Osobitné poistné podmienky doplnkového poistenia závažných chorôb pre
ženy (ZCHŽ) a doplnkového poistenia závažných chorôb pre mužov (ZCHM)
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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 ženy (ZCHŽ); ďalej len
„ZCHŽ“ a pre doplnkové poistenie závažných chorôb pre mužov (ZCHM); ďalej len „ZCHM“. Pre účely týchto OPP sa za Doplnkové poistenie
považuje Doplnkové poistenie závažných chorôb pre ženy (ZCHŽ) a Doplnkové poistenie závažných chorôb pre mužov (ZCHM).
Týmito OPP sa menia a dopĺňajú OPP doplnkového poistenia závažných chorôb (ďalej len „Doplnkové poistenie závažných chorôb“)
a OPP doplnkového poistenia závažných chorôb II. (ďalej len „Doplnkové poistenie závažných chorôb II“).
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. marca 2018.
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou pre
2.1.1 ZCHŽ je vznik niektorej z nasledujúcich závažných chorôb u poisteného v priebehu poistnej doby, ak poistený prežije dobu 30 dní
odo dňa vzniku poistnej udalosti deﬁnovanom v článku 3
a) karcinóm in situ prsníka,
b) karcinóm in situ ženských pohlavných orgánov
2.1.2 ZCHM je vznik niektorej z nasledujúcich závažných chorôb u poisteného v priebehu poistnej doby, ak poistený prežije dobu 30
dní odo dňa vzniku poistnej udalosti deﬁnovanom v článku 3
a) rakovina prostaty potvrdená deﬁnitívnou histológiou a to TNM klasiﬁkáciou ako T1a, T1b alebo T1c,
b) prostatická intraepiteliálna neoplázia vysokého stupňa,
c) karcinóm in situ hrubého čreva alebo konečníka,
d) mikroinvazívny kolorektálny karcinóm.
Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom a deﬁnitívnou histológiou.
Pre účely tohto Doplnkového poistenia je karcinóm in situ deﬁnovaný ako lézia s histologickými charakteristikami invazívneho karcinómu, pričom nádorové bunky sa obmedzujú na epitel pôvodného tkaniva, bez invázie cez bazálnu membránu.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje pre
2.4.1 ZCHŽ
a) dysplázia nespĺňajúca všetky histologické kritériá karcinómu in situ deﬁnované v článku 2.3 na postihnutom orgáne alebo
tkanive,
b) nízky, stredný a vysoký stupeň dysplázie krčka maternice diagnostikovaný v štádiu CIN I-III.
2.4.2 ZCHM vznik niektorej z nasledujúcich diagnóz: prostatická intraepiteliálna neoplázia nízkeho stupňa, akýkoľvek dysplastický
adenóm hrubého čreva alebo konečníka, akýkoľvek karcinóm alebo prekancerózna lézia na inom mieste ako prostata, hrubé
črevo alebo konečník, akékoľvek skoré štádium rakoviny alebo prekancerózna lézia v prítomnosti infekcie HIV.
Okrem výluk uvedených vyššie v bode 2.4 sa za poistnú udalosť nepovažuje ochorenie, ktoré vzniklo v priamej alebo nepriamej príčinnej
súvislosti s ochorením AIDS alebo diagnózou HIV pozitív.
Ustanovenia článku 2.5 vyššie sa neuplatnia v prípade, ak diagnóza HIV pozitív alebo diagnóza AIDS bola získaná následkom krvnej
transfúzie alebo pri výkone profesie, a to výlučne na území Slovenskej republiky.

3.

Deň vzniku poistnej udalosti
Pre účely tohto Doplnkového poistenia sa za deň vzniku poistnej udalosti považuje deň diagnostikovania jednej zo závažných chorôb ako
sú deﬁnované v článku 2 vyššie týchto OPP, ak poistený prežije dobu 30 dní odo dňa diagnostikovania závažnej choroby.
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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 diagnostikovanie bolo vykonané počas
života poisteného.
Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie, ak poistná udalosť nastala v súvislosti s ochorením, ktorého príznaky sa prejavili pred
začiatkom Doplnkového poistenia.
Ak v priamej príčinnej súvislosti so vznikom poistnej udalosti z Doplnkového poistenia vznikne poistná udalosť z Doplnkového poistenia
závažných chorôb alebo z Doplnkového poistenia závažných chorôb II., poisťovňa vyplatí poistenému poistné plnenie v čiastke zodpovedajúcej 80 % poistnej sumy platnej pre tieto Doplnkového poistenia v čase vzniku poistnej udalosti.
Nárok na poistné plnenie vzniká po uplynutí doby prežitia v dĺžke trvania 30 dní. Doba prežitia začína plynúť odo dňa vzniku poistnej udalosti.
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Poistná suma
Poistná suma Doplnkového poistenia je dohodnutá v poistnej zmluve. Poistná suma pre Doplnkové poistenie je čiastka zodpovedajúca
20 % poistnej sumy Doplnkového poistenia závažných chorôb alebo 20 % poistnej sumy Doplnkového poistenia závažných chorôb II.
platnej v čase vzniku poistnej udalosti z Doplnkového poistenia.
Ak Doplnkové poistenie závažných chorôb alebo Doplnkové poistenie závažných chorôb II. zanikne z dôvodu vzniku poistnej udalosti
pred zánikom Doplnkového poistenia, poistná suma pre prípad vzniku poistnej udalosti podľa týchto OPP sa určí ako 20 % poistnej sumy
Doplnkového poistenia závažných chorôb alebo 20 % poistnej sumy Doplnkového poistenia závažných chorôb II. platnej v čase zániku
Doplnkového poistenia závažných chorôb alebo Doplnkového poistenia závažných chorôb II.
Poistnú sumu tohto Doplnkového poistenia nie je možné meniť po zániku Doplnkového poistenia závažných chorôb alebo Doplnkového
poistenia závažných chorôb II.
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 nastane poistná udalosť podľa článku 2 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. Skutočnosti podľa článku 6.1 nemajú vplyv na platnosť Doplnkového poistenia.
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 podľa VPP. 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 2 týchto OPP počas čakacej doby podľa článku 6.3 vyššie, poisťovňa vyplatí poistnú
sumu Doplnkového poistenia v čiastke aktuálne platnej pred ostatným zvýšením poistnej sumy Doplnkového poistenia.
Zánik doplnkového poistenia
Okrem prípadov uvedených vo VPP Doplnkové poistenie zaniká, ak nastane niektorá z nasledujúcich skutočností
a) dňom nasledujúcim pod dni vzniku poistnej udalosti, alebo
b) zánikom Doplnkového poistenia závažných chorôb alebo Doplnkového poistenia závažných chorôb II. na základe výpovede poistníka.
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Osobitné poistné podmienky spoločné pre doplnkové poistenia
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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.
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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

