Osobitné poistné podmienky doplnkového poistenia
práceneschopnosti (PPNK)
To najdôležitejšie o vašom doplnkových poistení
Kedy plníme (poistná udalosť)?
V prípade práceneschopnosti poisťovňa poskytne poistné plnenie, ak:
a) práceneschopnosť trvala dlhšie ako minimálna doba práceneschopnosti dohodnutá v poistnej zmluve,
b) práceneschopnosť nastala počas poistnej doby,
c) následkom práceneschopnosti došlo k zníženiu alebo strate príjmu poisteného,
d) poistený, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“), si platí nemocenské poistenie
v Slovenskej republike.
Čo vám budeme plniť (poistné plnenie)?
Poistné plnenie sa poskytuje spätne od prvého dňa práceneschopnosti a určuje sa ako súčin celkovej dĺžky trvania
práceneschopnosti a poistnej sumy (dennej dávky). Maximálne poistené plnenie je 600 dní na jednu poistnú udalosť.
Kedy neplníme?
Čakacia doba
Poisťovňa aplikuje výlučne pre poistnú udalosť v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 2 mesiacov, ktorá začína
plynúť dňom začiatku Doplnkového poistenia. Čakacia doba sa nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu.
Čakacia doba sa aplikuje aj na každé zvýšenie poistnej sumy.
Ostatné
Na poistné plnenie podľa týchto OPP sa vzťahujú obmedzenia poistného plnenia podľa článku 18 VPP.
Čo nám musíte predložiť, aby sme vám plnili?
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
b) kópiu potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti,
c) lekárske správy z celého priebehu kontról počas práceneschopnosti,
d) v prípade SZČO, potvrdenie Sociálnej poisťovne o preberaní nemocenskej dávky počas práceneschopnosti.
Ďalšie dôležité informácie?
Poisteným z tohto Doplnkového poistenia môže byť len osoba, ktorá je nemocensky poistená podľa aktuálne
platných predpisov o sociálnom poistení. Práceneschopnosťou sa rozumie taký zdravotný stav poisteného, pri
ktorom poistený nemôže podľa lekárskeho potvrdenia vykonávať pre chorobu alebo úraz prácu a/alebo podnikanie uvedené v poistnej zmluve, vrátane riadiacej a kontrolnej činnosti a ani ich nevykonáva po prechodnú dobu,
a to ani po obmedzenú časť dňa. Doba trvania práceneschopnosti je počet kalendárnych dní od prvého dňa práceneschopnosti (vrátane) po deň ukončenia práceneschopnosti (vrátane). Poistený je za účelom určenia poistnej
sumy povinný oznamovať poisťovni zmeny vo výške čistého príjmu.
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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 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 pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného
poistenia podľa podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému
v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých
dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPP a sú deﬁnované vo VPP majú význam uvedený vo VPP.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2015.
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Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Doplnkového poistenia dosiahla vek aspoň 16 rokov a najviac 55 rokov.
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Poistná udalosť
Pre účely Doplnkového poistenia sa práceneschopnosťou rozumie taký zdravotný stav poisteného, pri ktorom poistený nemôže podľa lekárskeho potvrdenia vykonávať pre chorobu alebo úraz prácu a/alebo podnikanie uvedené v
poistnej zmluve, vrátane riadiacej a kontrolnej činnosti a ani ich nevykonáva po prechodnú dobu, a to ani po obmedzenú časť dňa (ďalej len „práceneschopnosť“).
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Minimálna doba trvania práceneschopnosti je počet kalendárnych dní dohodnutých v poistnej zmluve (ďalej len „Minimálna doba“).
Poistnou udalosťou je práceneschopnosť poisteného, ak súčasne
a) prvý deň práceneschopnosti nastane počas poistnej doby,
b) poistený bol nemocensky poistený v Slovenskej republike,
c) doba trvania práceneschopnosti je rovná alebo väčšia ako Minimálna doba. Pre účely posúdenia tejto podmienky
je rozhodujúca Minimálna doba platná v prvý deň práceneschopnosti,
d) práceneschopnosť má za následok zníženie alebo stratu príjmu poisteného.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, v ktorom po prvýkrát boli súčasne splnené všetky podmienky v článku 3.3.
Doba trvania práceneschopnosti je počet kalendárnych dní od prvého dňa práceneschopnosti (vrátane) po deň ukončenia práceneschopnosti (vrátane).
Poisťovňa má právo za účelom posúdenia vzniku poistnej udalosti nariadiť poistenému lekárske vyšetrenie a má právo
prostredníctvom odborného lekára určeného výlučne na základe vlastného uváženia preskúmať, či doba trvania práceneschopnosti zodpovedá zdravotnému stavu poisteného. Ak poisťovňa zistí, že doba trvania práceneschopnosti pre
danú diagnózu je neúmerne dlhšia ako priemerná doba liečenia ochorenia alebo následkov úrazu a toto predĺženie nie
je v lekárskej dokumentácií dostatočne odborne zdôvodnené, tak poisťovňa má právo poistné plnenie primerane znížiť
alebo rozhodnúť, že poistná udalosť podľa týchto OPP nevznikla. Ak poisťovňa v prípade podľa predchádzajúcej vety
vyplatila už poistné plnenie alebo preddavok naň, poisťovňa je oprávnená o vyplatenú čiastku znížiť aktuálnu hodnotu
osobného konta alebo požadovať vrátenie neoprávnene vyplateného poistného plnenia alebo preddavku, a to ku dňu
rozhodnutia poisťovne o znížení poistného plnenia alebo o tom, že poistná udalosť podľa týchto OPP nevznikla. O tejto
skutočnosti bude poisťovňa poistníka a poisteného ihneď ako to bude možné informovať. Týmto nie sú dotknuté alebo
obmedzené ďalšie oprávnenia poisťovne domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov.
Oprávnenia poisťovne podľa tohto článku 3 môže poisťovňa využiť pri každej poistnej udalosti z Doplnkového poistenia.
Pokiaľ je dôvodom práceneschopnosti viac ako jedna choroba alebo úraz, tak takáto práceneschopnosť sa považuje za jednu
poistnú udalosť. Doba trvania práceneschopnosti podľa predchádzajúcej vety je počet kalendárnych dní od prvého dňa práceneschopnosti po ukončenie práceneschopnosti. Do doby trvania práceneschopnosti podľa tohto bodu sa nezapočítava počet
dní práceneschopnosti, pri ktorej má Poisťovňa právo obmedziť poistné plnenie podľa čl. 11 týchto OPP.
Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá súčinu
a) aktuálnej poistnej sumy a
b) doby trvania práceneschopnosti podľa článku 3.5.
Výlučne pre účely tohto ustanovenia sa za jednu poistnú udalosť považujú viaceré poistné udalosti v dôsledku jednej diagnózy alebo úrazu, s dobou trvania zodpovedajúcou súčtu dôb trvania všetkých poistných udalostí v dôsledku jednej diagnózy alebo úrazu.
V prípade, že doba trvania práceneschopnosti pri vzniku jednej poistnej udalosti podľa článku 3.5 je dlhšia ako 600
kalendárnych dní, tak poistné plnenie bude zodpovedať 600 násobku Aktuálnej poistnej sumy.
Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie poistnej udalosti aj jej prešetrenie bolo
vykonané počas života poisteného.
V prípade, že je doba trvania práceneschopnosti dlhšia ako 30 dní, môže Poistený písomne požiadať o preddavok na
časť poistného plnenia, pričom podmienkou je predloženie potrebných dokladov v zmysle článku 9 týchto OPP.
V prípade, že bude dĺžka práceneschopnosti neúmerne dlhšia ako je z lekárskeho hľadiska obvyklá priemerná doba
liečenia pre dané ochorenie alebo následok úrazu, a toto predĺženie práceneschopnosti nebude dostatočne zdôvodnené, dĺžku práceneschopnosti stanoví poisťovateľ v spolupráci s lekárom poisťovne.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa poistná ochrana len na práceneschopnosť podľa právneho
poriadku Slovenskej republiky.
Poistná suma
Poistná suma Doplnkového poistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Poistná suma Doplnkového poistenia musí byť k rozhodujúcemu dňu menšia alebo rovná ako Maximálna poistná
suma. Maximálna poistná suma je určená v závislosti od čistého príjmu poisteného za 12 kalendárnych mesiacov
predchádzajúcich rozhodujúcemu dňu. Aktuálne maximálne výšky poistných súm v závislosti od čistého príjmu poisťovňa oznamuje zverejnením.
Poisťovňa je na základe oznámenia poisteného podľa článku 8, ktorý sa považuje zároveň za súhlas poisteného so
zmenou poistnej sumy, oprávnená zmeniť poistnú sumu spôsobom podľa článku 5.2 vyššie. Táto zmena sa stáva
účinnou schválením zo strany poisťovne formou vydania potvrdenia o uzavretí poistenia.
Ak poisťovňa zistí porušenie oznamovacej povinnosti poisteného podľa článku 8, je oprávnená znížiť poistné plnenie
formou zníženia poistnej sumy, tak aby bola podmienka v článku 5.2 splnená.
Pokiaľ nie je v týchto OPP výslovne uvedené inak, aktuálnou poistnou sumou sa rozumie poistná suma pre Doplnkové poistenie platná v prvý deň práceneschopnosti (ďalej len „Aktuálna poistná suma“).
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Poistná doba, začiatok, výročie a koniec doplnkového poistenia
Poistná doba Doplnkového poistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Ak deň začiatku Doplnkového poistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, sa za prvý rok poistnej
doby Doplnkového poistenia považuje doba medzi začiatkom Doplnkového poistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia. Poistná doba Doplnkového poistenia podľa predchádzajúcej vety uplynie na výročí Hlavného
poistenia.
Začiatok doplnkového poistenia je
a) 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 formou dodatku k poistnej zmluve, ak Doplnkové poistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie.
Doplnkové poistenie je možné uzavrieť len v prípade, že od začiatku doplnkového poistenia do konca poistnej doby
Hlavného poistenia zostávajú minimálne 3 roky.
Výročie Doplnkového poistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.
Koniec Doplnkového poistenia sa zhoduje s koncom poistnej doby Hlavného poistenia, pokiaľ doplnkové poistenie neskončí (nezanikne) už skôr podľa ustanovení VPP alebo článku 10.1 týchto OPP.
Čakacia doba
Poisťovňa aplikuje pre Doplnkové poistenie pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 2
mesiacov. Čakacia doba začína plynúť dňom začiatku Doplnkového poistenia podľa článku 6 týchto OPP. Pre vylúčenie pochybností sa čakacia doba podľa predchádzajúcej vety nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu.
Ak počas čakacej doby vznikne prvý deň práceneschopnosti, ktorej dôsledkom je poistná udalosť podľa článku 3
týchto OPP výlučne v dôsledku choroby, poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Skutočnosť podľa predchádzajúcej
vety nemá 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 2
mesiacov pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby. Čakacia doba 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 prvého dňa práceneschopnosti, ktorej dôsledkom je poistná udalosť 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.
Oznamovacia povinnosť
Poistený je povinný písomne a bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu o
a) každom znížení svojho čistého príjmu, ktoré má za následok porušenie podmienky podľa článku 5.2,
b) akékoľvek zmene týkajúcej sa práce a/alebo podnikania uvedenej v poistnej zmluve,
c) vzniku poistnej udalosti.
Poisťovňa je oprávnená ku dňu vzniku poistnej udalosti za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu vzniku
poistnej udalosti zisťovať čistý príjem v prípade poistených zamestnancov alebo, v prípade ak poistenému plynú príjmy
z podnikania, príjem zistený spôsobom podľa aktuálne platných pravidiel poisťovne.
Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
b) kópiu potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti,
c) lekárske správy z celého priebehu kontrol počas práceneschopnosti,
d) v prípade SZČO, potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenskej dávky počas práceneschopnosti.
Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
K vyplateniu preddavkov z dôvodu dlhodobej resp. predĺženej práceneschopnosti je potrebné doložiť doklady podľa
bodu 9.1 písm. b), c) prípadne aj d).
Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená
do slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.
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10 Zánik doplnkového poistenia
10.1 Okrem prípadov uvedených vo VPP Doplnkové poistenie zaniká, ak nastane niektorá z nasledujúcich skutočností
a) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
b) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy alebo jej dodatku o doplnkových poistení, alebo
c) o 0.00 hod. dňa výročia Doplnkového poistenia v roku, v ktorom poistený, dosiahne vek 62 rokov, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného, alebo
e) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Doplnkového poistenia dohodnutá v poistnej zmluve, alebo
f) o 0.00 hod. dňa, od ktorého bol poistenému priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok, alebo
g) o 0.00 hod. dňa, kedy doba trvania práceneschopnosti prekročila 600 dní pre jednu poistnú udalosť v kontexte
článku 4.2.
10.2 Poisťovňa má nárok na poistné za Doplnkové poistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Doplnkové poistenie
zaniklo.
11 Obmedzenia poistného plnenia
11.1 Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie, ak poistná udalosť vznikla
a) v súvislosti s ochorením, ktorého príznaky sa prejavili alebo boli diagnostikované pred začiatkom Doplnkového
poistenia alebo úrazom, ktorý nastal pred začiatkom Doplnkového poistenia,
b) v súvislosti s práceneschopnosťou z dôvodu liečby alkoholovej, drogovej alebo hráčskej závislosti, alebo aplikáciou liečby, ktorá nebola ordinovaná kvaliﬁkovaným lekárom,
c) v súvislosti s práceneschopnosťou z dôvodu úmyselného sebapoškodzovania, pokusu o samovraždu, vrodených
vývojových chorôb, psychických a mentálnych chorôb, epilepsie,
d) v súvislosti s práceneschopnosťou z dôvodu kozmetických a plastických zákrokov,
e) v súvislosti s práceneschopnosťou priamo alebo nepriamo súvisiacou s HIV pozitivitou alebo AIDS,
f) v súvisosti s pobytom v kúpeľoch, sanatóriách a rehabilitačných zariadeniach, okrem prípadov, kedy je pobyt nevyhnutnou súčasťou liečby choroby alebo úrazu,
g) v čase, kedy poistený poberal nemocenskú dávku v materstve alebo ošetrovné,
h) v súvislosti s tehotenstvom, ktoré vzniklo pred uplynutím čakacej doby,
i) v čase, kedy poistený nevykonával prácu alebo podnikanie, na základe ktorého bolo uzatvorené Doplnkové poistenie (t.j. doby, počas ktorej nebol zamestnaný alebo prerušil alebo ukončil živnostenské podnikanie alebo výkon
inej samostatne zárobkovej činnosti),
j) v čase, kedy Poistený nie je nemocensky poistený v zmysle článku 4.6. týchto OPP.
k) v čase, kedy sa Poistený nevie preukázať potvrdením zo Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenskej dávky počas
práceneschopnosti.
11.2 Na Doplnkové poistenie sa vzťahujú aj obmedzenia poistného plnenia uvedené v príslušných VPP.
12 Spoločné ustanovenia
12.1 Z Doplnkového poistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
12.2 Ak sa na základe objektívnych skutočností (najmä štatistických údajov) zvýši pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti ako je deﬁnovaná podľa článku 3 týchto OPP, je Poisťovňa oprávnená ku dňu výročia zvýšiť výšku poistného
pre Doplnkové poistenie. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného z dôvodu podľa predchádzajúcej vety, poisťovňa
automaticky zníži poistnú sumu Doplnkového poistenia na čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného.
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