Osobitné poistné podmienky doplnkového poistenia
následkov závažných chorôb alebo úrazov (ZCHN)
1.
1.1

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 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 spolu s Doplnkovým poistením najčastejších chorôb (ZCH4) pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby
Hlavného poistenia podľa podmienok určených poisťovňou.
Týmito OPP sa menia a dopĺňajú OPP Doplnkového poistenia najčastejších závažných chorôb (ZCH4).
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. marca 2018.
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Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je vznik niektorej zo závažných chorôb alebo následkov závažných chorôb alebo úrazov deﬁnovaných v článku 3
u poisteného v priebehu poistnej doby Doplnkového poistenia ak poistený prežije dobu 30 dní odo dňa vzniku poistnej udalosti deﬁnovanom v článku 5.
Poisťovňa má právo za účelom posúdenia vzniku poistnej udalosti v prípade nejasností nariadiť poistenému lekársku prehliadku
v zdravotnom zariadení určenom poisťovňou a poistený sa zaväzuje takúto prehliadku nariadenú poisťovňou podstúpiť. V prípade, že
poistený sa odmietne podrobiť tejto prehliadke, poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie, nakoľko poistený neposkytuje poisťovni primeranú súčinnosť.
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Deﬁnície závažných chorôb a následkov závažných chorôb alebo úrazov
Pre účely tohto Doplnkového poistenia sú jednotlivé závažné choroby a následky závažných chorôb alebo úrazov deﬁnované nasledovne:
Jednostranná slepota - menej závažný stav
Jednostranná slepota – menej závažný stav znamená: úplnú, trvalú, nezvratnú stratu zraku na jednom oku (bez ohľadu na stav oka
druhého) spôsobenú ochorením alebo úrazom, ktorá nemôže byť korigovaná lekárskou liečbou, refrakčnou korekciou, liekmi ani operáciou. Nezvratná strata zraku je preukázaná zrakovou ostrosťou 1/60 alebo menej. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom
– oftalmológom.
Silná slabozrakosť – závažný stav
Silná slabozrakosť – závažný stav znamená: ťažkú stratu zraku oboch očí spôsobenú ochorením alebo úrazom, ktorá nemôže byť korigovaná optickou korekciou, refrakčnou chirurgiou, liekmi alebo inou operáciou. Ťažká strata zraku je preukázaná zrakovou ostrosťou
6/60 alebo menej (0,1 alebo menej v desiatkovej sústave) na zdravšom oku s najlepšou dostupnou korekciou alebo obmedzením zorného poľa v rozsahu menej než 20 ° od bodu ﬁxácie na zdravšom oku s najlepšou dostupnou korekciou. Diagnóza musí byť potvrdená
odborným lekárom – oftalmológom.
Obojstranná slepota - veľmi závažný stav
Obojstranná slepota – veľmi závažný stav znamená: úplnú, trvalú, nezvratnú stratu zraku oboch očí (totálna strata schopnosti vnímať
svetlo a tvary) spôsobenú ochorením alebo úrazom, ktorá nemôže byť korigovaná lekárskou liečbou. Diagnóza musí byť potvrdená
odborným lekárom – oftalmológom.
Vážna strata sluchu - závažný stav
Vážna strata sluchu - závažný stav znamená: diagnóza trvalej, nezvratnej straty sluchu oboch uší spôsobená chorobou alebo úrazom.
Diagnóza musí byť potvrdená ORL špecialistom a dokladovaná priemernou sluchovou stratou sluchovým prahom 70 – 90 db pri 500,
1000, 2000 Hz na zdravšom uchu pri vyšetrení tónovým audiogramom.
Úplná hluchota - veľmi závažný stav
Úplná hluchota – veľmi závažný stav znamená: diagnóza úplnej, trvalej, nezvratnej straty sluchu na oboch ušiach ako následok úrazu
alebo ochorenia, ktorá nemôže byť korigovaná lekárskou liečbou. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom – ORL špecialistom
a dokladovaná priemernou sluchovou stratou sluchovým prahom vyšším ako 90 dB pri 500, 1000, 2 000 Hz na zdravšom uchu pri
vyšetrení tónovým audiogramom.
Strata reči - veľmi závažný stav
Strata reči – veľmi závažný stav znamená: úplnú a nezvratnú stratu schopnosti hovoriť následkom úrazu alebo ochorenia. Stav musí byť
potvrdený odborným lekárom a jeho trvanie musí byť zdokumentované a trvať najmenej 6 mesiacov.
Za poistnú udalosť strata reči sa psychogénna strata reči nepovažuje.
Angioplastika a implantácia koronárneho stentu (cievna výstuž) - menej závažný stav
Angioplastika a implantácia koronárneho stentu (cievna výstuž) - menej závažný stav znamená: podstúpenie niektorého z nasledujúcich zásahov pomocou katétra:
a) liečba pomocou balónikového katétra (balóniková angioplastika) s alebo bez cievnej výstuže, alebo
b) perkutánna rotačná aterektómia, alebo
c) transluminálne ošetrenie laserom
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na liečbu zúženia alebo liečbu upchatia dvoch a viac koronárnych artérií, pričom musí byť prítomné minimálne 70 % zúženie v priemere
v každej cieve. Pre účely tejto deﬁnície sa pod pojmom hlavné koronárne artérie rozumie:
a) ľavý hlavný stem,
b) ľavá predná zostupná artéria (vrátane jej diagonálnych vetiev),
c) ľavá circumﬂexná koronárna artéria (vrátane jej vetiev),
d) pravá koronárna artéria (vrátane jej distálnej vetvy).
Procedúra zásahu v zmysle tejto deﬁnície musí byť potvrdená odborným kardiológom a potvrdená nálezmi na koronárnom angiograme.
Za poistnú udalosť angioplastika a implantácia koronárneho stentu sa nepovažuje:
a) jedna alebo viac procedúr v iba jednej hlavnej koronárnej artérie (vrátane jej vetiev),
b) interval viac ako 2 mesiace medzi dvoma procedúrami v dvoch alebo viac koronárnych artériách.
Nezhubný nádor mozgu - závažný stav
Nezhubný nádor mozgu – závažný stav znamená: diagnóza nezhubného nádoru mozgu, lokalizovaného v lebečnej klenbe vznikajúcej
v tkanive mozgu, mozgových blán alebo hlavových nervov. Tento nádor musí byť potvrdený deﬁnitívnou histológiou a liečený najmenej
jedným z nasledovných spôsobov:
a) kompletné alebo čiastočné chirurgické odstránenie, alebo
b) stereotaktická rádiochirurgia, alebo
c) rádioterapia.
Pokiaľ z lekárskeho hľadiska nie je možná liečba podľa bodu 3.8.1 tohto článku, musí byť u poisteného preukázaný trvalý neurologický
deﬁcit, ktorý pretrváva a je dokladovaný najmenej 3 mesiace po stanovení diagnózy a ktorý je spôsobený týmto nádorom. Diagnóza
podľa predchádzajúcej vety musí byť potvrdená odborným lekárom, neurológom a dokladovaná zobrazovacími metódami.
Za poistnú udalosť nezhubný nádor mozgu sa nepovažuje:
a) diagnóza alebo liečenie cýst, granulómov, hamartrómov, tepnovej alebo venóznej malformácie mozgu,
b) nádory hypofýzy.
Operácia koronárny by-pass - závažný stav
Operácia koronárny by-pass – závažný stav znamená: operácia na srdci pre zúženie alebo upchatie dvoch alebo viac koronárnych tepien.
Postihnuté miesto sa premosťuje štepom. Poistnou udalosťou sú srdcové operácie s plnou sternotomiou (t. j. s chirurgickým preťatím
hrudnej kosti) aj mini-invazívne operačné výkony (čiastočná sternotómia alebo torakotómia-chirurgické otvorenie hrudníka). Operácia
koronárny by-pass – závažný stav podľa predchádzajúcej vety musí byť z lekárskeho hľadiska nevyhnutná, čo je potrebné dokladovať
vyjadrením odborného lekára – kardiológa a výsledkami koronárnej angiograﬁe.
Deň vzniku poistnej udalosti je deň vykonania operácie koronárny by-pass – závažný stav podľa bodu 3.9.1 tohto článku. Operácia koronárny by-pass – závažný stav musí byť vykonaná na území Slovenskej republiky. Prípadná operácia koronárny by-pass – závažný stav
vykonaná v zahraničí sa považuje za poistnú udalosť iba v prípade ak bola vopred odsúhlasená zdravotnou poisťovňou, ktorá pôsobí
na území Slovenskej republiky, a to písomnou formou. Písomný súhlas zdravotnej poisťovne podľa predchádzajúcej vety je potrebné
predložiť poisťovni.
Za poistnú udalosť a nepovažuje:
a) angioplastika ani cievna výstuž (stent),
b) operatívne zúženie alebo upchatie jednej koronárnej tepny.
Transplantácia životne dôležitých orgánov, kostnej drene či kompozitného tkaniva - veľmi závažný stav
Transplantácia životne dôležitých orgánov, kostnej drene či kompozitného tkaniva - veľmi závažný stav znamená: podstúpenie transplantácie zo strany poisteného ako príjemcu jedného alebo viacerých z nasledujúcich transplantátov: srdce, obličky, pečeň (vrátane
rozdelenia pečene a prijatie pečene od živého darcu), pľúca (vrátane prijatia pľúcneho laloku od živého darcu alebo transplantácie pravých alebo ľavých pľúc), kostná dreň (allogénna transplantácia hematopoetických kmeňových buniek), tenké črevo, pankreas. Čiastočná
alebo úplná transplantácia tváre, transplantácia ruky, ramena či nohy (kompozitná transplantácia spojivového tkaniva) je v tejto deﬁnícii rovnako zahrnutá. Podmienky vedúce k transplantácií musia byť považované za neliečiteľné inými spôsobmi, čo je nutné dokladovať
príslušným špecializovaným lekárom.
Operácia transplantácia životne dôležitých orgánov, kostnej drene či kompozitného tkaniva - veľmi závažný stav musí byť vykonaná na
území Slovenskej republiky. Prípadná operácia transplantácia životne dôležitých orgánov, kostnej drene či kompozitného tkaniva - veľmi závažný stav vykonaná v zahraničí sa považuje za poistnú udalosť iba v prípade, ak bola vopred odsúhlasená zdravotnou poisťovňou,
ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky, a to písomnou formou. Písomný súhlas zdravotnej poisťovne podľa predchádzajúcej vety
je potrebné predložiť poisťovni.
Za poistnú udalosť transplantácia životne dôležitých orgánov, kostnej drene či kompozitného tkaniva sa nepovažuje:
a) transplantácia iných orgánov, iných častí tela a iných tkanív (vrátane rohovky a kože) ako je uvedené vyššie,
b) transplantácia iných buniek (vrátane ostrovných buniek a kmeňových buniek iných, ako hematopoetických).
Operácia aorty - veľmi závažný stav
Operácia aorty - veľmi závažný stav znamená: podstúpenie operácie vedúcej k liečeniu zúženia, upchatia, rozšírenia (aneuryzma) alebo
disekcie aorty. Zahrnuté pod touto deﬁníciou sú aj mini-invazívne výkony ako endovaskulárna oprava. Operácia aorty - veľmi závažný
stav musí byť z lekárskeho hľadiska nevyhnutná, čo je nutné dokladovať vyjadrením odborného lekára – kardiológa a dokladovaná
výsledkami echokardiograﬁe alebo katetrizačným vyšetrením.
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3.11.2 Operácia aorty - veľmi závažný stav vykonaná v zahraničí sa považuje za poistnú udalosť iba v prípade, ak bola vopred odsúhlasená
zdravotnou poisťovňou, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky, a to písomnou formou. Písomný súhlas zdravotnej poisťovne podľa
predchádzajúcej vety je potrebné predložiť poisťovni.
3.11.3 Za poistnú udalosť operácia aorty sa nepovažuje:
a) operácia akýchkoľvek vetví hrudnej alebo brušnej aorty (vrátane aortofemorálneho alebo aortoiliackého bypassu),
b) operácia aorty v súvislosti s dedičným postihnutím spojivového tkaniva (napr. Marfanov syndróm, Ehlerso-Danlosov syndróm),
c) operácie v dôsledku traumatického poranenia aorty.
3.12 Náhrada srdcovej chlopne - veľmi závažný stav
3.12.1 Náhrada srdcovej chlopne - veľmi závažný stav znamená: podstúpenie operácie vedúcej k náhrade alebo náprave jednej a viac srdcových
chlopní. Pod operáciu náhrada srdcovej chlopne sa rozumejú nasledujúce výkony, resp. metódy:
a) náhrada alebo náprava srdcovej chlopne pri plnej sternotómii (chirurgické preťatie hrudnej kosti), čiastočnej sternotómii alebo toraktómii, alebo
b) Rossova operácia, alebo
c) katétrova valvuloplastika-perkutánna balóniková valvuloplastika (PBV), alebo
d) katétrová náhrada aortálnej chlopne (TAVI).
Operácia musí byť z lekárskeho hľadiska nevyhnutná, čo je nutné dokladovať vyjadrením odborného lekára – kardiológa a musí byť
potvrdená výsledkami echokardiograﬁou alebo katetrizačným vyšetrením.
3.12.2 Operácia náhrada srdcovej chlopne - veľmi závažný stav, vykonaná v zahraničí, sa považuje za poistnú udalosť iba v prípade, ak bola
vopred odsúhlasená zdravotnou poisťovňou, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky, a to písomnou formou. Písomný súhlas zdravotnej poisťovne podľa predchádzajúcej vety je potrebné predložiť poisťovni.
3.12.3 Za poistnú udalosť náhrada srdcovej chlopne sa nepovažuje implementácia mitrálneho klipu.
3.13 Trvalá kolostómia - menej závažný stav
3.13.1 Trvalá kolostómia - menej závažný stav znamená: podstúpenie chirurgického zákroku, ktorého účelom je vyústenie hrubého čreva
brušnou stenou (kolostómia). Vývod odvádza obsah čreva (stolicu) do zberného vrecka, ktoré je upevnené k brušnej stene. Kolostómia
musí byť na mieste minimálne 12 mesiacov, aby bola považovaná za trvalú kolostómiu. Potreba trvalej kolostómie musí byť potvrdená
špecializovaným doktorom v odbore gastroentrológia.
3.13.2 Za poistnú udalosť trvalá kolostómia sa nepovažuje:
a) akákoľvek dočasná kolostómia, ktorá je odstrániteľná alebo u ktorej sa odstránenie predpokladá do 12 mesiacov od jej zavedenia
(chirurgického zákroku),
b) reverzná kolostómia počas 12 mesiacov po operácii.
3.14 Trvalá ileostómia - menej závažný stav
3.14.1 Trvalá ileostómia - menej závažný stav znamená: podstúpenie chirurgického zákroku, ktorého účelom je vytvoriť ileostómiu. Pod ileostómiou sa rozumie umelé vyústenie konca tenkého čreva prostredníctvom vývodu (stómia) cez brušnú stenu. Vývod odvádza črevný
obsah (stolicu) do zberného vrecka, ktoré je upevnené k brušnej stene. Ileostómia musí byť na mieste minimálne 12 mesiacov, aby bola
považovaná za trvalú ileostómiu a potreba trvalej ileostómie musí byť potvrdená špecializovaným lekárom v odbore gastroentrológia.
3.14.2 Za poistnú udalosť trvalá ileostómia sa nepovažuje:
a) akákoľvek dočasná ileostómia, ktorá je odstrániteľná alebo u ktorej sa odstránenie predpokladá do 12 mesiacov od jej zavedenia
(chirurgického zákroku),
b) reverzná ileostómia počas 12 mesiacov po operácii.
3.15 Trvalá tracheostómia - závažný stav
3.15.1 Trvalá tracheostómia - závažný stav znamená: podstúpenie chirurgického zákroku, ktorého účelom je vytvoriť trvalý otvor na priedušnici. Na priedušnici sa robí vertikálny rez a do vytvoreného otvoru sa vloží tracheostomická kanyla, ktorú postihnutý využíva na dýchanie
namiesto nosa, úst a hrtana. Tracheostómia musí trvať aspoň 12 mesiacov a potreba trvalej tracheostómie musí byť potvrdená špecializovaným lekárom v odbore ORL.
3.15.2 Za poistnú udalosť trvalá tracheostómia sa nepovažuje:
a) akákoľvek dočasná tracheostómia, ktorá je odstrániteľná alebo u ktorej sa odstránenie predpokladá do 12 mesiacov od jej zavedenia
(chirurgického zákroku),
b) reverzná tracheostómia počas 12 mesiacov po operácii.
3.16 Konečné štádium ochorenia obličiek - veľmi závažný stav
3.16.1 Konečné štádium ochorenia obličiek - veľmi závažný stav znamená:
a) chronické a nezvratné zlyhanie funkcie oboch obličiek, ktoré si vyžaduje liečbu umelou obličkou pri zaradení do pravidelného dialyzačného programu (hemodialýza alebo peritoneálna dialýza) alebo
b) musí byť vykonaná transplantácia obličiek.
Dialýza musí byť z lekárskeho hľadiska nevyhnutná, čo je potrebné dokladovať potvrdením lekára – špecialistu v odbore nefrológia.
3.16.2 Za poistnú udalosť sa nepovažuje dočasné zlyhanie obličiek, ktoré si vyžaduje dočasnú dialýzu.
3.17 Konečné štádium ochorenia pľúc - veľmi závažný stav
3.17.1 Konečné štádium ochorenia pľúc - veľmi závažný stav znamená: chronické ochorenie pľúc, vyúsťujúce do chronického respiračného zlyhania. Deﬁnitívne stanovenie diagnózy závažného ochorenia pľúc, výsledkom ktorých je chronické respiračné zlyhanie a výskyt všetkých
nasledujúcich príznakov:
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a) FEV1 (trvalé zníženie objemu úsilného výdychu za 1 sekundu na menej ako 1 liter) menej ako 40 % preukázaných na dvoch výskytoch najmenej 1 mesiac od seba,
b) liečenie kyslíkovou terapiou minimálne 16 hodín denne minimálne 3 mesiace,
c) trvalé zníženie parciálneho arteriálneho tlaku kyslíka (PaO2) pod 55mmHg vo výsledku analýzy krvných plynov bez predchádzajúcej
podpory kyslíkom.
Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom - pneumológom.
Konečné štádium ochorenia pečene - veľmi závažný stav
Konečné štádium ochorenia pečene - veľmi závažný stav znamená: ochorenie pečene sprevádzané cirhózou, ktoré je potvrdené odborným lekárom s dokázaným štádiom cirhózy pečene B – C podľa Childa - Pugh klasiﬁkácie a zároveň spĺňajúce najmenej 7 bodov. Skóre
je hodnotené všetkými nasledujúcimi kritériami:
a) celková hladina bilirubínu,
b) sérové hladiny albumínu,
c) závažnosť ascitu,
d) INR,
e) Hepatálna encefalopatia.
Diagnóza musí byť potvrdená Gastroenterológom a zdokumentovaná lekárskymi správami.
Za poistnú udalosť konečné štádium ochorenia pečene sa nepovažuje sekundárne ochorenie pečene v dôsledku užívania alkoholu alebo
drog (vrátane hepatitídy B alebo C následkom užívania drog).
Amputácia jednej končatiny - závažný stav
Amputácia jednej končatiny - závažný stav znamená: diagnóza kompletná amputácia jednej končatiny najmenej nad zápästím
v prípade hornej končatiny alebo nad členkom v prípade dolnej končatiny, ktorá vznikla v dôsledku úrazu alebo choroby (lekársky indikovaná amputácia). Diagnóza musí byť potvrdená lekárskym špecialistom.
Ochrnutie jednej končatiny - závažný stav
Ochrnutie jednej končatiny - závažný stav znamená: trvalá, úplná a nezvratná paralýza akejkoľvek končatiny v dôsledku úrazu alebo
ochorenia miechy či mozgu. V prípade hornej končatiny sa ochrnutie musí týkať minimálne časti od zápästia nižšie, v prípade dolnej
končatiny sa ochrnutie musí týkať minimálne časti od členka dole. Ochrnutie musí byť prítomné nepretržite po dobu viac ako 3 mesiace
a musí byť potvrdené špecialistom – neurológom a podložené klinickými a diagnostickými testami.
Za poistnú udalosť ochrnutie jednej končatiny sa nepovažuje, ak ochrnutie nastane v súvislosti s:
a) duševnou chorobou alebo poruchou správania,
b) Guillain-Barrého Syndrómom,
c) Periodickým alebo hereditárnym (dedičným) ochrnutím.
Amputácia dvoch a viac končatín - veľmi závažný stav
Amputácia dvoch a viac končatín - veľmi závažný stav znamená: amputácia akýchkoľvek dvoch končatín najmenej nad zápästím
v prípade hornej končatiny alebo nad členkom v prípade dolnej končatiny, ku ktorému prišlo v dôsledku úrazu alebo choroby (lekársky
indikovaná amputácia). Diagnóza musí byť potvrdená lekárskym špecialistom.
Ochrnutie dvoch a viac končatín - veľmi závažný stav
Ochrnutie dvoch a viac končatín - veľmi závažný stav znamená: trvalá, úplná a nezvratná paralýza akýchkoľvek dvoch a viac končatín
v dôsledku úrazu alebo ochorenia miechy či mozgu. V prípade hornej končatiny sa ochrnutie musí týkať minimálne časti od zápästia
nižšie, v prípade dolnej končatiny sa ochrnutie musí týkať minimálne časti od členka dole. Ochrnutie musí trvať viac ako 3 mesiace
a musí byť potvrdené špecialistom – neurológom a podporené klinickými a diagnostickými testami.
Za poistnú udalosť ochrnutie dvoch a viac končatín nepovažuje, ak ochrnutie nastane v súvislosti s:
a duševnou chorobou alebo poruchou správania,
b) Guillain-Barrého Syndrómom,
c) Periodickým alebo hereditárnym (dedičným) ochrnutím.
Strata schopnosti viesť osobné motorové vozidlo - menej závažný stav
Za stratu schopnosti viesť osobné motorové vozidlo – menej závažný stav sa považuje: trvalá a úplná strata zdravotnej spôsobilosti
viesť osobné motorové vozidlo skupiny B1 a B v dôsledku úrazu alebo choroby, ktorá vznikla/nastala počas poistnej doby Doplnkového poistenia. Choroba, porucha alebo stav vylučujúci uvedenú zdravotnú spôsobilosť musí byť jednoznačne, objektívne zistiteľný
a merateľný všeobecne uznávaným lekárskymi metódami. Konkrétne príčiny straty schopnosti viesť osobné motorové vozidlo, ktoré sú
pre uznanie poistnej udalosti považované za jednoznačné, sú uvedené v Tabuľke č. 1 „Objektívne príčiny vedúce ku strate schopnosti
viesť osobné motorové vozidlo.“, ktorá je uvedená v Prílohe týchto OPP. Pokiaľ prišlo k strate schopnosti viesť osobné motorové vozidlo
z dôvodu, ktorý nie je uvedený v tejto Tabuľke č. 1, posudzuje zdravotnú spôsobilosť poisteného poisťovňa, pričom ako podklad pre
posúdenie použije primerane Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke.
Strata schopnosti viesť osobné motorové vozidlo sa preukazuje:
a) lekárskym posudkom potvrdzujúcim zdravotné dôvody straty spôsobilosti vrátane lekárskej dokumentácie dokladajúcej konkrétnu
diagnózu, ktorá túto stratu spôsobila a súčasne
b) právoplatným rozhodnutím správneho orgánu o odňatí vodičského oprávnenia v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
a zmene a doplnení iných zákonov.
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3.23.3 Poisťovňa je oprávnená preskúmať zdravotný stav poisteného a dôvody vedúce k strate schopnosti viesť osobné motorové vozidlo
v zmysle objektívnych zdravotných dôvodov vedúcich k odňatiu vodičského oprávnenia.
3.23.4 Deň vzniku poistnej udalosti je dátum vystavenia lekárskeho posudku, ktorý potvrdzuje zdravotné dôvody straty schopnosti viesť
osobné motorové vozidlo, pokiaľ sú splnené a dokladované tiež všetky ostatné skutočnosti podľa bodu 3.23.1 tohto článku. V prípade zmeny legislatívy a/alebo zmeny postupov v zmysle pravidiel určených zákonom č. 8/2009 Z. z. alebo vyhláškou Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z. alebo objektívnych skutočností, ktoré podľa odborného alebo odôvodneného uváženia
poisťovne budú mať významný dopad na vznik poistnej udalosti strata schopnosti viesť motorové vozidlo oproti aktuálnym pravidlám
a situácii v čase vzniku platnosti týchto OPP, má poisťovňa právo posudzovať poistnú udalosť výlučne podľa aktuálnych pravidiel
v čase vzniku platnosti týchto OPP.
3.23.5 Za poistnú udalosť stratu schopnosti viesť osobné motorové vozidlo – menej závažný stav sa nepovažuje:
a) strata schopnosti viesť motorové vozidlo na základe zdravotnej spôsobilosti v súvislosti so závislosťou poisteného od alkoholu,
v dôsledku užitia alebo užívania alkoholu;
b) strata schopnosti viesť motorové vozidlo na základe zdravotnej spôsobilosti v súvislosti so závislosťou poisteného od iných návykových látok alebo liečiv alebo ich kombinácií, v dôsledku užitia alebo užívania iných návykových látok alebo liečiv;
c) strata schopnosti viesť motorové vozidlo na základe zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s duševnými poruchami, v dôsledku akejkoľvek psychiatrickej diagnózy alebo poruchy chovania, či akejkoľvek príčiny duševného charakteru u poisteného;
d) strata schopnosti viesť motorové vozidlo na základe zdravotnej spôsobilosti v súvislosti so syndrómom obštrukčného spánkového
apnoe u poisteného;
e) strata zdravotnej spôsobilosti poisteného vykonávať vedenie motorového vozidla ako pracovnú činnosť;
f) stav, kedy je poistený zdravotne spôsobilý k vedeniu motorového vozidla s podmienkou v zmysle príslušného právneho predpisu;
g) strata schopnosti viesť motorové vozidlo v prípade, kedy poistený nevyužil všetky dostupné a všeobecne lekárske uznávané možnosti
pre odstránenie zdravotného problému (napríklad podstúpenie operácie), ktorý viedol k strate schopnosti viesť motorové vozidlo;
h) strata schopnosti viesť motorové vozidlo v súvislosti s akýmikoľvek subjektívnymi dôvodmi bez existencie objektívnej a jednoznačne
merateľnej diagnózy.
3.24 Strata schopnosti používať horné končatiny - závažný stav
3.24.1 Strata schopnosti používať horné končatiny - závažný stav znamená: trvalá strata schopnosti používať horné končatiny, ktorá je charakterizovaná týmito dvoma podmienkami:
a) poistený nie je schopný zdvihnúť ani jednu svoju pažu do úrovne ramena a zároveň
b) poistený nie je schopný zdvihnúť predmet vážiaci 5 kg zo stola a preniesť ho 5 metrov ľavou alebo pravou rukou.
Podmienkou je, že poistený stratí trvale vymedzenú schopnosť počas neprerušovaného obdobia najmenej 12 mesiacov alebo sa jedná
z lekárskeho hľadiska o trvalý a stabilizovaný stav.
3.25 Strata schopnosti používať dolné končatiny - závažný stav
3.25.1 Strata schopnosti používať dolné končatiny závažný stav znamená: trvalá strata schopnosti používať nohy, ktorá je charakterizovaná
týmito podmienkami:
a) poistený nie je schopný bez cudzej pomoci prejsť aspoň 200 metrov po rovnom teréne alebo
b) poistený nie je schopný bez cudzej pomoci vyjsť aspoň 5 schodov hore a súčasne zísť 5 schodov dole.
Podmienkou je, že poistený stratí trvale vymedzenú schopnosť počas neprerušovaného obdobia najmenej 12 mesiacov alebo sa jedná
z lekárskeho hľadiska o trvalý a stabilizovaný stav.
3.26 Strata schopnosti samostatného pohybu v domácnosti - veľmi závažný stav
3.26.1 Strata schopnosti samostatného pohybu v domácnosti - veľmi závažný stav znamená: trvalú stratu schopnosti pohybu v domácnosti
poistenej osoby, ktorá k zaisteniu základných životných potrieb potrebuje nutnú asistenciu tretej osoby. Podmienkou je, že poistený stratí trvale vymedzenú schopnosť počas neprerušovaného obdobia najmenej 12 mesiacov alebo sa jedná z lekárskeho hľadiska
o trvalý, stabilizovaný a nezvratný stav. Poistná ochrana sa nevzťahuje na prípady, kedy poistený zvláda samostatný pohyb v domácnosti aj bez asistencie tretej osoby, napríklad v uspôsobených podmienkach za pomoci bariel alebo invalidného vozíka.
3.27 Kóma - veľmi závažný stav
3.27.1 Kóma - veľmi závažný stav znamená: potvrdenie diagnózy, ktorá preukazuje kontinuálny stav bezvedomia bez reakcie na vonkajšie
podnety alebo vnútorné potreby, a ktorá zároveň:
a) má výsledok skóre 8 a menej na Glasgow škále kómy trvajúcej najmenej 96 hodín,
b) zaistenie podpory základných životných systémov,
c) má za následok trvalé neurologické poškodenie prítomné najmenej 30 dní po nástupe do kómy.
3.27.2 Za poistnú udalosť kóma sa nepovažuje
a) kóma, ktorá je navodená za účelom liečby alebo
b) kóma v dôsledku nadmerného použitia alkoholu alebo drog.
3.28 Neplodnosť - menej závažný stav
3.28.1 Neplodnosť – menej závažný stav znamená potvrdenú diagnózu neplodnosť poisteného a následnú realizáciu prvého výkonu asistovanej reprodukcie (metóda IVF – ET) u poistenej osoby, resp. manželky alebo partnerky poistenej osoby v zmysle pravidiel určených
zákonom č. 577/2004 Z. z, o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Neplodnosť musí byť potvrdená odborným
lekárom – špecialistom.
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3.28.2 V prípade zmeny legislatívy a/alebo zmeny postupov zdravotných poisťovní v zmysle pravidiel určených zákonom č. 577/2004 Z. z,
alebo objektívnych skutočností, ktoré podľa odborného alebo odôvodneného uváženia poisťovne budú mať významný dopad na realizáciu a preplácanie prvého výkonu asistovanej reprodukcie oproti aktuálnym pravidlám a situácii v čase vzniku platnosti týchto OPP,
má poisťovňa právo posudzovať poistnú udalosť výlučne podľa aktuálnych pravidiel v čase vzniku platnosti týchto OPP.
3.28.3 Maximálnym poistným plnením pre neplodnosť je 10 % poistnej sumy maximálne však 1 500 EUR.
3.28.4 Nárok na poistné plnenie z ochorenia neplodnosť vzniká pre poisteného, ktorý v čase vzniku poistnej udalosti dosiahol aktuálny vek
aspoň 20 rokov a najviac 39 rokov.
4.
4.1
4.2

Obmedzenia poistného plnenia
Na toto doplnkové poistenie sa vzťahujú obmedzenia poistného plnenia podľa VPP.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje okrem prípadov uvedených vo VPP a v článku 3 týchto OPP poistná udalosť, ktorá nastala v dôsledku
úmyselného sebapoškodzovania alebo pokusu o samovraždu.

5.

Deň vzniku poistnej udalosti
Pre účely Doplnkového poistenia sa za deň vzniku poistnej udalosti považuje:
a) deň, ku ktorému bola odborným lekárom diagnostikovaná diagnóza deﬁnovaná v bode 3,
b) deň vykonania chirugického zákroku (operácie) deﬁnovaného v bode 3,
c) deň vystavenia lekárskeho posudku, ktorý potvrdzuje zdravotné dôvody straty schopnosti viesť motorové vozidlo, pokiaľ sú splnené
a dokladované tiež všetky ostatné podmienky vyplývajúce z deﬁnície poistnej udalosti,
d) deň, ku ktorému bol vykonaný chirurgický zákrok pre trvalú kolostómiu, trvalú ileostómiu, trvalú tracheostómiu,
e) deň vykonania operácie alebo prvého ožarovania nezhubného nádoru mozgu,
f) deň prvého realizovaného výkonu asistovanej reprodukcie, ktorý bol preplatený zdravotnou poisťovňou, nezávisle na úspešnosti
daného výkonu alebo budúcich výkonov,
ak poistený prežije dobu 30 dní odo dňa diagnostikovania závažnej choroby.

6.
6.1

Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške príslušného percenta poistnej sumy Doplnkového poistenia platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti zodpovedajúcemu diagnóze, resp. následku a závažnosti ochorenia, a to podľa
Tabuľky č. 2 „Percento plnenia podľa závažnosti následkov choroby alebo úrazu“, ktorá je uvedená v Prílohe týchto OPP.
Maximálne poistné plnenie za všetky poistné udalosti z Doplnkového poistenia je spolu 100 % poistnej sumy.
Pokiaľ príde ku vzniku poistnej udalosti, za ktorú poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške 100 % poistnej sumy alebo do výšky spolu
100 % poistnej sumy, Doplnkové poistenie zaniká v zmysle článku 11 týchto OPP.
Pokiaľ príde ku vzniku poistnej udalosti a poisťovňa vyplatí poistné plnenie za menej závažný stav alebo závažný stav podľa Tabuľky
č. 2, Doplnkové poistenie nezaniká výplatou poistného plnenia, ale pokračuje ďalej, až kým maximálna výška všetkých vyplatených
poistných plnení nedosiahne spolu 100 % poistnej sumy aktuálnej pri vzniku prvej poistnej udalosti.
Pokiaľ príde k opakovanému výskytu poistnej udalosti v dôsledku závažnej choroby alebo následku závažnej choroby z tohto Doplnkového poistenia, z ktorej/ktorého už raz bolo vyplatené poistné plnenie, poistený nemá nárok na ďalšie poistné plnenie z tejto diagnózy
alebo následku.
Pokiaľ jedna príčina (ochorenie alebo úraz) spôsobí viac diagnóz alebo následkov deﬁnovaných v Tabuľke č. 2, bude vyplatené poistné
plnenie za každú poistnú udalosť vo výške príslušného percenta zodpovedajúceho diagnóze, resp. následku a závažnosti ochorenia,
resp. následku podľa Tabuľky č. 2, pričom súčet týchto poistných plnení je maximálne 100 % poistnej sumy aktuálnej pri vzniku prvej
poistnej udalosti.
Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie, ak poistná udalosť nastala v priamej súvislosti s ochorením alebo úrazom, ktorého
príznaky alebo následky úrazu 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.
Limit poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti neplodnosť vo výške 1 500 EUR sa nezvyšuje z dôvodu ochrany pred inﬂáciou.

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7
6.8
6.9
7.
7.1
7.2

Poistné
V prípade vzniku poistnej udalosti s výplatou poistného plnenia pre menej závažný stav alebo závažný stav, zostáva výška poistného
nezmenená. Povinnosť poistníka platiť poistné naďalej pokračuje v zmysle ustanovení VPP.
V prípade, ak poistná suma bola zmenená v období od dátumu vzniku poistnej udalosti po nahlásenie poistnej udalosti, poisťovňa
upraví poistnú sumu spätne na výšku aktuálnu v čase vzniku poistnej udalosti a upraví poistné spätne (zvýši/zníži) podľa poistnej sumy
aktuálnej v čase vzniku poistnej udalosti.
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8.
8.1
8.2

8.3

9.
9.1
9.2

10.
10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

11.
11.1

Poistné plnenie pre kombináciu Doplnkového poistenia najčastejších závažných chorôb (ZCH4) a Doplnkového poistenia následkov závažných chorôb alebo úrazov (ZCHN).
Maximálne poistné plnenie za všetky poistné udalosti vzniknuté z Doplnkového poistenia najčastejších závažných chorôb (ZCH4)
a z tohto Doplnkového poistenia je spolu 100 % poistnej sumy aktuálnej pri vzniku prvej poistnej udalosti.
Pokiaľ jedna príčina (ochorenie alebo úraz) spôsobí viac diagnóz deﬁnovaných v Tabuľke č. 1 „Percento plnenia podľa závažnosti diagnostikovanej závažnej choroby“, ktorá tvorí Prílohu Osobitných poistných podmienok pre Doplnkové poistenie najčastejších závažných
chorôb (ZCH4) a v Tabuľke č. 2 uvedenej v týchto OPP, bude vyplatené poistné plnenie za každú poistnú udalosť vo výške uvedenej
v Prílohe týchto OPP a v Osobitných poistných podmienok pre Doplnkové poistenie najčastejších závažných chorôb (ZCH4), pričom
súčet týchto poistných plnení je maximálne 100 % poistnej sumy aktuálnej pri vzniku prvej poistnej udalosti.
Pokiaľ príde ku vzniku poistných udalostí deﬁnovaných v Tabuľke č. 1 „Percento plnenia podľa závažnosti diagnostikovanej závažnej choroby“, ktorá tvorí Prílohu Osobitných poistných podmienok pre Doplnkové poistenie najčastejších závažných chorôb (ZCH4)
a v Tabuľke č. 2 uvedenej v Prílohe týchto OPP, tak Doplnkové poistenia najčastejších závažných chorôb (ZCH4) a tieto Doplnkové poistenia nezanikajú, ale pokračujú ďalej, až kým maximálna výška všetkých vyplatených plnení nedosiahne 100 % poistnej sumy aktuálnej
pri vzniku prvej poistnej udalosti.
Poistná suma
Poistná suma Doplnkového poistenia najčastejších závažných chorôb (ZCH4) a zároveň tohto Doplnkového poistenia je dohodnutá
v poistnej zmluve a je spoločná pre obe tieto doplnkové poistenia.
V prípade, že dôjde ku vzniku poistnej udalosti, podľa článku 2, nie je možné zvýšiť, znížiť, ani zvyšovať z dôvodu ochrany pred inﬂáciou
poistnú sumu tohto Doplnkového poistenia žiadnym spôsobom.
Čakacia doba
Poisťovňa aplikuje pre Doplnkové poistenie pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 5 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom začiatku Doplnkového poistenia. Čakacia doba podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na poistnú udalosť
v dôsledku úrazu.
Poisťovňa aplikuje výlučne pre ochorenie neplodnosť čakaciu dobu v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom začiatku Doplnkového poistenia.
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.
Ak počas čakacej doby nastane poistná udalosť podľa článku 2 týchto OPP výlučne v dôsledku diagnózy neplodnosť, poisťovňa neposkytne poistné plnenie, poistné krytie pre riziko neplodnosť zaniká ku dňu vzniku tejto skutočnosti a Doplnkové poistenie pokračuje
podľa týchto OPP. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Doplnkové poistenie v tomto prípade pokračuje naďalej bez krytia rizika
neplodnosť a bez zmeny výšky poistného.
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 5 mesiacov, resp. 24 mesiacov pre ochorenie
neplodnosť 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 10.5, poisťovňa vyplatí poistnú sumu
Doplnkového poistenia v čiastke aktuálne platnej pred ostatným zvýšením poistnej sumy Doplnkového poistenia.
Zánik doplnkového poistenia
Doplnkové poistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj v týchto prípadoch
a) dňom zániku Doplnkového poistenia najčastejších závažných chorôb (ZCH4), alebo
b) dňom nasledujúcom po dni vzniku poistnej udalosti, pri ktorej bolo vyplatených spolu 100 % poistnej sumy.
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Príloha k Osobitným poistným podmienkam doplnkového poistenia
následkov závažných chorôb alebo úrazov (ZCHN)
Tabuľka č. 1: Objektívne príčiny vedúce
ku strate schopnosti viesť osobné motorové vozidlo
Strata schopnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu nesplnenia požiadaviek na zrak
Strata schopnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu nesplnenia požiadaviek na sluch
Strata schopnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu obmedzenej pohyblivosti
Strata schopnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu choroby, chyby alebo stavu kardiovaskulárneho systému
Strata schopnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu diabetes mellitus
Strata schopnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu choroby, chyby alebo stavu nervovej sústavy

Tabuľka č. 2 Percento plnenia podľa závažnosti následkov choroby alebo úrazu
Následok/Závažná choroba

Percento poistnej sumy vyplatenej pri poistnej udalosti
Menej závažný stav 25 %
Závažný stav 50 %

Strata sluchu, reči a zraku
(aj z dôvodu úrazu aj z dôvodu
choroby)

• Slepota – jednostranná

• Silná slabozrakosť
• Vážna strata sluchu

Rizikové operácie

• Angioplastika a implantácia
koronárneho stentu (cievna
výstuž)

• Nezhubný nádor mozgu
• Operácia koronárny by-pass,

Následky zlyhávania orgánov

• Trvalá kolostómia
(min. 12 mesiacov)
• Trvalá ileostómia
(min. 12 mesiacov)

• Trvalá tracheostómia
(min. 12 mesiacov)

Strata končatín (ochrnutie alebo
ampuácia končatín)

Strata mobility

Závažná choroba
Neplodnosť

• Amputácia jednej končatiny
(končatina nad členkom alebo
nad zápästím)
• Ochrnutie jednej končatiny
• Strata schopnosti používať
horné končatiny (min. 12
• Strata schopnosti viesť osobné mesiacov)
motorové vozidlo
• Strata schopnosti používať
dolné končatiny (min. 12
mesiacov)
Menej závažný stav 10 %
(maximálne však 1 500 EUR)
• IVF
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Veľmi závažný stav 100 %
• Slepota - obojstranná
• Úplná hluchota
• Strata reči
• Transplantácia životne dôležitých orgánov, kostnej drene či
kompozitného tkaniva
• Operácia aorty
• Náhrada srdcovej chlopne
• Konečné štádium
ochorenia obličiek
• Konečné štádium
ochorenia pľúc
• Konečné štádium
ochorenia pečene
• Amputácia dvoch a viac
končatín
• Ochrnutia dvoch a viac končatín
• Strata schopnosti samostatného pohybu v domácnosti
(min. 12 mesiacov)
• Kóma

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

