Osobitné poistné podmienky pre doplnkové poistenie
trvalých následkov úrazu (TNUD) a pre doplnkové poistenie
trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (TNPD)
1.
1.1

1.2

Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou úpravy práv a povinností poisťovne, poistníka a poisteného pre doplnkové poistenie trvalých
následkov úrazu (TNUD); ďalej len „TNUD“ a doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (TNPD); ďalej len
„TNPD“. Na účely týchto OPP sa za Doplnkové poistenie považuje Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu (TNUD) ako aj Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Doplnkové poistenie je možné
uzavrieť pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. marca 2018.

2.
2.1
2.2

Poistné
Poistné za Doplnkové poistenie je pre deti vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov vrátane znížené o detskú zľavu vo výške 55 %.
Poistné za Doplnkové poistenie sa zvyšuje, t. j. poistníkovi zaniká právo na zľavu od 0.00 hod. dňa výročia Doplnkového poistenia v roku,
v ktorom poistený dosiahne vek 18 rokov.

3.
3.1

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby Doplnkového poistenia,
pričom toto poškodenie je uvedené pre TNUD v Tabuľke náhrad trvalých následkov úrazu č.1, a pre TNPD v Tabuľke náhrad trvalých
následkov úrazu č.2,, ktoré tvoria prílohu týchto OPP. Poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu musí nastať najneskôr do 3 rokov
odo dňa vzniku úrazu a nahlásenie poistnej udalosti a jej prešetrenie bolo vykonané počas života poisteného.
Pre účely týchto OPP sa poškodením zdravia rozumie poranenie, neúplnosť, 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.
Mieru poškodenia zdravia poisteného poisťovňa posudzuje v čase, keď jeho zdravotný stav je z lekárskeho hľadiska ustálený a stabilizovaný. V prípade straty funkčnosti alebo hybnosti poisťovňa posudzuje mieru poškodenia zdravia poisteného až po úplnom skončení
liečby a prípadných rehabilitácií, najskôr však po 1 roku odo dňa vzniku úrazu. Pri posudzovaní poškodenia zdravia poisteného sa neberie
do úvahy zníženie pracovnej schopnosti poisteného alebo nutnosť ukončenia alebo obmedzenia jeho športovej činnosti. V prípade straty orgánu alebo časti tela poisťovňa posudzuje mieru poškodenia zdravia poisteného bezodkladne po nahlásení poistnej udalosti.
Mieru poškodenia zdravia poisteného následkom úrazu určí odborník určený poisťovňou posúdením straty telesných funkcií, komplikácií
a ostatných zranení, ktoré nastali v dôsledku úrazu. Poisťovňa nie je viazaná posudkami iných znalcov alebo lekárov.

3.2

3.3

3.4

4.
4.1

4.2

4.2

4.3

4.4
4.5

Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti pre TNUD vyplatí poistenému v závislosti na rozsahu poškodenia jeho zdravia percentuálnu
časť poistnej sumy pre toto Doplnkové poistenie platnej v čase vzniku úrazu, určenú podľa Tabuľky náhrad pre doplnkové poistenie
trvalých následkov úrazu.
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti pre TNPD vyplatí poistenému poistné plnenie určené nasledovným postupom
a) stanoví percento poistného plnenia pred aplikovaním progresie v závislosti od rozsahu poškodenia zdravia poisteného podľa Tabuľky
náhrad trvalých následkov úrazu uvedenej v Prílohe č. 1 týchto OPP,
b) stanoví percento poistného plnenia po aplikovaní progresie na základe percenta poistného plnenia pred aplikovaním progresie podľa
Tabuľky na výpočet výšky poistného plnenia po aplikovaní progresie uvedenej v Prílohe č. 2 týchto OPP,
c) vypočíta poistné plnenie ako súčin poistnej sumy platnej v čase vzniku úrazu a percenta poistného plnenia po aplikovaní progresie.
V prípade viacnásobného poškodenia
a) časti tela alebo orgánu v tej istej základnej časti tela v dôsledku jedného úrazu sa pre určenie rozsahu poškodenia vezme do úvahy
to poškodenie zdravia poisteného, ktoré je ohodnotené najvyšším percentom poistného plnenia pred aplikovaným progresie,
b) rôznych častí tela alebo rôznych orgánov v rôznych základných častiach tela v dôsledku jedného úrazu sa pre určenie rozsahu poškodenia vezmú do úvahy všetky takéto poškodenia jednotlivo ohodnotené v zmysle bodu 4.2 a), pričom progresia sa aplikuje na každé
osobitne.
Poisťovňa vypláca poistné plnenia z jednotlivých poistných udalostí dovtedy, pokiaľ súčet percentuálnych mier poistného plnenia pre
TNUD nedosiahne 100 % a pre TNPD po aplikovaní progresie nedosiahne 600 %. Výška posledného poistného plnenia bude zodpovedať
takej percentuálnej miere, aby súčet percentuálnych mier poistného plnenia pre TNUD nepresiahol 100 % a pre TNPD po aplikovaní
progresie všetkých poškodení zdravia poisteného nepresiahol 600 %, a to nezávisle od počtu úrazov a poškodení zdravia poisteného.
V prípade, že pri uzavretí poistnej zmluvy poistený uviedol, že je ľavák, percentá uvedené v Tabuľke náhrad trvalých následkov úrazu pre
pravé končatiny sa vzťahujú na ľavé končatiny a naopak.
Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie poistnej udalosti a jej prešetrenie bolo vykonané počas
života poisteného.
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5.

Poistná suma
Poistná suma Doplnkového poistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.

6.

Zánik doplnkového poistenia
Doplnkové poistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj prípadoch dňom nahlásenia poistnej udalosti, v dôsledku ktorej súčet
percentuálnych mier poistného plnenia dosiahne pre TNUD 100 % a pre TNPD po aplikovaní progresie dosiahne 600 %.

7.
7.1

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,
e) ochorenia, ktorého príznaky sa prejavili alebo boli diagnostikované pred začiatkom poistenia alebo úrazu, ktorý nastal pred začiatkom poistenia.
7.2 Na toto Doplnkové poistenie sa vzťahujú obmedzenia poistného plnenia uvedené vo VPP.

Príloha k osobitným poistným podmienkam doplnkového poistenia trvalých následkov úrazu (TNUD)
a doplnkového poistenia trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (TNPD)
Príloha č. 1 - Tabuľka náhrad trvalých následkov úrazu
Typ poškodenia zdravia poisteného

HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY
Poúrazová úplná strata zraku oboch očí
Poúrazová úplná strata zraku jedného oka
Strata šošovky na jednom oku
Strata šošovky na oboch očiach, ktorá nespôsobila
slepotu
Koncentrické a nekoncentrické zúženie zorného poľa
Traumatická porucha okohybných nervov alebo
porucha rovnováhy okohybných svalov
Porušenie priechodnosti slzných ciest jedného oka
Porušenie priechodnosti slzných ciest obidvoch očí
Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný na
jednom oku
Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný na
obidvoch očiach
Jednostranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Jednostranná porucha labyrintu – podľa stupňa

Percento poistného plnenia
pred aplikovaním progresie
(v %)

Typ poškodenia zdravia poisteného

Obojstranná porucha labyrintu – podľa stupňa
Úplná strata sluchu jedného ucha
Strata časti ušnice alebo jej deformita
Úplná strata celej jednej ušnice
Úplná strata oboch celých ušníc
Úplná strata sluchu oboch uší
Úplná strata hrotu nosa
Úplná strata celého nosa
Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo nosovej
prepážky s funkčne významnou poruchou priechodnosti - jednostranná
Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo nosovej
prepážky s funkčne významnou poruchou priechodnosti - obojstranná
strata čuchu
Čiastočné odstránenie dolnej čeľuste, celého zdvíhača alebo polovice čeľustnej kosti
Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu:
– plocha povrchu nad 12 cm2
– plocha povrchu od 6 cm2 do 12 cm2
– plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2
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Percento poistného plnenia
pred aplikovaním progresie
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Typ poškodenia zdravia poisteného

– plocha povrchu menej ako 3 cm2
Čiastočná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu (po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu):
Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu, (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa
vzniku úrazu):
Poškodenie tváre (po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu):
– zúženie úst a defekty pier
– pozdĺžne keloidné jazvy od 2 cm2 do 4 cm2
– pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm2
– pozdĺžne jazvy na tvári od 2 cm do 5 cm
– pozdĺžne jazvy na tvári nad 5 cm
– plošná jazva na tvári
Obmedzenie hybnosti sánky s pootvorením do 1 cm
(po ukončení liečby, a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Úplná nehybnosť sánky (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu)
Stavy po poranení jazyka so stratou tkaniva
Strata viac ako polovice jazyka
Strata chuti, podľa rozsahu
Strata jedného zuba (nie mliečneho)
Strata každého ďalšieho zuba (nie mliečneho)
Úplný defekt v klenbe lebečnej podľa rozsahu
Poranenia hlavy s trvalým poškodením CNS (po
ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
KRK
Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa
Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredného a
ťažkého stupňa s čiastočnou stratou hlasu
Stav po úraze hrtana alebo priedušnice s trvale
zavedenou kanylou
Poúrazová strata hlasu (afónia)
Poúrazové poruchy hlasu
HORNÉ KONČATINY
Strata pravej ruky v zápästí
Strata ľavej ruky v zápästí
Strata predlaktia pravej hornej končatiny
pri zachovanom lakťovom kĺbe
Strata predlaktia ľavej hornej končatiny
pri zachovanom lakťovom kĺbe
Strata pravej hornej končatiny v ramennom kĺbe
alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom
Strata ľavej hornej končatiny v ramennom kĺbe
alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
do 3
5

Typ poškodenia zdravia poisteného

Úplná strata funkcie pravej hornej končatiny
Úplná strata funkcie ľavej hornej končatiny
Úplná strata funkcie oboch horných končatín
Strata palca pravej ruky so záprstnou kosťou
Strata palca ľavej ruky so záprstnou kosťou
Strata všetkých prstov pravej ruky, a to všetkých
článkov okrem palca
Strata všetkých prstov ľavej ruky, a to všetkých
článkov okrem palca
Strata všetkých prstov pravej ruky, a to všetkých
článkov
Strata všetkých prstov ľavej ruky, a to všetkých
článkov
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého
svalu pravej hornej končatiny
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého
svalu ľavej hornej končatiny
Strata jedného článku prsta na ruke (okrem palca)
Stuhnutosť kĺbov prstov ruky
Stuhnutosť kĺbov palca ruky
Strata jedného článku palca
Strata oboch článkov palca pravej ruky
Strata oboch článkov palca ľavej ruky
Porucha úchopovej funkcie palca (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň
– ťažký stupeň
Strata článku ukazováka
Obmedzenie hybnosti prstov rúk (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– 1 – 3 cm do zovretia
– nad 3 cm do zovretia
RAMENO
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však
nervového pôvodu,po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej hornej končatiny
– stredný stupeň ľavej hornej končatiny
– ťažký stupeň pravej hornej končatiny
– ťažký stupeň ľavej hornej končatiny
Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom
postavení
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Typ poškodenia zdravia poisteného

Úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom
postavení
LAKEŤ
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej hornej končatiny
– stredný stupeň ľavej hornej končatiny
– ťažký stupeň pravej hornej končatiny
– ťažký stupeň ľavej hornej končatiny
Bionekróza hlavy ramennej kosti
Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom
postavení
Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom
postavení
Nestabilnosť lakťového kĺbu
ZÁPÄSTIE
Obmedzenie hybnosti zápästia(nie však nervového
pôvodu,po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa
vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej ruky
– stredný stupeň ľavej ruky
– ťažký stupeň pravej ruky
– ťažký stupeň ľavej ruky
Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení
Nestabilnosť zápästia
Pakĺb:
– ramenná kosť
– vretenná kosť
– lakťová kosť
– člnkovitej kosti
Chronický zápal kostnej drene kosti hornej končatiny po otvorených poraneniach alebo po operačných
zákrokoch potrebných pri liečbe následkov úrazu
Paréza hornej končatiny:
– vysoká paréza s poškodením pletenca ramenného
nervu pravej hornej končatiny
– vysoká paréza s poškodením pletenca ramenného
nervu ľavej hornej končatiny
– paréza vretenného nervu pravej hornej končatiny so
stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo ruky
– paréza vretenného nervu ľavej hornej končatiny so
stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo ruky

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
30

Typ poškodenia zdravia poisteného

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
– periférna paréza stredového alebo lakťového nervu
30
so stratou motoriky a citlivosti predlaktia alebo ruky
*Ak je poistený ľavák, percentuálna výška náhrad
pre ľavú a pravú končatinu sa vymení
DOLNÉ KONČATINY
Poúrazová endoprotéza bedrového kĺbu
15
Strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo
60
v oblasti medzi kolenným a bedrovým kĺbom
Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným
50
kolenom
Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním
40
Strata chodidla v Chopartovom kĺbe alebo pod ním
30
Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním
20
Úplná strata funkcie jednej dolnej končatiny
50
Úplná strata funkcie oboch dolných končatín
100
Strata dvoch celých článkov palca na nohe
5
Strata koncového článku palca nohy
2
Strata iného prstu nohy (vrátane malíčka),
2
za každý prst
Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou
10
alebo s jej časťou
Strata všetkých prstov na nohe vrátane palca
15
(a to všetkých ich článkov)
Úplna stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy
3
Úplna stuhnutosť základného kĺbu palca nohy
7
Úplna stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy
10
Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu palca
3
nohy (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa
vzniku úrazu):
Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca nohy
7
(po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
Porucha funkcie prsta nohy (okrem palca),
1
za každý prst (po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu)
Poúrazové deformácie predkolenia vzniknuté
5
zhojením zlomenín v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlka musí byť preukázaná RTG vyš.) za
každých celých 5 st.
Skrátenie jednej dolnej končatiny do 1 cm
2
Skrátenie jednej dolnej končatiny od 1 cm do 5 cm
5
Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 5 cm
do 25
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 10
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 20
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
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Typ poškodenia zdravia poisteného

Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Úplná meravosť bedrového kĺbu
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti
1 bočného väzu
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti
predného alebo zadného skríženého väzu
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti
predného a zadného skríženého väzu
Trvalé následky po operačnom odstránení jedného
menisku (podľa rozsahu odstránenej časti-minim.
1/3 menisku, doklad operačného nálezu)
Trvalé následky po operačnom odstránení oboch
meniskov (podľa rozsahu odstránenej časti-minim.
1/3 menisku, doklad operačného nálezu)
Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení
Trvalé následky po vybratí jabĺčka
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom
postavení
Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom
postavení
Nestabilnosť členkového kĺbu pri nedostatočnosti
predného väzu
Nestabilnosť členkového kĺbu pri nedostatočnosti
zadného väzu
Bionekróza hlavy stehennej kosti
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov)
stehenná kosť

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
do 30

Typ poškodenia zdravia poisteného

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov)
20
holenná kosť
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov)
1
ihlica
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov)
5
noha (okrem prstov)
Chronický zápal kostnej drene kosti dolnej končati30
ny po otvorených poraneniach alebo po operačných
zákrokoch potrebných pri liečbe následkov úrazu
Paréza dolnej končatiny poškodenie sedacieho nervu
50
Paréza dolnej končatiny poškodenie holenného nervu
30
Paréza dolnej končatiny poškodenie ihlicového nervu
3
HRUDNÍK, PANVA
Strata polovice pľúc
50
Poranenie pľúc riešené operačne zošitím bez straty
do 20
laloka
Poranenie pľúc riešené operačne s odstránením
do 30
menej ako polovice pľúc
Strata jedného prsníka (u žien)
10
Strata oboch prsníkov (u žien)
30
Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa
10
Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa
25
Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa
55
Obmedzenie hybnosti hrudníka ľahkého stupňa
10
spirometricky overené (po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Obmedzenie hybnosti hrudníka stredného stupňa
20
spirometricky overené (po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Obmedzenie hybnosti hrudníka ťažkého stupňa
30
spirometricky overené (po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Porušenie súvislosti panvového pletenca s ťažkou
50
poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín
(po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako následok
25
priameho poranenia riešené konzervatívne
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako následok
50
priameho poranenia riešené operačne
Trvalé poškodenie miechy, miechových blán
a miechových koreňov s trvalými objektívnymi
príznakmi porušenia funkcie miechy bez vplyvu na
motoriku (najmä myelopatia, radikulárne dráždenie
ťažkého stupňa) po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu:
- ľahký stupeň
20
- stredný stupeň
35

35
10

15

25

5
15
25
5

10

30
25
5
6

12

20

20
15
8
13
40
40
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Typ poškodenia zdravia poisteného

- ťažký stupeň
BRUCHO, ZAŽÍVACIE ORGÁNY, MOČOVÉ
A POHLAVNÉ ORGÁNY
Úplná strata jednej obličky
Úplná strata oboch obličiek
Roztrhnutie alebo pomliaždenie jednej obličky
riešené operačne
Roztrhnutie alebo pomliaždenie oboch obličiek
riešené operačne
Roztrhnutie močovej rúry u žien
Roztrhnutie močovej rúry u mužov
Roztrhnutie močového mechúra
Strata jedného vaječníka
Strata oboch vaječníkov
Strata maternice
Závažná deformácia ženských vonkajších pohlavných orgánov
Strata jedného semenníka
Strata oboch semenníkov
Úplná strata penisu
Poúrazové zúženie pažeráka
- ľahký stupeň

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
70

Typ poškodenia zdravia poisteného

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
- stredný stupeň
30
- ťažký stupeň
50
Poranenie pečene riešené operačne
do 25
Poranenie žlčníka
5
Roztrhnutie alebo rozmliaždenie podžalúdkovej žľazy
do 25
Prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka
do 15
Prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika
do 15
Roztrhnutie tenkého čreva
do 15
Roztrhnutie hrubého čreva s resekciou
do 20
Roztrhnutie hrubého čreva bez resekcie
do 15
Roztrhnutie konečníka
15
Zúženie konečníka alebo análneho otvoru
- ľahký stupeň
10
- stredný stupeň
20
- ťažký stupeň
40
Úplná strata sleziny
15
INÉ
Kvadruplégia
100
Popáleniny 3. stupňa do 1/3 povrchu tela
do 25
Popáleniny 3. stupňa nad 1/3 povrchu tela
do 60
2
Plošná jazva nad 15 cm po ukončení liečby
5

35
100
do 15
25
10
20
5
10
35
40
30
10
35
40
10

Príloha č. 2 - Tabuľka na výpočet výšky poistného plnenia
po aplikovaní progresie ako % z poistnej sumy
Percento poistného plnenia
pred aplikovaním progresie (P)
od 1 do 20 %
od 21 do 40 %
od 41 do 60 %
od 61 do 80 %
od 81 % do 90 %
od 91 % do 100 %

Poistné plnenie po aplikovaní
progresie ako % z poistnej sumy
P
2xP
5 x P - 120 %
7 x P - 240 %
9 x P - 400 %
20 x P - 1400 %
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Príloha č. 3 - Tabuľka základných častí a častí tela
Pre účely týchto OPP sa základnou časťou tela a časťou tela rozumie:
Základná časť tela
Hlava

Krk
Trup

Časť tela
lebka (mozog)
tvár
čelo
záhlavie
oko
ucho
nos
ústa (jazyk, zuby)

Základná časť tela
Pravá a ľavá horná
končatina

Pravá a ľavá dolná
končatina

hrudný kôš (rebrá a orgány - pľúca, srdce)
hruď alebo prsia
chrbtica
brucho (orgány brušnej dutiny)
slabina
trieslo
panva
zadok

7

Časť tela
plece
rameno
lakeť
predlaktie
zápästie
dlaň
chrbát ruky
prsty ruky
bedro
stehno
koleno
zákolenie
predkolenie
lýtko
členok
chodidlo
chrbát nohy
prsty nohy
päta

Osobitné poistné podmienky spoločné pre doplnkové poistenia
1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1

2.2

Všeobecné ustanovenia
Tieto Osobitné poistné podmienky spoločné pre doplnkové poistenia (ďalej len „OPPS“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú práva a povinnosti poistníka, poisteného a poisťovne časť jej obsahu formou
úpravy práv a povinností poisťovne na jednej strane a práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre všetky doplnkové
poistenia. Za doplnkové poistenie sa považuje akékoľvek poistenie dojednané k Hlavnému poisteniu poistnou zmluvou alebo inou dohodou poisťovne a poistníka, a ktoré je bližšie deﬁnované v Osobitných poistných podmienkach vzťahujúce sa na dané doplnkové poistenie.
Na účely bodu 1. príslušných Všeobecných poistných podmienok (ďalej len „VPP“) – Všeobecné ustanovenia sa za OPP považujú aj tieto
OPPS. Tieto OPPS dopĺňajú a/alebo menia Osobitné poistné podmienky vzťahujúce sa na dané doplnkové poistenie (ďalej len „OPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP, OPPS alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých dokumentov
v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPPS a sú deﬁnované v OPP alebo VPP majú význam uvedený v OPP alebo VPP.
Tieto OPPS nadobúdajú účinnosť 1. marca 2018.
Začiatok a výročie doplnkového poistenia
Ak deň začiatku Doplnkového poistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, považuje sa za prvý rok poistnej doby Doplnkového poistenia doba medzi začiatkom Doplnkového poistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia.
Začiatok Doplnkového poistenia je:
a) začiatok poistnej doby Hlavného poistenia, ak Doplnkové poistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Doplnkového poistenia, ak Doplnkové poistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak; Doplnkové poistenie sa považuje za uzavreté akceptáciou návrhu Poistníka na
uzavretie Doplnkového poistenia zo strany Poisťovne.
Výročie Doplnkového poistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.

3.

Zánik Doplnkového poistenia
Doplnkové poistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj v týchto prípadoch
a) dňom zániku Hlavného poistenia, pokiaľ Doplnkové poistenie nezanikne už skôr podľa ustanovení príslušných VPP alebo podľa OPP
pre dané doplnkové poistenie alebo doby dohodnutej v poistnej zmluve, alebo
b) posledným dňom výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy
alebo jej dodatku o doplnkových poisteniach, alebo
c) dňom výročia Doplnkového poistenia v roku, v ktorom poistený dosiahne Výstupný vek pre dané Doplnkové poistenie uvedený
v Tabuľke vstupných a výstupných vekov, ktorá tvorí Prílohu č. 1 týchto OPPS, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného.

4.
4.1
4.2

Spoločné ustanovenia pre doplnkové poistenia
Z Doplnkového poistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
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 príslušných 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 deň pred začiatkom poistného obdobia bezprostredne nasledujúceho
po dni doručenia výpovede poisťovni a poisťovňa nie je oprávnená si uplatňovať akýkoľvek poplatok za takýto úkon poistníka.
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Príloha č. 1 Tabuľka vstupných a výstupných vekov
Doplnkové poistenie
prevzatia platenia poistného v prípade invalidity
oslobodenia od platenia poistného
invalidity s rentovou výplatou
invalidity s jednorazovou výplatou
invalidity a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
úmrtia
úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
úmrtia s dočasnou rentovou výplatou
pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu
úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody
trvalých následkov úrazu
trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením
doby nevyhnutnej liečby úrazu
doby nevyhnutnej liečby úrazu PLUS
operácie v dôsledku choroby
závažných chorôb II
závažných chorôb pre ženy
závažných chorôb pre mužov
najčastejších závažných chorôb
následkov závažných chorôb alebo úrazov
práceneschopnosti
hospitalizácie
závažných chorôb pre deti

Vstupný vek poisteného
16 až 55 rokov
16 až 55 rokov
16 až 55 rokov
16 až 55 rokov
16 až 55 rokov
6 až 70 rokov
16 až 70 rokov
16 až 70 rokov
16 až 60 rokov
16 až 57 rokov
6 mesiacov až 60 rokov
6 mesiacov až 60 rokov
6 mesiacov až 60 rokov
6 mesiacov až 60 rokov
6 mesiacov až 57 rokov
16 až 57 rokov
16 až 57 rokov
16 až 57 rokov
16 až 57 rokov
16 až 57 rokov
16 až 55 rokov
6 mesiacov až 57 rokov
6 mesiacov až 15 rokov
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Výstupný vek poisteného
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 65 rokov
do veku 62 rokov
do veku 65 rokov
do veku 75 rokov
do veku 75 rokov
do veku 75 rokov
do veku 70 rokov
do veku 62 rokov
do veku 70 rokov
do veku 70 rokov
do veku 70 rokov
do veku 70 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 18 rokov

