Osobitné poistné podmienky pre úrazové poistenie Hospital
(ďalej len „OPP OHA“)

Kapitola I – Všeobecné ustanovenia

Článok 1 – Úvod
Tieto OPP OHA dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“).
Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
Jednotka intenzívnej starostlivosti (ďalej len „JIS“) – je špecializované oddelenie nemocníce, ktoré poskytuje pacientom
intenzívnu zdravotnú starostlivosť.

Kapitola II – Poistná udalosť

Článok 1 – Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je:
a) hospitalizácia poisteného z dôvodu úrazu a/alebo,
b) hospitalizácia poisteného na JIS z dôvodu úrazu.

Kapitola III – Poistné plnenie

Článok 1 – Poistné plnenie
1.	Poistenému, ktorý je hospitalizovaný z dôvodu úrazu, vyplatíme denné odškodné vo výške dohodnutej poistnej sumy od
1. dňa hospitalizácie maximálne až do 180. dňa hospitalizácie, za predpokladu, že jeho hospitalizácia bude trvať nepretržite
po dobu viac ako 72 hodín.

 ÔLEŽITÉ: Maximálna doba hospitalizácie, za ktorú je vplácané poistné plnenie, je 180 dní pre každý rok trvania poisteD
nia.

2.	Poistenému, ktorý je hospitalizovaný na JIS z dôvodu úrazu, vyplatíme denné odškodné vo výške dohodnutej poistnej sumy
od 1. dňa hospitalizácie maximálne až do 30. dňa hospitalizácie.
 ÔLEŽITÉ: Maximálna doba hospitalizácie na JIS, za ktorú je vplácané poistné plnenie, je 30 dní pre každý rok trvania
D
poistenia.

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:
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.
2.	Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
a)	bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, keď neexistovali žiadne objektívne náznaky zhoršenia normálneho zdravia, laboratórne testy alebo
b)	röntgenové vyšetrenia, okrem takých, ku ktorým došlo počas uznanej pracovnej neschopnosti na základe predošlej
lekárskej prehliadky,
c)	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
Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie je 70 rokov, pričom poistenie zaniká až uplynutím posledného dňa
poistného obdobia, v ktorom poistený tento vek dosiahol.

Kapitola V – Záverečné ustanovenia

Článok 1 – Záver
1.	Ak ustanovenia týchto OPP OHA zužujú, alebo sú v rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia
týchto OPP OHA.
2.	Od ustanovení týchto OPP OHA sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP OHA dovoľujú
a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.
3.	Tieto OPP OHA boli nami schválené a sú účinné odo dňa 1. 3. 2022.
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Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti
Služby pre vás/Informácie pre klientov.
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