 Plastika šľachy:
– štvorhlavý sval (quadriceps) 30%
– dvojhlavý sval (biceps) 25%
– pollex saltans (kývavý palec) na ruke 10%
155 Šitie inej šľachy ako vyššie uvedených 8%

Žily
156 Odstránenie kŕčových žíl (varixov):
– operačne na jednej nohe 20%
– operačne na obidvoch nohách 30%
– sklerotizácia 3%

157 Zavedenie stentu do cievy dolnej končatiny 30%
158 Embolektómia dolnej končatiny katetrom 30%

koža
159 Šitie rany
– dĺžka rany menej ako 2 cm 3%
– dĺžka rany 2 cm a viac, avšak menej ako 10 cm 5%
– dĺžka rany 10 cm a viac, avšak menej ako 15 cm 7%
– dĺžka rany 15 cm a viac 10%

160 Chirurgické ošetrenie rany steri-stripmi alebo inou porovnateľnou 
adhezívnou metódou, bez ohľadu na veľkosť rany:

– vek Poisteného do 15 rokov, vrátane 3%
– vek Poisteného od 15 rokov 0%
161 Šitie nervu:
– ambulantne 10%
– v celkovej anestéze 15%

162 Odstránenie (ablácia) nechta, plastika alebo klinovi-
tá resekcia nechtového lôžka 5%

163 Plastika jazvy po úraze 10%
164 Zavedenie drénu 1%

165 Incízia (narezanie) povrchového abscesu, vredu 
alebo furunkula (jedného alebo viacerých) 5%

166 Chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo 
viacerých) 10%

167 Prepichnutie alebo odstránenie búl po popáleni-
nách 1%

168 Nekrektómia, exkochleácia, debridement 3%
169 Implantácia kožného autotransplantátu 10%

170 Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 27% a viac telesného povrchu 100%

171
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 18% a viac, avšak menej ako 27 % 
telesného povrchu 

60%

172
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 9% a viac, avšak menej ako 18 % 
telesného povrchu

30%

173
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 4,5% a viac, avšak menej ako 9 % 
telesného povrchu 

16%

Pri chirurgickej liečbe popálenín zahŕňajú vyššie uvedené percentá poist-
ného plnenia ocenenie všetkých prípadných chirurgických zákrokov pod-
stúpených Poisteným, chirurgické zákroky sa v tomto prípade jednotlivo 
neoceňujú.

Nádory
174 Odstránenie (excízia) malígnych (zhubných) nádorov:
– na sliznici, koži a podkožnom tkanive 25%
– ostatných, okrem špecifikovaných v tejto tabuľke 50%

175 Odstránenie (excízia) pilonidálnych dutín alebo 
cýst 25%

176 Odstránenie (excízia) benígnych (nezhubných) 
nádorov semenníkov alebo prsníkov 20%

177 Odstránenie (excízia) ganglionu, veruky (bradavi-
ce), aterómu alebo granulómu 5%

178 Odstránenie (excízia) benígnych nádorov laserom 3%

179 Odstránenie (excízia) benígnych nádorov, jedného 
alebo viacerých, okrem vyššie spomenutých 10%
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PRÍLOHA Č. 3: 
TABuľkA OCENENIA CHIRuRgICkýCH zákROkOV A ŠPECIFICkýCH CHIRuRgICkýCH OŠETRENÍ

Popis chirurgického zákroku/špecifického 
chirurgického ošetrenia

Poistné plnenie 
ako maximálne 

percento  
z poistnej sumy

Hlava

1 Chirurgický zákrok v otvorenej lebečnej dutine, 
okrem trepanácie a punkcie 100%

2 Odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia 30%
3 Angiografia mozgových artérií katetrizáciou 30%
4 Zavedenie stentu do mozgovej artérie katetrizáciou 60%

Oko
5 Operácia odlúpnutia sietnice (viacpočetné postihnutie) 100%
6 Kryoretinopexia (zmrazenie sietnice)   20%
7 Laserová baráž sietnice   10%
8 Transplantácia rohovky 100%
9 Operácia šedého zákalu (katarakty) 50%
10 Operácia zeleného zákalu (glaukómu) 30%
11 Odstránenie šošovky 50%
12 Repozícia prolapsu dúhovky 25%
13 Chirurgická korekcia keratokonusu:
– operačne 25%
– laserom 10%
14 Odstránenie očného bulbu (enukleácia) 30%
15 Odstránenie pterygia 20%
16 Šitie rohovky alebo spojovky 10%
17 Paracentéza rohovky  5%
18 Odstránenie jačmenného zrna alebo chalázie  5%

ucho
19 Prepichnutie ušného bubienka (paracentéza) 5%
20 Operácia ušného bubienka (myringoplastika) 30%
21 Odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti:
– radikálna unilaterálna mastoidektómia 50%
– radikálna bilaterálna mastoidektómia 60%
22 Fenestrácia –(uni alebo bilaterálna) 100%
23 Operácia stredného ucha 50%
24 Tympanoplastika 50%
25 Tympanotómia 10%
26 Stapedoplastika 60%

Nos
27 Operácia intranazálnych dutín 15%
28 Operácia extranazálnych dutín 35%
29 Punkcia extranazálnych dutín  5%
30 Odstránenie jedného alebo viacerých polypov  5%
31 Resekcia submukózy 25%
32 Odstránenie nosnej mušle (turbinektómia) 10%
33 Submukózna elektrokoagulácia dolných mušlí  3%
34 Mukotómia 10%

35 Operácia nosovej priehradky (septoplastika) – len 
poúrazová 15%

36 Elekrokauterizácia cievy   3%
37 Odstránenie nosných mandlí (adenotómia):

– ambulantne   7%
– v celkovej anestéze 10%

Ústa
38 Odstránenie slinnej žľazy 25%
39 Odstránenie kalcifikátu zo slinnej žľazy 10%
40 Transpozícia vývodu slinnej žľazy 10%
41 Dilatácia vývodu slinnej žľazy   3%
42 Uvulotómia     5%
43 Uvulopalatoplastika 15%

44 Extrakcia zuba / zubného koreňa (radixu) – len 
poúrazová   3%

45 Resekcia koreňového hrotu zuba – len poúrazová:
– jednokoreňový horný zub 15%
– jednokoreňový dolný alebo dvojkoreňový zub 17%
46 Implantácia zuba po úraze 10%

Hrdlo

47 Odstránenie krčných alebo krčných a nosných mandlí (tonzilektó-
mia):

– vek Poisteného od 15 rokov, vrátane 15%
– vek Poisteného do 15 rokov 10%
48 Odstánenie rezidua tonzilárneho lôžka:
– vek Poisteného od 15 rokov, vrátane 10%
– vek Poisteného do 15 rokov  7%
49 Punkcia paratonzilárneho priestoru 5%
50 Dilatácia peritonzilárneho abscesu 3%
51 Tracheostómia 10%
52 Resekcia časti trachey (priedušnice) v oblasti krku 20%
53 Odstránenie hlasiviek 15%
54 Vybratie (extirpácia) lymfatických uzlín 10%
55 Disekcia krku s odstránením lymfatických uzlín 30%

Pažerák
56 Operácia pre zúženie pažeráku 40%
57 Endoskopické vyšetrenie pažeráku 5%

Štítna žľaza
58 Odstránenie celej štítnej žľazy 70%
59 Odstránenie laloku štítnej žľazy (lobectomia) 50%
60 Odstránenie prištítneho telieska 30%
61 Punkcia štítnej žľazy 5%

Hrudník
62 Kompletná thorakoplastika (otvorenie hrudného koša) 100%
63 Odstránenie pľúc (pneumonektómia) alebo časti pľúc 70%
64 Thymektómia (odstránenie detskej žľazy) 70%

65 Diagnostický alebo liečebný zákrok v hrudnej duti-
ne okrem punkcie 30%

66 Drenáž hrudníka 10%
67 Bronchoskopia:
– diagnostická 10%
– počas operácie (okrem biopsie) 20%
68 Biopsia pľúc 10%
69 Punkcia hrudníka 5%

srdce
70 Operácia srdca cez otvorený hrudník 100%
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71 Zavedenie stentu do koronárnej cievy 60%
72 Karotická endarterektómia 60%
73 Katetrizácia srdca 30%
74 Implantácia kardiostimulátora 40%
75 Biopsia srdcového svalu 30%
76 Punkcia perikardu (osrdcovníka) 10%

Prsia

77 Radikálna amputácia jedného alebo obidvoch 
prsníkov s resekciou do podpažia 70%

78 Jednoduchá amputácia jedného alebo obidvoch 
prsníkov 40%

79 Kvadrantektómia prsníka:
–  s vybratím podpazušných (axilárnych) lymfatických uzlín 50%
–  bez vybratia podpazušných (axilárnych) lymfatických uzlín 30%
80 Rekonštrukcia prsníka lalokom po jeho odstránení 25%

Brucho
81 Odstránenie slepého čreva (apendektómia) 35%
82 Resekcia čreva 70%
83 Resekcia žalúdka 70%
84 Gastro – enterostómia 60%
85 Odstránenie žlčníka (cholecystektómia)  60%
86 Operácia slabinového pruhu (hernie):
– jednostranného 30%
– obojstranného 50%
87 Operácia pupočného alebo skrotálneho pruhu (hernie) 30%
88 Operácia pruhu (hernie) v jazve 30%
89 Transplantácia pečene 100%
90 Biopsia pečene 10%

91 Endoskopické vyšetrenie brušnej dutiny  
(laparoskopia) 20%

92 Punkcia brušnej dutiny 10%
93 Endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu 5%

94
Chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už diagnos-
tický alebo odstránenie jedného alebo viacerých 
orgánov,okrem špecifikovaných v tejto tabuľke 

50%

Močový a pohlavný trakt
95 Odstránenie obličky 70%
96 Fixácia obličky 70%
97 Transplantácia obličky 100%

98 Odstránenie tumoru alebo kameňov z obličiek,  močovodu alebo 
močového mechúra:

– operačne 60%
– katetrizáciou alebo endoskopicky 20%
99 Biopsia obličky 10%
100 Nefrostómia 10%
101 Operačné zákroky v močovode 30%
102 Operačné zákroky v močovej rúre 15%
103 Odstránenie močového mechúra (cystektómia) 40%

104 Endoskopické vyšetrenie močového mechúra 
(cystoskopia) 10%

105 Punkcia močového mechúra 5%
106 Plastika pri inkontinencii moču 25%
107 Implantácia suburetrálnej pásky pri inkontinencii moču 25%
108 Operácia prostaty:
– úplné odstránenie (operačne) 70%
– čiastočné odstránenie (endoskopicky) 25%
– ostatné chirurgické zákroky 50%

109 Odstránenie semenníka alebo nadsemeníka 25%
110 Odstránenie cysty nadsemenníka 20%
111 Operačná fixácia semenníkov 10%
112 Operácia hydrokély alebo varikokély 10%
113 Punkcia hydrokély 5%

114 Odstránenie maternice a obidvoch vaječníkov  
s vajcovodmi 80%

115 Odstránenie maternice a jedného vaječníka 70%
116 Odstránenie maternice 60%
117 Odstránenie jedného vaječníka s vajcovodom 30%
118 Odstránenie vaječníka (ovarektómia):
– jedného 20%
– obidvoch 30%

119 Odstránenie obidvoch vajcovodov s vaječníkmi 
(adnexektómia) 40%

120 Odstránenie myómu 25%
121 Endoskopické vyšetrenie maternice (hysteroskopia) 5%
122 Konizácia krčka maternice 20%
123 Kyretáž  15%

124 Cisársky rez – len ak je vykonaný z dôvodu choro-
by alebo úrazu Poisteného 50%

konečník
125 Radikálna resekcia z dôvodu malignity 100%
126 Úplná excízia vonkajších hemoroidov 10%

127
Úplná excízia vnútorných alebo vnútorných 
a vonkajších hemoroidov, vrátane prolapsu rekta 
alebo kompletná sklerotizácia 

20%

128 Operácia fistuly v oblasti konečníka 15%
129 Operácia fisury (trhliny)  v oblasti konečníka 5%
130 Iné operácie na konečníku 20%
131 Rektoskopia 5%

Horné a dolné končatiny, chrbtica
kosti

132 Amputácia:
– prstu alebo palca, za každý 10%
– ruky, predlaktia alebo chodidla po členok 20%
– dolnej alebo hornej končatiny 40%
– stehna v bedrovom kĺbe 70%
133 Replantácia hornej alebo dolnej končatiny po amputácii:
– v ramene alebo bedre 100%
– v kolene alebo lakti 70%
– v zápästí alebo členku 50%
– replantácia prsta alebo palca 25%
134 Liečba zlomeniny (ošetrenie bez operácie):
– kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť) 15%
–  kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč 10%
– kosť stehenná 40%
– rameno alebo predkolenie – jedna kosť 25%
– prst na ruke alebo nohe – za každý 5%
– rebro 5%
– dve a viac rebier 10%
– predlaktie – obidve kosti 20%
– panva bez nutnosti trakcie, jabĺčko 20%
– panva s nutnosťou trakcie 30%
– predkolenie – obidve kosti 30%
– spodná čelusť 20%
–  kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, hrudná kosť 10%
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– stavec, priečny výbežok stavca – za každý 5%
– kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac 40%
– zápästie 10%
Pri komplikovanej zlomenine vyžadujúcej napravenie (repozíciu) sa 
vyššie uvedené percentá násobia indexom 1,5. Pri zlomenine vyžadujú-
cej operáciu (osteosyntézu alebo korekciu) sa vyššie uvedené percentá 
zdvojnásobia s tým, že maximum nesmie presiahnuť 100%.
135 Vyberanie osteosyntetického materiálu:
– ambulantne 5%
– v celkovej anestéze 10%
– po osteosyntéze chrbtice 20%
136 Operácia haluxu (vybočeného palca) na nohe 20%
137 Punkcia kostnej drene 10%

kĺby
138 Napravenie (repozícia) vykĺbenia (zákrok bez operácie):
– prsta alebo palca – za každý 5%
– ramena, lakťa, zápästia alebo členka 15%
– spodnej čeľuste 5%
– bedra alebo kolena okrem jabĺčka 20%
– jabĺčka 5%
Pri vykĺbení vyžadujúcom operáciu sa vyššie uvedené percentá maxi-
málne zdvojnásobia.

139 Sádrová imobilizácia po podvrtnutí (distorzii) - ošetrenie iným typom 
fixácie ako sádrovou imobilizáciou nie je kryté poistením:

– kolena 15%
– členku alebo zápästia 10%
– prsta – jedného alebo viacerých 5%

140 Incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie, 
okrem punkcie a ďalej uvedených 15%

141 Punkcia kĺbu alebo chrbtice 5%

142 Excízia z kĺbu, fixácia pomocou operácie, disartikulácia alebo 
arthroplastika:

– ramena, bedra alebo chrbtice 75%
– kolena, lakťa, zápästia alebo členka 30%
143 Artroskopia kolena 30%
144 Artroskopia ramena 40%
145 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu 75%
146 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu 50%

147 Operácia prietrže medzistavcovej platničky (hernie 
disku) 75%

148 Flavektómia chrbtice 60%
149 Odstránenie Backerovej cysty kolena 10%

150 Operácia burzy olekranu (lakeť) alebo prepatelár-
nej burzy (koleno) 10%

Šľachy

151 Operácia karpálneho kanála alebo Dupytrenovej 
kontraktúry na ruke 10%

152 Narezanie šľachy (tenotómia) 10%
153 Šitie pretrhnutej achilovej šľachy:
– bez plastiky 20%
– s plastikou 30%
154 Šitie pretrhnutej šľachy svalu:
– štvorhlavého (quadricepsu) 20%
– dvojhlavého (bicepsu) 15%
155 Plastika šľachy:
– štvorhlavý sval (quadriceps) 30%
– dvojhlavý sval (biceps) 25%
– pollex saltans (kývavý palec) na ruke 10%

156 Šitie inej šľachy ako vyššie uvedených 8%
Žily

157 Odstránenie kŕčových žíl (varixov):
– operačne na jednej nohe 20%
– operačne na obidvoch nohách 30%
– sklerotizácia 3%
158 Zavedenie stentu do cievy dolnej končatiny 30%
159 Embolektómia dolnej končatiny katetrom 30%

koža
160 Šitie rany
– dĺžka rany menej ako 2 cm 3%
– dĺžka rany 2 cm a viac, avšak menej ako 10 cm 5%
– dĺžka rany 10 cm a viac, avšak menej ako 15 cm 7%
– dĺžka rany 15 cm a viac 10%

161 Chirurgické ošetrenie rany steri-stripmi alebo inou porovnateľnou 
adhezívnou metódou, bez ohľadu na veľkosť rany:

– vek Poisteného do 15 rokov, vrátane 3%
– vek Poisteného od 15 rokov 0%
162 Šitie nervu:
– ambulantne 10%
– v celkovej anestéze 15%

163 Odstránenie (ablácia) nechta, plastika alebo klinovi-
tá resekcia nechtového lôžka 5%

164 Plastika jazvy po úraze 10%
165 Zavedenie drénu 1%

166 Incízia (narezanie) povrchového abscesu, vredu 
alebo furunkula (jedného alebo viacerých) 5%

167 Chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo 
viacerých) 10%

168 Prepichnutie alebo odstránenie búl po popáleninách 1%
169 Nekrektómia, exkochleácia, debridement 3%
170 Implantácia kožného autotransplantátu 10%

171 Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 27% a viac telesného povrchu 100%

172
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 18% a viac, avšak menej ako 27 % 
telesného povrchu 

60%

173
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 9% a viac, avšak menej ako 18 % 
telesného povrchu

30%

174
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 4,5% a viac, avšak menej ako 9 % 
telesného povrchu 

16%

Pri chirurgickej liečbe popálenín zahŕňajú vyššie uvedené percentá poist-
ného plnenia ocenenie všetkých prípadných chirurgických zákrokov pod-
stúpených Poisteným, chirurgické zákroky sa v tomto prípade jednotlivo 
neoceňujú.

Nádory
175 Odstránenie (excízia) malígnych (zhubných) nádorov:
– na sliznici, koži a podkožnom tkanive 25%
– ostatných, okrem špecifikovaných v tejto tabuľke 50%
176 Odstránenie (excízia) pilonidálnych dutín alebo cýst 25%

177 Odstránenie (excízia) benígnych (nezhubných) 
nádorov semenníkov alebo prsníkov 20%

178 Odstránenie (excízia) ganglionu, 
veruky (bradavice), aterómu alebo granulómu 5%

179 Odstránenie (excízia) benígnych nádorov laserom 3%

180 Odstránenie (excízia) benígnych nádorov, jedného 
alebo viacerých, okrem vyššie spomenutých 10%
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PRÍLOHA Č. 4: 
TABuľkA OCENENIA MAXIMáLNEJ DOBY LIEČENIA ÚRAzu

Typ telesného poškodenia 
Maximálna 

doba liečenia 
úrazu

Poranenia hlavy 
1 Skalpácia hlavy s kožným defektom, čiastočná 40 dní
2 Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná 90 dní
3 Pomliaždenie hlavy, bez otrasu mozgu 15 dní

4 Pomliaždenie tvárovej časti hlavy, s odreninami a 
podliatinami 20 dní

5 Vykĺbenie dolnej čeľuste (jednostranné a obojstanné) 30 dní
6 Zlomenina spodiny lebečnej, bez komplikácií 80 dní

7 Zlomenina spodiny lebečnej, s komplikáciami 
(chron. likvorea) 120 dní

8 Zlomenina – prasklina jednej z kostí lebečnej 
klenby, bez vpáčenia úlomkov 30 dní

9 Zlomeniny – praskliny zasahujúce viaceré lebečné 
kosti, bez vpáčenia úlomkov 40 dní

10 Zlomenina s impresiou (vpáčením úlomkov) jednej 
z kostí lebečnej klenby 60 dní

11 Zlomenina okraja očnice, bez posunutia úlomkov 60 dní
12 Zlomenina okraja očnice, s posunutím úlomkov 60 dní

13 Zlomenina nosových kostí alebo nosovej priehrad-
ky, bez posunutia úlomkov 25 dní

14 Zlomenina nosových kostí, s posunom alebo  
s vtlačením úlomkov 30 dní

15 Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky,  
s posunom úlomkov 45 dní

16 Zlomenina jarmovej kosti 40 dní
17 Zlomenina sánky, bez posunu úlomkov 60 dní
18 Zlomenina sánky, s posunom úlomkov 90 dní

19 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 110 dní

20 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím 
úlomkov, liečená operačne 130 dní

21 Zlomenina čel'uste, bez posunu úlomkov 80 dní
22 Zlomenina čel'uste, s posunom úlomkov 115 dní

23 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo 
sánky, bez posunu 30 dní

24 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo 
sánky, s posunom úlomkov 60 dní

25 Združené zlomeniny – Le Fort I 90 dní
26 Združené zlomeniny – Le Fort II 120 dní
27 Združené zlomeniny – Le Fort III 185 dní
28 Neúplné prerušenie otváračov  sánky 30 dní
29 Neúplné prerušenie  zatváračov sánky 30 dní
30 Úplné prerušenie otváračov sánky 60 dní
31 Úplné prerušenie zatváračov  sánky 60 dní
32 Prerušenie mimických svalov na tvári 60 dní

Poranenia oka

33 Tržná alebo rezná rana viečka, chirurgicky oše-
trená 15 dní

34 Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné cesty 35 dní

35 Zápal slzného vačku – preukázatel'ne po zranení, 
liečený konzervatívne 20 dní

36 Zápal slzného vačku – preukázatel'ne po zranení, 
liečený operačne 50 dní

37 Popálenie kože viečok 20 dní
38 Poleptanie (popálenie) spojovky I. stupňa 0 dní
39 Poleptanie (popálenie) spojovky II. stupňa 18 dní
40 Poleptanie (popálenie) spojovky III. stupňa 40 dní

41 Perforujúce poranenie spojovky, s krvácaním (bez 
poranenia bielka) 0 dní

42 Rana spojovky, chirurgicky ošetrená 15 dní

43 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez 
komplikácií 20 dní

44 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, kompliko-
vaná poúrazovým sivým zákalom 30 dní

45
Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, kompli-
kovaná vnútroočným zápalom alebo povrchovým 
vredom rohovky 

40 dní

46 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená konzervatívne, bez komplikácií 20 dní

47
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým 
sivým zákalom

30 dní

48
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným 
zápalom

40 dní

49 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená chirurgicky, bez komplikácií 50 dní

50
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky 
alebo vklinením dúhovky

80 dní

51
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená 
chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým 
zákalom 

60 dní

52
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným 
zápalom

60 dní

53
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným 
nemagnetickým telieskom

60 dní

54
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným 
magnetickým telieskom

60 dní

55 Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií 30 dní

56 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cud-
zím nemagnetickým telieskom  v očnici 60 dní

57 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cud-
zím magnetickým telieskom  v očnici 30 dní

58 Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komo-
ry, bez komplikácií 20 dní

59
Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komo-
ry, komplikované druhotným zvýšením vnútrooč-
ného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie

75 dní

60 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, bez 
komplikácií 40 dní

61 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, kompli-
kované zápalom dúhovky 60 dní

62 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, kompli-
kované poúrazovým sivým zákalom 75 dní
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63 Subluxácia šošovky, bez komplikácií 30 dní

64
Subluxácia šošovky, komplikovaná druhotným 
zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirur-
gické ošetrenie

70 dní

65 Luxácia šošovky, bez komplikácii 50 dní

66
Luxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýše-
ním vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické 
ošetrenie

80 dní

67 Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií 60 dní

68
Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované 
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, 
vyžadujúce chirurgické ošetrenie

70 dní

69 Otras sietnice 15 dní
70 Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu 18 dní

71 Popálenie alebo poleptanie rohovkového paren-
chýmu 90 dní

72 Povrchová odrenina rohovky 0 dní

73 Povrchová odrenina rohovky, s následným zápa-
lom 15 dní

74 Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy následok 
poranenia oka 110 dní

75 Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmy 
(jeho skríženia) 100 dní

76 Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej, s pod-
kožným emfyzémom 40 dní

77 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné 
cesty, liečená konzervatívne 40 dní

78 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné 
cesty, liečená operačne 60 dní

79 Poranenie oka, vyžadujúce bezprostredné vyňatie 
oka 60 dní

80 Poranenie oboch očí, vyžadujúce bezprostredné 
vyňatie oka 60 dní

81 Poranenie okohybného aparátu, s dočasným 
dvojitým videním (diplopiou) 75 dní

Poranenie ucha

82 Rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondri-
tídou 30 dní

83 Pomliaždenie ušnice, s rozsiahlym krvným výro-
nom 18 dní

84 Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných 
kostí a bez druhotnej infekcie 25 dní

85 Otras labyrintu 20 dní
Poranenia zubov

86
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich 
zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násilia 
(nie po zahryznutí)

25 dní

87
Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo via-
cerých zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho 
násilia (nie po zahryznutí)

35 dní

88
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šies-
tich mliečnych zubov, s chirurgickým ošetrením 
zubného lôžka

18 dní

89
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného 
alebo viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reim-
plantácia), s nutnou fixačnou dlahou

20 dní

90 Zlomenina jedného zubného koreňa, s nutnou 
fixačnou dlahou 25 dní

91 Zlomenina viacerých zubných koreňov, s nutnou 
fixačnou dlahou 35 dní

Poranenia krku
92 Pomliaždenie krku 15 dní
93 Pomliaždenie krku, s tracheotómiou 45 dní
94 Poleptanie pažeráka 90 dní
95 Prederavenie  pažeráka 90 dní
96 Roztrhnutie pažeráka 90 dní
97 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 120 dní
98 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky 60 dní

99 Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa 
dráždivých pár alebo následkom úderu 25 dní

Poranenia hrudníka
100 Pomliaždenie pľúc 20 dní
101 Roztrhnutie pľúc 90 dní
102 Roztrhnutie bránice 120 dní
103 Pomliaždenie hrudnej steny, ťažkého stupňa 15 dní

104 Úrazové poškodenie srdca, preukázané klinicky 
alebo laboratórne 180 dní

105 Zlomenina hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov 35 dní

106 Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne 65 dní

107 Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, 
liečená operačne 60 dní

108 Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná 30 dní

109 Zlomeniny dvoch až piatich rebier, klinicky preuká-
zané 60 dní

110 Zlomeniny viac než piatich rebier, klinicky preukázané 70 dní
111 Dislokovaná zlomenina dvoch až piatich rebier 70 dní
112 Dislokovaná zlomenina viac ako piatich rebier 90 dní
113 Poúrazový pneumotorax, uzavretý 60 dní
114 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 30 dní
115 Poúrazový pneumotorax, otvorený alebo ventilový 60 dní

116 Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené konzer-
vatívne, prípadne punkciami 60 dní

117 Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené ope-
račne 110 dní

Poranenia brucha
118 Pomliaždenie steny brušnej, tažkého stupňa 15 dní

119
Rana prenikajúca do brušnej dutiny, liečená 
operačne, s revíziou orgánov dutiny brušnej, bez 
ich poranenia

50 dní

120 Poranie pečene, liečené konzervatívne 20 dní

121 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené 
laparoskopicky 80 dní

122 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené 
operačne 95 dní

123 Roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystektó-
miou 75 dní

124 Poranenie sleziny, liečené konzervatívne 15 dní
125 Poranenie sleziny, s následnou splenektómiou 80 dní
126 Poranenie sleziny, liečené záchovnou operáciou 85 dní

127 Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 
(pankreasu) 120 dní

128 Úrazové prederavenie žalúdka 90 dní
129 Úrazové prederavenie dvanástorníka 95 dní

130 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, bez 
resekcie 60 dní

131 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva,  
s resekciou 90 dní
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132 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, bez 
resekcie 75 dní

133 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva,  
s resekciou 100 dní

134 Roztrhnutie okružia (mezentéria), bez resekcie 
čreva 70 dní

135 Roztrhnutie okružia (mezentéria), s resekciou 
čreva 100 dní

Poranenia urogenitálneho ústrojenstva
136 Pomliaždenie obličky (s hematúriou) 20 dní

137 Poranenie obličky, vyžadujúce bezprostredne jej 
odstránenie 90 dní

138 Pomliaždenie penisu, ťažkého stupňa 20 dní

139 Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého 
stupňa 35 dní

140
Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého 
stupňa, s poúrazovým zápalom semenníka a 
nadsemenníka

65 dní

141 Roztrhnutie močového mechúra 90 dní
142 Roztrhnutie močovej rúry 90 dní

Poranenia chrbtice

143
Pomliaždenie tažkého stupňa krčnej, hrudnej, 
driekovej alebo krížovej chrbtice a kostrče (s 
hematómom)

30 dní

144

Podvrtnutie krčnej, hrudnej, driekovej chrbtice a 
kostrče (s priamym následkom poúrazového po-
škodenia kĺbového púzdra, ligamentovej sústavy 
alebo paravertebrálneho svalstva)

30 dní

145 Vykĺbenie atlantookcipitálne, bez poškodenia 
miechy alebo jej koreňov 185 dní

146 Vykĺbenie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov 185 dní

147 Vykĺbenie hrudnej chrbtice, bez poškodenia mie-
chy alebo jej koreňov 185 dní

148 Vykĺbenie driekovej chrbtice, bez poškodenia 
miechy alebo jej koreňov 185 dní

149 Vykĺbenie kostrče 60 dní

150 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preuká-
zaný CT vyšetrením) 90 dní

151 Zlomenina tŕňového výbežku 30 dní
152 Zlomenina jedného priečneho výbežku 30 dní
153 Zlomenina viacerých priečnych výbežkov 70 dní
154 Zlomenina kĺbového výbežku 30 dní
155 Zlomenina oblúka stavca 60 dní
156 Zlomenina zubu čapovca (dens epistrophei) 185 dní

157
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, 
hrudného alebo driekového, so znížením prednej 
časti tela najviac o jednu tretinu

120 dní

158
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, 
hrudného alebo driekového, so znížením prednej 
časti tela o viac ako jednu tretinu, liečená konzer-
vatívne

180 dní

159
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, 
hrudného alebo driekového, so znížením pred-
nej časti tela o viac ako jednu tretinu, liečená 
operačne

230 dní

160 Roztrieštené zlomeniny tiel krčných stavcov 260 dní
161 Roztrieštené zlomeniny tiel hrudných stavcov 220 dní
162 Roztrieštené zlomeniny tiel driekových stavcov 240 dní

163
Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri 
súčasnej zlomenine tela stavca, bez komplikácií 
(preukazané CT vyšetrením)

160 dní

164
Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, 
pri súčasnej zlomenine tela stavca, s postihnutím 
miešnych koreňov (preukázané CT vyšetrením)

250 dní

165 Poranenie medzistavcovej platničky, bez súčasnej 
zlomeniny stavca 0 dní

166 Spondylolistéza 0 dní
Poranenia panvy

167 Pomliaždenie panvy 15 dní
168 Podvrtnutie v klbe krížovobedrovom 20 dní
169 Vykĺbenie krížovobedrové 120 dní

170 Odlomenie predného, horného alebo dolného 
bedrového tŕňa 60 dní

171 Odlomenie hrbol'a sedacej kosti 60 dní

172 Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo seda-
cej kosti, bez posunutia úlomkov 70 dní

173 Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo seda-
cej kosti, s posunutím úlomkov 120 dní

174 Zlomenina krídla bedrovej kosti, bez posunutia 70 dní
175 Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím 120 dní
176 Zlomenina krížovej kosti 60 dní
177 Zlomenina kostrče 60 dní
178 Zlomenina okraja panvičky 90 dní

179 Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jed-
nostranná zlomenina s rozostupom lonovej spony 120 dní

180 Zlomenina kosti lonovej a bedrovej 120 dní

181 Zlomenina kosti lonovej s krížovobedrovou 
luxáciou 180 dní

182 Rozostup spony lonovej 120 dní
183 Rozstup lonovej spony, s posunom, liečené operačne 180 dní

184 Jednostranná (izolovaná) zlomenina acetabula, so 
subluxáciou až luxáciou bedrového kĺbu 160 dní

185
Trieštivá zlomenina dna acetabula, s centrálnou 
luxáciou stehnovej kosti, prípadne so subluxáciou, 
liečená repozíciou, extenziou alebo operačne

180 dní

Poranenia horných končatín

186 Pomliaždenie ramena ťažkého stupňa  (RTG 
alebo USG alebo MRI) 30 dní

187 Pomliaždenie predlaktia ťažkého stupňa  (RTG 
alebo USG alebo MRI) 25 dní

188 Pomliaždenie ruky ťažkého stupňa  (RTG alebo 
USG alebo MRI) 25 dní

189 Pomliaždenie jedného alebo viacerých prstov 
ťažkého stupňa, chirurgicky ošetrené 25 dní

190 Pomliaždenie kĺbu hornej končatiny ťažkého stup-
ňa (RTG alebo USG alebo MRI alebo ASK) 25 dní

191
Pomliaždenie ramenného kĺbu ťažkého stupňa, s 
následnou periartritídou, ako priamym následkom 
úrazu

60 dní

192 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohý-
bačov na prste alebo na ruke, ak ide o jeden prst 30 dní

193
Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohý-
bačov na prstoch alebo na ruke, ak ide o niekol'ko 
prstov

50 dní

194 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o jeden prst 45 dní

195 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o niekol'ko prstov 80 dní
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196 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prste alebo 
na ruke, ak ide o jeden prst 45 dní

197 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o niekol'ko prstov 75 dní

198
Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch 
alebo na ruke – odtrhnutie dorzálnej aponeurózy 
prsta

45 dní

199 Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýba-
čov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí 75 dní

200 Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo 
vystieračov prstov a ruky v zápästí 80 dní

201 Natrhnutie svalu nadhrebeňového 30 dní

202
Poranenie rotátorovej manžety s vylúčením 
mikrotráum (USG alebo MRI alebo ASK), liečené 
konzervatívne

50 dní

203
Poranenie rotátorovej manžety s vylúčením 
mikrotráum (USG alebo MRI alebo ASK), liečené 
operačne

60 dní

204 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené 
konzervatívne 60 dní

205 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené 
operačne 75 dní

206 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu ramena, liečené konzervatívne 60 dní

207 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu ramena, liečené operačne 75 dní

208 Natrhnutie iného svalu (USG), liečené konzerva-
tívne 40 dní

209 Natrhnutie iného svalu, liečené operačne 50 dní

210 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (USG), 
liečené konzervatívne 60 dní

211 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (USG), 
liečené operačne 75 dní

212 Podvrtnutie skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a 
lopatkou (RTG alebo USG) 30 dní

213 Podvrtnutie skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a 
hrudnou kosťou (RTG alebo USG) 30 dní

214 Podvrtnutie ramenného kĺbu (RTG alebo USG) 40 dní

215
Podvrtnutie ramenného kĺbu, s následnou periartri-
tídou, ako priamym následkom úrazu (RTG alebo 
USG alebo MRI)

60 dní

216 Podvrtnutie lakťového kĺbu (RTG alebo USG) 30 dní
217 Podvrtnutie zápästia (RTG alebo USG) 30 dní

218 Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových kĺ-
bov prstov ruky jedného alebo dvoch prstov (RTG) 25 dní

219
Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových 
kĺbov prstov ruky troch alebo viacerých prstov 
(RTG)

25 dní

220
Vykĺbenie klbu medzi kĺúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou (RTG alebo USG alebo MRI), liečené 
konzervatívne

40 dní

221 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou, liečené operačne 60 dní

222
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
bez repozície (RTG alebo USG alebo MRI), lieče-
né konzervatívne

60 dní

223 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
liečené operačne 90 dní

224 Vykĺbenie ramennej kosti (RTG alebo USG alebo 
MRI), liečené konzervatívne 60 dní

225 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), bez stabilizá-
cie, liečené konzervatívne 75 dní

226 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), so stabilizáci-
ou, liečené konzervatívne 80 dní

227 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), liečené operačne 90 dní
228 Vykĺbenie predlaktia (lakťa), liečené konzervatívne 60 dní
229 Vykĺbenie predlaktia (lakťa), liečené operačne 90 dní

230 Vykĺbenie zápästia (mesiačikovitej kosti a perilu-
nárna luxácia), liečené konzervatívne 90 dní

231 Vykĺbenie zápästia (mesiačikovitej kosti a perilu-
nárna luxácia), liečené operačne 120 dní

232 Vykĺbenie jednej kosti záprstnej 40 dní
233 Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných 60 dní

234 Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích člán-
kov prsta na jednom prste 30 dní

235 Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích člán-
kov prsta na niekoľkých prstoch 75 dní

236 Zlomenina tela lopatky 60 dní
237 Zlomenina krčku lopatky 60 dní
238 Zlomenina nadplecka lopatky 60 dní
239 Zlomenina zobákovitého výbežku lopatky 60 dní
240 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná alebo neúplná 40 dní

241 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 60 dní

242 Zlomenina kľúčnej kosti, operovaná 70 dní

243 Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého 
hrboľa, bez posunutia 40 dní

244 Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého 
hrboľa, s posunutim 60 dní

245 Zlomenina hlavy horného konca ramennej kosti 60 dní

246 Zlomenina horného konca ramennej kosti, roz-
trieštená zlomenina hlavice 90 dní

247 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
bez posunu 60 dní

248 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
zaklínená 70 dní

249 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku,  
s posunutím úlomkov 90 dní

250 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
luxačná alebo operačne liečená 120 dní

251 Zlomenina krčka ramennej kosti – epifyzeolýza 90 dní
252 Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná 60 dní

253 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 80 dní

254 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 120 dní

255 Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo 
operovaná 140 dní

256 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná 60 dní

257 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, 
bez posunutia úlomkov 60 dní

258 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná,  
s posunutím úlomkov 90 dní

259 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená 
alebo operovaná 120 dní

260

Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky  alebo kladky ramennej kosti), 
bez posunutia úlomkov

90 dní
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261

Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky  alebo kladky ramennej kosti),  
s posunutím ulomkov

100 dní

262

Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky  alebo kladky ramennej kosti), 
otvorená alebo operovaná

120 dní

263 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 60 dní

264 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov do výšky kľbovej štrbiny 70 dní

265 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov do kľbu 120 dní

266 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 60 dní

267 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov 90 dní

268 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, 
operovaná 120 dní

269 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu), liečená 
konzervatívne 60 dní

270 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu), liečená 
operačne 90 dní

271 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená konzer-
vatívne 60 dní

272 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená ope-
račne 90 dní

273 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, 
liečená konzervatívne 60 dní

274 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, 
liečená operačne 90 dní

275 Zlomenina tela lakťovej kosti, neúplná 60 dní

276 Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná, bez posunutia 
úlomkov 60 dní

277 Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 90 dní

278 Zlomenina tela lakťovej kosti, otvorená alebo 
operovaná 120 dní

279 Zlomenina tela vretennej kosti, neuplná 60 dní

280 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 60 dní

281 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 90 dní

282 Zlomenina tela vretennej kosti, otvorená alebo 
operovaná 120 dní

283 Zlomenina oboch kostí predlaktia, neúplná 80 dní

284 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, bez 
posunutia úlomkov 90 dní

285 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, s posu-
nutím ulomkov 140 dní

286 Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo 
operovaná 190 dní

287 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, lieče-
ná konzervatívne 150 dní

288 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, lieče-
ná operačne 185 dní

289

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
neúplná

60 dní

290
Zlomenina dolného konca vretennej kosti – sub-
periostálna s repozíciou (pri dislokácii ad axim je 
repozícia samozrejmá)

70 dní

291

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, bez posunutia úlomkov

70 dní

292

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, s posunutím úlomkov

90 dní

293

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, otvorená alebo operovaná

110 dní

294 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti 60 dní

295 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti,  
s posunutím úlomkov 90 dní

296 Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbež-
ku lakťovej kosti 50 dní

297 Zlomenina bodcovitého vybežku vretennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 70 dní

298 Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti,  
s posunutím úlomkov 90 dní

299 Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná 70 dní

300 Zlomenina člnkovitej kosti, úplná 90 dní
301 Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne 120 dní
302 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 120 dní
303 Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná 30 dní
304 Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná 60 dní
305 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 80 dní

306 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti 
(Bennettova), liečená konzervatívne 60 dní

307 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti 
(Bennettova), liečená operačne 90 dní

308 Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná 35 dní

309 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, bez 
posunutia úlomkov 60 dní

310 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, s posunu-
tím úlomkov 70 dní

311 Zlomenina jednej záprstnej kosti, otvorená alebo 
operovaná 90 dní

312 Zlomenina viacerých záprstných kostí, neúplná 45 dní

313 Zlomenina viacerých záprstných kostí, bez posu-
nutia úlomkov 60 dní

314 Zlomenina viacerých záprstných kostí, s posunu-
tím úlomkov 70 dní

315 Zlomenina viacerých záprstnych kostí, otvorená 
alebo operovaná 90 dní

316 Zlomenina nechtového výbežku (drsnatiny) 
jedného prsta 30 dní

317 Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná 30 dní

318 Zlomenina jedného článku jedného prsta, úplná, 
bez posunutia úlomkov 30 dní

319 Zlomenina jedného článku jedného prsta, s posu-
nutím úlomkov 45 dní

320 Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená 50 dní
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321 Zlomenina jedného článku jedného prsta, opero-
vaná 60 dní

322 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, 
neúplné 30 dní

323 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, 
bez posunutia úlomkov 45 dní

324 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, 
s posunom úlomkov 50 dní

325 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, otvo-
rené alebo operované 60 dní

326 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
neúplné 40 dní

327 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
úplné, bez posunutia úlomkov 90 dní

328 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov,  
s posunutím úlomkov 95 dní

329 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
otvorené alebo operované 100 dní

330 Amputácia ramena 180 dní
331 Amputácia ramena – replantácia 365 dní
332 Amputácia oboch predlaktí 150 dní
333 Amputácia jedného predlaktia 120 dní
334 Amputácia predlaktia – replantácia 365 dní
335 Amputácia oboch rúk 150 dní
336 Amputácia ruky 120 dní
337 Amputácia ruky – replantácia 365 dní
338 Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich častí 120 dní
339 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 110 dní
340 Amputácia troch prstov alebo ich častí 100 dní
341 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 90 dní
342 Amputácia jedného prsta alebo jeho častí 60 dní
343 Amputácia palca alebo jeho častí 70 dní
344 Amputácia viac ako piatich prstov na rukách 150 dní
345 Amputácia jedného alebo dvoch prstov – replantácia 220 dní
346 Amputácia troch a viacerých prstov – replantácia 270 dní

Poranenia dolných končatín

347 Pomliaždenie ťažkého stupňa bedrového kľbu  
(RTG alebo USG alebo MRI) 15 dní

348 Pomliaždenie ťažkého stupňa kolenného kľbu  
(RTG alebo USG alebo MRI) 30 dní

349 Pomliaždenie ťažkého stupňa členkového kľbu 
(RTG alebo USG alebo MRI) 25 dní

350 Pomliaždenie ťažkého stupňa stehna (RTG) 30 dní
351 Pomliaždenie ťažkého stupňa predkolenia (RTG) 25 dní
352 Pomliaždenie ťažkého stupňa nohy (RTG) 25 dní

353
Pomliaždenie ťažkého stupňa jedného alebo 
viacerých prstov nohy, s náplasťovou imobilizáciou 
(RTG alebo USG alebo MRI)

15 dní

354 Natrhnutie väčšieho svalu 40 dní

355 Prethnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo 
šľachy, liečené konzervatívne 60 dní

356 Prethnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo 
šľachy, liečené operačne 75 dní

357 Prethnutie alebo preťatie iného svalu alebo šľachy, 
liečené konzervatívne 60 dní

358 Prethnutie alebo preťatie iného svalu alebo šľachy, 
liečené operačne 75 dní

359 Natrhnutie Achillovej šľachy (USG) 60 dní

360 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (USG), liečené 
konzervatívne 80 dní

361 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (USG), liečené 
operačne – miniinvazívne (perkutánna operácia) 100 dní

362 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (USG), liečené 
operačne 115 dní

363 Podvrtnutie bedrového kľbu so zachovanou 
stabilitou kľbu 15 dní

364 Podvrtnutie kolenného kľbu 30 dní
365 Podvrtnutie členkového kľbu 25 dní
366 Podvrtnutie Chopartovho kľbu 25 dní
367 Podvrtnutie Lisfrancovho kľbu 25 dní

368 Podvrtnutie základného alebo medzičlánkového 
kľbu palca nohy 25 dní

369 Podvrtnutie jedného alebo viacerých prstov nohy 25 dní

370 Distenzia kľbového väzu s fixáciou (bandáž, 
elastik) 15 dní

371 Distenzia kľbového väzu s pevnou fixáciou (sadra, 
rigídna – neohybná, pevná ortéza) 45 dní

372 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho poboč-
ného kolenného väzu (RTG alebo MRI) 60 dní

373 Natrhnutie skríženého kolenného väzu (RTG 
alebo MRI alebo ASK) 70 dní

374
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného 
alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu 
(RTG alebo MRI)

90 dní

375 Pretrhutie alebo úplné odtrhnutie skríženého 
kolenného väzu (MRI alebo ASK) 120 dní

376
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho poboč-
ného väzu členkového kľbu (RTG–stress alebo 
USG alebo MRI)

45 dní

377
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho poboč-
ného väzu členkového kľbu (RTG–stress alebo 
USG alebo MRI)

70 dní

378 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené konzervatívne 60 dní

379 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené operačne (artroskopia) 80 dní

380 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené operačne (artrotómia) 90 dní

381 Vykľbenie stehnovej kosti (v bedrovom kľbe), 
liečené konzervatívne 80 dní

382 Vykľbenie stehnovej kosti (v bedrovom kľbe), 
otvorené alebo liečené operačne 120 dní

383 Vykľbenie kolenného jabľčka, liečené konzerva-
tivne 30 dní

384 Vyklbenie kolenného jabľčka, otvorené alebo 
liečené operačne 70 dní

385 Vykľbenie predkolenia, liečené konzervatívne 120 dní

386 Vykľbenie predkolenia, otvorené alebo liečené 
operačne 130 dní

387 Vykľbenie členkovej kosti, liečené konzervatívne 80 dní

388 Vykľbenie členkovej kosti, otvorené alebo liečené 
operačne 90 dní

389 Vykľbenie pod členkovou kosťou, liečené konzer-
vatívne 80 dní

390 Vykľbenie pod členkovou kosťou, otvorené alebo 
liečené operačne 90 dní

391 Vykľbenie kosti člnkovitej , kockovitej alebo klino-
vých kostí, liečené konzervatívne 80 dní
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392 Vykľbenie kosti člnkovitej , kockovitej alebo klino-
vých kostí, otvorené alebo liečené operačne 90 dní

393 Vykľbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo 
viacerých), liečené konzervatívne 60 dní

394 Vykľbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo 
viacerých),otvorené alebo liečené operačne 90 dní

395 Vykľbenie základných kľbov palca alebo viacerých 
prstov nohy 35 dní

396 Vykľbenie základných kľbov jedného prsta nohy, 
okrem palca 30 dní

397 Vykľbenie medzičlánkových kľbov palca alebo 
viacerých prstov nohy 30 dní

398 Vykľbenie medzičlánkových kľbov jedného prsta 
nohy, okrem palca 30 dní

399 Zlomenina krčka stehnovej kosti, zaklínená 120 dní

400 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklínená, 
liečená konzervatívne 240 dní

401 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklínená, 
liečená operačne 225 dní

402 Zlomenina krčka stehnovej kosti, komplikovaná 
nekrózou hlavice alebo liečená endoprotézou 365 dní

403 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti,  
s nepatrným posunutím úlomkov 120 dní

404 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti,  
s výrazným posunutím úlomkov 200 dní

405 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti,  
s nekrózou 365 dní

406 Zlomenina veľkého chochola 90 dní
407 Zlomenina malého chochola 80 dní

408 Pertrochanterická zlomenina, neúplná alebo 
úplná, bez posunutia 120 dní

409 Pertrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím, 
liečená konzervatívne 150 dní

410 Pertrochanterická zlomenina,  úplná, s posunutím, 
liečená operačne 200 dní

411 Subtrochanterická zlomenina, neúplná 150 dní

412 Subtrochanterická zlomenina, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 200 dní

413 Subtrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 220 dní

414 Subtrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená operačne 200 dní

415 Subtrochanterická zlomenina, otvorená 255 dní
416 Zlomenina tela stehnovej kosti, neúplná 140 dní

417 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, bez posu-
nutia úlomkov 185 dní

418 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 210 dní

419 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená operačne 185 dní

420 Zlomenina tela stehnovej kosti, otvorená 255 dní

421
Traumatické odlúčenie, zlomenina kľbovej chru-
pavky v kolennom kľbe / osteochondritis dissecans 
traumatica (potvrdená ASK)

80 dní

422 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, neúplná 140 dní

423 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, 
bez posunutia úlomkov 185 dní

424 Zlomenina stehnovej kosti nad kodylmi, úplná,  
s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 210 dní

425 Zlomenina stehnovej kosti nad kodylmi, otorená 
alebo liečená operačne 250 dní

426 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca steh-
novej kosti, s posunutím úlomkov 210 dní

427 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené 
konzervatívne 90 dní

428 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené 
operačne 120 dní

429
Vnútrokľbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina 
kondylu alebo interkondylická), bez posunutia 
úlomkov

150 dní

430
Vnutrokľbna zlomenina stehnovej kosti (zlomeni-
na kondylu alebo interkondylická), s posunutím, 
liečená konzervatívne

185 dní

431
Vnutrokľbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina 
kondylu alebo interkondylická), otvorená alebo 
liečená operačne

255 dní

432 Zlomenina jabľčka, bez posunutia úlomkov 80 dní

433 Zlomenina jabľčka, s posunutím úlomkov, liečená 
konzervatívne 100 dní

434 Zlomenina jabľčka, otvorená alebo liečená ope-
račne 120 dní

435 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny píšťaly, 
liečená konzervatívne 120 dní

436 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny píšťaly, 
liečená operačne 150 dní

437
Vnutrokľbna zlomenina horného konca píšťaly, 
jedného kondylu, bez posunutia úlomkov, úplná a 
neúplná

120 dní

438 Vnutrokľbna zlomenina horného konca píšťaly, 
jedného kondylu, s posunutím úlomkov 150 dní

439 Vnúttrokľbna zlomenina horného konca píšťaly, 
oboch kondylov, bez posunutia úlomkov 150 dní

440
Vnutrokľbna zlomenina horného konca píšťaly, 
oboch kondylov, s posunutím úlomkov alebo  
epifyzeolýzou

200 dní

441 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené konzervatívne 80 dní
442 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené operačne 90 dní

443 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového 
kľbu), neúplná 50 dní

444 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového 
kľbu), úplná 70 dní

445 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového 
kľbu), úplná, s posunutím úlomkov 80 dní

446 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
neúplná 120 dní

447 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
úplná, bez posunutia úlomkov 150 dní

448 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
úplná, s posunutím úlomkov 185 dní

449 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
otvorená alebo operovaná 255 dní

450 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tibie  
a fibuly, liečená konzervatívne 150 dní

451 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tibie  
a fibuly, liečená operačne 180 dní

452 Zlomenina vonkajšieho členka, neúplná 50 dní

453 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 60 dní

454 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, s posunutím 
úlomkov 70 dní
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455 Zlomenina vonkajšieho členka, otvorená alebo 
operovaná  90 dní

456 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou 
členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne 120 dní

457 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou 
členkovej kosti zvonka, liečená operačne 150 dní

458 Zlomenina vnútorného členka, neúplná 60 dní

459 Zlomenina vnútorného členka, úplná, bez posunu-
tia úlomkov, liečená konzervatívne 70 dní

460 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 90 dní

461 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím 
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 100 dní

462 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou 
členkovej kosti, liečená konzervatívne 120 dní

463 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou 
členkovej kosti, liečená operačne 150 dní

464 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, neúplná 90 dní

465 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, úplná, bez posunutia úlomkov 120 dní

466 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, úplná, s posunutím úlomkov 140 dní

467 Zlomenina oboch členkov, neúplná 80 dní

468 Zlomenina oboch členkov, úplná, bez posunutia 
úlomkov 90 dní

469 Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 120 dní

470 Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím 
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 150 dní

471 Zlomenina oboch členkov, so subluxáciou členko-
vej kosti, liečená konzervatívne 120 dní

472 Zlomenina oboch členkov, so subluxáciou členko-
vej kosti, liečená operačne 150 dní

473 Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov,  
s odlomením hrany píšťaly, bez posunutia úlomkov 110 dní

474
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov, 
s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne

130 dní

475
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov, 
s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
liečená operačne

160 dní

476 Trimaleolárna zlomenina, bez posunutia úlomkov 115 dní

477 Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne 130 dní

478 Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, 
otvorená alebo liečená operačne 160 dní

479 Trimaleolárna zlomenina, so subluxáciou členko-
vej kosti 160 dní

480 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, neúplné 60 dní

481 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, bez posu-
nutia úlomkov 70 dní

482 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, s posunu-
tím úlomkov, liečené konzervatívne 90 dní

483 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, s posunu-
tím úlomkov, liečené operačne 120 dní

484
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, liečená konzervatívne

140 dní

485
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, liečená operačne

165 dní

486

Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, s odlomením zadnej hrany 
píšťaly, liečená konzervatívne 

165 dní

487

Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorneho členka s odlomením zadnej hrany 
píšťaly, liečená operačne

185 dní

488 Roztrieštená vnútrokľbna zlomenina distálnej 
epifýzy píšťaly (zlomenina dolného pylónu) 185 dní

489 Zlomenina hrboľa a výbežkov pätovej kosti, bez 
postihnutia tela pätovej kosti 60 dní

490 Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky 
(Bohlerovho uhla) 60 dní

491 Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky 
(Bohlerovho uhla) 120 dní

492 Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov 60 dní
493 Zlomenina členkovej kosti, s posunutím úlomkov 90 dní
494 Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nekrózou 180 dní
495 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 60 dní
496 Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia úlomkov 60 dní
497 Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím úlomkov 90 dní
498 Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia úlomkov 60 dní
499 Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná 90 dní
500 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 180 dní
501 Zlomenina jednej klinovej kosti, bez posunutia 60 dní

502 Zlomenina jednej klinovej kosti, s posunutím 
úlomkov 90 dní

503 Zlomenina viacerých klinových kostí, bez posu-
nutia 60 dní

504 Zlomenina viacerých klinových kostí, s posunutím 90 dní

505 Zlomenina alebo odlomenie bázy piatej predprie-
hlavkovej kostičky 60 dní

506 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca 
alebo malíčka, bez posunutia 60 dní

507 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca 
alebo malíčka, s posunutím 80 dní

508
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prs-
ta než palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, 
bez posunutia

45 dní

509 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného 
prsta než palca alebo malíčka, s posunutím 60 dní

510 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, bez posunutia 60 dní

511 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, s posunutím 80 dní

512 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, otvorená alebo operovaná 100 dní

513 Odlomenie časti článku palca 30 dní

514 Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia 
úlomkov 30 dní

515 Úplná zlomenina článku palca, s posunutím 
úlomkov 45 dní

516 Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 50 dní
517 Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná 60 dní
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518 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
neúplná 30 dní

519 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
úplná 30 dní

520 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
otvorená alebo operovaná 60 dní

521 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viace-
rých článkov jedného prsta 60 dní

522
Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo 
viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo 
operované

80 dní

523 Exartikulácia bedrového kľbu 280 dní
524 Amputácia stehna 240 dní
525 Amputácia oboch predkolení 300 dní
526 Amputácia predkolenia 240 dní
527 Amputácia oboch nôh 240 dní
528 Amputácia nohy 180 dní
529 Amputácia palca nohy alebo jeho častí 70 dní

530 Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou 
palca) alebo ich častí 50 dní

531 Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov 
nohy 90 dní

Poranenia nervovej sústavy
532 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) 15 dní
533 Otras mozgu stredného stupňa (druhého) 25 dní
534 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) 40 dní

535 Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť neuro-
lóg, potvrdené EEG alebo CT vyšetrením) 150 dní

536 Krvácanie do mozgu – subarachnoidálne 100 dní

537 Krvácanie do mozgu – intraparenchýmové, ľahké-
ho stupňa (podľa CT) 180 dní

538 Krvácanie do mozgu – intraparenchýmové, mno-
hopočetné, ťažkého stupňa (podľa CT) 320 dní

539 Krvácanie do mozgového kmeňa 365 dní
540 Krvácanie do mozgu – vnútrokomorové 365 dní

541 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového  
kanála – akútny subdurálny hematóm 180 dní

542 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového  
kanála – chronický subdurálny hematóm 100 dní

543
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového  
kanála – subdurálne subakútne alebo subchro-
nické

365 dní

544
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– epidurálny hematóm (včasný operačný zásah – 
vypustenie hematómu)

105 dní

545
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– epidurálny hematóm (s prejavmi obojstanného 
ochrnutia končatín, komatóznym stavom)

365 dní

546 Otras miechy 25 dní
547 Pomliaždenie miechy 180 dní
548 Poranenie miechy s prejavmi kvadruplégie 365 dní
549 Poranenie miechy s prejavmi kvadruparézy 365 dní
550 Poranenie miechy s prejavmi paraplégie 365 dní
551 Poranenie miechy s prejavmi paraparézy 220 dní

552 Pomliaždenie periférneho nervu, s krátkodobou 
obrnou 20 dní

553 Poranenie periférneho nervu, s prerušením vodi-
vých vlakien 110 dní

554 Prerušenie periférneho nervu ramenného nervové-
ho zväzku, resp. stehnového nervu 120 dní

555 Prerušenie periférneho nervu v oblasti lakťa a 
predlaktia, resp. v oblasti predkolenia 120 dní

556 Prerušenie periférneho nervu v oblasti zápästia 90 dní

Ostatné druhy poranení

557 Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou 
liečenia 14 dní a menej 14 dní

558 Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou 
liečenia viac ako 14 dní 30 dní

559 Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje 
chirurgické ošetrenie 0 dní

560 Plošná abrázia mäkkých častí prstov, s plochou 
väčšou ako 1 cm2 alebo strhnutie nechta 30 dní

561 Prerezanie magistrálnej tepny na končatinách  
v oblasti ramena, stehna, s nutným šitím 110 dní

562 Prerezanie magistrálnej tepny na končatinách  
v oblasti predlaktia, predkolenia 75 dní

563 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 18 dní

564 Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky), chirur-
gicky neodstránené 20 dní

565 Hryzné rany s vakcináciou 30 dní
Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím

566 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, ľahké 15 dní

567 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, stredné 20 dní

568 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, ťažké 25 dní

Celkové príznaky pri slnečnom alebo tepelnom úpale
569 Úpal – ľahké prípady 7 dní
570 Úpal – stredné prípady 15 dní
571 Úpal – ťažké prípady 15 dní

Popáleniny, poleptanie, omrzliny
572 Prvého stupňa 0 dní

573 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 
cm2 povrchu tela 15 dní

574 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 
cm2 do 10 cm2 povrchu tela 25 dní

575 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11 
cm2 do 5% povrchu tela 40 dní

576 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6% 
do 10% povrchu tela 50 dní

577 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11% 
do 15% povrchu tela 60 dní

578 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 16% 
do 20% povrchu tela 75 dní

579 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 21% 
do 25% povrchu tela 80 dní

580 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 26% 
do 30% povrchu tela 90 dní

581 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 31% 
do 40% povrchu tela 135 dní

582 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 41% 
do 50% povrchu tela 190 dní

583 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 51% 
do 60% povrchu tela 265 dní



 18/37

584 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu nad 
60% povrchu tela 330 dní

585
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 3 cm2 
do 5 cm2

18 dní

586
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 
do 10 cm2

50 dní

587
Tretieho alebo druhého hlbokého stupa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11cm2 
do 5 % povrchu tela

85 dní

588
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6% 
do 10% povrchu tela

100 dní

589
Tretieho elebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11% 
do 15% povrchu tela

130 dní

590
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 16% 
do 20% povrchu tela

160 dní

591
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 21% 
do 30% povrchu tela

185 dní

592
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 31% 
do 40 % povrchu tela

275 dní

593
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 41% 
do 50 % povrchu tela

320 dní

594
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu nad 51% 
povrchu tela

365 dní

Otrava plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov
595 Ľahké prípady 10 dní
596 Stredne ťažké prípady (nevyhnutná hospitalizácia) 20 dní
597 Ťažké prípady (nevyhnutná hospitalizácia) 25 dní

uštipnutie hadom a hmyzom
598 Uštipnutie hadom 18 dní
599 Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom 25 dní
600 Uštipnutie hmyzom, s následnou flegmónou 30 dní
Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom 
väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epi-
fyzeolýzy) plníme v rozsahu uvedenom pre takéto neúplné zlomeniny, 
pokiaľ takáto neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí 
sa jednou polovicou plnenia za takúto úplnú zlomeninu.
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PRÍLOHA Č. 5: 
TABuľkA OCENENIA BOLEsTNÉHO zA LIEČENIE ÚRAzu

Popis telesného poškodenia 

Poistné plne-
nie vyjadrené 

ako percento z 
poistnej sumy

Poranenia hlavy 
1 Skalpácia hlavy s kožným defektom, čiastočná 5%
2 Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná 10%
3 Pomliaždenie hlavy, bez otrasu mozgu 0%

4 Pomliaždenie tvárovej časti hlavy, s odreninami a 
podliatinami 0%

5 Vykĺbenie dolnej čeľuste (jednostranné a oboj-
stranné) 3%

6 Zlomenina spodiny lebečnej, bez komplikácií 8%

7 Zlomenina spodiny lebečnej, s komplikáciami  
(chronická likvorea) 10%

8 Zlomenina – prasklina jednej z kostí lebečnej 
klenby, bez vpáčenia úlomkov 3%

9 Zlomeniny – praskliny zasahujúce viaceré lebečné 
kosti, bez vpáčenia úlomkov 4%

10 Zlomenina s impresiou (vpáčením úlomkov) jednej 
z kostí lebečnej klenby 5%

11 Zlomenina okraja očnice, bez posunutia úlomkov 5%
12 Zlomenina okraja očnice, s posunutím úlomkov 5%

13 Zlomenina nosových kostí alebo nosovej priehrad-
ky, bez posunutia úlomkov 2%

14 Zlomenina nosových kostí, s posunom alebo  
s vtlačením úlomkov 3%

15 Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky,  
s posunom úlomkov 4%

16 Zlomenina jarmovej kosti 3%
17 Zlomenina sánky, bez posunu úlomkov 5%
18 Zlomenina sánky, s posunom úlomkov 10%

19 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlom-
kov, liečená konzervatívne 12%

20 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlom-
kov, liečená operačne 14%

21 Zlomenina čeľuste, bez posunu úlomkov 8%
22 Zlomenina čeľuste, s posunom úlomkov 10%

23 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo 
sánky, bez posunu 2%

24 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo 
sánky, s posunom úlomkov 4%

25 Združené zlomeniny – Le Fort I 10%
26 Združené zlomeniny – Le Fort II 12%
27 Združené zlomeniny – Le Fort III 14%
28 Neúplné prerušenie otváračov sánky 2%
29 Neúplné prerušenie zatváračov sánky 2%
30 Úplné prerušenie otváračov sánky 5%
31 Úplné prerušenie zatváračov sánky 5%
32 Prerušenie mimických svalov na tvári 5%

Poranenia oka

33 Tržná alebo rezná rana viečka, chirurgicky oše-
trená 1%

34 Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné cesty 2%

35 Zápal slzného vačku – preukázatel'ne po zranení, 
liečený konzervatívne 2%

36 Zápal slzného vačku – preukázatel'ne po zranení, 
liečený operačne 3%

37 Popálenie kože viečok 1%
38 Poleptanie (popálenie) spojovky I. stupňa 0%
39 Poleptanie (popálenie) spojovky II. stupňa 2%
40 Poleptanie (popálenie) spojovky III. stupňa 3%

41 Perforujúce poranenie spojovky, s krvácaním 
(bez poranenia bielka) 0%

42 Rana spojovky, chirurgicky ošetrená 1%

43 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez 
komplikácií 2%

44 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, kompliko-
vaná poúrazovým sivým zákalom 3%

45
Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, kompli-
kovaná vnútroočným zápalom alebo povrchovým 
vredom rohovky 

4%

46 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená konzervatívne, bez komplikácií 2%

47
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým 
sivým zákalom

3%

48
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným 
zápalom

4%

49 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená chirurgicky, bez komplikácií 5%

50
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky 
alebo vklinením dúhovky

6%

51
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená 
chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým 
zákalom 

5%

52
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným 
zápalom

5%

53
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným 
nemagnetickým telieskom

5%

54
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným 
magnetickým telieskom

5%

55 Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií 5%

56 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cud-
zím nemagnetickým telieskom v očnici 5%

57 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cud-
zím magnetickým telieskom v očnici 3%

58 Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komo-
ry, bez komplikácií 2%

59
Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komo-
ry, komplikované druhotným zvýšením vnútrooč-
ného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie

6%

60 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, bez 
komplikácií 4%
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61 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, kompli-
kované zápalom dúhovky 6%

62 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, kompli-
kované poúrazovým sivým zákalom 8%

63 Subluxácia šošovky, bez komplikácií 3%

64
Subluxácia šošovky, komplikovaná druhotným 
zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirur-
gické ošetrenie

6%

65 Luxácia šošovky, bez komplikácii 5%

66
Luxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýše-
ním vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické 
ošetrenie

7%

67 Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií 5%

68
Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované 
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku,  
vyžadujúce chirurgické ošetrenie

7%

69 Otras sietnice 1%
70 Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu 2%

71 Popálenie alebo poleptanie rohovkového paren-
chýmu 4%

72 Povrchová odrenina rohovky 0%
73 Povrchová odrenina rohovky, s následným zápalom 2%

74 Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy následok 
poranenia oka 10%

75 Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmy 
(jeho skríženia) 10%

76 Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej, s pod-
kožným emfyzémom 5%

77 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné 
cesty, liečená konzervatívne 5%

78 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné 
cesty, liečená operačne 7%

79 Poranenie oka, vyžadujúce bezprostredné vyňatie 
oka 7%

80 Poranenie oboch očí, vyžadujúce bezprostredné 
vyňatie oka 7%

81 Poranenie okohybného aparátu, s dočasným 
dvojitým videním (diplopiou) 7%

Poranenia ucha

82 Rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondri-
tídou 3%

83 Pomliaždenie ušnice, s rozsiahlym krvným výro-
nom 2%

84
Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných 
kostí a bez druhotnej infekcie 3%

85 Otras labyrintu 2%
Poranenia zubov

86
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich 
zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násilia 
(nie po zahryznutí)

2%

87
Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo via-
cerých zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho 
násilia (nie po zahryznutí)

4%

88
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šies-
tich mliečnych zubov, s chirurgickým ošetrením 
zubného lôžka

2%

89
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného 
alebo viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reim-
plantácia), s nutnou fixačnou dlahou

2%

90 Zlomenina jedného zubného koreňa, s nutnou 
fixačnou dlahou 2%

91 Zlomenina viacerých zubných koreňov, s nutnou 
fixačnou dlahou 3%

Poranenia krku
92 Pomliaždenie krku 2%
93 Pomliaždenie krku, s tracheotómiou 4%
94 Poleptanie pažeráka 10%
95 Prederavenie pažeráka 10%
96 Roztrhnutie pažeráka 10%
97 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 10%
98 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky 4%

99 Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa 
dráždivých pár alebo následkom úderu 2%

Poranenia hrudníka
100 Pomliaždenie pľúc 2%
101 Roztrhnutie pľúc 10%
102 Roztrhnutie bránice 12%
103 Pomliaždenie hrudnej steny, ťažkého stupňa 2%

104 Úrazové poškodenie srdca, preukázané klinicky 
alebo laboratórne 15%

105 Zlomenina hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov 3%

106 Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne 5%

107 Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, 
liečená operačne 7%

108 Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná 2%

109 Zlomeniny dvoch až piatich rebier, klinicky preu-
kázané 4%

110 Zlomeniny viac než piatich rebier, klinicky preuká-
zané 6%

111 Dislokovaná zlomenina dvoch až piatich rebier 6%
112 Dislokovaná zlomenina viac ako piatich rebier 8%
113 Poúrazový pneumotorax, uzavretý 5%
114 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 3%
115 Poúrazový pneumotorax, otvorený alebo ventilový 5%

116 Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené konzer-
vatívne, prípadne punkciami 5%

117 Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené ope-
račne 12%

Poranenia brucha
118 Pomliaždenie steny brušnej, tažkého stupňa 2%

119
Rana prenikajúca do brušnej dutiny, liečená ope-
račne, s revíziou orgánov dutiny brušnej, 
bez ich poranenia

5%

120 Poranie pečene, liečené konzervatívne 3%

121 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené 
laparoskopicky 7%

122 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené 
operačne 10%

123 Roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystektó-
miou 7%

124 Poranenie sleziny, liečené konzervatívne 2%
125 Poranenie sleziny, s následnou splenektómiou 8%
126 Poranenie sleziny, liečené záchovnou operáciou 8%

127 Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 
(pankreasu) 12%

128 Úrazové prederavenie žalúdka 10%
129 Úrazové prederavenie dvanástorníka 10%

130 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, bez 
resekcie 6%
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131 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva,  
s resekciou 8%

132 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva,  
bez resekcie 7%

133 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva,  
s resekciou 10%

134 Roztrhnutie okružia (mezentéria), bez resekcie 
čreva 6%

135 Roztrhnutie okružia (mezentéria), s resekciou 
čreva 12%

Poranenia urogenitálneho ústrojenstva
136 Pomliaždenie obličky (s hematúriou) 3%

137 Poranenie obličky, vyžadujúce bezprostredne jej 
odstránenie 8%

138 Pomliaždenie penisu, ťažkého stupňa 2%

139 Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého 
stupňa 4%

140
Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého 
stupňa, s poúrazovým zápalom semenníka a 
nadsemenníka

5%

141 Roztrhnutie močového mechúra 8%
142 Roztrhnutie močovej rúry 8%

Poranenia chrbtice

143
Pomliaždenie tažkého stupňa krčnej, hrudnej, 
driekovej alebo krížovej chrbtice a kostrče  
(s hematómom)

3%

144

Podvrtnutie krčnej, hrudnej, driekovej chrbtice a 
kostrče (s priamym následkom poúrazového po-
škodenia kĺbového púzdra, ligamentovej sústavy 
alebo paravertebrálneho svalstva)

3%

145 Vykĺbenie atlantookcipitálne, bez poškodenia 
miechy alebo jej koreňov 15%

146 Vykĺbenie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov 15%

147 Vykĺbenie hrudnej chrbtice, bez poškodenia mie-
chy alebo jej koreňov 15%

148 Vykĺbenie driekovej chrbtice, bez poškodenia 
miechy alebo jej koreňov 15%

149 Vykĺbenie kostrče 5%

150 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov potvr-
dený CT vyšetrením) 7%

151 Zlomenina tŕňového výbežku 2%
152 Zlomenina jedného priečneho výbežku 3%
153 Zlomenina viacerých priečnych výbežkov 5%
154 Zlomenina kĺbového výbežku 2%
155 Zlomenina oblúka stavca 5%
156 Zlomenina zubu čapovca (dens epistrophei) 15%

157
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, 
hrudného alebo driekového, so znížením prednej 
časti tela najviac o jednu tretinu

12%

158

Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, 
hrudného alebo driekového, so znížením prednej 
časti tela o viac ako jednu tretinu, liečená konzer-
vatívne

18%

159

Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, 
hrudného alebo driekového, so znížením pred-
nej časti tela o viac ako jednu tretinu, liečená 
operačne

24%

160 Roztrieštené zlomeniny tiel krčných stavcov 16%
161 Roztrieštené zlomeniny tiel hrudných stavcov 22%
162 Roztrieštené zlomeniny tiel driekových stavcov 24%

163
Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri 
súčasnej zlomenine tela stavca, bez komplikácií 
(potvrdené CT vyšetrením)

15%

164
Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, 
pri súčasnej zlomenine tela stavca, s postihnutím 
miešnych koreňov (potvrdené CT vyšetrením)

20%

165 Poranenie medzistavcovej platničky, bez súčasnej 
zlomeniny stavca 0%

166 Spondylolistéza 0%
Poranenia panvy

167 Pomliaždenie panvy 2%
168 Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe 2%
169 Vykĺbenie krížovobedrové 10%

170 Odlomenie predného, horného alebo dolného 
bedrového tŕňa 7%

171 Odlomenie hrbol'a sedacej kosti 7%

172 Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo seda-
cej kosti, bez posunutia úlomkov 8%

173 Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo seda-
cej kosti, s posunutím úlomkov 10%

174 Zlomenina krídla bedrovej kosti, bez posunutia 8%
175 Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím 10%
176 Zlomenina krížovej kosti 5%
177 Zlomenina kostrče 5%
178 Zlomenina okraja acetabula (panvičky) 10%

179 Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jed-
nostranná zlomenina s rozostupom lonovej spony 12%

180 Zlomenina kosti lonovej a bedrovej 12%

181 Zlomenina kosti lonovej s krížovobedrovou 
luxáciou 18%

182 Rozostup lonovej spony 12%

183 Rozostup lonovej spony s posunom, liečené 
operačne 18%

184 Jednostranná (izolovaná) zlomenina acetabula, so 
subluxáciou až luxáciou bedrového kĺbu 15%

185
Trieštivá zlomenina dna acetabula, s centrálnou 
luxáciou stehnovej kosti, prípadne so subluxáciou, 
liečená repozíciou, extenziou alebo operačne

18%

Poranenia horných končatín

186
Pomliaždenie ramena ťažkého stupňa (potvrdené 
RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením) 4%

187
Pomliaždenie predlaktia ťažkého stupňa (potvrde-
né RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením) 3%

188 Pomliaždenie ruky ťažkého stupňa (potvrdené 
RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením) 2%

189 Pomliaždenie jedného alebo viacerých prstov 
ťažkého stupňa, chirurgicky ošetrené 2%

190
Pomliaždenie kĺbu hornej končatiny ťažkého stup-
ňa (potvrdené RTG alebo USG alebo MRI alebo 
ASK vyšetrením)

3%

191
Pomliaždenie ramenného kĺbu ťažkého stupňa, s 
následnou periartritídou, ako priamym následkom 
úrazu

5%

192 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohý-
bačov na prste alebo na ruke, ak ide o jeden prst 3%

193
Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohý-
bačov na prstoch alebo na ruke, ak ide o niekol'ko 
prstov

5%

194 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o jeden prst 4%
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195 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o niekol'ko prstov 6%

196 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prste alebo 
na ruke, ak ide o jeden prst 4%

197 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o niekol'ko prstov 6%

198
Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch 
alebo na ruke – odtrhnutie dorzálnej aponeurózy 
prsta

5%

199 Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýba-
čov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí 7%

200 Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo 
vystieračov prstov a ruky v zápästí 8%

201 Natrhnutie svalu nadhrebeňového 3%

202
Poranenie rotátorovej manžety s vylúčením 
mikrotráum (potvrdené USG alebo MRI alebo ASK 
vyšetrením), liečené konzervatívne

5%

203
Poranenie rotátorovej manžety s vylúčením 
mikrotráum (potvrdené USG alebo MRI alebo ASK 
vyšetrením), liečené operačne

7%

204 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené 
konzervatívne 5%

205 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené 
operačne 7%

206 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu ramena, liečené konzervatívne 5%

207 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu ramena, liečené operačne 7%

208 Natrhnutie iného svalu (potvrdené USG vyšetre-
ním), liečené konzervatívne 7%

209 Natrhnutie iného svalu, liečené operačne 5%

210 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (potvrdené 
USG vyšetrením), liečené konzervatívne 6%

211 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (potvrdené 
USG vyšetrením), liečené operačne 7%

212 Podvrtnutie skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a 
lopatkou (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) 3%

213
Podvrtnutie skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a 
hrudnou kosťou (potvrdené RTG alebo USG 
vyšetrením)

3%

214 Podvrtnutie ramenného kĺbu (potvrdené RTG 
alebo USG vyšetrením) 4%

215
Podvrtnutie ramenného kĺbu, s následnou periar-
tritídou, ako priamym následkom úrazu (potvrdené 
RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením)

5%

216 Podvrtnutie lakťového kĺbu (potvrdené RTG alebo 
USG vyšetrením) 3%

217 Podvrtnutie zápästia (potvrdené RTG alebo USG 
vyšetrením) 3%

218
Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových 
kĺbov prstov ruky jedného alebo dvoch prstov 
(potvrdené RTG vyšetrením)

2%

219
Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových 
kĺbov prstov ruky troch alebo viacerých prstov 
(potvrdené RTG vyšetrením)

3%

220
Vykĺbenie klbu medzi kĺúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou (potvrdené RTG alebo USG alebo MRI 
vyšetrením), liečené konzervatívne

5%

221 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou, liečené operačne 7%

222
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
bez repozície (potvrdené RTG alebo USG alebo 
MRI vyšetrením), liečené konzervatívne

7%

223 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
liečené operačne 9%

224
Vykĺbenie ramennej kosti (potvrdené RTG alebo 
USG alebo MRI vyšetrením), liečené konzerva-
tívne

5%

225 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), bez stabilizá-
cie, liečené konzervatívne 6%

226 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), so stabilizáci-
ou, liečené konzervatívne 8%

227 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), liečené operačne 10%
228 Vykĺbenie predlaktia (lakťa), liečené konzervatívne 6%
229 Vykĺbenie predlaktia (lakťa), liečené operačne 10%

230 Vykĺbenie zápästia (mesiačikovitej kosti a perilu-
nárna luxácia), liečené konzervatívne 8%

231 Vykĺbenie zápästia (mesiačikovitej kosti a perilu-
nárna luxácia), liečené operačne 12%

232 Vykĺbenie jednej kosti záprstnej 5%
233 Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných 7%

234 Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích člán-
kov prsta na jednom prste 3%

235 Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích člán-
kov prsta na niekoľkých prstoch 6%

236 Zlomenina tela lopatky 7%
237 Zlomenina krčku lopatky 7%
238 Zlomenina nadplecka lopatky 7%
239 Zlomenina zobákovitého výbežku lopatky 7%
240 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná alebo neúplná 4%

241 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 6%

242 Zlomenina kľúčnej kosti, operovaná 8%

243 Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého 
hrboľa, bez posunutia 4%

244 Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého 
hrboľa, s posunutim 6%

245 Zlomenina hlavy horného konca ramennej kosti 6%

246 Zlomenina horného konca ramennej kosti, roz-
trieštená zlomenina hlavice 10%

247 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
bez posunu 5%

248 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
zaklínená 7%

249 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku,  
s posunutím úlomkov 10%

250 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
luxačná alebo operačne liečená 12%

251 Zlomenina krčka ramennej kosti – epifyzeolýza 10%
252 Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná 5%

253 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 7%

254 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 12%

255 Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo 
operovaná 12%

256 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná 6%
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257 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, 
bez posunutia úlomkov 7%

258 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná,  
s posunutím úlomkov 10%

259 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená 
alebo operovaná 12%

260

Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky  alebo kladky ramennej kosti), 
bez posunutia úlomkov

9%

261

Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky  alebo kladky ramennej kosti),  
s posunutím úlomkov

10%

262

Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), 
otvorená alebo operovaná

12%

263 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 5%

264 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny 7%

265 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov do kĺbu 12%

266 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 5%

267 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov 10%

268 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, 
operovaná 12%

269 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu), liečená 
konzervatívne 5%

270 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu), liečená 
operačne 10%

271 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená konzer-
vatívne 5%

272 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená ope-
račne 10%

273 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, 
liečená konzervatívne 5%

274 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, 
liečená operačne 10%

275 Zlomenina tela lakťovej kosti, neúplná 4%

276 Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná, bez posunutia 
úlomkov 6%

277 Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 10%

278 Zlomenina tela lakťovej kosti, otvorená alebo 
operovaná 12%

279 Zlomenina tela vretennej kosti, neuplná 4%

280 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 6%

281 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, s posunutím 
ulomkov 10%

282 Zlomenina tela vretennej kosti, otvorená alebo 
operovaná 12%

283 Zlomenina oboch kostí predlaktia, neúplná 8%

284 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, bez 
posunutia úlomkov 10%

285 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, s posu-
nutím ulomkov 15%

286 Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo 
operovaná 20%

287 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, lieče-
ná konzervatívne 15%

288 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, lieče-
ná operačne 20%

289

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
neúplná

5%

290
Zlomenina dolného konca vretennej kosti – sub-
periostálna s repozíciou (pri dislokácii ad axim je 
repozícia samozrejmá)

7%

291

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, bez posunutia úlomkov

7%

292

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, s posunutím úlomkov

10%

293

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, otvorená alebo operovaná

12%

294 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti 5%

295 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti,  
s posunutím úlomkov 10%

296 Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbež-
ku lakťovej kosti 5%

297 Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 7%

298 Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti,  
s posunutím úlomkov 10%

299 Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná 7%
300 Zlomenina člnkovitej kosti, úplná 10%
301 Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne 12%
302 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 12%
303 Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná 3%
304 Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná 5%
305 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 7%

306 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti 
(Bennettova), liečená konzervatívne 5%

307 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti 
(Bennettova), liečená operačne 10%

308 Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná 3%

309 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, bez 
posunutia úlomkov 5%

310 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná,  
s posunutím úlomkov 7%

311 Zlomenina jednej záprstnej kosti, otvorená alebo 
operovaná 10%

312 Zlomenina viacerých záprstných kostí, neúplná 4%

313 Zlomenina viacerých záprstných kostí,  
bez posunutia úlomkov 6%

314 Zlomenina viacerých záprstných kostí,  
s posunutím úlomkov 8%

315 Zlomenina viacerých záprstnych kostí, otvorená 
alebo operovaná 10%

316 Zlomenina nechtového výbežku (drsnatiny) 
jedného prsta 2%
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317 Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná 3%

318 Zlomenina jedného článku jedného prsta, úplná, 
bez posunutia úlomkov 3%

319 Zlomenina jedného článku jedného prsta, s posu-
nutím úlomkov 4%

320 Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená 5%

321 Zlomenina jedného článku jedného prsta, opero-
vaná 6%

322 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, 
neúplné 3%

323 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, 
bez posunutia úlomkov 4%

324 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, 
s posunom úlomkov 5%

325 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, otvo-
rené alebo operované 6%

326 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
neúplné 5%

327 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
úplné, bez posunutia úlomkov 8%

328 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, s 
posunutím úlomkov 10%

329 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
otvorené alebo operované 12%

330 Amputácia ramena 35%
331 Amputácia ramena – replantácia 70%
332 Amputácia oboch predlaktí 40%
333 Amputácia jedného predlaktia 30%
334 Amputácia predlaktia – replantácia 60%
335 Amputácia oboch rúk 40%
336 Amputácia ruky 30%
337 Amputácia ruky – replantácia 50%
338 Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich častí 20%
339 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 18%
340 Amputácia troch prstov alebo ich častí 16%
341 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 14%
342 Amputácia jedného prsta alebo jeho častí 12%
343 Amputácia palca alebo jeho častí 14%
344 Amputácia viac ako piatich prstov na rukách 22%

345 Amputácia jedného alebo dvoch prstov – replantá-
cia 20%

346 Amputácia troch a viacerých prstov – replantácia 30%
Poranenia dolných končatín

347
Pomliaždenie bedrového kĺbu, ťažkého stupňa 
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetre-
ním)

4%

348 Pomliaždenie kolenného kĺbu, ťažkého stupňa (po-
tvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením) 3%

349
Pomliaždenie členkového kĺbu, ťažkého stupňa  
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetre-
ním)

2%

350 Pomliaždenie stehna, ťažkého stupňa (potvrdené 
RTG vyšetrením) 3%

351 Pomliaždenie predkolenia, ťažkého stupňa (potvr-
dené RTG vyšetrením) 2%

352 Pomliaždenie nohy, ťažkého stupňa (potvrdené 
RTG vyšetrením) 1%

353

Pomliaždenie jedného alebo viacerých prstov 
nohy, ťažkého stupňa, s náplasťovou imobilizáciou 
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetre-
ním)

2%

354 Natrhnutie väčšieho svalu 4%

355 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo 
šľachy, liečené konzervatívne 6%

356 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo 
šľachy, liečené operačne 8%

357 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu alebo 
šľachy, liečené konzervatívne 6%

358 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu alebo 
šľachy, liečené operačne 8%

359 Natrhnutie Achillovej šľachy (potvrdené USG 
vyšetrením) 6%

360 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (potvrdené 
USG vyšetrením), liečené konzervatívne 8%

361 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy, liečené miniin-
vazívnym zákrokom (perkutánna operácia) 10%

362 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy, liečené ope-
račne 12%

363 Podvrtnutie bedrového kĺbu so zachovanou 
stabilitou kĺbu 2%

364 Podvrtnutie kolenného kĺbu 3%
365 Podvrtnutie členkového kĺbu 3%
366 Podvrtnutie Chopartovho kĺbu 3%
367 Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu 3%

368 Podvrtnutie základného alebo medzičlánkového 
kĺbu palca nohy 3%

369 Podvrtnutie jedného alebo viacerých prstov nohy 3%

370 Distenzia kĺbového väzu s fixáciou (bandáž, 
elastik) 2%

371 Distenzia kĺbového väzu s pevnou fixáciou (sadra, 
rigídna – neohybná / pevná – ortéza) 4%

372
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho poboč-
ného kolenného väzu (potvrdené RTG alebo MRI 
vyšetrením)

6%

373 Natrhnutie skríženého kolenného väzu (potvrdené 
RTG alebo MRI alebo ASK vyšetrením) 7%

374
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného 
alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu 
(potvrdené RTG alebo MRI vyšetrením)

10%

375
Pretrhutie alebo úplné odtrhnutie skríženého 
kolenného väzu (potvrdené MRI alebo ASK 
vyšetrením)

12%

376
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho poboč-
ného väzu členkového kĺbu (potvrdené RTG alebo 
USG alebo MRI vyšetrením)

4%

377
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho poboč-
ného väzu členkového kĺbu (potvrdené RTG alebo 
USG alebo MRI vyšetrením)

6%

378 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené konzervatívne 6%

379 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené operačne (artroskopia) 8%

380 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené operačne (artrotómia) 10%

381 Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), 
liečené konzervatívne 8%

382 Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), 
otvorené alebo liečené operačne 12%

383 Vykĺbenie kolenného jabĺčka, liečené konzerva-
tivne 3%

384 Vykĺbenie kolenného jabĺčka, otvorené alebo 
liečené operačne 6%
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385 Vykĺbenie predkolenia, liečené konzervatívne 12%

386 Vykĺbenie predkolenia, otvorené alebo liečené 
operačne 14%

387 Vykĺbenie členkovej kosti, liečené konzervatívne 7%

388 Vykĺbenie členkovej kosti, otvorené alebo liečené 
operačne 10%

389 Vykĺbenie pod členkovou kosťou, liečené konzer-
vatívne 7%

390 Vykĺbenie pod členkovou kosťou, otvorené alebo 
liečené operačne 10%

391 Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej alebo klino-
vých kostí, liečené konzervatívne 7%

392 Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej alebo klino-
vých kostí, otvorené alebo liečené operačne 10%

393 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo 
viacerých), liečené konzervatívne 6%

394 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo 
viacerých),otvorené alebo liečené operačne 8%

395 Vykĺbenie základných kĺbov palca alebo viacerých 
prstov nohy 4%

396 Vykĺbenie základných kĺbov jedného prsta nohy, 
okrem palca 3%

397 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov palca alebo 
viacerých prstov nohy 4%

398 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov jedného prsta 
nohy, okrem palca 3%

399 Zlomenina krčka stehnovej kosti, zaklínená 12%

400 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklinená, 
liečená konzervatívne 25%

401 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklinená, 
liečená operačne 25%

402 Zlomenina krčka stehnovej kosti, komplikovaná 
nekrózou hlavice alebo liečená endoprotézou 40%

403 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti, 
s nepatrným posunutím úlomkov 12%

404 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti, 
s výrazným posunutím úlomkov 20%

405 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti, 
s nekrózou 40%

406 Zlomenina veľkého chochola 10%
407 Zlomenina malého chochola 8%

408 Pertrochanterická zlomenina, neúplná alebo 
úplná, bez posunutia 12%

409 Pertrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím, 
liečená konzervatívne 15%

410 Pertrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím, 
liečená operačne 20%

411 Subtrochanterická zlomenina, neúplná 15%

412 Subtrochanterická zlomenina, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 20%

413 Subtrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 22%

414 Subtrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená operačne 20%

415 Subtrochanterická zlomenina, otvorená 25%
416 Zlomenina tela stehnovej kosti, neúplná 15%

417 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, bez posu-
nutia úlomkov 20%

418 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 22%

419 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená operačne 20%

420 Zlomenina tela stehnovej kosti, otvorená 25%

421
Traumatické odlúčenie, zlomenina kĺbovej chru-
pavky v kolennom kĺbe / osteochondritis dissecans 
traumatica (potvrdená ASK)

7%

422 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, neúplná 15%

423 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, 
bez posunutia úlomkov 18%

424 Zlomenina stehnovej kosti nad kodylmi, úplná,  
s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 20%

425 Zlomenina stehnovej kosti nad kodylmi, otvorená 
alebo liečená operačne 25%

426 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca steh-
novej kosti, s posunutím úlomkov 20%

427 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené 
konzervatívne 10%

428 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené 
operačne 12%

429
Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina 
kondylu alebo interkondylická), bez posunutia 
úlomkov

15%

430
Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomeni-
na kondylu alebo interkondylická), s posunutím, 
liečená konzervatívne

20%

431
Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina 
kondylu alebo interkondylická), otvorená alebo 
liečená operačne

25%

432 Zlomenina jabĺčka, bez posunutia úlomkov 7%

433 Zlomenina jabĺčka, s posunutím úlomkov, liečená 
konzervatívne 10%

434 Zlomenina jabĺčka, otvorená alebo liečená ope-
račne 12%

435 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny píšťaly, 
liečená konzervatívne 12%

436 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny píšťaly, 
liečená operačne 15%

437
Vnutrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly, 
jedného kondylu, bez posunutia úlomkov, úplná  
a neúplná

12%

438 Vnutrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly, 
jedného kondylu, s posunutím úlomkov 15%

439 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly, 
oboch kondylov, bez posunutia úlomkov 15%

440
Vnutrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly, 
oboch kondylov, s posunutím úlomkov alebo 
epifyzeolýzou

20%

441 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené konzervatív-
ne 7%

442 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené operačne 10%

443 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového 
kĺbu), neúplná 5%

444 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového 
kĺbu), úplná 7%

445 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového 
kĺbu), úplná, s posunutím úlomkov 10%

446 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
neúplná 12%

447 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
úplná, bez posunutia úlomkov 15%

448 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
úplná, s posunutím úlomkov 20%
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449 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
otvorená alebo operovaná 25%

450 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca píšťaly  
a ihlice, liečená konzervatívne 15%

451 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca píšťaly  
a ihlice, liečená operačne 18%

452 Zlomenina vonkajšieho členka, neúplná 5%

453 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 6%

454 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, s posunutím 
úlomkov 7%

455 Zlomenina vonkajšieho členka, otvorená alebo 
operovaná  10%

456 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou 
členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne 12%

457 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou 
členkovej kosti zvonka, liečená operačne 15%

458 Zlomenina vnútorného členka, neúplná 5%

459 Zlomenina vnútorného členka, úplná, bez posunu-
tia úlomkov, liečená konzervatívne 7%

460 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 9%

461 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím 
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 10%

462 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou 
členkovej kosti, liečená konzervatívne 12%

463 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou 
členkovej kosti, liečená operačne 15%

464 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, neúplná 10%

465 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, úplná, bez posunutia úlomkov 12%

466 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, úplná, s posunutím úlomkov 15%

467 Zlomenina oboch členkov, neúplná 8%

468 Zlomenina oboch členkov, úplná, bez posunutia 
úlomkov 10%

469 Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 12%

470 Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím 
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 15%

471 Zlomenina oboch členkov, so subluxáciou členko-
vej kosti, liečená konzervatívne 12%

472 Zlomenina oboch členkov, so subluxáciou členko-
vej kosti, liečená operačne 15%

473 Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov,  
s odlomením hrany píšťaly, bez posunutia úlomkov 10%

474
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov, 
s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne

15%

475
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov, 
s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
liečená operačne

15%

476 Trimaleolárna zlomenina, bez posunutia úlomkov 10%

477 Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne 12%

478 Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, 
otvorená alebo liečená operačne 15%

479 Trimaleolárna zlomenina, so subluxáciou členko-
vej kosti 15%

480 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, neúplné 5%

481 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, bez posu-
nutia úlomkov 7%

482 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, s posunu-
tím úlomkov, liečené konzervatívne 10%

483 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, s posunu-
tím úlomkov, liečené operačne 12%

484
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, liečená konzervatívne

15%

485
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, liečená operačne

17%

486

Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, s odlomením zadnej hrany 
píšťaly, liečená konzervatívne 

17%

487

Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorneho členka s odlomením zadnej hrany 
píšťaly, liečená operačne

18%

488 Roztrieštená vnútrokĺbna zlomenina distálnej 
epifýzy píšťaly (zlomenina dolného pylónu) 19%

489 Zlomenina hrboľa a výbežkov pätovej kosti, bez 
postihnutia tela pätovej kosti 5%

490 Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky 
(Bohlerovho uhla) 6%

491 Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky 
(Bohlerovho uhla) 12%

492 Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov 6%
493 Zlomenina členkovej kosti, s posunutím úlomkov 10%
494 Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nekrózou 18%
495 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 6%
496 Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia úlomkov 6%
497 Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím úlomkov 10%
498 Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia úlomkov 6%
499 Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná 10%
500 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 18%
501 Zlomenina jednej klinovej kosti, bez posunutia 6%

502 Zlomenina jednej klinovej kosti, s posunutím 
úlomkov 10%

503 Zlomenina viacerých klinových kostí, bez posu-
nutia 6%

504 Zlomenina viacerých klinových kostí, s posunutím 10%

505 Zlomenina alebo odlomenie bázy piatej predprie-
hlavkovej kostičky 6%

506 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca 
alebo malíčka, bez posunutia 6%

507 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca 
alebo malíčka, s posunutím 10%

508
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prs-
ta než palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, 
bez posunutia

5%

509 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného 
prsta než palca alebo malíčka, s posunutím 6%

510 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, bez posunutia 6%

511 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, s posunutím 8%

512 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, otvorená alebo operovaná 10%

513 Odlomenie časti článku palca 2%
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514 Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia 
úlomkov 3%

515 Úplná zlomenina článku palca, s posunutím 
úlomkov 5%

516 Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 5%
517 Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná 6%

518 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
neúplná 2%

519 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
úplná 3%

520 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
otvorená alebo operovaná 5%

521 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viace-
rých článkov jedného prsta 6%

522
Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo 
viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo 
operované

8%

523 Exartikulácia bedrového kĺbu 60%
524 Amputácia stehna 50%
525 Amputácia oboch predkolení 60%
526 Amputácia predkolenia 50%
527 Amputácia oboch nôh 45%
528 Amputácia nohy 30%
529 Amputácia palca nohy alebo jeho častí 10%

530 Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou 
palca) alebo ich častí 5%

531 Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov 
nohy 10%

Poranenia nervovej sústavy
532 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) 1%
533 Otras mozgu stredného stupňa (druhého) 3%
534 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) 5%

535 Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť neuro-
lóg, potvrdené EEG alebo CT vyšetrením) 10%

536 Krvácanie do mozgu – subarachnoidálne (potvrde-
né CT vyšetrením) 15%

537 Krvácanie do mozgu – intraparenchýmové, ľahké-
ho stupňa  (potvrdené CT vyšetrením) 35%

538
Krvácanie do mozgu – intraparenchýmové, 
mnohopočetné, ťažkého stupňa  (potvrdené CT 
vyšetrením)

80%

539 Krvácanie do mozgového kmeňa 100%
540 Krvácanie do mozgu – vnútrokomorové 100%

541 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– akútny subdurálny hematóm 35%

542 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– chronický subdurálny hematóm 15%

543 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– subdurálne subakútne alebo subchronické 100%

544
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– epidurálny hematóm (včasný operačný zásah – 
vypustenie hematómu)

15%

545
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– epidurálny hematóm (s prejavmi obojstanného 
ochrnutia končatín, komatóznym stavom)

100%

546 Otras miechy 3%
547 Pomliaždenie miechy 30%
548 Poranenie miechy s prejavmi kvadruplégie 100%
549 Poranenie miechy s prejavmi kvadruparézy 80%

550 Poranenie miechy s prejavmi paraplégie 70%
551 Poranenie miechy s prejavmi paraparézy 60%

552 Pomliaždenie periférneho nervu, s krátkodobou 
obrnou 2%

553 Poranenie periférneho nervu, s prerušením vodi-
vých vlákien 10%

554 Prerušenie periférneho nervu ramenného nervové-
ho zväzku, resp. stehnového nervu 12%

555 Prerušenie periférneho nervu v oblasti lakťa a 
predlaktia, resp. v oblasti predkolenia 12%

556 Prerušenie periférneho nervu v oblasti zápästia 10%
Ostatné druhy poranení

557 Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou 
liečenia 14 dní a menej 0%

558 Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou 
liečenia viac ako 14 dní 2%

559 Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje 
chirurgické ošetrenie 0%

560 Plošná abrázia mäkkých častí prstov, s plochou 
väčšou ako 1 cm2 alebo strhnutie nechta 2%

561 Prerezanie magistrálnej tepny na končatinách v 
oblasti ramena, stehna, s nutným šitím 10%

562 Prerezanie magistrálnej tepny na končatinách v 
oblasti predlaktia, predkolenia 7%

563 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 2%

564 Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky), chirur-
gicky neodstránené 2%

565 Hryzné rany s vakcináciou 3%
Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím

566 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, ľahké 1%

567 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, stredné 2%

568 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, ťažké 3%

Celkové príznaky pri slnečnom alebo tepelnom úpale
569 Úpal – ľahké prípady 0%
570 Úpal – stredné prípady 0%
571 Úpal – ťažké prípady 0%

Popáleniny, poleptanie, omrzliny
572 Prvého stupňa 0%

573 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 
cm2 povrchu tela 1%

574 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 
cm2 do 10 cm2 povrchu tela 2%

575 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11 
cm2 do 5% povrchu tela 3%

576 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6% 
do 10% povrchu tela 7%

577 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11% 
do 15% povrchu tela 10%

578 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 16% 
do 20% povrchu tela 15%

579 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 21% 
do 25% povrchu tela 20%

580 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 26% 
do 30% povrchu tela 25%

581 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 31% 
do 40% povrchu tela 30%
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582 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 41% 
do 50% povrchu tela 40%

583 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 51% 
do 60% povrchu tela 50%

584 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu nad 
60% povrchu tela 60%

585
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 3 cm2 
do 5 cm2

2%

586
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 
do 10 cm2

3%

587
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11cm2 
do 5 % povrchu tela

4%

588
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6% 
do 10% povrchu tela

10%

589
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11% 
do 15% povrchu tela

15%

590
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 16% 
do 20% povrchu tela

20%

591
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 21% 
do 30% povrchu tela

30%

592
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 31% 
do 40 % povrchu tela

40%

593
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 41% 
do 50 % povrchu tela

50%

594
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu nad 51% 
povrchu tela

70%

Otrava plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov
595 Ľahké prípady 1%
596 Stredne ťažké prípady (nevyhnutná hospitalizácia) 2%
597 Ťažké prípady (nevyhnutná hospitalizácia) 3%

uštipnutie hadom a hmyzom
598 Uštipnutie hadom 1%
599 Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom 2%
600 Uštipnutie hmyzom, s následnou flegmónou 3%
Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom 
väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epi-
fyzeolýzy) plníme v rozsahu uvedenom pre takéto neúplné zlomeniny, 
pokiaľ takáto neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí 
sa jednou polovicou plnenia za takúto úplnú zlomeninu.
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PRÍLOHA Č. 6: 
TABuľkA OCENENIA zLOMENÍN A POPáLENÍN

Popis zlomeniny a popáleniny

Poistné 
plnenie

vyjadrené
ako maximálne

percento
z poistnej 

sumy
zlomeniny panvového pletenca (bez kostrče)

1  Viacnásobné zlomeniny 
(aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 100%

2 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 50%
3 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 30%
4 Jednoduché neotvorené zlomeniny 20%

zlomeniny stehennej alebo pätovej kosti

5  Viacnásobné zlomeniny 
(aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 50%

6 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 40%
7 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 30%
8 Jednoduché neotvorené zlomeniny 18%

zlomeniny spodiny lebečnej
9 Zlomeniny spodiny lebečnej 50%

zlomeniny píšťaly, ramennej, vretennej alebo zápästnej kosti

10  Viacnásobné zlomeniny 
(aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 40%

11 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 30%
12 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 20%
13 Jednoduché neotvorené zlomeniny 15%

zlomeniny hornej alebo dolnej čeľuste, vnútorného členka, 
Vonkajšieho členka a lakťovej kosti

14  Viacnásobné zlomeniny 
(aspoň jedna otvorená a jedna úplná)  30%

15 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 20%
16 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 16%
17 Jednoduché neotvorené zlomeniny 10%

zlomeniny lopatky, kľúčnej kosti, jabĺčka, hrudnej kosti, 
záprstnej kosti, priehlavku alebo predpriehlavkovej kosti

18 Otvorené zlomeniny 20%
19 Neotvorené zlomeniny 13%

zlomeniny chrbtice (stavce okrem kostrče)
20 Všetky kompresívne zlomeniny tela stavca 20%
21 Všetky zlomeniny tela stavca bez kompresie 10%

zlomeniny čelovej, spánkovej, temennej alebo záhlavovej kosti 

22 Zlomeniny tŕňového, priečneho alebo  kĺbového 
výbežku 7%

23 S vpáčením úlomkov 30%
24 Bez vpáčenia úlomkov 10%

zlomeniny jedného alebo viacerých rebier, lícnej kosti, 
kostrče alebo ihlice (okrem členka)

25  Viacnásobné zlomeniny 
(aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 16%

26 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 12%
27 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 8%
28 Jednoduché neotvorené zlomeniny 5%

zlomeniny prsta ruky alebo nohy
29 Otvorené zlomeniny 5%
30 Neotvorené zlomeniny 3%

zlomeniny nosa
31 Viacnásobné zlomeniny 8%
32 Jednoduché zlomeniny 5%

Popáleniny

33 Popáleniny kože ii. alebo iii. stupňa pokrývajúce 27% 
 a viac telesného povrchu 100%

34
Popáleniny kože II. alebo iii. stupňa pokrývajúce 
18% a viac, avšak menej ako 27% telesného 
povrchu 

60%

35
Popáleniny kože ii. alebo III. stupňa pokrývajúce 
9% a viac, avšak menej ako 18% telesného 
povrchu

30%

36
Popáleniny kože ii. alebo iii. stupňa pokrývajúce 
4,5% a viac, avšak menej ako 9% telesného 
povrchu 

16%

37 Popáleniny kože II. stupňa  pokrývajúce menej ako 
4,5% telesného povrchu 10%

38 Popáleniny kože I. stupňa pokrývajúce akúkoľvek 
plochu telesného povrchu 3%
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PRÍLOHA Č. 6: 
TABuľkA kRITICkýCH CHORÔB  (TCI)

PRÍLOHA Č. 7: 
TABuľkA kRITICkýCH CHORÔB

1.  Rakovina
Rakovinou sa pre účely tohto poistenia rozumie malígny nádor vyznačujúci 
sa nekontrolovateľným rastom a šírením malígnych buniek s prerastaním  
a deštrukciou normálneho tkaniva. Diagnóza musí byť podporená histolo-
gickým dôkazom malignity a musí byť potvrdená  onkológom alebo pato-
lógom. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch, ktoré sú 
výnimkou z poistného krytia: 
–  nádory, ktoré sú histologicky popísané ako benígne, prekancerózy (napr. 

cervikálna dysplázia CIN-1, CIN-2 a CIN-3), malígne zmeny typu kar-
cinóm in situ, 

– rakovina kože,  bez známok prerastania do okolitého tkaniva a metastáz;
–  melanómy hrúbky menej ako 1,5 mm podľa Breslowa alebo menej ako 

Clarkov stupeň 3, pokiaľ nie sú známky metastáz;
– karcinóm prostaty do štádia T2N0M0 podľa aktuálnej klasifikácie TNM; 
–  papilárny karcinóm štítnej žľazy bez známok prerastania do okolitého 

tkaniva a metastáz.
2. srdcový infarkt
Srdcovým infarktom (infarktom myokardu) sa pre účely tohto poistenia rozu-
mie odumretie časti srdcového svalu v dôsledku upchatia jednej alebo viace-
rých koronárnych tepien zapríčinené  aterosklerózou, spazmom, trombó-
zou alebo embóliou, pričom musia byť splnené najmenej tri z nasledujúcich  
piatich kritérií:
–  akútne príznaky zodpovedajúce srdcovému infarktu (napr. typické bolesti 

na hrudi);
–  nové zmeny na EKG s vývojom niektorého zo symptómov: zvýšenie alebo 

depresia segmentu ST, inverzia T vlny, patologické Q-vlny alebo blokáda 
ľavého ramienka;

– diagnosticky významné zvýšenie kardiošpecifického enzýmu CK-MB;
– diagnosticky významné zvýšenie troponínu (T alebo I); 
–  ejekčná frakcia ľavej komory znížená pod 50%, meraná 3 alebo viac me-

siacov po príhode.
Všetky ostatné formy akútnych koronárnych syndrómov nie sú kryté poistením.
3. Cievna mozgová príhoda
Náhlou cievnou mozgovou príhodou sa pre účely tohto poistenia rozumie 
prvý výskyt cievnej mozgovej príhody, ktorý má za  následok nezvratné 
odumretie mozgového tkaniva v dôsledku nedostatočného prívodu krvi ale-
bo krvácania, so všetkými nižšie uvedenými následkami: 
–  nástup nových neurologických symptómov  zodpovedajúcich náhlej ciev-

nej mozgovej príhode;
–  objektívny dôkaz nového trvalého neurologického poškodenia, ktoré potvr-

dí ošetrujúci neurológ najmenej 3 (tri) mesiace po príhode; 
–  nález pomocou zobrazenia magnetickou rezonanciou, počítačovou to-

mografiou, alebo inou spoľahlivou zobrazovacou technikou, potvrdzujúci 
diagnózu čerstvej náhlej cievnej mozgovej príhody.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v týchto prípadoch: 
– transitórne ischemické ataky (TIA);
– cievne ochorenia postihujúce oko alebo zrakový nerv;
–  sekundárne krvácanie do už existujúcej mozgovej lézie;
– akékoľvek poškodenie mozgu vzniknuté následkom úrazu
–  asymptomatická (bezpríznaková) náhla cievna mozgová príhoda zistená 

zobrazovacou metódou.
4. Premostenie vencovitej tepny srdca (by-pass) 
Premostenie vencovitej tepny srdca (by-pass) pre účely  tohto poistenia 
znamená podstúpenie  operácie na otvorenom srdci za účelom odstránenia 
zúženia alebo blokády jednej alebo viacerých koronárnych tepien pomocou 
bypasových štepov. Diagnóza musí byť potvrdená angiografickým dôkazom 
významnej obštrukcie (upchatia) koronárnych tepien a výkon musí byť pova -

žovaný ošetrujúcim kardiológom za nevyhnutný. Angioplastika (PTCA)a 
akékoľvek iné intraarteriálne techniky na báze katetrizácie, alebo laserové 
procedúry nie sú kryté poistením.
5. zlyhanie obličiek 
Zlyhaním obličiek sa pre účely tohto poistenia rozumie chronické nezvratné 
zlyhanie oboch obličiek, potvrdené nefrológom, vyžadujúce  trvalú obličkovú 
dialýzu alebo transplantáciu obličiek. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade akútneho reverzibilného zly-
hania obličiek, ktoré si vyžaduje len dočasnú obličkovú dialýzu.
6. slepota (úplná strata zraku)
Slepotou sa pre účely tohto poistenia rozumie celková, klinicky potvrdená, 
nezvratná strata zraku oboch očí v dôsledku choroby alebo úrazu. 
Slepota musí byť potvrdená oftalmológom  a nesmie byť možné ju korigovať 
pomocou lekárskych postupov či iných pomôcok.
7. Transplantácia životne dôležitých orgánov
Transplantáciou životne dôležitého orgánu sa pre účely tohto poistenia ro-
zumie evidencia poisteného v oficiálnom zozname čakateľov na transplan-
táciu aspoň jedného nižšie uvedeného úplného ľudského orgánu, alebo 
časti orgánu v prípade pečene,  a/alebo vykonanie chirurgického zákroku, 
transplantácie poistenému, aspoň jedného nižšie uvedeného ľudského or-
gánu (alebo časti orgánu v prípade pečene):
a) srdce,
b) pľúca,
c) pečeň,
d) oblička,
e) pankreas.
Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je, aby transplantácia život-
ne dôležitého orgánu bola v zdravotnej dokumentácii poisteného podložená 
údajmi o predchádzajúcom nezvratnom zlyhaní funkcie vlastného orgánu  
a bola z lekárskeho hľadiska nevyhnutná.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade transplantácie: 
– orgánu, ktorý nie je vo vyššie uvedenom v zozname, 
– časti životne dôležitého orgánu (s výnimkou pečene)
– tkanív alebo buniek.
8. Transplantácia kostnej drene
 Transplantáciou kostnej drene sa pre účely tohto poistenia rozumie prijatie 
transplantátu ľudskej kostnej drene za použitia krvotvorných kmeňových 
buniek,  ktorému predchádza úplná ablácia kostnej drene poisteného.
9. Infikovanie HIV pri transfúzii krvi  alebo pri výkone povolania 
 A. Infikovaním HIV (Human Imunodeficiency Virus) pri transfúzii krvi 
sa pre účely tohto poistenia rozumie prítomnosť vírusu HIV v sére poiste-
ného, za predpokladu, že sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
–  transfúzia krvi bola z lekárskeho hľadiska nevyhnutná a podaná v rámci 

liečby poisteného;
–  transfúzia krvi bola podaná na území Európskej únie, USA alebo Kana-

dy, počas platnosti tohto poistenia.
Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je predloženie písomného 
prehlásenia, vystaveného inštitúciou, ktorá vykonala transfúziu, o prizna-
ní zodpovednosti za infikovanie poisteného a/alebo predloženie súdneho 
rozhodnutia s doložkou právoplatnosti, ktoré takúto zodpovednosť potvrdzuje.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak poistený trpí ochorením 
talasémia major alebo hemofíliou.
B. Infikovaním HIV pri výkone povolania sa pre účely tohto poistenia 
rozumie prítomnosť vírusu HIV v sére poisteného,  za predpokladu, že 
infekcia HIV bola spôsobená úrazom v čase platnosti poistenia, pri výkone 
bežných pracovných úloh súvisiacich s povolaním poisteného z nižšie uve-
deného zoznamu povolaní a sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 
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–  je predložený dôkaz, že pri úraze došlo ku kontaktu s tekutinami infiko-
vanými HIV; 

– je predložený dôkaz o konverzii séra poisteného z HIV negatívneho na 
HIVpozitívne, ktoré nastalo počas stoosemdesiatich (180) dní od úrazu. 
Predložená dokumentácia musí obsahovať negatívny test na protilátky 
HIV, ktorý bol vykonaný do piatich (5) dní po úraze; 
Zoznam povolaní, ktoré sú kryté poistením, za predpokladu, že v čase úra-
zu poistený pracuje v zdravotníckom zariadení na území Európskej únie, 
USA alebo Kanady: 
– lekár,
– ošetrovateľ,
– študent lekárskej fakulty,
– zdravotná sestra,
– zdravotný laborant,
– zubný lekár, alebo
– iný zdravotnícky pracovník. 
Nárok na poistné plnenie podľa bodu A aj B nevzniká v nasledujúcich prípadoch: 
–  infikovanie HIV akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane sexuálnej aktivity 

alebo  vnútrožilnej aplikácie drog,
–  v čase infikovania HIV je známa účinná liečba vedúca k uzdraveniu, t.j. 

liečba, ktorá zmení vírus HIV na neaktívny alebo neinfekčný.
10. Aplastická anémia
 Aplastickou anémiou sa pre účely tohto poistenia rozumie pretrvávajúce 
chronické zlyhanie kostnej drene, ktoré má za následok anémiu, neutro-
péniu a trombocytopéniu,vyžadujúce si liečbu aspoň jedným z nižšie uve-
dených spôsobov:
– transfúziou krvných derivátov,
– podávaním prípravkov stimulujúcich kostnú dreň,
– podávaním imunosupresív,
– transplantáciou kostnej drene.
Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je liečba poisteného  
trvajúca viac ako tri (3) po sebe idúce mesiace a diagnóza musí byť potvr-
dená  ošetrujúcim hematológom na základe biopsie kostnej drene. 
11. Choroba pľúc v konečnom štádiu
 Chorobou pľúc v konečnom štádiu sa pre účely tohto poistenia rozumie ko-
nečné štádium ochorenia pľúc spôsobujúce chronické respiračné  zlyhanie. 
Diagnóza musí byť potvrdená pneumológom a musia byť splnené všetky 
nasledujúce podmienky:
–  výsledky testu FEV1, namerané pri troch (3) rôznych meraniach počas 

troch (3) po sebe nasledujúcich mesiacoch, sú sústavne nižšie ako jeden 
(1) liter;

– nepretržitá doplnková liečba kyslíkom pre hypoxémiu;
–  analýza arteriálnych krvných plynov s parciálnym tlakom kyslíka 55 

mmHg a menej (PaO2 £ 55 mmHg).
12. zlyhanie pečene v konečnom štádiu
 Zlyhaním pečene v konečnom štádiu sa pre účely tohto poistenia rozumie 
nezvratné a trvalé zlyhanie funkcie pečene, potvrdené  gastroenterológom, 
vyúsťujúce do varixov pažeráka, pričom musí byť splnená aspoň jedna  
z nasledujúcich podmienok:
– trvalá žltačka,
– ascites,
– hepatálna encefalopatia.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade zlyhania pečene následkom 
užívania alkoholu alebo drog.
13. kóma
Kómou sa pre účely tohto poistenia rozumie stav bezvedomia bez reak-
cie na vonkajšie podnety alebo vnútorné potreby. Kóma musí pretrvávať 
najmenej deväťdesiatšesť (96) hodín. 
Diagnóza sa musí opierať o dôkaz všetkých nasledujúcich skutočností:
–  životné funkcie sú udržiavané len za pomoci podporných opatrení, ako je 

intubácia a mechanická ventilácia;
–  trvalé neurologické postihnutie vzniknuté následkom poškodenia mozgu 

je potvrdené CT alebo MR vyšetrením. 

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade medikamentózne vyvolanej 
kómy  a kómy vzniknutej následkom  užívania alkoholu alebo drog.
14. Hluchota (strata sluchu)
Hluchotou sa pre účely tohto poistenia rozumie úplná a nezvratná stra-
ta sluchu (najmenej 80 decibelov vo všetkých frekvenciách) oboch uší 
vzniknutá  následkom choroby alebo úraz. Diagnóza sa musí opierať  
o audiometrické vyšetrenie vykonané a potvrdené otorinolaryngológom  
a hluchotu nesmie byť možné korigovať pomocou lekárskych postupov  
či iných pomôcok.
15. Operácia srdcovej chlopne
Operáciou srdcovej chlopne sa pre účely tohto poistenia rozumie pod-
stúpenie operácie na otvorenom srdci za účelom výmeny alebo úpravy 
vady srdcovej chlopne. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade úpravy prostredníctvom val-
vulotómie a intraarteriálnych alebo podobných techník.
16. Celková strata reči
Celkovou stratou reči sa pre účely tohto poistenia rozumie úplná a ne-
zvratná strata schopnosti rozprávať v dôsledku úrazu alebo choroby hla-
siviek. Neschopnosť rozprávať musí trvať  nepretržite po dobu šiestich (6) 
mesiacov. Diagnóza musí byť podložená lekárskymi správami z vyšetrení 
otorinolaryngológom a stratu reči nesmie byť možné korigovať pomocou 
lekárskych postupov či iných pomôcok.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade čiastočnej straty reči, straty 
reči bez fyzickej príčiny a straty reči následkom psychického ochorenia.
17. závažné popáleniny
Závažnými popáleninami sa pre účely tohto poistenia rozumejú popáleniny 
tretieho stupňa zasahujúce celú hrúbku kože a pokrývajúce najmenej 20% 
povrchu tela poisteného. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom  
z oblasti chirurgie alebo liečby popálenín. Nárok na poistné plnenie ne-
vzniká v prípade závažných popálenín vzniknutých v dôsledku sebapo-
škodenia.
18. skleróza multiplex (roztrúsená skleróza)
Sklerózou multiplex sa pre účely tohto poistenia rozumie stanovenie ko-
nečnej diagnózy roztrúsenej sklerózy na základe revidovaných McDonald 
kritérií, ktorá musí byť potvrdená neurológom.
Diagnóza sa musí opierať o všetky nasledujúce skutočnosti:
–  aktuálne poškodenie motorických alebo senzorických funkcií, ktoré pre-

trváva nepretržite po dobu najmenej šesť (6) mesiacov;  
–  vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI) preukáže aspoň dve (2) de-

myelinizačné lézie mozgu alebo miechy charakteristické pre sklerózu mul-
tiplex;

–  je dobre zdokumentovaná história najmenej dvoch (2) exacerbácií a dvoch 
(2) remisií uvedených príznakov alebo neurologického poškodenia.

Nárok na poistné plnenie nevzniká pri akýchkoľvek iných neurologických 
poškodeniach, ako napríklad SLE (systémový lupus erythematosus) a HIV.
19. Ochrnutie (paralýza) – strata funkcie končatín
Ochrnutím sa pre účely tohto poistenia rozumie úplná a nezvratná strata 
schopnosti používať aspoň dve (2)  celé končatiny následkom úrazu alebo 
choroby. Ochrnutie musí pretrvávať  viac ako šesť (6)  po sebe nasledujú-
cich mesiacov a musí byť potvrdené neurológom ako trvalé, bez možnosti 
akéhokoľvek zotavenia. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká pri ochrnutí následkom sebapoškode-
nia, pri čiastočnom ochrnutí, pri dočasnom ochrnutí po prekonaní víruso-
vého ochorenia alebo ochrnutí z psychických dôvodov.
20. Parkinsonova choroba
Parkinsonovou chorobou sa pre účely tohto poistenia rozumie stanove-
nie jednoznačnej diagnózy idiopatickej Parkinsonovej choroby, potvrdenej 
neurológom, ktorá je podložená aspoň dvomi (2) z nižšie uvedených kli-
nických prejavov: 
– svalová stuhnutosť;
– tras (tremor); 
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–  bradykinéza (abnormálne spomalenie pohybu, spomalenie telesných  
a duševných reakcií). 

Diagnóza sa musí opierať o všetky nasledujúce skutočnosti: 
– existujú objektívne známky postupného zhoršovania
–  poistený je neschopný nepretržite po dobu najmenej šesť (6) mesiacov 

vykonávať (či už s pomocou alebo bez nej) najmenej tri (3)  z nasledujú-
cich šiestich (6) “bežných denných aktivít“:

1.  umývanie: schopnosť kúpať sa alebo sprchovať sa (vrátane vchádzania 
do a vychádzania z vane alebo sprchy) alebo dostatočného umytia sa 
iným spôsobom;

2.  obliekanie: schopnosť obliecť, vyzliecť, zapnúť a odopnúť všetko ošate-
nie a v prípade potreby aj akékoľvek dlahy, umelé končatiny alebo iné 
pod- porné pomôcky;

3.  presun: schopnosť presunúť sa z postele na stoličku alebo invalidný 
vozík a späť;

4.  pohyblivosť: schopnosť pohybovať sa v interiéri z jednej miestnosti do 
druhej po rovine;

5.  používanie toalety: schopnosť používať WC alebo iným spôsobom za- 
bezpečiť vyprázdňovanie stolice a moču tak, aby bola dodržaná uspo-
koji- vá úroveň osobnej hygieny;

6.   jedenie: schopnosť najesť sa, ak bolo jedlo pripravené a poskytnuté. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká pri Parkinsonovej chorobe vyvolanej   
alkoholom, drogami alebo toxickými látkami.
21. Operácia aorty
Operáciou aorty sa pre účely tohto poistenia rozumie podstúpenie ope-
rácie za účelom úpravy alebo nahradenia časti aorty otvoreným hrudným 
alebo brušným prístupom. Pre účely tejto definície aorta znamená hrudnú 
alebo brušnú aortu, avšak nie jej vetvy. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká v súvislosti s operáciami, pri ktorých sú 
použité len minimálne invazívne alebo intraarteriálne techniky.
22. Alzheimerova choroba / ťažká demencia
Alzheimerovou chorobou / ťažkou demenciou sa pre účely tohto poistenia 
rozumie stanovenie definitívnej diagnózy Alzheimerovej choroby, ktorá spĺ-
ňa všetky nasledujúce kritériá:   
–  strata intelektuálnej kapacity zahŕňajúca zhoršenie pamäti a výkonných 

funkcií (sekvenčného spracovania, organizovania, schopnosti abstraho-
vať a plánovať), čo vedie k významnému zníženiu mentálnych a sociál-
nych funkcií; 

– zmena osobnosti; 
– postupný nástup a pokračujúci pokles rozumových (kognitívnych) funkcií; 
– typické psychologické a neurologické nálezy (zistené napr. CT vyšetrením); 
– choroba si musí vyžadovať neustály dohľad nad poisteným (24 hodín denne); 
–  schopnosť poisteného nakupovať, používať telefón a spravovať finančné 

prostriedky je nepriaznivo ovplyvnená;
–  poistený je neschopný nepretržite po dobu najmenej šesť (6) mesiacov 

vykonávať (či už s pomocou alebo bez nej) najmenej tri (3)  z nasledujú-
cich šiestich (6) “bežných denných aktivít“:

1.  umývanie: schopnosť kúpať sa alebo sprchovať sa (vrátane vchádzania 
do a vychádzania z vane alebo sprchy) alebo dostatočného umytia sa 
iným spôsobom;

2.  obliekanie: schopnosť obliecť, vyzliecť, zapnúť a odopnúť všetko ošate-
nie a v prípade potreby aj akékoľvek dlahy, umelé končatiny alebo iné 
podporné pomôcky;

3.  presun: schopnosť presunúť sa z postele na stoličku alebo invalidný 
vozík a späť;

4.  pohyblivosť: schopnosť pohybovať sa v interiéri z jednej miestnosti do 
druhej po rovine;

5.  používanie toalety: schopnosť používať WC alebo iným spôsobom za- 
bezpečiť vyprázdňovanie stolice a moču tak, aby bola dodržaná uspo-
kojivá úroveň osobnej hygieny;

6. jedenie: schopnosť najesť sa, ak bolo jedlo pripravené a poskytnuté.

Diagnóza a nevyhnutnosť dohľadu musí byť potvrdená neurológom.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch:
–  pri iných formách demencie v dôsledku mozgových alebo systémových 

porúch alebo psychiatrického ochorenia. 
– pri poškodení mozgu v súvislosti s užívaním alkoholu alebo drog.
23. Fulminantná hepatitída
Fulminantnou hepatitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie masívna 
nekróza pečene spôsobená vírusom hepatitídy prudko vyúsťujúca do pe-
čeňového zlyhania. Táto diagnóza sa musí opierať o všetky nasledujúce 
skutočnosti:
– rýchle zmenšovanie pečene;
–  nekróza postihujúca celé laloky, ponechávajúca len skolabovanú retiku-

lárnu kostru;
– rýchle zhoršenie testov pečeňových funkcií;
– prehlbujúca sa žltačka a hepatálna encefalopatia. 
24. Primárna pľúcna hypertenzia

Primárnou pľúcnou hypertenziou sa pre účely tohto poistenia rozumie  
trvalé zvýšenie tlaku v pľúcnici z nezistenej príčiny spôsobujúce príznaky 
namáhania a zlyhávania pravej strany srdca. 
Diagnóza primárnej pľúcnej hypertenzie musí byť potvrdená kardiológom 
alebo  pneumológom a musia byť splnené najmenej tri (3) z nasledujúcich 
kritérií, podporených údajmi získanými z katetrizácie srdca:
– pľúcny arteriálny tlak aspoň 30 mmHg alebo vyšší;
–  známky pravostrannej srdcovej hypertrofie (RV1 a SV5> 1,05 mV) ziste-

né pri echohardiografii (EKG);
– znížená koncentrácia kyslíka v krvi v kľudovom stave; a
– zväčšený priemer pravej komora s priemerom> 30 mm.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade pľúcnej hypertenzie súvisi-
acej s ochorením pľúc, chronickej pľúcnej hypoventilácii, tromboembolic-
kej chorobe, chorobách ľavej strany srdca, vrodených chorobách srdca   
a pľúcnej hypertenzii spôsobenej drogami alebo toxickými látkami.
25. Terminálne ochorenie
Terminálnym ochorením sa pre účely tohto poistenia rozumie stanovenie 
definitívnej diagnózy ochorenia, pri ktorom sa predpokladá, že spôsobí 
smrť poisteného v priebehu dvanásť (12) mesiacov. Diagnóza musí byť 
potvrdená príslušným odborným lekárom a lekárom určeným Poisťova-
teľom. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká pri terminálnom ochorení a súčasnej 
HIV infekcii.
26. Nezhubný nádor mozgu
Nezhubným nádorom mozgu sa pre účely tohto poistenia rozumie život 
ohrozujúci benígny nádor na mozgu, ktorý bol chirurgicky odstránený 
alebo,  ak je inoperabilný (neoperovateľný), spôsobil trvalé neurologické 
poškodenie. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom alebo neurochirur-
gom a musí byť podporená nálezmi magnetickej rezonancie (MR), počí-
tačovej tomografie (CT), alebo iných relevantných zobrazovacích techník.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch:
– cysty,
– granulómy,
– cievne malformácie,
– hematómy,
– nádory hypofýzy alebo miechy.
27. Encefalitída
Encefalitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie akútny zápal mozgovej 
hmoty (mozgovej hemisféry, mozgového kmeňa alebo mozočka), spôso-
bený vírusovou infekciou, vyúsťujúci do závažného, nezvratného a trvalé-
ho neurologického postihnutia. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom 
a trvalé neurologické poškodenie musí byť zdokumentované po dobu 
najmenej troch (3) mesiacov.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade encefalitídy spôsobenej in-
fekciou HIV, bakteriálnymi alebo protozoálnymi infekciami.
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28. Poliomyelitída
Poliomyelitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie stanovenie diagnózy 
poliomyelitídy, ktorá spĺňa nasledujúce kritériá:
– vírus poliomyelitídy je identifikovaný ako príčina;
–  je prítomné ochrnutie svalstva končatín alebo dýchacieho svalstva, ktoré 

pretrváva po dobu najmenej  troch (3) mesiacov.
29. Bakteriálna meningitída
Bakteriálnou meningitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie bakteriálna 
infekcia vyúsťujúca do závažného zápalu obalov mozgu alebo miechy s 
následkom závažného, nezvratného a trvalého neurologického postihnu-
tia. Neurologické postihnutie musí pretrvávať po dobu najmenej troch (3) 
mesiacov.
Táto diagnóza musí byť potvrdená nasledujúcim:
–  prítomnosťou bakteriálnej infekcie v mozgomiešnom moku získanom 

lumbálnou punkciou a
– neurologickým vyšetrením.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade bakteriálnej meningitídy 
pri súčasnej infekcii HIV a aseptickej, vírusovej, parazitárnej alebo nein-
fekčnej meningitídy.
30. závažné poranenie hlavy

Závažným poranením hlavy sa pre účely tohto poistenia rozumie porane-
nie hlavy vyúsťujúce do trvalého neurologického postihnutia, ktoré musí 
byť ohodnotené najskôr po uplynutí troch (3) mesiacov od dátumu úrazu. 
Táto diagnóza musí byť potvrdená neurológom a opierať sa o jednoznač-
né výsledky vyšetrení pomocou magnetickej rezonancie (MR), počítačovej 
tomografie (CT) alebo inej spoľahlivej zobrazovacej metódy. Úraz musí byť 
spôsobený výlučne a priamo, náhodnými, vonkajšími a viditeľnými pros-
triedkami a nezávisle od akýchkoľvek iných príčin.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch:
– úrazy miechy 
– úrazy hlavy následkom sebapoškodenia.

31. Apalický syndróm
Apalickým syndrómom sa pre účely tohto poistenia rozumie celková nek-
róza mozgovej kôry bez postihnutia mozgového kmeňa. Táto diagnóza 
musí byť definitívne potvrdená neurológom a tento stav musí pretrvávať 
po dobu najmenej jedného (1) mesiaca.
32. Iné závažné ochorenie vencovitých tepien srdca
Iným závažným ochorením vencovitých tepien srdca sa pre účely tohto 
poistenia rozumie zúženie priesvitu aspoň jednej vencovitej tepny srdca 
najmenej o 75% a dvoch ďalších najmenej o 60%, potvrdené koronárnou 
arteriografiou, nezávisle od toho, či bola alebo nebola vykonaná akákoľ-
vek forma operácie vencovitých tepien srdca. Pod vencovitými tepnami 
srdca sa pre účely tohto poistenia myslí kmeň ľavej vencovitej tepny a jej 
dve hlavné vetvy (ramus interventricularis anterior a ramus circumflexus) 
a pravá vencovitá tepna.
Diagnóza musí spĺňať všetky nasledujúce kritériá:
– obmedzená fyzická aktivita;
– záťažové EKG s depresiou ST segmentu najmenej 2 mm vo dvoch 
zvodoch,
–  porucha kinetiky najmenej dvoch segmentov srdcovej svaloviny zobra-

zená počas záťažového echokardiografického vyšetrenia.
33. Progresívna sklerodermia
Progresívnou sklerodermiou sa pre účely tohto poistenia rozumie systé-
mové spojivovo-cievne ochorenie spôsobujúce progresívnu difúznu fibró-
zu kože, ciev a vnútorných orgánov. Táto diagnóza musí byť jednoznačne 
potvrdená biopsiou a sérologickým dôkazom a poškodenie musí dosi-
ahnuť systémový rozsah postihujúci srdce, pľúca alebo obličky.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch:
– lokalizovaná sklerodermia (lineárna sklerodermia alebo morfea);
– eozinofilná fascitída; 
– CREST syndróm.

34. systémový lupus erytematosus  s lupusovou nefritídou
Systémovým lupusom erytematosusom  s lupusovou nefritídou sa pre 
účely tohto poistenia rozumie multisystémová, multifaktoriálna, autoimún-
na porucha charakterizovaná vznikom protilátok namierených proti vlast-
nému obličkovému tkanivu. Pre účely tohto poistenia je systémový lupus 
erytematosus obmedzený na tie formy systémového lupus erytematosus, 
ktoré postihujú obličky (lupusová nefritída triedy III-V podľa WHO klasifiká-
cie, potvrdená biopsiou obličiek). Konečná diagnóza musí byť potvrdená 
reumatológom, imunológom alebo nefrológom.
WHO klasifikácia lupusovej nefritídy:
– Trieda I: lupusová glomerulonefritída s minimálnymi zmenami
– Trieda II: mesangiálna lupusová glomerulonefritída
– Trieda III: fokálno-segmentálna proliferatívna lupusová glomerulonefritída
– Trieda IV: difúzna proliferatívna lupusová glomerulonefritída
– Trieda V: membranózna lupusová glomerulonefritída

35. Chronické zápalové ochorenie čriev (Inflammatory bowel  
disease – IBD / Crohnova choroba / ulcerózna kolitída) 
Chronickým zápalovým ochorením čriev sa pre účely tohto poistenia rozu-
mie IBD (Inflammatory bowel disease), Crohnova choroba alebo Ulceróz-
na kolitída,  potvrdená gastroenterológom. Podmienkou uznania nároku 
na poistné plnenie je, že si toto ochorenie vyžaduje permanentnú  kolost-
ómiu alebo ileostómiu.
36. karcinóm in situ
Karcinómom in situ sa pre účely tohto poistenia rozumie malígny nádor 
charakteristický významnou prítomnosťou atypických buniek v tkanive, ale 
bez prerastania do okolitého tkaniva, štádium TisN0M0 podľa aktuálnej 
klasifikácie TNM.
Diagnóza musí byť preukázaná výsledkami histologického vyšetrenia 
vzorky solídneho tkaniva. V prípade krčku maternice je postačujúce pre-
ukázanie diagnózy výsledkami histologického vyšetrenia vzorky tkaniva 
odobratého počas konizácie, v prípade prostaty  výsledkami histologické-
ho vyšetrenia vzorky tkaniva odobratého pri biopsii.  
Nárok na poistné plnenie vznikne iba za predpokladu, že chirurgický zá-
krok v súvislosti s karcinómom in situ, bol poistenému vykonaný v zdravot-
níckom zariadení, ktoré je oprávnené na vykonávanie takýchto zákrokov. 

37. závažné komplikácie ochorenia diabetes (cukrovka)
Závažnými komplikáciami ochorenia diabetes sa pre účely tohto poistenia 
rozumejú nasledujúce ochorenia:
a)  Diabetická nefropatia, ktorou sa pre účely tohto poistenia rozumie ne-

zápalové ochorenie obličiek s nezvratným poškodením ciev v obličkách 
následkom diabetu, v dôsledku ktorého je nevyhnutná dialýza po zvy-
šok života poisteného alebo transplantácia obličky.

b)  Diabetická retinopatia, ktorou sa pre účely tohto poistenia rozumie pro-
liferatívne nezápalové ochorenie sietnice následkom diabetu, s tvorbou 
nových ciev, prítomnosťou  rozsiahlych oblastí s ischemickou sietnicou 
a početnými krvácaniami na sietnici, v dôsledku ktorého dôjde k slepote 
(úplnej, trvalej a nezvratnej strate zraku oboch očí) poisteného, potvr-
denej oftalmológom. 

Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistený v minulosti podstúpil                        
rádioterapiu, alebo inú liečbu zahrňujúcu ožarovanie hlavy.  
c)  Diabetická noha, ktorou sa  pre účely tohto poistenia rozumie 4. a 5. 

stupeň „diabetickej nohy“ podľa Wagnerovej klasifikácie, s poškodením 
tepien pod kolenom.

Nárok na poistné plnenie pri akejkoľvek závažnej komplikácii ochorenia 
diabetes nevznikne v prípade, ak poistený alebo niekto z jeho najbližších 
príbuzných (otec, matka, alebo súrodenci) mal diagnostikovaný diabetes 
pred uzatvorením tohto poistenia.
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1. zhubný novotvar (nádor)
Zhubným novotvarom (nádorom) sa rozumie:
a) solídny zhubný nádor,
b) leukémia,
c) malígny lymfóm,
d) Hodgkinova choroba,
e) zhubné ochorenie kostnej drene,
f) metastázujúci kožný nádor.
Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je, aby Poisťovateľovi 
bola predložená odborná lekárska dokumentácia, ktorá obsahuje úplnú 
histologickú klasifikáciu zhubného novotvaru.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v týchto prípadoch:
a) prekanceróza,
b)  kožný melanóm hodnotený stupňom I (stupňom T2a alebo nižším podľa 

TNM klasifikácie),
c)  karcinóm vychádzajúci z bazálnych a/alebo skvamóznych kožných buniek,
d) ak u poisteného bola preukázaná prítomnosť vírusu HIV.
Nárok na poistné plnenie taktiež nevzniká v prípade ak bola diagnóza 
zhubného novotvaru prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od 
začiatku tohto poistenia a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie uvede-
nými chorobami alebo príznakmi, ktoré u poisteného nastali pred začiat-
kom tohto poistenia: 
e) papilóm močového mechúra,
f) polyposa hrubého čreva,
g) Crohnova choroba,
h) Ulcerózna kolitída,
i) krv v stolici, v moči a/alebo hemoptýza,
j) lymfadenopatia,
k) splenomegália.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej 
sumy tohto poistenia.
2. Poliomyelitída (mozgová obrna)
Poliomyelitídou (mozgovou obrnou) sa rozumie akútna infekcia spôsobená 
vírusom poliomyelitídy. Poistná udalosť nastane v prípade, ak ochorenie 
viedlo k trvalému ochrnutiu potvrdenému neurológom, ktoré sa prejavuje 
poruchou pohybových funkcií a/alebo respiračnou nedostatočnosťou trvaj-
úcou nepretržite po dobu najmenej troch (3) mesiacov a prítomnosť vírusu 
bolo preukázaná v mozgovomiechovom moku a sére.
 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak poistený nebol proti to-
muto ochoreniu riadne očkovaný podľa platného očkovacieho kalendára.
  Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej 
sumy tohto poistenia.
3. Meningitída 
Meningitídou sa rozumie zápal mozgových blán. Poistná udalosť nastane 
len v prípade, ak ochorenie viedlo k závažnému trvalému neurologickému 
postihnutiu, potvrdenému neurológom, trvajúcemu nepretržite po dobu 
najmenej troch (3) mesiacov.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak ide o meningitídu, ktorá je 
následkom infekcie spôsobenej vírusom HIV.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej 
sumy tohto poistenia.
4. Encefalitída

Encefalitídou sa rozumie zápal mozgového tkaniva. Poistná udalosť na-
stane len v prípade, ak ochorenie viedlo k závažnému trvalému neurolo-
gickému postihnutiu, potvrdenému neurológom, trvajúcemu nepretržite po

dobu najmenej troch (3) mesiacov.
 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak ide o encefalitídu, ktorá je 
následkom infekcie spôsobenej vírusom HIV.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej 
sumy tohto poistenia.
5.  Aplastická anémia
Za aplastickú anémiu sa rozumie zlyhanie funkcie kostnej drene, v dôsled-
ku ktorého je v krvi nedostatok červených i bielych krviniek a krvných 
doštičiek. Poistná udalosť nastane len v prípade, ak sú splnené všetky 
nasledujúce podmienky:
a) diagnóza aplastickej anémie je potvrdená hematológom,
b)  koncentrácia granulocytov v krvi je nižšia ako 500 na mm3 a koncentrá-

cia krvných doštičiek v krvi nižšia ako 20 000 na mm3,
c) liečba prebieha minimálne jedným z nasledujúcich spôsobov:

– pravidelné krvné transfúzie po dobu najmenej dvoch (2) mesiacov,
– pravidelná aplikácia imunosupresív po dobu najmenej dvoch (2) mesiacov,
– transplantácia kostnej drene.

 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak ide o aplastickú ané- miu, 
ktorá je dôsledkom liečby iného ochorenia. Nárok na poistné plnenie ne-
vzniká tiež v prípade, ak diagnóza aplastickej anémia bola prvýkrát stano-
vená počas prvých dvoch (2) rokov od začiatku tohto poistenia a súčasne 
toto ochorenie súviselo s chronickou anémiou, ktorá u poisteného nastala 
pred začiatkom tohto poistenia.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti je výška poistného plnenia závislá na spôsobe 
liečby aplastickej anémie a to nasledovne:
a)  v prípade transplantácie kostnej drene je výška poistného plnenia 100% 

poistnej sumy tohto poistenia,
b)  v prípade pravidelných krvných transfúziií po dobu najmenej dvoch (2) 

mesiacov je výška poistného plnenia 100% poistnej sumy tohto pois-
tenia,

c)  v prípade pravidelnej aplikácie imunosupresív po dobu najmenej dvoch (2) 
mesiacov je výška poistného plnenia 50% poistnej sumy tohto poistenia.

6. Chronická vírusová hepatitída
 Chronickou vírusovou hepatitídou sa rozumie chronický aktívny vírusový 
zápal tkaniva pečene. Poistná udalosť nastane len v prípade ak poistený 
bol preukázateľne infikovaný vírusom hepatitídy a zároveň hladina peče-
ňových enzýmov (ALT, AST) bola zvýšená najmenej štvornásobne nad 
fyziologickú hranicu, a to nepretržite po dobu aspoň troch (3) mesiacov 
od začiatku liečby. Vírus hepatitídy musí pretrvávať v tele aspoň šesť (6) 
mesiacov po ukončení náležitej liečby.
 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak ide o ochorenie víru- som 
hepatitídy typu A.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej 
sumy tohto poistenia.
7. Epilepsia
Epilepsiou sa pre účely poistenia rozumie záchvatovitá prechodná poru-
cha mozgovej činnosti, ktorá sa prejavuje poruchou vedomia a tonicko-
-klonickými kŕčmi. 
Poistná udalosť nastane len v prípade ak vykonané EEG vyšetrenie vyka-
zovalo patologickú epileptickú aktivitu mozgu poisteného a zároveň bola 
splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a)  viac ako jeden záchvat tonicko-klonických kŕčov postihujúci všetky 

kostrové svaly a súčasná porucha vedomia (grand mal) častejšie ako 
jedenkrát za sedem (7) dní po dobu viac ako dvanásť (12) mesiacov 
nepretržite,
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 b)  viac ako jeden záchvat tonicko-klonických kŕčov postihujúci všetky 
kostrové svaly a súčasná porucha vedomia (grand mal) častejšie ako 
jedenkrát za tridsať (30) dní po dobu viac ako dvanásť (12) mesiacov 
nepretržite.

Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, aby po celú dobu bol 
poistený zodpovedajúcim spôsobom liečený kvalifikovaným lekárom a zá-
chvaty musia byť zdokumentované lekárskymi správami.
 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak diagnóza epilepsie bola 
prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od začiatku tohto poiste-
nia a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie uvedenými príčinami alebo 
chorobami, ktoré u poisteného nastali pred začiatkom tohto poistenia:
a) úraz hlavy,
b) zápalové ochorenia a/ alebo infekcia mozgu,
c) chirurgický zákrok na mozgovom tkanive a/ alebo dutine lebečnej
d) nádor mozgu,
e) hypoxia počas pôrodu poisteného.
Poistné plnenie:
a)  V prípade poistnej udalosti podľa bodu vyššie sa výška poistného plne-

nia rovná 100% poistnej sumy tohto poistenia.
b)  V prípade poistnej udalosti podľa bodu vyššie sa výška poistného plne-

nia rovná 25% poistnej sumy tohto poistenia.

8. Reumatická horúčka
 Reumatickou horúčkou sa pre účely poistenia rozumie reumatická horúčka 
s pretrvávajúcimi srdcovými komplikáciami. Poistná udalosť nastane len v 
prípade ak ochorenie viedlo k trvalému chronickému srdcovému zlyhaniu, 
ktoré dosahuje minimálne stupeň II podľa NYHA klasifikácie, nepretržite 
po dobu najmenej šiestich (6) mesiacov, a aj po podstúpení náležitej lieč-
by nemožno očakávať zlepšenie. Diagnóza reumatickej horúčky musí byť 
potvrdená kardiológom a musí byť preukázané splnenie všetkých diagnos-
tických kritérií podľa Jonesa.
 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak poistený mal vadu srdco-
vej chlopne akéhokoľvek pôvodu pred začiatkom tohto poistenia.
Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti je výška poistného plnenia závislá na stupni 
postihnutia podľa NYHA klasifikácie, a to nasledovne:
a)  v prípade stupňa IV podľa NYHA klasifikácie je výška poistného plnenia 

100% poistnej sumy tohto poistenia,
b)  v prípade stupňa II alebo III podľa NYHA klasifikácie je výška poistného 

plnenia 50% poistnej sumy tohto poistenia.
9. získané chronické srdcové ochorenie
 Získaným chronickým srdcovým ochorením sa na účely poistenia rozumie 
získané ochorenie srdca, ktoré sa prejavuje trvalými funkčnými a/alebo 
morfologickými chorobnými (patologickými) zmenami srdcového tkaniva, 
zahŕňajúceho srdcové chlopne, endokard, myokard a/alebo perikard). 
Poistná udalosť nastane len v prípade ak náležitá liečba získaného chro-
nického srdcového ochorenia prebiehala nepretržite po dobu najmenej 
šiestich (6) mesiacov, po celú túto dobu dosahovalo ochorenie minimálne 
stupeň II podľa NYHA klasifikácie a aj po podstúpení náležitej liečby ne-
možno očakávať zlepšenie.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak ide o získané chronické 
srdcové ochorenie: 
a)  vzniknuté v dôsledku požívania alkoholu a/alebo aplikácie omamných 

alebo návykových látok, 
b) vzniknuté v dôsledku defektu v srdcovom septe,
c)  ak bola u poisteného diagnostikovaná reumatická horúčka pred začiat-

kom tohto poistenia.
Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti je výška poistného plnenia závislá od stupňa
  postihnutia podľa NYHA klasifikácie, a to nasledovne:
a)  v prípade stupňa IV podľa NYHA klasifikácie je výška poistného plnenia 

100% poistnej sumy tohto poistenia,
b)  v prípade stupňa II alebo III podľa NYHA klasifikácie je výška poistného 

plnenia 50% poistnej sumy tohto poistenia.

10. Paralýza

 Paralýzou sa pre účely poistenia rozumie trvalá a úplná strata funkcie 
najmenej jednej celej hornej a/alebo celej dolnej končatiny zapríčinená 
ochorením postihujúcim mozog a/alebo miechu. Poistná udalosť nastane 
len v prípade ak ochorenie viedlo k paralýze potvrdenej neurológom trvajú-
cej nepretržite najmenej tri (3) mesiace a ani po podstúpení náležitej liečby 
nemožno očakávať zlepšenie.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak diagnóza tohto ochorenia 
bola prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od začiatku tohto 
poistenia, a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie uvedenými choroba-
mi, ktoré u poisteného nastali pred začiatkom tohto poistenia:
a) ochorenie mozgu a/alebo miechy,
b) neurologické ochorenie.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti je výška poistného plnenia závislá od rozsahu 
paralýzy, a to nasledovne:
a)  v prípade paraplégie, hemiplégie a tetraplégie je výška poistného plne-

nia 100% poistnej sumy tohto poistenia,
b)  v prípade paralýzy jednej hornej alebo jednej dolnej končatiny je výška 

poistného plnenia 50% poistnej sumy tohto poistenia.

11. slepota
 Slepotou sa pre účely poistenia rozumie úplná a nezvratná strata zraku 
aspoň jedného oka potvrdená oftalmológom, ktorej príčinou je akútne ocho-
renie. Vek poisteného v okamihu poistnej udalosti musí byť minimálne jeden 
(1) rok.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak diagnóza tohto ochorenia 
bola prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od začiatku tohto 
poistenia, a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie uvedenými choroba-
mi, ktoré u poisteného nastali pred začiatkom tohto poistenia:
a) diabetes mellitus,
b) glaukóm,
c) trachóm,
d) katarakta.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti je výška poistného plnenia závislá od rozsahu 
postihnutia, a to nasledovne:
a)  v prípade slepoty oboch očí je výška poistného plnenia 100% poistnej 

sumy tohto poistenia,
b)  v prípade slepoty jedného oka je výška poistného plnenia 50% poistnej 

sumy tohto poistenia.
12. Hluchota
 Hluchotou sa pre účely poistenia rozumie úplná a nezvratná strata sluchu 
aspoň jedného ucha potvrdená audiometrickým vyšetrením, tympanomet-
riou a vyšetrením akustického reflexu, ktorej príčinou je akútne ochorenie. 
Vek poisteného v okamihu poistnej udalosti musí byť minimálne dva (2) roky 
pri strate sluchu jedného ucha a minimálne jeden (1) rok pri strate sluchu 
oboch uší.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak diagnóza tohto ochorenia 
bola prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od začiatku tohto 
poistenia, a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie uvedenými choroba-
mi alebo príznakmi, ktoré u poisteného nastali pred začiatkom poistenia:
a) čiastočná strata sluchu,
b)  chronický zápal a/alebo chronické infekty stredného a/alebo vnútorného ucha.
Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti je výška poistného plnenia závislá od rozsahu 
postihnutia a to nasledovne:
a)  v prípade hluchoty oboch uší je výška poistného plnenia 100% poistnej 

sumy pre tohto poistenia,
b)  v prípade hluchoty jedného ucha je výška poistného plnenia 25% poist-

nej sumy tohto poistenia.
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13. Ochorenie HIV získané pri transfúzii krvi
 Ochorením HIV získaným pri transfúzii krvi sa pre účely poistenia rozu-
mie prítomnosť vírusu HIV v sére, ktorý bol preukázateľne do organizmu 
poisteného prenesený krvnou transfúziou vykonanou na území štátov 
Európskej únie, USA alebo Kanady v dobe platnosti tohto poistenia. Pod-
mienkou uznania nároku na poistné plnenie je predloženie písomného 
prehlásenia, vystaveného inštitúciou, ktorá vykonala transfúziu, o priznaní 
zodpovednosti a/alebo predloženie súdneho rozhodnutia s doložkou prá-
voplatnosti, ktoré takúto zodpovednosť potvrdzuje.
 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak poistený trpí hemofíliou,  
a/alebo v čase oznámenia poistnej udalosti je známa účinná liečba ocho-
renia HIV.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poist-
nej sumy tohto poistenia.
14. konečná fáza zlyhania obličiek
 Konečnou fázou zlyhania obličiek sa pre účely poistenia rozumie úplná  
a nezvratná strata funkcie oboch obličiek. Poistná udalosť nastane len v 
prípade, ak poistený podstupoval pravidelnú hemodialýzu nepretržite po 
dobu najmenej troch (3) mesiacov.
 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak diagnóza tohto ocho-
renia bola prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od začiatku 
tohto poistenia, a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie uvedenými 
chorobami, ktoré u poisteného nastali pred začiatkom poistenia:
a) chronická glomerulonefritída,
b) nefropatia spôsobená liekmi,
c) hypertenzia,
d) diabetes mellitus.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poist-
nej sumy tohto poistenia.
15. Tetanus
Tetanom sa pre účely poistenia rozumie akútna infekcia spôsobená 
baktériou Clostridium tetani. Poistná udalosť nastane len v prípade, ak 
ochorenie viedlo ku svalovej ochabnutosti a respiračnej nedostatočnos-
ti, potvrdenej odborným lekárom, trvajúcej nepretržite po dobu najmenej 
štyroch (4) týždňov a v súvislosti s liečbou tohto ochorenia bola nutná 
hospitalizácia poisteného.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak poistený nebol riadne 
očkovaný podľa platného očkovacieho kalendára.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 25% poist-
nej sumy tohto poistenia.
16. Cukrovka
Cukrovkou sa na účely poistenia rozumie získaná chronická hyperglyké-
mia. Poistná udalosť nastane len v prípade ak sa jedná o diagnózu cuk-
rovky, potvrdenú diabetológom, ktorá pre svoju závažnosť vyžaduje liečbu 
pravidelnými aplikáciami inzulínu nepretržite po dobu minimálne šiestich 
(6) mesiacov.
Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poist-
nej sumy tohto poistenia.
17. Nezhubný nádor mozgu
Nezhubným nádorom mozgu sa pre účely poistenia rozumie nezhubný 
nádor mozgového tkaniva a/alebo nezhubný vnútrolebečný nádor, ktorý 
svojím rastom spôsobuje poškodenie mozgu, a ktorého prítomnosť nevy-
hnutne vyžaduje vykonanie neurochirurgického zákroku a/alebo v prípade 
ak je uvedený nádor klasifikovaný ako neoperovateľný, spôsobuje prízna-
ky trvalého neurologického poškodenia. Diagnóza nezhubného nádoru 
mozgu musí byť potvrdená neurológom a/alebo neurochirurgom.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak je nezhubný nádor mozgu 
klasifikovaný ako: 
a) cysta,
b) granulóm,
c) nádor v oblasti hypofýzy.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poist-
nej sumy tohto poistenia.
18. Transplantácia životne dôležitého orgánu
Transplantáciou životne dôležitého orgánu sa pre účely poistenia 
rozumie evidencia poisteného v oficiálnom
zozname čakateľov na transplantáciu aspoň jedného úplného ľudského
orgánu z nižšie uvedeného zoznamu nepretržite po dobu
najmenej šiestich (6) mesiacov a/alebo vykonanie chirurgického
zákroku, transplantácie aspoň jedného úplného ľudského orgánu z
nižšie uvedeného zoznamu poistenému dieťaťu:
a) srdce,
b) pľúca,
c) pečeň,
d) oblička,
e) pankreas,
f) totálna ablácia kostnej drene a následná transplantácia ľudskej
kostnej drene za použitia kmeňových krvotvorných buniek.
Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je, aby transplantácia
úplného ľudského orgánu bola medicínsky nevyhnutná a bola v
lekárskej dokumentácii podložená údajmi o predchádzajúcom úplnom
zlyhaní funkcie vlastného orgánu.
Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poist-
nej sumy tohto poistenia.
19. Operácia srdcovej chlopne
 Operáciou srdcovej chlopne sa pre účely poistenia rozumie operácia 
srdcovej chlopne za účelom liečebného zákroku, vykonaná cez otvorený 
hrudný kôš. Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je aby ope-
rácia srdcovej chlopne bola medicínsky nevyhnutná a riadne odôvodnená 
v lekárskej dokumentácii.
 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak k operácii došlo v dôsled-
ku získaného ochorenia zapríčineného úžívaním alkoholu a/alebo apliká-
ciou omamných alebo návykových látok.
 Poistné plnenie: 
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poist-
nej sumy tohto poistenia.
20. Operácia aorty
Operáciou aorty sa pre účely poistenia rozumie operácia hrudnej a/alebo 
brušnej aorty, nie periférnych tepien za účelom liečebného zákroku, vyko-
naná cez otvorený hrudný koš a/alebo brušnú dutinu, z dôvodu výdute, 
upchatia, zúženia a/alebo roztrhnutia aorty. Podmienkou uznania nároku 
na poistné plnenie je aby operácia srdcovej aorty bola medicínsky nevy-
hnutná a riadne odôvodnená v lekárskej dokumentácii.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak k operácii došlo  
v dôsledku získaného ochorenia zapríčineného úžívaním alkoholu  
a/alebo aplikáciou omamných alebo návykových látok.
Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poist-
nej sumy tohto poistenia.
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PRÍLOHA Č. 9:
TABuľkA MAXIMáLNYCH DENNýCH DáVOk 

zamestnanec szČO
Max. výška 

denných dávok PN (€)Ročný príjem (€)
od do od do

4 860,00 5 999,49 4 860,00 5 159,49 5 
5 999,50 8 399,49 5 159,50 6 863,49 6 
8 399,50 10 799,49 6 863,50 8 555,49 7 

10 799,50 13 199,49 8 555,50 10 235,49 8 
13 199,50 15 599,49 10 235,50 11 915,49 9 
15 599,50 17 999,49 11 915,50 13 607,49 13 
17 999,50 20 399,49 13 607,50 15 287,49 18 
20 399,50 22 799,49 15 287,50 16 967,49 23 
22 799,50 25 199,49 16 967,50 18 563,49 27 
25 199,50 27 599,49 18 563,50 20 147,49 32 
27 599,50 29 999,49 20 147,50 21 599,49 36 
29 999,50 32 399,49 21 599,50 23 315,49 41 
32 399,50 34 799,49 23 315,50 24 899,49 45 
34 799,50 37 199,49 23 999,50 26 483,49 49 
37 199,50 39 599,49 26 483,50 28 067,49 54 
39 599,50 41 999,49 28 067,50 29 363,49 58 
41 999,50 44 399,49 29 363,50 30 935,49 63 
44 399,50 46 799,49 30 935,50 32 759,49 67 
46 799,50 49 199,49 32 759,50 34 319,49 72 
49 199,50 51 599,49 34 319,50 36 083,49 76 
51 599,50 53 999,49 36 083,50 37 883,49 80 
53 999,50 56 399,49 37 883,50 39 683,49 86 
56 399,50 58 799,49 39 683,50 41 483,49 91 
58 799,50 61 199,49 41 483,50 43 283,49 96 

viac ako 61 199,50 viac ako 43 283, 50 100  

Definícia ročného príjmu a spôsob dokladovania príjmu: 

zamestnanec – hrubý ročný príjem poisteného zo závislej činnosti. 
Potvrdenie o výške príjmu preukazuje pri poistnej udalosti potvrdením od zamestnávateľa.

szČO – čistý ročný príjem poisteného z podnikania a inej zárobkovej činnosti po zdanení (základ dane mínus daň), alebo 30% z príjmov poisteného  
z podnikania a inej zárobkovej činnosti. 
Potvrdenie o výške príjmu preukazuje pri poistnej udalosti výpisom z daňového priznania k dani z príjmu fyzickej osoby za uplynulé zdaňovacie obdobie, 
potvrdeným príslušným daňovým úradom.

V prípade, že poistenému od vydania živnostenského oprávnenia resp. iného oprávnenia na podnikanie ešte nevznikla povinnosť podať daňové priznanie  
k dani z príjmu fyzickej osoby a v prípade poistnej udalosti nie je možné dokladovať jeho príjem, je maximálna denná dávka 5 Eur.
Začiatok podnikania poistený dokladuje živtnostenským oprávnením resp. iným oprávnením na podnikanie podľa platných predpisov. 
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