Osobitné poistné podmienky doplnkového poistenia
doby nevyhnutnej liečby úrazu (DLU17)
To najdôležitejšie o vašom Doplnkovom poistení
Kedy plníme (poistná udalosť)?
Poistnou udalosťou je poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby Doplnkového poistenia, pričom toto poškodenie je uvedené v Tabuľke náhrad pre doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu,
ktorá tvorí prílohu týchto OPP, a ktorého doba nevyhnutnej liečby je minimálne 7 dní. Pri poškodeniach zdravia s dobou
nevyhnutnej liečby 5 dní uvedenou v Tabuľke náhrad pre toto Doplnkové poistenie musí byť minimálna doba nevyhnutnej
liečby 5 dní. Poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu musí nastať najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku úrazu.
Čo vám budeme plniť (poistné plnenie)?
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá súčinu poistnej sumy
Doplnkového poistenia platnej v čase vzniku úrazu a počtu dní doby nevyhnutnej liečby úrazu od prvého dňa liečby, najviac
však po dobu stanovenú pre dané poškodenie zdravia v Tabuľke náhrad pre doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby
úrazu. V prípade viacnásobného poškodenia zdravia v dôsledku jedného úrazu sa pre určenie výšky poistného plnenia vezme do úvahy to poškodenie zdravia poisteného, ktoré je ohodnotené najväčším počtom dní doby nevyhnutnej liečby úrazu.
Kedy neplníme?
Ak počet dní nevyhnutnej liečby pre poškodenie zdravia, ktoré vzniklo v priebehu poistnej doby, je menší ako
minimálna doba nevyhnutnej liečby. Z poistného krytia Doplnkového poistenia sú počas celej poistnej doby vylúčené tie časti tela, ktorých poškodenie nastalo pred začiatkom Doplnkového poistenia. Na poistné plnenie podľa
týchto OPP sa vzťahujú obmedzenia poistného plnenia podľa článku 18 VPP a podľa článku 5 týchto OPP.
Čo nám musíte predložiť, aby sme vám plnili?
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
b) kópie lekárskych správ o priebehu liečby,
c) kópiu policajnej správy alebo iný relevantný dokument preukazujúci závery zo šetrenia príčin vzniku úrazu,
d) potvrdenie o čistom príjme podľa článku 6 týchto OPP.
Ďalšie dôležité informácie?
Ošetrujúci lekár stanoví dobu, ktorá bola potrebná k vyliečeniu alebo ustáleniu poškodenia zdravia poisteného
následkom úrazu. Poisťovňa na základe vyjadrenia ošetrujúceho lekára určí dĺžku doby nevyhnutnej liečby úrazu,
pričom môže požiadať o stanovisko svojich zmluvných lekárov alebo iných odborníkov. Maximálna doba nevyhnutnej liečby úrazu je uvedená v Tabuľke náhrad pre doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu. Za dobu nevyhnutnej liečby úrazu sa nepovažuje doba, počas ktorej sa u poisteného vyskytujú subjektívne zdravotné ťažkosti.
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Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky doplnkového poistenia doby nevyhnutnej liečby úrazu (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou
úpravy práv a povinností poisťovne na jednej strane a práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre doplnkové poistenie podľa týchto OPP (ďalej len „Doplnkové poistenie“). Doplnkové poistenie je možné uzavrieť súčasne
pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému
v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých
dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPP a sú deﬁnované vo VPP majú význam uvedený vo VPP.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

2.

Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Doplnkového poistenia dosiahla vek aspoň 6 mesiacov a najviac
60 rokov.

3.
3.1

Poistná udalosť
Pre účely Doplnkového poistenia sa poškodením zdravia rozumie poranenie, neúplné, úplné alebo čiastočné obmedzenie funkčnosti alebo hybnosti časti tela. Pod obmedzením funkčnosti alebo hybnosti časti tela sa rozumie
akákoľvek odchýlka funkčnosti alebo hybnosti vyjadrená v stupňoch alebo v percentách v porovnaní s fyziologickými
hodnotami potvrdenými výlučne odborným lekárom.
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Minimálnou dobou trvania nevyhnutnej liečby úrazu je minimálne 7 dní (ďalej len „Minimálna doba“). Odlišne od predošlej vety platí, že pri poškodeniach zdravia s dobou trvania nevyhnutnej liečby úrazu 5 dní uvedenou v Tabuľke náhrad pre Doplnkové poistenie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 týchto OPP (ďalej len „Tabuľka náhrad pre doplnkové poistenie
doby nevyhnutne liečby úrazu“) musí byť minimálna doba trvania nevyhnutnej liečby úrazu v dĺžke 5 dní. Maximálna
doba nevyhnutnej liečby úrazu je uvedená v Tabuľke náhrad pre doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu.
Poistnou udalosťou je poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby Doplnkového poistenia, ak súčasne
a) prvý deň poškodenia zdravia následkom úrazu nastane počas poistnej doby,
b) toto poškodenie je uvedené v Tabuľke náhrad pre doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu,
c) doba trvania poškodenia zdravia je rovná alebo väčšia ako Minimálna doba,
d) poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu nastane najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku úrazu.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, v ktorom boli po prvýkrát súčasne splnené všetky podmienky uvedené v článku 3.3.
Poisťovňa má právo za účelom posúdenia vzniku poistnej udalosti nariadiť poistenému lekárske vyšetrenie u odborného lekára alebo v zdravotníckom zariadení určenom výlučne na základe vlastného uváženia. Ak poisťovňa na
základe tohto lekárskeho vyšetrenia zistí, že nie sú naplnené všetky podmienky pre vznik poistnej udalosti podľa
článku 3.3, poisťovňa má právo rozhodnúť, že k vzniku poistnej udalosti podľa týchto OPP nedošlo. K vzniku poistnej
udalosti podľa týchto OPP nedôjde ani v prípade, ak sa poistený odmietne podrobiť vyšetreniu v zmysle tohto článku.
Oprávnenia poisťovne podľa článku 3.5 môže poisťovňa využiť pri každej poistnej udalosti z Doplnkového poistenia.
Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá súčinu
a) aktuálnej poistnej sumy Doplnkového poistenia platnej v čase vzniku úrazu a
b) počtu dní doby nevyhnutnej liečby úrazu od prvého dňa liečby, najviac však po dobu stanovenú pre dané poškodenie zdravia v Tabuľke náhrad pre doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu.
Počet dní doby nevyhnutnej liečby úrazu určí poisťovňa na základe vyjadrenia ošetrujúceho lekára, pričom môže požiadať o stanovisko svojich zmluvných lekárov alebo iných odborníkov. Dĺžka doby nevyhnutnej liečby úrazu začína
dňom, v ktorom bolo absolvované prvé lekárske vyšetrenie.
Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie poistnej udalosti a jej prešetrenie bolo
vykonané počas života poisteného.
V prípade viacnásobného poškodenia zdravia v dôsledku jedného úrazu sa pre určenie výšky poistného plnenia vezme
do úvahy to poškodenie zdravia poisteného, ktoré je ohodnotené najväčším počtom dní doby nevyhnutnej liečby úrazu.
Poisťovňa má za účelom posúdenia doby nevyhnutnej liečby úrazu právo nariadiť poistenému lekárske vyšetrenie u
odborného lekára alebo v zdravotníckom zariadení určenom výlučne na základe vlastného uváženia. Poisťovňa má
tiež právo prostredníctvom odborného lekára určeného výlučne na základe vlastného uváženia preskúmať, či doba
nevyhnutnej liečby zodpovedá zdravotnému stavu poisteného alebo či nie je neúmerne dlhšia ako priemerná doba
liečby úrazu, ktorá je z lekárskeho hľadiska obvyklá.
Poisťovňa má právo pri likvidácii poistnej udalosti požiadať poisteného o doloženie príjmu. V prípade, že doložený
príjem nezodpovedá príjmu uvedenému v poistnej zmluve, môže to mať za následok zníženie poistného plnenia.
Obmedzenia poistného plnenia
Z poistného plnenia sú vylúčené tie časti tela, ktorých poškodenie sa prejavilo alebo bolo diagnostikované pred začiatkom poistenia v dôsledku:
a) vrodených alebo vývojových vád,
b) stratového poškodenia (amputácie),
c) poškodenia kĺbu úrazom, degeneratívnymi alebo chorobnými zmenami, pričom výluka sa vzťahuje na celý kĺb,
d) poškodenia chrbtice, pričom výluka sa aplikuje výlučne na poškodenú časť, t.j. krčnú, hrudnú, driekovú, krížovú
časť chrbtice alebo kostrč.
Poisťovňa nevyplatí poistné plnenie, ak poistná udalosť vznikla v súvislosti s ochorením, ktorého príznaky sa prejavili
alebo boli diagnostikované pred začiatkom Doplnkového poistenia alebo úrazom, ktorý nastal pred začiatkom Doplnkového poistenia.
Poisťovni nevzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie za:
a) dobu, počas ktorej sa u poisteného vyskytujú, pretrvávajú alebo liečia subjektívne zdravotné ťažkosti, t.j. akékoľvek zdravotné ťažkosti poisteného, ktoré má alebo pociťuje po ukončení nevyhnutnej liečby. Ustanovenia podľa
predchádzajúcej vety sa uplatňujú aj na subjektívne zdravotné ťažkosti, z dôvodu ktorých sa poistený podroboval
občasným zdravotným kontrolám a/alebo rehabilitácii,
b) dobu liečenia úrazu, ktorej priebeh liečby nie je objektívne zdokumentovaný a odborným lekárom potvrdený,
c) dobu liečenia úrazu, počas ktorej sa poistený bezodkladne po vzniku úrazu nepodrobil lekárskemu vyšetreniu,
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d) dobu liečenia úrazu, počas ktorej poistený nedodržiava liečebné postupy stanovené ošetrujúcim lekárom na liečenie úrazu alebo následkov úrazu vrátane nedodržania termínov kontrol nariadených lekárom za účelom zmeny
liečebného postupu alebo pokračovania v ňom,
e) dobu, pri ktorej má poisťovňa právo neposkytnúť poistné plnenie podľa tohto článku alebo nevznikol nárok na
poistné plnenie v zmysle týchto OPP,
f) dobu liečenia úrazu po zániku Doplnkového poistenia.
Ak k oznámeniu poistnej udalosti spolu s doložením podkladov potrebných k likvidácii poistnej udalosti v zmysle
článku 9 týchto OPP, došlo po lehote uvedenej v článku 8.2 týchto OPP, poisťovňa poskytne plnenie maximálne vo
výške 50 % z poistného plnenia podľa článku 4 týchto OPP.
Ak sa poistený odmietne podrobiť lekárskej prehliadke nariadenej poisťovňou podľa článku 4.5 týchto OPP, alebo
ak poisťovňa na základe využitia svojho práva podľa článku 4.5 týchto OPP zistí, že doba trvania liečenia úrazu pre
danú diagnózu je neúmerne dlhšia ako priemerná doba liečenia následkov úrazu a toto predĺženie nie je v lekárskej dokumentácií dostatočne odborne zdôvodnené, má poisťovňa právo primerane znížiť dobu liečenia úrazu alebo
zamietnuť poistné plnenie z dôvodu, že poistná udalosť nenastala. Ak poisťovňa v prípade podľa predchádzajúcej
vety vyplatila už poistné plnenie alebo preddavok naň, poisťovňa je oprávnená o vyplatenú čiastku znížiť Aktuálnu
hodnotu osobného konta alebo požadovať vrátenie neoprávnene vyplateného poistného plnenia alebo preddavku, a
to ku dňu rozhodnutia poisťovne o znížení doby liečenia úrazu alebo o tom, že poistná udalosť podľa týchto OPP nenastala. O tejto skutočnosti bude poisťovňa poistníka a poisteného ihneď ako to bude možné informovať. Týmto nie
sú dotknuté alebo obmedzené ďalšie oprávnenia poisťovne domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov.
V prípade, že poisteným doložený čistý príjem pri poistnej udalosti nezodpovedá príjmu uvedenému v poistnej zmluve a dojednaná poistná suma spolu s poistnými sumami doplnkového poistenia doby nevyhnutnej liečby dojednaných na iných poistných zmluvách v poisťovni je vyššia ako Maximálna poistná suma v zmysle Tabuľky maximálnych
poistných súm v závislosti na čistom príjme poisteného, je poisťovňa oprávnená alikvótne znížiť poistné plnenie z
dôvodu porušenia oznamovacej povinnosti na sumu rovnajúcu sa súčinu doby trvania nevyhnutnej liečby úrazu určenej podľa týchto OPP a takej poistnej sumy, aby bol splnené podmienky podľa článku 6.2 týchto OPP. Poisťovňa
zároveň informuje poistníka o zmene poistnej sumy postupom uvedeným v článku 6.4 týchto OPP.
Na Doplnkové poistenie sa vzťahujú aj obmedzenia poistného plnenia uvedené v príslušných VPP.
Poistná suma
Poistná suma (denná dávka) Doplnkového poistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Súčet poistnej sumy Doplnkového poistenia a poistných súm doplnkového poistenia doby nevyhnutnej liečby úrazu
poisteného dojednaných na iných poistných zmluvách v poisťovni musí byť k Rozhodujúcemu dňu menší alebo rovný
ako Maximálna poistná suma. Maximálna poistná suma je určená v závislosti od čistého príjmu poisteného za obdobie uvedené v bode 6.7 týchto OPP predchádzajúce Rozhodujúcemu dňu. Čistý príjem poisteného sa určuje podľa
článku 6.7. Tabuľka maximálnych poistných súm v závislosti na čistom príjme poisteného tvorí Prílohu č. 2 týchto
OPP. Do určenia poistnej sumy pre účely tohto článku sa nezapočítava navýšenie poistnej sumy z dôvodu ochrany
pred inﬂáciou podľa VPP.
Poisťovňa je na základe oznámenia poisteného podľa článku 8 oprávnená zmeniť poistnú sumu Doplnkového poistenia tak, aby bola splnená podmienka podľa článku 6.2, k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, o čom bude
poistníka písomne informovať
Ak poisťovňa zistí porušenie oznamovacej povinnosti poisteného podľa článku 8, je oprávnená znížiť poistnú sumu
tak, aby bola splnená podmienka uvedená v článku 6.2, k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, o čom bude poistníka písomne informovať.
Pokiaľ nie je v týchto OPP výslovne uvedené inak, aktuálnou poistnou sumou sa rozumie poistná suma pre Doplnkové poistenie platná v prvý deň liečby úrazu (ďalej len „Aktuálna poistná suma“).
Poistník je oprávnený v lehote určenej poisťovňou odmietnuť zmenu poistnej sumy podľa článku 6.3 a 6.4 v písomnom odmietnutí, ktoré sa považuje za výpoveď Doplnkového poistenia. V prípade odmietnutia poistníka podľa predchádzajúcej vety, Doplnkové poistenie zaniká ku dňu najbližšej splatnosti poistného po doručení odmietnutia poistníka a poisťovňa nie je oprávnená si uplatňovať akýkoľvek poplatok za takýto úkon poistníka. V prípade neuplatnenia
postupu poistníka vo vzťahu k odmietnutiu zmeny poistnej sumy alebo vypovedania Doplnkového poistenia podľa
tohto článku sa zmena stáva účinnou k najbližšiemu dňu splatnosti poistného v zmysle článkov 6.3 a 6.4 týchto OPP.
Pre účely tohto Doplnkového poistenia sa pod čistým príjmom rozumie
a) V prípade zamestnancov - súčet úhrnných príjmov zo závislej činnosti za posledných 12 kalendárnych mesiacov
znížených o povinné odvody sociálneho a zdravotného poistenia alebo o iné povinné dávky alebo odvody a o
celkovú daň z príjmov fyzických osôb za posledných 12 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
Rozhodujúcemu dňu. Hodnota príjmu je prepočítaná na 1 kalendárny mesiac.
b) V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej
činnosti
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i. rozdiel súčtu príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a súčtu výdavkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Hodnota čistého príjmu je rozdiel súčtu príjmov a súčtu výdavkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie prepočítaný na 1 kalendárny mesiac, alebo ak je to pre poisteného priaznivejšie
ii. 50 % príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Hodnota príjmu je vypočítaná ako 50 % príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie prepočítaných na
1 kalendárny mesiac.
c) V prípade spoločníka s.r.o., ktorý je zároveň konateľom tejto spoločnosti alebo zamestnancom tejto spoločnosti
príjem zistený ako podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti po zdanení za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Príjem je vypočítaný ako podiel na spoločnosti vynásobený hodnotou hospodárskeho výsledku spoločnosti
po zdanení za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a prepočítaný na 1 kalendárny mesiac.
6.8 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa do čistého príjmu nezapočítavajú príjmy:
a) z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
b) z kapitálového majetku,
c) iné príjmy ako uvedené v bode 6.7 tohto článku.
6.9 Predchádzajúcim zdaňovacím obdobím sa na účely tohto článku považuje najbližšie predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce Rozhodujúcemu dňu, za ktoré poistený podal daňové priznanie.
6.10 Čistý príjem preukazuje poistený
a) podľa článku 6.7 písm. a) originálom potvrdenia platiteľa príjmu o výške čistého príjmu alebo výpisom z bankového účtu.
b) podľa článku 6.7 písm. b) a c) za každé zdaňovacie obdobie:
i. V prípade osobného podania daňového priznania:
- kópiou daňového priznania k dani z príjmu za rozhodujúce zdaňovacie obdobie, ktoré musí byť overené pečiatkou príslušného daňového úradu
ii. V prípade elektronického podania daňového priznania alebo zaslaním poštou:
- daňovým priznaním a
- výpisom z bankového účtu preukazujúcim zaplatenie dane (vrátane preplatku na dani) a
- originálom účtovnej závierky za dané obdobie
Doklady musia byť podpísané poisteným.
6.11 V prípade súbehu čistých príjmov poisteného podľa bodu 6.7 písm. a) alebo písm. b) alebo písm. c) tohto článku sa
čisté príjmy sčítajú.
7.
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

8.
8.1

8.2

9.
9.1

Poistná doba, začiatok, výročie a koniec doplnkového poistenia
Poistná doba Doplnkového poistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Ak deň začiatku Doplnkového poistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, sa za prvý rok poistnej doby
Doplnkového poistenia považuje doba medzi začiatkom Doplnkového poistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia. Poistná doba Doplnkového poistenia podľa predchádzajúcej vety uplynie na výročí Hlavného poistenia.
Začiatok Doplnkového poistenia je
a) prvý deň poistnej doby Hlavného poistenia, ak Doplnkové poistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Doplnkového poistenia formou dodatku k poistnej zmluve, ak Doplnkové poistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Doplnkové poistenie je možné uzavrieť len v prípade, že od začiatku Doplnkového poistenia do konca poistnej doby
Hlavného poistenia zostávajú minimálne 3 roky.
Výročie Doplnkového poistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.
Koniec Doplnkového poistenia sa zhoduje s koncom poistnej doby Hlavného poistenia, pokiaľ Doplnkové poistenie
neskončí (nezanikne) už skôr podľa ustanovení VPP alebo článku 10.1 týchto OPP.
Oznamovacia povinnosť
Poistený je povinný písomne a bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu o
a) každom znížení svojho čistého príjmu, ktoré ma za následok porušenie podmienky podľa článku 6.2,
b) akejkoľvek zmene týkajúcej sa práce a/alebo podnikania uvedenej v poistnej zmluve.
Poistený je povinný oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti, t.j. splnenie všetkých podmienok uvedených v článku
3 a doložiť doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti v zmysle článku 9 týchto OPP najneskôr do 15 dní od
ukončenia nevyhnutnej liečby úrazu.
Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
Okrem dokladov uvedených vo VPP je pri nahlásení poistnej udalosti potrebné predložiť aj nasledujúce doklady
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“, v ktorom je popísaný úrazový dej a tlačivo je podpísané poisteným,
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9.2

9.3

b) kópie lekárskych správ o priebehu liečby,
c) kópiu policajnej správy alebo iný relevantný dokument preukazujúci závery zo šetrenia príčin vzniku úrazu,
d) potvrdenie o čistom príjme podľa článku 6 týchto OPP.
Doklad o vzniku, trvaní a ukončení doby liečenia úrazu vystavený lekárom, ktorý je poisteným, manželom, rodičom,
dieťaťom poisteného alebo inou osobou poistenému blízkou v zmysle platnej legislatívy má poisťovňa právo odmietnuť. Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená
do slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.

10. Zánik doplnkového poistenia
10.1 Doplnkové poistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj v týchto prípadoch
a) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
b) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy alebo jej dodatku o doplnkových poisteniach, alebo
c) o 0.00 hod. dňa výročia Doplnkového poistenia v roku, v ktorom poistený, dosiahne vek 70 rokov, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného, alebo
e) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Doplnkového poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
10.2 Poisťovňa má nárok na poistné za Doplnkové poistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Doplnkové poistenie
zaniklo.
11. Spoločné ustanovenia
11.1 Z Doplnkového poistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
11.2 Ak sa na základe objektívnych skutočností, ktoré poisťovňa nezapríčinila alebo nemohla predvídať a ani odvrátiť (najmä štatistických údajov) zvýši pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti ako je deﬁnovaná podľa článku 3 týchto
OPP, alebo ak dôjde k zmene príslušnej legislatívy priamo alebo nepriamo ovplyvňujúcej výšku poistného, je poisťovňa
oprávnená ku dňu výročia poistenia zvýšiť výšku poistného pre Doplnkové poistenie. Poisťovňa je povinná o zvýšení
poistného písomne informovať poistníka minimálne 6 týždňov pred dňom výročia poistenia, ku ktorému poistné zvyšuje. Poistník je oprávnený odmietnuť zvýšenie poistného písomným oznámením doručeným poisťovni najneskôr do
dňa výročia poistenia. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného z dôvodu podľa tohto odseku, poisťovňa automaticky
zníži poistnú sumu Doplnkového poistenia na čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného, pokiaľ poistník
v písomnom odmietnutí zvýšenia poistného neuvedie, že žiada vypovedať Doplnkové poistenie. V prípade žiadosti
poistníka vypovedať Doplnkové poistenie podľa predchádzajúcej vety, Doplnkové poistenie zaniká ku dňu doručenia
výpovede poisťovni a poisťovňa nie je oprávnená si uplatňovať akýkoľvek poplatok za takýto úkon poistníka.
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Príloha k osobitným poistným podmienkam doplnkového poistenia
doby nevyhnutnej liečby úrazu (DLU17)
Príloha č. 1 - Tabuľka náhrad pre doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu
Typ poškodenia zdravia poisteného
HLAVA
Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná
Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná
Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu
Podvrtnutie čeľustného kĺbu
Vykĺbenie dolnej čeľuste
Zlomenina nosnej prepážky
Zlomenina nosových kostí bez posunu
Zlomenina nosových kostí s posunom
(liečená konzervatívne)
Zlomenina spodiny lebečnej
Zlomenina lebečnej klenby liečená konzervatívne
Zlomenina lebečnej klenby liečená operačne
Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina lícnej kosti
Zlomenina okraja očnice
Zlomenina hornej čeľuste liečená konzervatívne
Zlomenina hornej čeľuste liečená operačne
Zlomenina dolnej čeľuste liečená konzervatívne
Zlomenina dolnej čeľuste liečená operačne
Zlomenina slznej kosti
Zlomenina podnebnej kosti
Zlomenina nosovej kosti alebo perforácia
nosovej priehradky liečená operačne
Kombinovaná zlomenina Le Fort I
Kombinovaná zlomenina Le Fort II
Kombinovaná zlomenina Le Fort III
ÚRAZY OKA
Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky
ošetrená
Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca
slzné cesty
Rana spojovky chirurgicky ošetrená
Zápal slzného vačku následkom úrazu liečený operačne
Poleptanie alebo popálenie spojovky III. stupňa

Počet dní
plnenia
do 28
do 60
5
do 10
do 21
do 14
do 16
do 21
do 150
do 60
do 95
do 70
do 40
do 80
do 49
do 80
do 48
do 80
do 49
do 40
do 40
do 50
do 80
do 45
do 90
do 16
do 40
do 14
do 95
do 112
do 182
do 14
do 20
do 14
do 35
do 49

Typ poškodenia zdravia poisteného
Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s krvácaním a bez poranenia skléry
Povrchová alebo hlboká rana rohovky bez
prederavenia a bez komplikácií
Rana rohovky bez prederavenia komplikovaná šedým zákalom alebo vnútroočným
zápalom poúrazovým
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne bez komplikácií
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne komplikovaná so
šedým zákalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne bez komplikácií
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná prolapsom
dúhovky alebo vklinením dúhovky
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná poúrazovým
šedým zákalom alebo vnútroočným cudzím
telesom nemagnetickým
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná
cudzím telesom nemagnetickým v očnici
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná
cudzím telesom magnetickým v očnici
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej
komory bez komplikácií
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej
komory komplikované druhotným zvýšením
vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické
ošetrenie
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez
komplikácií
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky
komplikované so zápalom dúhovky alebo
poúrazovým šedým zákalom
Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií
Čiastočné vykĺbenie šošovky komplikované
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku,
vyžadujúce operačné ošetrenie
Vykĺbenie šošovky bez komplikácií
Vykĺbenie šošovky operačne liečené komplikované zvýšením vnútroočného tlaku
Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií
Krvácanie do sklovca a sietnice chirurgicky liečené komplikované zvýšením vnútroočného tlaku
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Počet dní
plnenia
do 14
do 21
do 56
do 35
do 56
do 70
do 50
do 84
do 70

do 84
do 21
do 70
do 42
do 49
do 77

do 35
do 70
do 35
do 70
do 84
do 105
do 100
do 120

Typ poškodenia zdravia poisteného
Otras sietnice
Rohovkový vred poúrazový
Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu
Popálenie alebo poleptanie rohovkového
parenchýmu
Úrazové poškodenie zrakového nervu a chiazmy
Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej s
podkožným emfyzémom
Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca
slzné cesty liečená konzervatívne
Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca
slzné cesty liečená operačne
Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné
vyňatie oka po úraze
Poranenie okohybného aparátu s diplopiou
ÚRAZY UCHA
Pomliaždenie ušnice s krvným výronom
Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou
Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie
Otras labyrintu
ÚRAZY ZUBOV (okrem mliečnych zubov)
Strata alebo nutná extrakcia jedného až
šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom)
Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo
viac zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom)
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu
jedného a viac zubov (subluxácia, luxácia,
reimplantácia) s nutnou ﬁxačnou dlahou
Zlomenina jedného alebo viacerých koreňov
zubov s nutnou ﬁxačnou dlahou
ÚRAZY KRKU
Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie
pažeráka
Perforujúce poranenie hrtanu alebo priedušnice
Zlomenina jazylky alebo chrupavky hrtanu
Poškodenie hlasiviek následkom úrazu
ÚRAZY HRUDNÍKA
Pomliaždenie hrudníka ťažšieho stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
RTG, USG alebo MRI)
Dvojitá zlomenina hrudnej kosti
Poúrazový pneumotorax zavretý
Poúrazový pneumotorax otvorený alebo
ventilový
Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené
konzervatívne
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené
operačne
Zlomenina rebra
Zlomenina 2-4 rebier

Počet dní
plnenia
do 14
do 63
do 14
do 175
do 105
do 135
do 21
do 45
do 49
do 70
do 7
do 22
do 14
do 30
do 42
do 42
do 30
do 42

do 90
do 112
do 80
do 14
do 10
do 98
do 84
do 98
do 98
do 63
do 98
do 35
do 56

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina viac ako 4 rebier
Zlomenina hrudnej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina hrudnej kosti liečená operačne
ÚRAZY BRUCHA
Rana prenikajúca do brušnej dutiny
Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Roztrhnutie mezentéria bez resekcie
Roztrhnutie mezentéria s resekciou čreva
ÚRAZY GENITÁLNEHO SYSTÉMU
Pomliaždenie penisu ťažkého stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažkého
stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažkého
stupňa s poúrazovým zápalom semenníka
a nadsemenníka (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
ÚRAZY CHRBTICE
Pomliaždenie kostrče (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením USG, RTG alebo
MRI)
Podvrtnutie krčnej chrbtice
Podvrtnutie hrudnej chrbtice
Podvrtnutie driekovej chrbtice
Atlantookcipitálne vytknutie bez poškodenia
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie krčnej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie hrudnej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie driekovej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Čiastočné vykĺbenie krčnej chrbtice
(posun stavca preukázaný RTG, CT alebo
MRI)
Zlomenina tŕňového výbežku
Zlomenina jedného priečneho výbežku
Zlomenina viac priečnych výbežkov
Zlomenina artikulárneho výbežku
Zlomenina oblúku stavca
Zlomenina zubu čapovca
Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice so znížením
prednej časti tela do jednej tretiny
Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice so znížením
prednej časti tela o viac ako jednu tretinu
Roztrieštená zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice
Zlomenina krížovej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina krížovej kosti liečená operačne
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Počet dní
plnenia
do 84
do 35
do 63
do 35
do 14
do 50
do 80
do 35
do 35
do 53

do 21
do 28
do 21
do 21
do 182
do 182
do 182
do 182
do 140
do 35
do 49
do 49
do 56
do 84
do 182
do 140
do 210
do 245
do 40
do 63

Typ poškodenia zdravia poisteného
ÚRAZY PANVY
Pomliaždenie panvy ťažšieho stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
RTG, USG alebo MRI)
Podvrtnutie v kĺbe krížovobedrovom
Zlomeniny s postihnutím spojenia krížovej
a bedrovej kosti
Zlomenina kostrče
Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená
konzervatívne
Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená
operačne
Zlomenina acetabula
Zlomenina kosti lonovej liečená konzervatívne
Zlomenina kosti lonovej liečená operačne
Zlomenina kosti sedacej liečená konzervatívne
Zlomenina kosti sedacej liečená operačne
ÚRAZY HORNEJ KONČATINY
Neúplné prerušenie šliach naťahovačov
alebo ohýbačov na prstoch alebo na ruke
Úplné prerušenie šliach naťahovačov alebo
ohýbačov na prstoch alebo na ruke
Odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta
Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach
ohýbačov alebo naťahovačov v zápästí
Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov
alebo naťahovačov v zápästí
Natrhnutie svalu nadhrebeňového (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu
liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu
liečené operačne (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy
dvojhlavého svalu ramena liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy
dvojhlavého svalu ramena liečené operačne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Natrhnutie iného svalu liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG a MRI)
Natrhnutie iného svalu liečené operačne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou
Podvrtnutie ramenného kĺbu
Podvrtnutie lakťového kĺbu
Podvrtnutie zápästia

Počet dní
plnenia
do 10
do 35
do 90
do 49
do 60
do 80
do 63
do 60
do 80
do 60
do 80
do 50
do 50
do 50
do 50
do 50
do 42
do 49
do 49
do 50

do 35

do 35
do 30
do 21
do 21
do 21
do 21
do 21

Typ poškodenia zdravia poisteného
Podvrtnutie kĺbov prstov ruky s pevnou ﬁxáciou
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou liečené operačne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou liečené operačne
Primárne vykĺbenie ramena liečené repozíciou konzervatívne
Primárne vykĺbenie ramena liečené operačne
Opakované vykĺbenie ramena liečené repozíciou konzervatívne (max. 3 razy)
Opakované vykĺbenie ramena liečené operačne
Vykĺbenie lakťa liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie lakťa liečené operačne
Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené operačne
Vykĺbenie jednej kosti záprstnej liečené
repozíciou
Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných liečené repozíciou
Vykĺbenie článkov jedného prsta liečené
repozíciou
Vykĺbenie článkov niekoľkých prstov liečené
repozíciou
Zlomenina člnkovitej kosti neúplná
Zlomenina člnkovitej kosti úplná
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná
nekrózou
Zlomenina inej zápästnej kosti úplná
Zlomenina niekoľkých zápästných kostí
Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej
kosti /Benettova/ liečená konzervatívne
Zlomenina jedného článku jedného prstu s
posunutím úlomkov
Zlomenina jedného článku jedného prstu
otvorená alebo operovaná
Pomliaždenie hornej končatiny alebo jej
častí a natiahnutie svalov ťažšieho stupňa
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením RTG, USG alebo MRI)
Exartikulácia v ramennom kĺbe
Zlomenina kľúčnej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina kľúčnej kosti liečená operačne
Zlomenina lopatky liečená konzervatívne
Zlomenina lopatky liečená operačne
Zlomenina ramennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina ramennej kosti liečená operačne
Zlomenina veľkého hrboľu ramennej kosti s
posunutím úlomkov

DLU17-8

Počet dní
plnenia
do 21
do 21
do 35
do 21
do 35
do 42
do 38
do 28
do 28
do 49
do 42
do 60
do 70
do 35
do 35
do 22
do 22
do 60
do 80
do 100
do 56
do 56
do 60
do 28
do 49
do 14

do 210
do 35
do 40
do 35
do 40
do 56
do 90
do 50

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina veľkého hrboľu ramennej kosti
bez posunutia úlomkov
Zlomenina kosti predlaktia liečená konzervatívne
Zlomenina kosti predlaktia liečená operačne
Zlomenina jednej záprstnej kosti liečená
konzervatívne
Zlomenina dvoch a viacerých záprstných
kostí liečená konzervatívne
Zlomenina jednej záprstnej kosti liečená
operačne
Zlomenina dvoch a viacerých záprstných
kostí liečená operačne
Zlomenina jedného článku prsta bez posunutia úlomkov
Zlomenina jedného článku prsta s posunutím úlomkov
Zlomenina viacerých článkov prstov bez
posunutia úlomkov
Zlomenina viacerých článkov prstov s posunutím úlomkov
ÚRAZY DOLNEJ KONČATINY
Natrhnutie úponu štvorhlavého svalu liečené
konzervatívne (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG a MRI)
Natrhnutie úponu štvorhlavého svalu liečené
operačne (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie alebo preťatie štvorhlavého
svalu alebo šľachy liečené konzervatívne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie alebo preťatie štvorhlavého
svalu alebo šľachy liečené operačne (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG a MRI)
Natrhnutie Achilovej šľachy (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie Achilovej šľachy liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie Achilovej šľachy liečené operačne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG a MRI)
Pomliaždenie dolnej končatiny alebo jej častí
a natiahnutie svalov ťažšieho stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG a MRI)
Natrhnutie svalu (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie alebo preťatie svalu (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG
alebo MRI)
Podvrtnutie bedrového kĺbu
Podvrtnutie kolenného kĺbu ľahkého stupňa
Podvrtnutie kolenného kĺbu stredne ťažkého
stupňa
Podvrtnutie kolenného kĺbu ťažkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu ľahkého stupňa

Počet dní
plnenia
do 35
do 84
do 105
do 35
do 49
do 42
do 60
do 35
do 49
do 49
do 55

do 35
do 35
do 60

do 60

do 42
do 70
do 70
do 21

do 35
do 60
do 21
do 10
do 20
do 30
do 10

Typ poškodenia zdravia poisteného
Podvrtnutie členkového kĺbu stredne ťažkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu ťažkého stupňa
Podvrtnutie Chopartového kĺbu
Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu
Podvrtnutie kĺbu prstov
Natrhnutie väzov kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením MRI)
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu
kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením MRI)
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého väzu kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením MRI)
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (nevyhnutný
klinický popis doplnený vyšetrením MRI)
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (nevyhnutný
klinický popis doplnený vyšetrením MRI)
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného
menisku liečené konzervatívne
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného
menisku liečené operačne
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené
repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené
operačne
Primárne vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou konzervatívne
Opakované vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie jabĺčka liečené operačne
Vykĺbenie členka liečené konzervatívne
Vykĺbenie členka otvorené alebo liečené
operačne
Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alebo
klinových kostí liečené konzervatívne
Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alebo
klinových kostí liečené operačne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej
alebo viac) liečené konzervatívne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej
alebo viac) liečené operačne
Vykĺbenie základných alebo medzičlánkových
kĺbov prstov nohy
Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového
kĺbu) úplná
Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela
pätnej kosti
Zlomenina pätovej kosti bez porušenia statiky (Bôhlerovho uhla)
Zlomenina pätovej kosti s porušením statiky
(Bôhlerovho uhla)
Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia
úlomkov
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Počet dní
plnenia
do 20
do 30
do 20
do 20
do 7
do 50
do 50

do 80
do 35
do 56
do 28
do 21
do 49
do 60
do 49
do 35
do 49
do 60
do 70
do 60
do 60
do 28
do 35
do 14
do 21
do 63
do 70
do 126
do 42

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina kockovitej kosti s posunutím
úlomkov
Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia
úlomkov
Luxačná zlomenina člnkovitej kosti
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná
nekrózou
Zlomenina jednej klinovej kosti bez posunutia úlomkov
Zlomenina jednej klinovej kosti s posunutím
úlomkov
Zlomenina viac klinových kostí bez posunutia
Zlomenina viac klinových kostí s posunutím
Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej
kostičky
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek
palca alebo malíčka bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek
palca alebo malíčka s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka otvorená alebo operovaná
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného
prsta než palca alebo malíčka s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek
iného prsta než palca alebo malíčka bez
posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov otvorená alebo operovaná
Zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov
Zlomenina článku palca s posunutím úlomkov
Zlomenina článku palca otvorená alebo
operovaná
Roztrieštená zlomenina nechtového výbežku palca
Zlomenina jedného článku iného prsta ako
palca neúplná alebo úplná
Zlomenina jedného článku iného prsta ako
palca otvorená alebo operovaná
Zlomenina viac článkov prstov alebo viac
článkov jedného prsta
Zlomenina viac článkov prstov alebo viac článkov jedného prsta otvorené alebo operované
Zlomenina stehennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina stehennej kosti liečená operačne
Zlomenina holennej kosti alebo oboch kostí
predkolenia liečená konzervatívne
Zlomenina holennej kosti alebo oboch kostí
predkolenia liečená operačne
Zlomenina jabĺčka liečená konzervatívne
Zlomenina jabĺčka liečená operačne
Zlomenina jedného členka

Počet dní
plnenia
do 84
do 70
do 120
do 150
do 42
do 42
do 42
do 42
do 28
do 35
do 35
do 42
do 35
do 35
do 35
do 35
do 42
do 35
do 35
do 49
do 21
do 21
do 35
do 35
do 42
do 120
do 180
do 140
do 182
do 90
do 100
do 42

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina oboch členkov
Zlomenina oboch členkov a zadnej hrany
holennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina oboch členkov a zadnej hrany
holennej kosti liečená operačne
INÉ ÚRAZY
Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) vyžadujúci hospitalizáciu
Otras mozgu stredného stupňa (druhého)
vyžadujúci hospitalizáciu
Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)
vyžadujúci hospitalizáciu
Pomliaždenie mozgu s ložiskovými príznakmi riešené operačne (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením CT alebo MRI)
Rozdrvenie mozgového tkaniva
Krvácanie do mozgu následkom úrazu
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového
kanála
Pomliaždenie miechy riešené operačne
Krvácanie do miechy
Rozdrtenie miechy
Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou
Rana chirurgicky ošetrená nekomplikovaná
(aj strata nechtovej platničky), zhojená primárne
Rana chirurgicky ošetrená s komplikáciami
a sekundárnym hojením, alebo plošná abrázia mäkkých častí prsta
Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo
neodstránené s nekomplikovanou liečbou
(nevyhnutnou podmienkou je chirurgická liečba)
Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo
neodstránené s komplikovanou liečbou
(nevyhnutnou podmienkou je chirurgická liečba)
Uštipnutie jedovatým hadom
Poranenie elektrickým prúdom ľahkého
stupňa podľa celkového postihnutia
Poranenie elektrickým prúdom stredného
stupňa podľa celkového postihnutia
Poranenie elektrickým prúdom ťažkého
stupňa podľa celkového postihnutia
Popáleniny alebo omrzliny prvého alebo
druhého stupňa do 2 % povrchu tela
(okrem postihnutia UV žiarením)
Popáleniny alebo omrzliny prvého alebo
druhého stupňa 2 - 3 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 cm2 do 10 cm2 vrátane
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 cm2 do 10 cm2 vrátane
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu
od 11 cm2 do 5 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 % do 10 % povrchu tela
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Počet dní
plnenia
do 70
do 140
do 182

do 10
do 60
do 90
do 182
do 365
do 365
do 365
do 182
do 365
do 365
do 35
do 7
do 14
do 10
do 21
do 21
do 10
do 25
do 40
do 10
do 15
do 25
do 49
do 56
do 81

Typ poškodenia zdravia poisteného
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu
od 11 % do 15 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
16 % do 20 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
21 % do 30 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
31 % do 40 % povrchu tela

Počet dní
plnenia
do 102
do 130
do 160
do 190

Typ poškodenia zdravia poisteného
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu
nad 41 % povrchu tela
Traumatický šok ťažkého stupňa vyžadujúci
hospitalizáciu
NEÚPLNÉ ZLOMENINY
Infrakcie kostí potvrdené rtg. nálezom
Fisúry kostí potvrdené rtg. nálezom
Abrupcie hrán kostí potvrdené rtg. nálezom

Počet dní
plnenia
do 365
do 52

do 14
do 14
do 21

Príloha č. 2
Tabuľka maximálnych poistných súm (ďalej len „Max PS“) v závislosti na čistom príjme poistného
Čistý príjem (v €)
od (vrátane)
do (vrátane)
0
800
801
900
901
1000
1001
1100
1101
1200
1201
1300
1301
1400
1401
1500
1501
1600
1601
1700
1701
1800
1801
1900
1901
2000
2001
2100
2101
2200

Max PS (v €)
10
11
15
18
21
25
28
31
35
38
41
45
48
51
55

Čistý príjem (v €)
od (vrátane)
do (vrátane)
2201
2300
2301
2400
2401
2500
2501
2600
2601
2700
2701
2800
2801
2900
2901
3000
3001
3100
3101
3200
3201
3300
3301
3400
3401
3500
3501
a viac
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Max PS (v €)
58
61
65
68
71
75
78
81
85
88
91
95
98
100

