Osobitné poistné podmienky doplnkového poistenia
závažných chorôb pre deti (ZCHD)
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Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú práva a povinnosti poistníka, poisteného a poisťovne pre doplnkové poistenie závažných chorôb pre deti ZCHD (ďalej
len „ZCHD“)podľa týchto OPP. Na účely týchto OPP sa za Doplnkové poistenie považuje doplnkové poistenie závažných chorôb pre deti
ZCHD, 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 od 1. marca 2018.
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je vznik niektorej zo závažných chorôb deﬁnovaných v článku 3 u poisteného v priebehu poistnej doby, ak poistený
prežije dobu 30 dní odo dňa diagnostikovania závažnej choroby deﬁnovanom v článku 4.
Okrem výluk uvedených v deﬁníciách závažných ochorení v týchto OPP sa za poistnú udalosť nebude považovať žiadne ochorenie, ktoré
vzniklo v priamej alebo nepriamej príčinnej súvislosti s ochorením AIDS alebo diagnózou HIV pozitív.
V prípade získania infekcie HIV alebo diagnózy AIDS získanej následkom krvnej transfúzie alebo pri výkone profesie sa ustanovenia bodu
2.2 nepoužijú za predpokladu, že infekcia HIV alebo diagnóza vznikli na území Slovenskej republiky.
Deﬁnície závažných ochorení
Pre účely tohto Doplnkového poistenia sú jednotlivé závažné choroby deﬁnované nasledovne:
Rakovina
Choroba deﬁnovaná prítomnosťou malígneho nádoru charakterizovaná nekontrolovateľným rastom a šírením malígnych buniek a ich
prerastaním do tkanív. Diagnóza musí byť potvrdená deﬁnitívnou histológiou. Termín rakovina zahŕňa tiež leukémiu a malígne ochorenie
lymfatického systému ako je Hodgkinova choroba.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje diagnostikovanie
a) akéhokoľvek štádia CIN (cervikálna intraepiteliálna neoplázia)
b) akéhokoľvek premalígneho tumoru
c) akéhokoľvek karcinómu in situ
d) malígneho melanómu stupeň 1A (T1aN0M0)
e) bazocelulárneho karcinómu a skvamózneho karcinómu
f) akéhokoľvek karcinómu v prítomnosti HIV
Zlyhanie obličiek
Konečné štádium ochorenia obličiek, ktoré sa prejavuje ako chronické nezvratné zlyhanie funkcie oboch obličiek, dôsledkom čoho je
hemodialýza alebo peritoneálna dialýza. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom a výsledkami testov.
Slepota
Úplná, trvalá a nezvratná strata zraku oboch očí ako následok choroby alebo úrazu. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom
oftalmológom a výsledkami testov.
Transplantácia dôležitých orgánov
Podrobenie sa transplantácii, počas ktorej sa do tela poisteného ako príjemcu orgánu transplantuje srdce, pľúca, pečeň, pankreas, tenké
črevo, oblička alebo kostná dreň.
Ochrnutie
Úplná a nezvratná strata funkcie dvoch alebo viac končatín v dôsledku ochrnutia následkom úrazu alebo ochorenia miechy. Diagnóza
musí byť potvrdená odborným lekárom a príznaky musia pretrvávať nepretržite minimálne 3 mesiace. Za poistnú udalosť sa nepovažuje
diagnostikovanie ochrnutia v dôsledku Guilain-Barré syndrómu.
Nezhubný nádor mozgu
Odstránenie non-rakovinového rastu tkaniva v mozgu v celkovej anestéze vedúce k trvalému neurologickému deﬁcitu alebo ak je inoperabilný a vedie k trvalému neurologickému deﬁcitu. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom a podložená typickými nálezmi
z vyšetrenia CT alebo MRI mozgu. Trvalý neurologický deﬁcit musí byť lekársky zdokumentovaný po dobu najmenej šiestich mesiacov.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje diagnostikovanie akejkoľvek cysty, granulómu, malformácie v mozgu, malformácie tepien alebo žíl
v mozgu, hematómy a nádory v hypofýze alebo chrbtice.
Kóma
Kontinuálny stav bezvedomia bez reakcie na vonkajšie podnety alebo vnútorné potreby vyžadujúci použitie prístrojov na zaistenie podpory základných životných systémov pretrvávajúci minimálne 96 hodín a majúci za následok trvalé neurologické poškodenie. Diagnóza
musí byť potvrdená odborným lekárom a neurologické poškodenie musí pretrvávať nepretržite minimálne 6 mesiacov a zdokumentované
v zdravotnej dokumentácii. Za poistnú udalosť sa nepovažuje kóma sekundárne vzniknutá v dôsledku požitia alkoholu alebo užívania drog.
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Hluchota
Úplná, trvalá a nezvratná strata sluchu oboch uší ako následok choroby alebo úrazu. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom
otorinolaryngológom a výsledkami audiometrického vyšetrenia.
Závažné popáleniny
Popáleniny 3. stupňa pokrývajúce minimálne 20 % povrchu tela. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom a stupeň rozsahu popálenín
vyjadrený podľa Lund & Browder grafu.
Poliomyelitída
Akútna infekcia vyvolaná poliovírusom vedúca k paralytickému ochoreniu prejavujúca sa postihnutím predných rohov miechy, ktoré
kontrolujú pohyby alebo respiračnou slabosťou. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom a špeciﬁcké testy dokazujúce prítomnosť
poliovírusu (napr. testy zo stolice alebo mozgovomiechového moku, rozbor krvi na protilátky). Prípady, ktoré nezahŕňajú ochrnutie nebudú mať nárok na poistné plnenie. Iné príčiny ochrnutia sú vylúčené.
Diabetes Mellitus I. typu.
Chronické ochorenie prejavujúce sa poruchou metabolizmu sacharidov v dôsledku úplného a nezvratného nedostatku inzulínu. Diagnóza
musí byť potvrdená pediatrom, musí trvať aspoň šesť mesiacov a nevyhnutná je liečba inzulínom.
Systémová juvenilná chronická artritída
Forma juvenilnej chronickej artritídy charakterizovaná vysokou horúčkou a príznakmi systémového ochorenia, ktoré môžu niekoľko
mesiacov predchádzať vznik artritídy. Táto forma musí byť sprevádzaná tzv. systémovými prejavmi, ktoré zahŕňajú vysoké skákajúce
každodenné horúčky, bolesti svalov, škvrnité vyrážky, artritídu, serozitídu, perikartitídu, hepatosplenomegáliu, lymfadenopatiu, pleuritídu, úbytok hmotnosti, neutroﬁlnú leukocytózu, zvýšené proteíny v akútnej fáze a séronegatívne testy, Antinukleárne protilátky (ANA)
a Reumatoidný faktor (RF) prítomné v krvi. Nárok na poistné plnenie vznikne iba vtedy, ak je diagnóza potvrdená detským reumatológom a prejavy musia byť zdokumentované nepretržite najmenej 6 mesiacov.
Bakteriálna meningitída.
Zápal blán mozgu alebo miechy vedúci k ťažkému a trvalému poškodeniu ako porucha sluchu, epileptické záchvaty, intelektuálny deﬁcit, kognitívny deﬁcit, rečový deﬁcit, vizuálny deﬁcit, motorický deﬁcit. Diagnóza musí byť potvrdená detským neurológom. Konkrétne
výsledky testov musia byť poskytnuté za účelom preukázania závažného a trvalého postihnutia, ktoré musia pretrvávať nepretržite po
dobu najmenej šiestich mesiacov.
Závažný úraz hlavy
Ťažké traumatické otvorené alebo zatvorené poškodenie mozgového tkaniva vedúce k vážnemu a trvalému poškodeniu, ako porucha
sluchu, epileptické záchvaty, intelektuálny deﬁcit, kognitívny deﬁcit, rečový deﬁcit, vizuálny deﬁcit, motorický deﬁcit. Diagnóza musí
byť potvrdená detským neurológom. Konkrétne výsledky testov musia byť poskytnuté za účelom preukázania závažného a trvalého
postihnutia, ktoré navyše musia pretrvávať nepretržite po dobu najmenej šiestich mesiacov.
Encefalitída (vrátane Kliešťovej encefalitídy)
Zápalové ochorenie postihujúce mozog (mozgovú hemisféru, mozgový kmeň alebo mozoček) spojené s vírusovou alebo bakteriálnou
infekciou, ktoré vedie k ťažkým a trvalým postihnutiam, ako je porucha sluchu, kŕče, intelektuálny deﬁcit, kognitívny deﬁcit, deﬁcit reči,
zrakový deﬁcit, deﬁcit psychiatrický, motorický deﬁcit. Diagnóza musí byť potvrdená detským neurológom. Konkrétne výsledky testov
musia byť poskytnuté za účelom preukázania závažného a trvalého postihnutia, ktoré navyše musia pretrvávať nepretržite po dobu
najmenej šiestich mesiacov.
Apalický syndróm
Celkové odumretie mozgovej kôry pri zachovaných funkciách mozgového kmeňa. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom
a podložená typickými nálezmi z vyšetrenia CT alebo MRI mozgu. Stav musí byť lekársky zdokumentovaný nepretržitou liečbou po dobu
najmenej jedného mesiaca.
Aplastická anémia
Zlyhanie kostnej drene potvrdené a podložené výsledkami biopsie z kostnej drene. Choroba musí viesť k anémii, neutropénii a trombocytopénii.
Musí byť aplikovaná aspoň jedna z nasledujúcich foriem liečby
a) krvná transfúzia
b) prípravky stimulujúce kostnú dreň
c) imunosupresíva
d) transplantácia kostnej drene
Strata končatín
Úplná amputácia dvoch alebo viac končatín nad lakťom/ zápästím alebo kolenom/ členkom z liečebnej indikácie alebo následkom úrazu.
Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom.
Náhrada srdcovej chlopne
Valvuloplastika vykonaná na otvorenom srdci, valvulotómia alebo náhrada jednej alebo viac srdcových chlopní. Zahŕňa chirurgický zákrok aortálnej, mitrálnej, pulmonálnej alebo tricuspidálnej chlopne pre stenózu alebo insuﬁcienciu alebo kombináciou týchto faktorov.
Operačný zákrok musí byť potvrdený detským kardiológom.
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4.

Deň vzniku poistnej udalosti
Pre účely Doplnkového poistenia sa za deň vzniku poistnej udalosti považuje
a) deň diagnostikovania choroby deﬁnovanej v článku 3, alebo
b) deň operačného zákroku v prípade náhrady srdcovej chlopne, deň amputácie končatín alebo deň transplantácie dôležitých orgánov, alebo
c) nasledujúci deň po uplynutí 60 dní liečenia umelou obličkou (regulárna obličková dialýza) v prípade zlyhania obličiek,
ak poistený prežije dobu 30 dní odo dňa diagnostikovania závažnej choroby deﬁnovanej v článku 3.

5.
5.1
5.2
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5.4

Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistnú sumu pre Doplnkové poistenie platnú v čase vzniku poistnej udalosti.
Poistné plnenie sa vypláca jednorazovo. Vznikom poistnej udalosti toto Doplnkové poistenie zaniká.
Poisťovňa je povinná vyplatiť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie poistnej udalosti a jej vyšetrenie bolo vykonané počas života poisteného.
Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie, ak poistná udalosť vznikla v súvislosti s ochorením, ktorého príznaky sa prejavili pred
začiatkom Doplnkového poistenia.
Nárok na poistné plnenie vzniká po uplynutí doby prežitia v dĺžke trvania 30 dní. Doba prežitia začína plynúť odo dňa vzniku poistnej udalosti.

5.5
6.

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

7.
7.1

Čakacia doba
Poisťovňa aplikuje pre Doplnkové poistenie pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 6 mesiacov, ktorá
začína plynúť dňom začiatku Doplnkového poistenia deﬁnovaného vo VPP.
Ak počas čakacej doby vznikla poistná udalosť podľa článku 3 týchto OPP výlučne v dôsledku choroby, poisťovňa neposkytne poistné
plnenie, Doplnkové poistenie zaniká ku dňu vzniku tejto skutočnosti a poisťovňa v tomto prípade vráti poistníkovi zaplatené poistné za
Doplnkové poistenie.
Ak v priebehu poistnej doby dôjde k zvýšeniu poistnej sumy Doplnkového poistenia na základe žiadosti poistníka, tak sa na čiastku
zodpovedajúcu zvýšeniu poistnej sumy Doplnkového poistenia vzťahuje čakacia doba v trvaní 6 mesiacov pre poistnú udalosť výlučne
v dôsledku choroby, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni účinnosti zvýšenia poistnej sumy. Ustanovenie podľa predchádzajúcej
vety sa bude vzťahovať na čiastku akéhokoľvek zvýšenia poistnej sumy na žiadosť poistníka s výnimkou zvýšenia poistnej sumy akceptáciou ochrany pred inﬂáciou podľa VPP.
V prípade vzniku poistnej udalosti podľa článku 3 týchto OPP počas čakacej doby podľa článku 7.3 vyššie, poisťovňa vyplatí poistnú
sumu Doplnkového poistenia v čiastke aktuálne platnej pred ostatným zvýšením poistnej sumy Doplnkového poistenia.

7.2

7.3

7.4

8.

Zánik doplnkového poistenia
Doplnkové poistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj dňom nasledujúcim po dni vzniku poistnej udalosti.
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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

