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Zmluvné strany

Poistník 
Mesto Stupava
Hlavná 24, 900 31 Stupava 
IČO:00305081
bankové spojenie: Primá banka Slovensko a.s., č. ú.: SK14 5600 0000 0033 2064 4001 
v zastúpení: Ing. Mgr. art. Roman Maroš, primátor mesta

a 

Poisťovateľ
Allianz -  Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH:SK2020374862
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B 
bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava, č. ú.: 
v zastúpení: Mgr. Tomáš Potúček, riaditeľodboru poistenia firemných klientov

Ing. Janka Petrufová, vedúca oddelenia skupinového poistenia a upisovania osobitých rizík

uzavierajú podlä ust. §788  a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") túto skupinovú poistnú zmluvu (ďalej len „zmluva") 
o rizikovom životnom poistení a úrazovom poistení osôb.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Touto zmluvou sa pre každú poistenú osobu dojednáva rizikové životné poistenie podlä tarify R2.
2. Touto zmluvou sa pre každú poistenú osobu dojednávajú úrazové poistenia podľa taríf 11UP, 12UP 

alebo 13UPa H U P .
3. Touto zmluvou sa pre menovanú osobu dojednáva poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity 

(IN2) a poistenie kritických chorôb (1ZN).
4. Na rizikové životné poistenie dojednané touto zmluvou sa vzťahujú nasledovné podmienky (ďalej pod 

spoločným názvom „Poistné podmienky", pokiaľnie je uvedené inak):
a) Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej aj „VPP"),
b) Poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej aj ,,PP_Život)
c) Osobitné poistné podmienky pre rizikové životné poistenie (R2),

5. Na úrazové poistenie dojednané touto zmluvou sa vzťahujú nasledujúce poistné podmienky (ďalej 
pod spoločným názvom „Poistné podmienky", pokiaľnie je uvedené inak):

a) Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej aj „VPP"),
b) Poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej aj „PP_UP"),
c) Osobitné poistné podmienky pre poistenie smrti následkom úrazu (11 UP),
d) Osobitné poistné podmienky pre poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie (12UP),
e) Osobitné poistné podmienky pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou (13UP),
f) Príloha - Tabulka trvalých následkov úrazu - platná od 1.7.2009
g) Osobitné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia 

následkov úrazu (14UP),
h) Príloha - Tabulka plnenia za dobu liečenia úrazu - platná od 1.8.2015.

6. Na poistenie invalidity dojednané touto zmluvou sa vzťahujú nasledovné podmienky(dälej pod 
spoločným názvom „Poistné podmienky", pokiaľnie je uvedené inak):
a) Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej aj „VPP"),
b) Poistné podmienky pre poistenie invalidity (ďalej aj „PPJnvalidita)
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c) Osobitné poistné podmienky pre poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity (IN2),
7. Na poistenie kritických chorôb dojednané touto zmluvou sa vzťahujú nasledovné podmienky(ďalej 

pod spoločným názvom „Poistné podmienky", pokiaľ nie je uvedené inak):
a) Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej aj „VPP"),
b) Poistné podmienky pre poistenie kritických chorôb (ďalej aj „PP_Kritické choroby)
c) Osobitné poistné podmienky poistenie kritických chorôb (1ZN).

8. Poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9. Dynamika sa k poisteniam podľa tejto zmluvy nedojednáva.

ČLÁNOK I Poistená osoba, prihlasovanie, odhlasovanie, evidencia, zánik poistenia
1. Poistenou osobou je len tá fyzická osoba, ktorá súčasne spĺňa všetky podmienky podlá bodu 2. tohto 

článku zmluvy a je uvedená v zozname menovaných poistených osôb (ďalej len „Zoznam"), ktorý je 
prílohou č. 1 tejto zmluvy alebo poisťovateľ potvrdil jej prijatie do poistenia na základe Žiadosti o 
prijatie do poistenia (ďalej len „Žiadosť o prijatie"). Vzor tlačiva Žiadosti o prijatie je prílohou č. 2 tejto 
zmluvy.
Zoznam, Žiadosť o prijatie, potvrdenie poisťovateľa o poistení, ktoré ako akceptácia Žiadosti o prijatie 
spolu tvoria dodatok k zmluve, sú neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy.

2. Podmienky, ktoré musia spĺňať osoby uvedené v Zozname alebo v Žiadosti o prijatie (ďalej len 
„menované osoby"), aby sa stali poistenou osobou:
- vstupný vek fyzickej osoby je menej ako 70 rokov,
- fyzická osoba je riadnym príslušníkom dobrovoľného hasičského zboru,
- fyzická osoba je práceschopná.

3. Poistník svojím podpisom na Zozname a/alebo Žiadosti o prijatie potvrdzuje, že fyzická osoba, ktorú 
prihlasuje do poistenia spĺňa súčasne všetky podmienky podľa bodu 2. tohto článku zmluvy. O 
menovaných osobách, ktoré nepredložili vyplnený dotazník o zdravotnom stave poisteného, poistník 
zároveň podpísaním Zoznamu a/alebo Žiadosti o prijatie potvrdzuje, že nejde o osobu so zdravotným 
postihnutím alebo nejde o osobu, ktorá bola nepretržite práceneschopná v dôsledku choroby alebo 
úrazu dlhšie ako 4 týždne počas posledných 2 rokov.

4. V prípade, ak sa preukáže, že fyzická osoba nespĺňala súčasne všetky podmienky podľa bodu 2. tohto 
článku zmluvy, má sa za to, že poistné krytie podľa tejto zmluvy pre takúto osobu nevzniklo. 
Poisťovateľvráti poistníkovi sumu zaplatenú ako poistné za takúto osobu, pričom má právo si od tejto 
sumy odpočítať to, čo už plnil. Ak poskytnuté poistné plnenie presahuje výšku sumy zaplatenej ako 
poistné, fyzická osoba, ktorá nespĺňala súčasne všetky podmienky podľa bodu 2. tohto článku zmluvy, 
je povinná po výzve poisťovateľa bezodkladne vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie vo výške, ktorá 
presahuje sumu zaplatenú ako poistné.

5. Poisťovateľ nie je povinný z poistenia H UP, 12UP a 14UP (okrem výluk uvedených v P P JJP ) 
poskytnúť poistné plnenie, ak náhodná udalosť bližšie označená v príslušných poistných 
podmienkach nastane počas výkonu trestu odňatia slobody alebo počas výkonu trestu povinnej práce 
poistenej osoby alebo nastane pri vykonávaní nasledovných činností, profesií a športov:
- motoristické športy, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, potápanie do hĺbky viac ako 40 

metrov, rafting mimo Európy, aikido, skialpinizmus, jaskyniarstvo, horolezectvo/skalolezectvo,
- artista, akrobat, drezér/krotitel/chovateľ/ ošetrovateľ zvierat v cirkuse, kaskadér, banský/horský 

záchranár, horolezecký sprievodca, potápač -  záchranár (profesionál), potápač vykonávajúci 
montážnu a/alebo opravárenskú činnosť, speleológ, vojak útvaru v zahraničí,

- profesionálne vykonávaný šport alebo športová činnosť súčasťou na súťažiach najvyššej 
celoštátnej alebo medzinárodnej úrovne, vrátane tréningov, s výnimkou športov: šach, biliard, 
bridž, golf, jóga, kolky, minigolf, petang, roztlieskavanie, stolný hokej, stolný futbal, šípky, GO, 
bezkontaktné tai chi, pokiaľnie je dohodnuté inak,

Poisťovateľ nie je povinný z poistenia 13UP (okrem výluk uvedených v P P JJP ) poskytnúť poistné 
plnenie, ak náhodná udalosť bližšie označená v príslušných poistných podmienkach nastane počas 
výkonu trestu odňatia slobody alebo počas výkonu trestu povinnej práce poistenej osoby alebo 
nastane pri vykonávaní nasledovných činností, profesií a športov:



- motoristické športy, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, potápanie do l Ä J ' Ä B ' Š t o v ň a
metrov, rafting mimo Európy, aikido, bojové športy a umenia kontaktné, parašutizmus, 
paragliding, balónové lietanie, skialpinizmus, downhill, freeride, horolezectvo/skalolezectvo, 
jaskyniarstvo,

- artista, akrobat, baník (okrem povrch, ťažby), čistič vo výškach, čistič nádrží, člen jednotky 
rýchleho nasadenia, drevorubač/pilčík, drezér/krotitel/chovatel/ošetrovateľ zvierat v cirkuse, 
inštruktor lietania, kaskadér, pilot, letuška, stevard v lietadle, letecký navigátor, koksár/strojník 
koksárenskej pece, odpichár karbidovej pece, práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky, 
robotník pri ťažbe dreva, sniper, hasič/mechanik/narážač/strojvodca/strojník/tesár/vodič v bani, 
kaskadér, míner, pyrotechnik, výbušninár, strelmajster, banský/horský záchranár, 
hasič/mechanik/narážač/strojvodca/strojník/vodič/tesár v baniach, tunelár, horský/horolezecký 
sprievodca, potápač -  záchranár (profesionál), potápač vykonávajúci montážnu a/alebo 
opravárenskú činnosť a pod., speleológ, vojak útvaru v zahraničí, policajt služby rýchleho 
nasadenia, vyberač dlhov, osobný (telesný) strážca,

- profesionálne vykonávaný šport alebo športová činnosť súčasťou na súťažiach najvyššej
celoštátnej alebo medzinárodnej úrovne, vrátane tréningov, s výnimkou športov: šach, biliard,
bridž, golf, jóga, kolky, minigolf, petang, roztlieskavanie, stolný hokej, stolný fu tbal,, šípky, GO, 
bezkontaktné tai chi, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Poisťovateľ nie je povinný z poistenia 13UP (okrem výluk uvedených v P P J JP ) poskytnúť poistné 
plnenie, ak náhodná udalosť bližšie označená v príslušných poistných podmienkach nastane počas 
výkonu trestu odňatia slobody alebo počas výkonu trestu povinnej práce poistenej osoby alebo 
nastane pri vykonávaní nasledovných činností, profesií a športov:
- motoristické športy, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, potápanie do hĺbky viac ako 25

metrov, rafting mimo Európy, aikido, bojové športy a umenia kontaktné, parašutizmus,
paragliding, balónové lietanie, skialpinizmus, downhill, freeride, horolezectvo/skalolezectvo, 
jaskyniarstvo,

- artista, akrobat, baník (okrem povrch, ťažby), čistič vo výškach, čistič nádrží, člen jednotky 
rýchleho nasadenia, drevorubač/pilčík, drezér/krotitel/chovatel/ošetrovateľ zvierat v cirkuse, 
inštruktor lietania, kaskadér, pilot, letuška, stevard v lietadle, letecký navigátor, koksár/strojník 
koksárenskej pece, odpichár karbidovej pece, práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky, 
robotník pri ťažbe dreva, sniper, hasič/mechanik/narážač/strojvodca/strojník/tesár/vodič v bani, 
kaskadér, míner, pyrotechnik, výbušninár, strelmajster, banský/horský záchranár, 
hasič/mechanik/narážač/strojvodca/strojník/vodič/tesár v baniach, tunelár, horský/horolezecký 
sprievodca, potápač -  záchranár (profesionál), potápač vykonávajúci montážnu a/alebo 
opravárenskú činnosť a pod., speleológ, vojak útvaru v zahraničí, policajt služby rýchleho 
nasadenia, vyberač dlhov, osobný (telesný) strážca,

- profesionálne vykonávaný šport alebo športová činnosť súčasťou na súťažiach najvyššej 
celoštátnej alebo medzinárodnej úrovne, vrátane tréningov, s výnimkou športov: šach, biliard, 
bridž, golf, jóga, kolky, minigolf, petang, roztlieskavanie, stolný hokej, stolný fu tbal,, šípky, GO, 
bezkontaktné tai chi, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6. Poistenie menovaných osôb podlá bodu 1. tohto článku zmluvy:
a) Prihlásenie menovanej osoby vykoná poistník pri uzavretí zmluvy uvedením osoby v Zozname alebo 

počas platnosti zmluvy doručením Žiadosti o prijatie poisťovateľovi. Poistník je pri prihlasovaní 
povinný vždy uviesť povinné údaje a zároveň predložiť potrebné doklady.
Povinné údaje: meno a priezvisko poisteného, rodné číslo, požadovaný začiatok poistenia, pracovné 
zaradenie, kategória poistených osôb,
Potrebné doklady:
- pravdivo a úplne vyplnený dotazník o zdravotnom stave od osôb, ktoré sa považujú za osobu so 

zdravotným postihnutím (zmenená pracovná schopnosť) alebo boli nepretržite práceneschopné v 
dôsledku choroby alebo úrazu dlhšie ako 4 týždne počas posledných 2 rokov.
O poisťovaných osobách, ktoré nepredložili vyplnený dotazník o zdravotnom stave poisteného, 
poistník prehlasuje, že nemajú zmenenú pracovnú schopnosť alebo neboli nepretržite 
práceneschopné v dôsledku choroby alebo úrazu dlhšie ako 4 týždne počas posledných 2 rokov.



Pre ostatné poisťované osoby sa dotazník o zdravotnom stave vypĺňa podlä požiadavky poisťovateľa 
(vzor tlačiva je prílohou č.5 tejto zmluvy).

b) Odhlásenie menovanej osoby z poistenia vykoná poistník písomnou žiadosťou u poisťovatelä (dälej
len „Žiadosť o odhlásenie"), ktorej vzor je prílohou č. 2 tejto zmluvy.

c) Poistenie menovanej osoby uvedenej v Zozname začína dňom začiatku poistenia uvedenom
v Zozname, najskôr však dňom účinnosti zmluvy. Poistenie menovanej osoby prihlásenej počas 
platnosti zmluvy začína dňom, ktorý je uvedený v Žiadosti o prijatie, najskôr však nasledujúcim dňom 
po doručení úplne a správne vyplnenej Žiadosti o prijatie poisťovateľovi, pokiaľ nie je dohodnuté 
inak. Poisťovateľ ku každej Žiadosti o prijatie vystaví potvrdenie o poistení novej menovanej osoby.

d) Poistenie menovanej osoby končí:
- zánikom tejto zmluvy podľa Článku VI bodu 4., 5. a 7. zmluvy,
- výpoveďou poistenia podľa Článku VI bodu 2. a 3. zmluvy,
- uplynutím kalendárneho roka, v ktorom menovaná osoba dovŕšila 70 rokov, pokiaľ nie je 

dohodnuté inak. Poistenie môže byť na žiadosť poistníka predĺžené pri splnení dohodnutých 
podmienok.

- neuhradením poistného podlä Článku IV bodu 11. zmluvy,
- skončením výkonu činnosti dobrovoľného hasiča v dobrovoľnom hasičskom zbore alebo
- odhlásením osoby z poistenia podľa bodu 6. písmeno b) tohto článku zmluvy.
Poistenie končí dňom, kedy nastala skutočnosť zakladajúca zánik poistenia. V prípade odhlásenia 
osoby z poistenia skončí dňom, ktorý poistník uvedie v Žiadosti o odhlásenie ako koniec poistenia, 
nie však skôr ako doručením Žiadosti o odhlásenie poisťovateľovi.
Poistenie skončí taktiež iným spôsobom uvedeným v Občianskom zákonníku alebo inom všeobecne 
záväznom právnom predpise.
Poisťovateľ potvrdí koniec poistenia poistenej osoby dodatkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy.

e) Poistník je povinný bezodkladne oznamovať poisťovateľovi:
- skutočnosti rozhodné pre zánik poistenia poistených osôb,
- akúkolvek zmenu poskytnutých údajov, zmenu povolania, zamestnania, pracovného zaradenia, 

funkcie alebo športovej činnosti poisteného, do tej miery, v akej si ich poistník bol alebo mohol 
byť vedomý.

Za prípadné škody vzniknuté nedodržaním týchto povinností zodpovedá poistník.
7. Pre účely tohto poistenia je poistník povinný v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečiť 
predchádzajúci písomný súhlas poistenej osoby na spracúvanie osobných údajov pre účely poistenia 
podľa zmluvy v rozsahu a formou podlä prílohy č. 3 tejto zmluvy (Súhlas poistenej osoby), ktorý bude 
súčasťou osobného spisu poistenej osoby u poistníka a uchovávať ho najmenej 10 rokov od 
skončenia poistenia.

8. Osobné údaje poistených osôb, ktoré poistník poskytne poisťovateľovi na účely poistenia, budú 
spracúvané na základe zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník sa týmto zaväzuje, že poisťovateľovi poskytne osobné 
údaje poistených osôb, len ak títo udelia predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich 
osobných údajov na účely poistenia podlä ods. 7. tohto článku zmluvy. Poistník je povinný preukázať 
poisťovateľovi kedykolvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom poistených 
osôb. Poistník je zodpovedný za správnosť a pravdivosť ním poskytnutých údajov. Poistník je povinný 
bez zbytočného odkladu nahlásiť poisťovateľovi akúkolvek zmenu poskytnutých údajov.

ČLÁNOK II Predmet a rozsah poistenia, poistné plnenie
1. Touto zmluvou sa pre poistené osoby uvedené v Zozname alebo prijaté do poistenia počas trvania 

tejto zmluvy dojednáva:
a) Rizikové životné poistenie pre prípad smrti R2 - pre každú poistenú osobu sa dojednáva 

poistná suma 1 000 EUR a ročné poistné individuálne v rozsahu ako je uvedené 
v Zozname alebo v dodatku zmluvy.



b) Úrazové poistenie 11UP, 13UP a 14UP • pre každú poistenú osobirKategórie R^sa 
dojednáva tarifa poistenia, poistná suma a výška poistného v rozsahu ako je uvedené 
nižšie:

Kategória A Tarifa
poistenia

Poistná 
suma 
v EUR

Lehotné poistné v EUR za 1 osobu

1.RS 2.RS

Smrť následkom úrazu 11UP 5 000,00 1,00 2,00
Trvalé následky úrazu s 
progresiou 13UP 10 000,00 n ,o o 21,90

Denné odškodné počas 
nevyhnutného liečenia úrazu 14UP 10,00 21,30 38,90

Lehotné poistné v EUR za 1 osobu spolu 41,3 62,80

c) Úrazové poistenie 11UP, 12UP a 14UP - pre každú poistenú osobu Kategórie B sa 
dojednáva tarifa poistenia, poistná suma a výška poistného v rozsahu ako je uvedené 
nižšie:

Kategória B Tarifa
poistenia

Poistná 
suma 
v EUR

Lehotné poistné v EUR za 1 osobu
1.RS 2.RS

Smrť následkom úrazu 11UP 5 000,00 1,00 2,00
Trvalé následky úrazu bez 
progresívneho plnenia 12UP 10 000,00 8,90 17,90

Denné odškodné počas 
nevyhnutného liečenia úrazu 14UP 10,00 21,30 38,90

Lehotné poistné v EUR za 1 osobu spolu 39,20 58,80

d) Poistenie invalidity s jednorazovou výplatou IN2 - pre každú poistenú osobu Kategórie A 
sa dojednáva poistná suma 10 000.00 EUR a ročné poistné individuálne v rozsahu ako je 
uvedené v Zozname alebo v dodatku zmluvy.

e) Poistenie kritických chorôb - pre každú poistenú osobu Kategórie A sa dojednáva poistná 
suma 3 000.00 EUR a ročné poistné individuálne v rozsahu ako je uvedené v Zozname 
alebo v dodatku zmluvy.

2. Poistenie sa vzťahuje na úraz poisteného definovaný vo VPP, ktorý nastal počas trvania poistenia, 
v súlade s touto zmluvou pri zásahoch, tréningoch a súťažiach dobrovoľného hasičského zboru.

3. V poistení denného odškodného počas nevyhnutného liečenia úrazu sa pre výpočet poistného 
plnenia za dobu nevyhnutného liečenia vybraných následkov úrazu dojednáva limit poistnej sumy 
uvedený v príslušnom ustanovení OPP_14UP.

ČLÁNOK III Poistná doba a poistné obdobie
1. Poistná doba pre poistenie jednotlivej poistenej osoby je dohodnutá na dobu neurčitú (R2) najdlhšie 

však do zániku poistenia podľa tejto zmluvy.
2. Poistné obdobie je ročné.

ČLÁNOK IV Poistné
1. Poistné za úrazové poistenie je určené v Článku II bode 1 písm. b) a c) zmluvy a zahŕňa skupinovú

zlävu vo výške 15%. Rizikovú skupinu určí poisťovateľ podlá skutočne vykonávanej pracovnej činnosti 
uvedenej v Zozname alebo Žiadosti o prijatie.



2. Lehotné poistné za prvý rok poistenia rizikovým životným poistením R2 je pre každého poisteného 
uvedené v Zozname alebo v dodatku k zmluve, ak poisťovateľ potvrdil Žiadosť o prijatie, a určuje sa v 
závislosti od vstupného veku poisteného v súlade so sadzbami poistného uvedenými v prílohe č. 4 
zmluvy. Lehotné poistné zahŕňa obchodnú zľavu vo výške 10 %. Zmluvné strany sa dohodli, že počas 
trvania rizikového životného poistenia R2 sa lehotné poistné každoročne mení k výročnému dňu 
zmluvy v závislosti od zmeny aktuálneho veku poisteného, a to v súlade so sadzbami poistného 
uvedenými v prílohe č. 4 zmluvy. Aktuálnym vekom poisteného sa rozumie rozdiel medzi 
kalendárnym rokom, pre ktorý sa poistné na daný rok stanovuje, a rokom narodenia poisteného, 
ktorého vek sa stanovuje. Výsledné lehotné poistné v každom roku zahŕňa obchodnú zľavu vo výške 
10 %.

3. Lehotné poistné za prvý rok poistenia poistením jednorazovej výplaty v prípade invalidity IN2 je pre 
každého poisteného uvedené v Zozname alebo v dodatku k zmluve, ak poisťovateľ potvrdil Žiadosť o 
prijatie, a určuje sa v závislosti od vstupného veku poisteného v súlade so sadzbami poistného 
uvedenými v prílohe č. 6 zmluvy. Lehotné poistné zahŕňa obchodnú zľavu vo výške 10 %. Zmluvné 
strany sa dohodli, že počas trvania poistenia jednorazovej výplaty v prípade invalidity IN2 sa lehotné 
poistné každoročne mení k výročnému dňu zmluvy v závislosti od zmeny aktuálneho veku 
poisteného, a to v súlade so sadzbami poistného uvedenými v prílohe č. 6 zmluvy. Aktuálnym vekom 
poisteného sa rozumie rozdiel medzi kalendárnym rokom, pre ktorý sa poistné na daný rok stanovuje, 
a rokom narodenia poisteného, ktorého vek sa stanovuje. Výsledné lehotné poistné v každom roku 
zahŕňa obchodnú zľavu vo výške 10 %.

4. Lehotné poistné za prvý rok poistenia poistením kritických chorôb je pre každého poisteného 
uvedené v Zozname alebo v dodatku k zmluve, ak poisťovateľ potvrdil Žiadosť o prijatie, a určuje sa v 
závislosti od vstupného veku poisteného v súlade so sadzbami poistného uvedenými v prílohe č. 7 
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania poistenia kritických chorôb sa lehotné poistné 
každoročne mení k výročnému dňu zmluvy v závislosti od zmeny aktuálneho veku poisteného, a to v 
súlade so sadzbami poistného uvedenými v prílohe č. 7 zmluvy. Aktuálnym vekom poisteného sa 
rozumie rozdiel medzi kalendárnym rokom, pre ktorý sa poistné na daný rok stanovuje, a rokom 
narodenia poisteného, ktorého vek sa stanovuje.

5. Poisťovateľ má právo určiť k poistnému rizikovú prirážku podľa zdravotného stavu poisťovanej osoby.
6. Poistník je povinný platiť poistné na príslušné poistné obdobie podľa ustanovení tejto zmluvy. 

Poistné sa stanoví podľa aktuálneho počtu poistených osôb a lehotného poistného na začiatku 
poistného obdobia. Toto poistné možno meniť dohodou zmluvných strán.

7. Pokiaľ je začiatok poistenia jednotlivej poistenej osoby stanovený na iný deň ako je prvý deň 
poistného obdobia, poistník je povinný uhradiť poistné za skutočnú dobu trvania poistenia počas 
poistného obdobia. Poistné sa vypočíta ako násobok počtu dní skutočnej doby trvania poistenia počas 
poistného obdobia a lehotného poistného prepočítaného na 1 kalendárny deň. To isté platí aj pre 
prípad, keďje koniec poistenia stanovený na iný deň, ako posledný deň poistného obdobia.

8. Za poistenie menovanej osoby, ktorej poistenie začalo počas platnosti tejto zmluvy, je poisťovateľ 
oprávnený vystaviť predpis poistného pri vzniku poistenia. Poistník je povinný uhradiť poistné 
v termíne splatnosti podlä podkladu pre platbu poistného. V prípade, že poisťovateľ neuplatní toto 
právo, poistné bude vyúčtované podľa bodu 11. tohto článku zmluvy.

9. Za poistenie menovanej osoby, ktorej poistenie skončilo počas platnosti tejto zmluvy, je poistník 
oprávnený žiadať vrátenie nespotrebovaného poistného a poisťovateľ je povinný vrátiť 
nespotrebované poistné do 30 dní od doručenia žiadosti o vrátenie poistného na účet uvedený v 
žiadosti poistníka. V prípade, že si poistník neuplatní toto právo, poistné bude vyúčtované podlä 
bodu 11. tohto článku zmluvy.

10. Poistné je splatné do 15-tich dní odo dňa vystavenia podkladu pre platbu poistného na účet 
poisťovatelä uvedený v tejto zmluve. Variabilným symbolom platby je číslo tejto zmluvy. Prvé poistné 
je stanovené vo výške zodpovedajúceho poistného na prvé poistné obdobie pre osoby uvedené v 
Zozname.

11. Do 2 mesiacov od skončenia poistného obdobia, ako aj od skončenia platnosti alebo účinnosti 
zmluvy, vykoná poisťovateľ v spolupráci s poistníkom vyúčtovanie poistného (dálej len



„vyúčtovanie") za uplynulé poistné obdobie alebo do skončenia poistenia a môž^^tari<jv^"predpi§ ~ 
následného poistného na ďalšie poistné obdobie.

12. Poistník a poisťovateľ majú právo vzájomne si preveriť podkladové údaje a vyúčtovanie do troch 
mesiacov od vykonania vyúčtovania.

13. Ak poistník neuhradí poistné v termíne splatnosti, bude mu doručená upomienka alebo výzva na 
zaplatenie poistného. V prípade ak poistník ani na základe zaslanej upomienky alebo výzvy nezaplatí 
poistné, poistenie zanikne v súlade s Článkom 6 bodom 6. VPP.

ČLÁNOK V Hlásenie poistných udalostí
1. Poistník je povinný pri hlásení poistnej udalosti:

potvrdiť tlačivo hlásenia poistnej udalosti pečiatkou a podpisom svojho zodpovedného 
pracovníka,
vystaviť potvrdenie o tom, že osoba, ktorá utrpela úraz (s uvedením mena, priezviska, rodného 
čísla, bydliska) bola k dátumu vzniku úrazu v pracovnom pomere s poistníkom a zároveň potvrdiť, 
že k úrazu poisteného došlo pri činnosti, pre ktorú je poistenie dojednané, 
v prípade, ak ide o pracovný úraz, zároveň s oznámením úrazu predložiť vyplnené a potvrdené 
tlačivo „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“ .

2. Poistník zodpovedá za správne vyplnenie ako aj za prípadné zneužitie dokladov súvisiacich s poistením 
alebo týkajúcich sa poistenia, ktoré je povinný poisťovateľovi vystaviť alebo potvrdiť podľa tejto zmluvy 
pracovníkmi, ktorých touto činnosťou poveril. Poistník je povinný nahradiť poisťovateľovi prípadnú 
škodu, ktorá poisťovateľovi vznikne, nesprávnym vyplnením prípadne zneužitím takýchto dokladov zo 
strany povereného pracovníka poistníka. Poistník nezodpovedá za škodu, ak k takémuto nesprávnemu 
vyplneniu alebo zneužitiu dokladov došlo konaním, nekonaním a/alebo opomenutím iných osôb než 
jeho poverených pracovníkov, napr. konaním poistených osôb.

3. Ak vzniklo právo na poistné plnenie z úrazového poistenia fyzickej osobe, ktorá nemá na území 
Slovenskej republiky trvalý pobyt, je povinná poisťovateľovi predložiť:
a) lekárske správy a zdravotnú dokumentáciu týkajúcu sa poistnej udalosti v slovenskom jazyku 

(úradne overený preklad),
b) ďalšie doklady požadované poisťovateľom v slovenskom jazyku (úradne overený preklad).

ČLÁNOK VI Záverečné ustanovenia
1. Akákolvek zmena tejto zmluvy alebo dodatok k zmluve musia byť vyhotovené písomne. Táto zmluva 

je zároveň poistkou v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Na požiadanie poistníka 
alebo poisteného poisťovateľvystaví potvrdenie o poistení aj poistenej osobe.

2. Poistník môže poistenie menovanej osoby vypovedať písomne najneskôr 6 týždňov pred koncom 
poistného obdobia. Písomná výpoveď musí byť druhej zmluvnej strane doručená pred začiatkom 
plynutia tejto lehoty. Poistenie menovanej osoby zanikne koncom poistného obdobia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že poistenie menovanej osoby môže vypovedať každá zmluvná strana do 
dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy alebo po doručení Žiadosti o prijatie poisťovateľovi. Výpovedná 
lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže písomne vypovedať poistník ku koncu poistného 
obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Zmluva vtákom 
prípade zanikne uplynutím poistného obdobia.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže písomne vypovedať každá zmluvná strana do dvoch 
mesiacov po nadobudnutí jej platnosti. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistná 
zmluva zanikne.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká okamihom zániku právnickej osoby, ktorá je poistníkom, 
bez právneho nástupcu.

7. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím zmluvy oboznámený s:
a) Poistnými podmienkami a všetkými skutočnosťami o poistení osôb dôležitými pre poistníka a 

vyplývajúcimi zo zmluvy, najmä s povinnosťami poistníka a poistených a aj s dôsledkami ich



porušenia, ako aj s údajmi v zmysle ustanovenia § 792a Občianskeho zákonníka v platnom znení 
a v písomnej podobe tieto informácie obdržal,

b) Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s § 70 ods. 4 zákona č. 39 / 2015 
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uvedená informácia je k dispozícii aj na internetovej stránke poisťovatelá, na adrese 
www.allianzsp.sk.

8. Poistník sa zaväzuje poučiť a oboznámiť poisťované osoby, resp. ich zástupcov s rozsahom poistenia, 
Poistnými podmienkami, s právami a povinnosťami poistených osôb v zmysle tejto zmluvy vrátane jej 
príloh, najmä s postupom v prípade poistnej udalosti a s obmedzením povinnosti poisťovateľa plniť. 
Poisťovateľa poistník sa dohodli, že za pravdivé zodpovedanie otázok týkajúcich sa zdravotného stavu 
poisteného zodpovedá iba poistená osoba.

9. Poistník vyhlasuje, že finančné prostriedky, ktoré použil na úhradu poistného, sú jeho vlastníctvom, že 
zmluvu uzatvára vo vlastnom mene a na vlastný účet.

10. Poistník prehlasuje, že si je vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane 
peňažného plnenia v zmysle §32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 
18/1996 Z. z..

11. Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, poistník týmto prehlasuje, že v 
rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo 
ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp 
transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Poistník vyhlasuje, že nie je osobou s osobitným vzťahom k poisťovateľovi v zmysle platného zákona o 
poisťovníctve. V prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, berie na vedomie, že táto zmluva je v 
zmysle § 71 ods. 1 platného zákona o poisťovníctve od počiatku neplatná.

13. Na dobu trvania zmluvy sa obe strany zaväzujú k vzájomnej spolupráci pri výkone práv a povinností, 
ktoré z nej vyplývajú.

14. Zmluvné strany deklarujú, že majú záujem všetky spory z tejto zmluvy alebo z jej výkladu riešiť 
prednostne zmierovacím konaním.

15. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v 
troch rovnopisoch, dva pre poistníka, jeden pre poisťovatelá.

16. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 02.10.2017 a uzaviera sa na dobu neurčitú.

V Bratislave, dňa 28.9.2017
Za Allianz - Slovenskú poisťovňu, a. s.:

Mgr. Tomáš Potúček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov

Ing. Janka Petrufová
vedúca oddelenia skupinového poistenia 
a upisovania osobitých rizík

Prílohy zmluvy:
Príloha č. 1 - Zoznam menovaných poistených osôb
Príloha č. 2 - Žiadosť o prijatie/odhlásenie menovanej osoby do/z poistenia
Príloha č. 3 - Súhlas poistenej osoby
Príloha č.4 - Sadzby poistného pre životné poistenie R2
Príloha č. 5 - Dotazník o zdravotnom stave poisteného
Poistnú zmluvu vystavil: Ing. Janka Petrufová, oddelenie skupinového poistenia a upisovania osobitých rizík, +421 2 5963 2279 PZ 080001325 
Finančný agent: Comfort Finance, a.s., člen sk. RESPECT Slovakia, získateľské číslo 9038 8/9

JUDr. Rastislav Zimmermann, +421 915 808 288
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Príloha č.6 - Sadzby poistného pre poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity |N^l0 v e n s ^  po isťo vňa 
Príloha č. 7 - Sadzby poistného pre poistenie kritických chorôb 1ZN 
Tabulka a graf progresívneho plnenia za trvalé následky úrazu

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb schválené 31.07.2015,
Poistné podmienky pre životné poistenie schválené 01.12.2015,
Osobitné poistné podmienky pre rizikové životné poistenie (R2) schválené 15.11.2012,
Poistné podmienky pre úrazové poistenie schválené 15.12.2014,
Osobitné poistné podmienky pre poistenie smrti následkom úrazu (11UP) schválené 01.10.2015,
Osobitné poistné podmienky pre poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie (12UP) schválené 
01.06.2016,
Osobitné poistné podmienky pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou (13UP) schválené 
01.06.2016,
Príloha - Tabulka trvalých následkov úrazu - platná od 1.7.2009,
Osobitné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov 
úrazu (14UP) schválené 01.06.2016,
Príloha - Tabulka plnenia za dobu liečenia úrazu - platná od 1.8.2015,
Poistné podmienky pre poistenie invalidity schválené 15.12.2014,
Osobitné poistné podmienky pre poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity (IN2) schválené 
01.06.2016,
Poistné podmienky pre poistenie kritických chorôb schválené 14.10.2011,
Osobitné poistné podmienky pre poistenie kritických chorôb (1 ZN) schválené 01.06.2016.



ZOZNAM MENOVANÝCH POISTENÝCH OSÔB K POISTNEJ ZMLUVE číslo 080001325 
Poistník: Mesto Stupava

Rizikové životné poistenie R2 Úrazové poistenie

Por.
č.

Meno a priezvisko 
poisteného

Dátum
narodenia

Pracovné
zaradenie

Začiatok
poistenia

Poistná 
suma v 

poistení R2 
v súlade so 
zmluvou

rate
Lehotné 

poistné za R2 
po zľave

Riziková
skupina

Poistná suma
Lehotné 

poistné za

11UP 12UP 13UP 14UP
11UP,

12UP/13UPa
14UP

1 Milan Peschl 1 000,00 € 140,81 12,70€ 2 5 000 € 10000C 10€ 62,80 €
2 Roman Slepánek 1 000,00 € 66,96 6,00 € 2 5 000€ 10 000 € 10€ 62,80 €
3 Michal Bubnič 1 000,00 € 24,00 2,20 € 2 5 000 € 10 000C 10€ 62,80 €
4 Ján Belačič 1 000,00 € 20,65 1,90 € 2 5 000€ 10 000 € 10€ 62,80 €
5 Branislav Ivan =3 1 000,00 € 61,09 5,50 € 2 5 000 € 10000C 10€ 62,80 €
6 Stanislav Remenec O-Q 1 000,00 € 47,24 4,30 € 2 5 000 € 10 000 € 10€ 62,80 €
7 Peter Brúder Nl

O >* 1 000,00 € 25,44 2,30 € 2 5 000€ 10000C 10€ 62,80 €
8 Tomáš Horváth '<L> ľ3 1 000,00 € 32,42 2,90 € 2 5 000 € 10 000 € 10€ 62,80 €
9 Peter Bubnič LO>U E

M 1 000,00 € 23,04 2,10 € 2 5 000 € 10000C 10€ 62,80 €
10 Martin Brliť 03_d qT 1 000,00 € 24,00 2,20 € 2 5 000 € 10 000 € 10€ 62,80 €
11 Jozef Ďurovič OJC oc 1 000,00 € 32,42 2,90 € 2 5 000C 10 000 € 10€ 62,80 €
12 Marián Buchta

'<L>.C Q_13 1001,00 € 47,24 4,30 € 2 5000C 10 000 € 10€ 62,80 €
13 Sebastián Markovič >o to

Q) 1 002,00 € 21,38 1,90 € 2 5 000 € 10000C 10€ 62,80 €
14 Pavol Šembera -g U) >̂ 1 003,00 € 83,64 7,60 € 2 5 000 € 10000C 10€ 62,80 €
15 Marek Danko q

■O E
M 1 004,00 € 25,55 2,30 € 2 5 000C 10000C 10€ 62,80 €

16 Lukáš Pero 1 >5 > 1 000,00 € 19,75 1,80 € 2 5 000C 10 000 € 10€ 62,80 €
17 František Matulník N— 1 000,00 € 633,28 57,00 € 2 5 000 € 10 000 € 10€ 58,80 €
18 tóbert Bubnič Q- 1 000,00 € 83,64 7,50 € 2 5 000€ 10 000 € 10€ 62,80 €
19 Veronika Brúderoví 1 000,00 € 25,38 2,30 € 2 5 000 € 10 000 € 10€ 62,80 €
20 Róbert Slepánek 1 000,00 € 499,04 44,90 € 2 5 000 € 10 000 € 10€ 58,80 €
21 Vlarek Slepánek 1 000,00 € 14,74 1,30 € 2 5000€ 10 000 € 10€ 62,80 €
22 Tomáš Fišer 1 000,00 € 57,00 5,10€ 2 5000€ 10 000 € 10€ 62,80 €

................ „  - .................



ZOZNAM MENOVANÝCH POISTENÝCH OSÔ 
Poistník: Mesto Stupava

Poistenie jednorázovej výplaty v 
prípade invalidity IN2

Poistenie kritických chorôb 
1ZN

Por.
č.

Meno a priezvisko 
poisteného

Dátum
narodenia Poistná suma IN2 Lehotné poistné 

IN2
Poistná suma 

1ZN
Lehotné poistné 

1ZN

spolu
lehotné
poistné

1 Milan Peschi 10 000€ 150,90 € 3 000,00 € 45,70 € 272,10 €
2 Roman Slepánek 14 10 000 € 68,20 € 3 000,00 € 21,50€ 158,50 €
3 Michal Bubnič r\r\ 10000C 21,60€ 3 000,00 € 8,40 € 95,00 €
4 Ján Belačič 10000€ 16,90 3 000,00 € 7,40 € 89,00 €
5 Branislav Ivan 10 000 € 60,40 € 3 000,00 € 18,90 € 147,60 €
6 Stanislav Remenec A. 10 000C 44,20 € 3 000,00 € 15,60 € 126,90 €
7 Peter Brúder - 10000C 23,70 € 3 000,00 € 9,10 € 97,90 €
8 Tomáš Horváth 10 000€ 28,70 € 3 000,00 € 11, 10 € 105,50 €
9 Peter Bubnič 10000C 20,90 € 3 000,00 € 8,00 € 93,80 €
10 Martin Brliť 10000€ 21,60€ 3 000,00 € 8,40 € 95,00 €
11 Jozef Ďurovič 10 000 € 28,70 € 3 000,00 € 11,10 € 105,50 €
12 Marián Buchta 10 000 € 44,20 € 3 000,00 € 15,60 € 126,90 €
13 Sebastián Markovič i 10000C 17,60 € 3 000,00 € 7,40 € 89,70 €
14 Javol Šembera 10 000 € 86,70 € 3 000,00 € 27,10€ 184,20 €
15 Marek Danko 10000C 22,50 € 3 000,00 € 8,70 € 96,30 €
16 Lukáš Pero 10000C 16,00 € 3 000,00 € 7,40 € 88,00 €
17 František Matulník \ 115,80 €
18 Róbert Bubnič 10 000 € 86,70 € 3 000,00 € 27,10 € 184,10 €
19 Veronika Brúderová 10 000 € 22,40 € 3 000,00 € 8,90 € 96,40 €
20 Róbert Slepánek i 103,70 €
21 Marek Slepánek ■ 10 000 € 10,70€ 3 000,00 € 7,40 € 82,20 €
22 Tomáš Fišer 10 000 € 53,50 € 3 000,00 € 17,80 € 139,20 €

2 693,30 €

Allianz (fii)
Slovenská poisťovňa



Vyjadrenie poistníka:

Osobné údaje poistených osôb, ktoré poistník poskytuje poisťovatelovi na účely poistenia, budú spracúvané na základe zákona č. 39 / 2015 Z .z. o poisťovníctve a o zmene a doplne 
poisťovatelovi poskytuje osobné údaje len tých poistených osôb, ktorí udelili predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poistenia podlá vyšši 
na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom poistených osôb. Poistník je zodpovedný za správnosť a pravdivosť ním poskytnutých údajov. Poistník je povinný bez

Poistník potvrdzuje, že osoby uvedené v tomto Zozname spĺňajú podmienky podľa poistnej zmluvy. O menovaných poistených osobách, ktoré nepredložili vyplnený dotazník o zdr 
zdravotným postihnutím alebo neboli nepretržite práceneschopné v dôsledku choroby alebo úrazu dlhšie ako 4 týždne počas posledných 2 rokov.

V Bratislave dňa: 28.09.2017

pečiatka poistovdic.a 
a podpis opRHmHTCj'Q ______

A l l i a n z  ($ )
Allinny *!0venská poisťovňa 
A"ianz Slovenská poisťovňa 3 s 

_ ústredie ,la>a-s.
8?5 7,, T ké.horad4-2-l2Z±6ratisJava ,

dňa: ■?/? O.) 7 *  f* -

pečiatka poistníka, meno, priezvisko 
a podpis oprávnenej osooy
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Q l  R E S P E C T

Záznam z rokovania
finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia 

s profesionálnym klientom pred uzatvorením/zmenou poistnej zmluvy
podľa ust. § 33 a nasl. záko n a č. 1 8 6/2009  Z .z . o finančnom  sp ro stre d k o v an í a finančnom  

po radenstve  a o zm en e  a doplnení n iektorých záko no v v  zn en í n esko rších  predpisov  
(ď alej len „zákon o finančnom  sp ro stred ko van í a finančnom  p o rad en stve")

S am o sta tn ý  fin an čn ý  ag ent:
Respect S lovakia , s .r .o .
S íd lo : V a lo v a  3 8 , 9 2 1  01 P ie šťa n y , IČ O : 3 4  1 0 7  0 6 1 ,
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu T rnava , Oddiel: S ro , Vložka číslo : 529/T 
Zapísaný v registri vedenom  Národnou Bankou Slovenska pod číslom : 34938 
Konajúci: Comfort Finance, a .s .
(ďalej len "finančný agent")

a
P rofesionálny  k lien t:
Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava 
IČO : 305 081
Konajúci: Ing . Mgr. art. Roman Maroš, primátor 
(ďalej len "klient")

vyhotovili tento záznam  o požiadavkách a potrebách klienta 
súvisiacich s uzatvorením /zm enou poistnej zm luvy (ďalej len "záznam "):

1 . K lient má záujem  o finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia 
pre nasledovné poistné riziko : Skupinové úrazové poistenie členov Dobrovoľného 
hasičského zboru m esta Stupava s krytím : Sm rť, Sm rť úrazom , T rva lá  invalid ita, Trvalé 
následky úrazu, Denné odškodné počas doby liečenie úrazu a krytie  závažných ochorení.

2. Základná špecifikácia požiadaviek a potrieb klienta v rámci poisťovaného riz ika : 
Skupinové úrazové poistenie členov Dobrovoľného hasičského zboru m esta Stupava
- požaduje klient nejaké špeciálne požiadavky a potreby vo vzťahu na poistnú zm luvu? 
d nie □ áno, ide o tieto špeciálne požiadavky a potreby:

3. Klient výslovne odmietol nasledovné poistné riziká a možné dojednania v poistnej
zm luve, napriek skutočnosti, že na ich možnosť bol zo strany finančného agenta 
upozornený: Klient súh lasí s param etram i a podmienkami poistenia

4 . Dôvody, pre ktoré finančný agent odporúča výber daného poistného produktu:
Rozsah poskytnutého poistného krytia v oblastí poistených rizík a zároveň výška 
poskytnutých poistných súm v pomere k cene poistného. Poistné krytie  osôb vyššieho 
veku vykonávajúcich  rizikovú činnosť. Výsledná cena poistného v kom parácii s poistným 
krytím .

- porovnávané poistné produkty: Skupinové úrazové poistenie G eneráli, Skupinové 
úrazové poistenie A llianz, Skupinové úrazové poistenie Colonnade

5. Sprostredkovaný poistný produkt: Skupinové úrazové poistenie
Poisťovňa: Allianz poisťovňa, a .s .

6 . Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich s poistným produktom :
- poistné - vý ška : 2 .6 9 3 ,3 0  (eu r) - splatnosť: ročne

7. Osobitné upozornenia: pri zm ene počtu poistených osôb je  potrebné vždy
aktualizovať ich zoznam  pre účely poistenia.



E S P E C T

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z ,z . o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle ust. § 31 zákona 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je  finančný agent oprávnený získavať 
osobné údaje a iné informácie od klienta súvisiace s výkonom finančného sprostredkovania 
bez jeho súhlasu. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov je  možné nájsť 
na internetovej stránke www.respect-slovakia.sk.

Spoločnosť Respect Slovakia, s .r .o . a poisťovňa PREMIUM Insurance Company Limited 
sú majetkovo a personálne prepojené, pričom bližšie informácie o tomto prepojení a jeho 
dôsledkoch obsahujú základné informácie pre profesionálneho klienta.

Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu a zároveň 
potvrdzuje, že prevzal rovnopis tohto záznamu a prevzal a bol oboznámený so základnými 
informáciami pre profesionálneho klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Klient zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený 
so Všeobecnými poistnými podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami, Zmluvnými 
dojedaniami a osobitnými dojednaniami vzťahujúcimi sa k poisťovanému poistnému riziku, 
ktoré je predmetom tohto záznamu a formulárom o dôležitých zmluvných podmienkach 
uzatváranej poistnej zmluvy v zmysle ust. § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z .z . o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Klient svojím podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že všetkým  vyššie uvedeným

http://www.respect-slovakia.sk
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Dotazník o zdravotnom stave poisteného pre skupinové poistenie osôb

Priezvisko, meno,titul \ k \ 0  Č  R  ľ

Ulica, číslo, miesto ¡.

PSČ

Zamestnanie (prac. zarad.)

Zamestnávateľ 

Číslo poistnej zmluvy

£ K

Telefón r

Rodné číslo

Meno, adresa, telefónne číslo lekára, u ktorého má poistený zdravotnú kartu v evidencii. Výška
poisteného

:m

Hmotnosť 
poisteného 

kg

ÁNO NIE

1)

2)
3)

4)

Fajčili ste v posledných 12 mesiacoch cigarety, cigary, fajku alebo ste inak užívali tabak?
(ak áno, konkretizujte a uveďte denné množstvo)
Ste v súčasnej dobe práceneschopný? (ak áno, uvedte jej dôvod a dátum odkedy)

Utrpeli ste úraz, ktorý zanechal trvalé následky, alebo v posledných troch rokoch akýkolvek úraz?
(ak áno, uveďte aký úraz, kedy, dĺžku a spôsob liečby, následky úrazu)
Ste alebo boli ste liečený alebo sledovaný pre nižšie uvedené ochorenia alebo sa u Vás vyskytli 
ich príznaky: (ak áno, uvedte ochorenie/príznaky, odkedy, súčasný stav)
•ori^r ~>riip srdca, ciev, vysoký krvný tlak, mozgová alebo srdcová príhoda • nádorové ochorenie, 
ochorenie lymfatických uzlín • ochorenie pľúc a dýchacích ciest, astma • ochorenie krvi
• ochorenie tráviaceho traktu, pečene, pankreasu, poruchy metabolizmu, cukrovka • ochorení« 
štítnej žľazy, endokrinného systému • ochorenie močového a pohlavného systému • AIDS, 
HlV-pozitivita, hepatitída, TBC; infekčné ochorenia, ktoré zanechali následky • nervové alebo 
psychické poruchy; chronický únavový syndróm • liečba v dôsledku užívania alkoholu, liekov, drog 
alebo inej závislosti, príp. odporučenie na liečbu • poškodenie alebo ochorenie očí, uší
• neuritída, ischias, reumatizmus, artritída, dna, psoriáza, ochorenie alebo poškodenie svalov, 
kostí, kĺbov, chrbtice • iné ochorenia, poškodenia
Máte v najbližších 6 mesiacoch plánovanú akúkolvek operáciu? (ak áno, uvedte dôvod, diagnózu, 
dátum, nemocnicu)
Užívate pravidelne lieky? (ak áno, uveďte názov lieku, odkedy, ako často)

7) Vyskytli sa u Vašich rodičov alebo súrodencov pred dosiahnutím veku 60 rokov ochorenia srdca, 
nádory, mozgová príhoda, skleróza multiplex, polycystické ochorenie obličiek, cukrovka, dedičné 
ochorenia, Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba? na túto otázku odpovedajte iba v prípade 
dojednaného poistenia kritických chorôb

Ste uznaný invalidným alebo žiadali ste o invalidný dôchodok? (ak áno, uveďte dôvod, obdobie 
od - do, % poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť)
Športujete? (ak áno, uvedte šport a spôsob vykonávania - rekreačne, amatérsky, profesionálne, ak 
v súťažiach, uvedte druh súťaže)

10) Ste vystavený zvláštnym nebezpečenstvám pri pracovných alebo iných činnostiach, napr. silné 
žiarenie, výbušniny, potápanie, parašutizmus, rýchlostné preteky, súkromné a športové lety, 
horolezectvo, poľovníctvo a pod.? (ak áno, konkretizujte druh činnosti a ako často za rok sa 
činnosti venujete)

11) Boli ste v posledných 2 rokoch dlhšie ako 4 týždne práceneschopný z dôvodu choroby alebo 
úrazu? (ak áno, uvedte dôvod, kedy a ako dlho trvala PN)

12) Ste pravák? na túto otázku odpovedajte iba v prípade dojednaného poistenia trvalých 
následkov úrazu

5)

6)

8)

9)

□  □



Ak ste na niektorú z otázok odpovedali „ÁNO", uvedte, prosíme, číslo otázky a všetky podrobnosti podľa pokynov 
uvedených pri otázke.

Vyhlásenie poisteného
Beriem na vedomie, že osobné údaje nachádzajúce sa na tomto tlačive som poisťovateľovi povinný poskytnúť v zmysle 
platného zákona o poisťovníctve a že budú spracúvané v informačnom systéme poisťovateľa. Zároveň beriem na vedomie, 
že poisťovateľ je oprávnený získať uvedené osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič 
informácií. Zároveň dávam súhlas so sprístupňovaním / poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím 
stranám a s ich spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním 
pohľadávok a zaisťovniam za účelom zaistenia. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak sú v poistnej zmluve uvedené osobné 
údaje inej osoby, mám od tejto osoby písomný súhlas k ich použitiu pre účely poistenia v zmysle poistnej zmluvy, plnenia 
podľa poistných podmienok a likvidácie poistnej udalosti.
Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa sú úplné a pravdivé.
Som si vedomý(á), že nepravdivé, či neúplné odpovede môžu mať za následok odstúpenie od zmluvy, alebo zníženie, či 
odmietnutie plnenia v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, poistných podmienok a zmluvných dojednaní. 
Vyhlasujem, že súhlasím s tým, aby poisťovateľ zisťoval a prešetroval môj zdravotný stav u všetkých lekárov, v zdravotníckych 
zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, v ktorých som sa liečil(a), liečim sa alebo sa budem liečiť. 
Splnomocňujem lekára, zdravotnícke zariadenie a zariadenia poskytujúce zdravotnícku starostlivosť k vyhotoveniu 
lekárskych správ, výpisov zo zdravotnej dokumentácie, či jej zapožičaniu za účelom prípadných zmien poistnej zmluvy a pre 
vybavovanie poistnej udalosti i na dobu po mojej smrti. Zároveň zbavujem povinnosti zachovávať mlčanlivosť voči 
poisťovateľovi všetkých lekárov, ktorí ma liečia, liečili ma alebo ma budú liečiť, alebo s ktorými konzultujem, konzultoval(a) 
som alebo budem konzultovať svoj zdravotný stav.

Dátum
7 o - ľ &

Podpis poisteného n,o agenta
alebo jeho zákonného zástupcu, zastupujúceho poisťovateľa

ak sú iní ako poistník (odtlačok pečiatky)
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Dotazník o zdravotnom stave poisteného pre skupinové poistenie osôb

Priezvisko, meno, titul

Ulica, číslo, miesto 

PSČ

Zamestnanie (prac. zarad.)

Zamestnávateľ

Číslo poistnej zmluvy

f f A* r u í~
H (  u

C
Ĺ

VL- /r A ’ T / ■ P £ ( <

n _
" 1 ' ■ 

--
Telefó

Rodné číslo

Meno, adresa, telefónne číslo lekára, u ktorého má nnietenú »Hrauntnň kartu v evidencii.

L

Výška 
poisteného 

cm

Hmotnosť 
poisteného 

kg

1)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

ANO NIE
Fajčili ste v posledných 12 mesiacoch cigarety, cigary, fajku alebo ste inak užívali tabak?
(ak áno, konkretizujte a uveďte denné množstvo)

2) Ste v súčasnej dobe práceneschopný? (ak áno, uvedte jej dôvod a dátum odkedy)
Utrpeli ste úraz, ktorý zanechal trvalé následky, alebo v posledných troch rokoch akýkolvek úraz?
(ak áno, uveďte aký úraz, kedy, dĺžku a spôsob liečby, následky úrazu)
Ste alebo boli ste liečený alebo sledovaný pre nižšie uvedené ochorenia alebo sa u Vás vyskytli 
ich príznaky: (ak áno, uveďte ochorenie/príznaky, odkedy, súčasný stav)
•ochorenie srdca, ciev, vysoký krvný tlak, mozgová alebo srdcová príhoda • nádorové ochorenie, 
ochorenie lymfatických uzlín • ochorenie pľúc a dýchacích ciest, astma • ochorenie krvi
• ochorenie tráviaceho traktu, pečene, pankreasu, poruchy metabolizmu, cukrovka • ochorenie 
štítnej žľazy, endokrinného systému • ochorenie močového a pohlavného systému • AIDS, 
HlV-pozitivita, hepatitída, TBC; infekčné ochorenia, ktoré zanechali následky • nervové alebo 
psychické poruchy; chronický únavový syndróm • liečba v dôsledku užívania alkoholu, liekov, drog 
alebo inej závislosti, príp. odporučenie na liečbu • poškodenie alebo ochorenie očí, uší
• neuritída, Ischias, reumatizmus, artritída, dna, psoriáza, ochorenie alebo poškodenie svalov, 
kostí, kĺbov, chrbtice • iné ochorenia, poškodenia
Máte v najbližších 6 mesiacoch plánovanú akúkolvek operáciu? (ak áno, uveďte dôvod, diagnózu, 
dátum, nemocnicu)
Užívate pravidelne lieky? (ak áno, uvedte názov lieku, odkedy, ako často)

7) Vyskytli sa u Vašich rodičov alebo súrodencov pred dosiahnutím veku 60 rokov ochorenia srdca, 
nádory, mozgová príhoda, skleróza multiplex, polycystické ochorenie obličiek, cukrovka, dedičné 
ochorenia, Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba? na túto otázku odpovedajte iba v prípade 
dojednaného poistenia kritických chorôb

Ste uznaný invalidným alebo žiadali ste o invalidný dôchodok? (ak áno, uveďte dôvod, obdobie 
od - do, % poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť)
Športujete? (ak áno, uveďte šport a spôsob vykonávania - rekreačne, amatérsky, profesionálne, ak 
v súťažiach, uvedte druh súťaže)

10) Ste vystavený zvláštnym nebezpečenstvám pri pracovných alebo iných činnostiach, napr. silné 
žiarenie, výbušniny, potápanie, parašutizmus, rýchlostné preteky, súkromné a športové lety, 
horolezectvo, poľovníctvo a pod.? (ak áno, konkretizujte druh činnosti a ako často za rok sa 
činnosti venujete)

11) Boli ste v posledných 2 rokoch dlhšie ako 4 týždne práceneschopný z dôvodu choroby alebo 
úrazu? (ak áno, uveďte dôvod, kedy a ako dlho trvala PN)

12) Ste pravák? na túto otázku odpovedajte iba v prípade dojednaného poistenia trvalých 
následkov úrazu



Ak ste na niektorú ľ  otázok odpovedali „ÁNO", uvedte, prosíme, číslo otázky a všetky podrobnosti podľa pokynov 
uvedených pri otázke.
r

/

Vyhlásenie poisteného
Beriem na vedomie, že osobné údaje nachádzajúce sa na tomto tlačive som poisťovateľovi povinný poskytnúť v zmysle 
platného zákona o poisťovníctve a že budú spracúvané v informačnom systéme poisťovateľa. Zároveň beriem na vedomie, 
že poisťovateľ je oprávnený získať uvedené osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič 
informácií. Zároveň dávam súhlas so sprístupňovaním / poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím 
stranám a s ich spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním 
pohľadávok a zaisťovniam za účelom zaistenia. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak sú v poistnej zmluve uvedené osobné 
údaje inej osoby, mám od tejto osoby písomný súhlas k ich použitiu pre účely poistenia v zmysle poistnej zmluvy, plnenia 
podľa poistných podmienok a likvidácie poistnej udalosti.
Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa sú úplné a pravdivé.
Som si vedomý(á), že nepravdivé, či neúplné odpovede môžu mať za následok odstúpenie od zmluvy, alebo zníženie, či 
odmietnutie plnenia v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, poistných podmienok a zmluvných dojednaní. 
Vyhlasujem, že súhlasím s tým, aby poisťovateľ zisťoval a prešetroval môj zdravotný stav u všetkých lekárov, v zdravotníckych 
zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, v ktorých som sa liečil(a), liečim sa alebo sa budem liečiť. 
Splnomocňujem lekára, zdravotnícke zariadenie a zariadenia poskytujúce zdravotnícku starostlivosť k vyhotoveniu 
lekárskych správ, výpisov zo zdravotnej dokumentácie, či jej zapožičaniu za účelom prípadných zmien poistnej zmluvy a pre 
vybavovanie poistnej udalosti i na dobu po mojej smrti. Zároveň zbavujem povinnosti zachovávať mlčanlivosť voči 
poisťovateľovi všetkých lekárov, ktorí ma liečia, liečili ma alebo ma budú liečiť, alebo s ktorými konzultujem, konzultoval(a) 
som alebo budem konzultovať svoj zdravotný stav.

Dátum

r~Pfl. HTôl. lal d k lif—

JPodpis poisteného 
alebojeho zákonného zástupcu, 

ak sú iní ako poistník

loayenta
'za stu p u jú ce h o  poisťovateľa 

(odtlačok pečiatky)



Tarifa R2
Sadzobník ročného poistného v EUR 

pre poistnú sumu 10 000 EUR 
platný od 1.12.2012

vek
x vek xtyp B typ C
15 13,92 12,96 15
16 14,74 13,73 16
17 15,57 14,50 17
18 17,03 15,85 18
19 18,40 17,13 19
20 19,75 18,39 20
21 20,65 19,23 21
22 21,38 19,91 22
23 21,41 19,93 23
24 21,89 20,38 24
25 22,43 20,89 25
26 22,28 20,74 26
27 23,04 21,45 27
28 24,00 22,35 28
29 25,55 23,79 29
30 25,38 23,63 30
31 25,44 23,68 31
32 26,52 24,69 32
33 30,16 28,08 33
34 32,42 30,19 34
35 33,36 31,06 35
36 34,54 32,16 36
37 37,35 34,78 37
38 41,93 39,04 38
39 47,24 43,99 39
40 53,10 49,44 40
41 57,00 53,07 41
42 61,09 56,87 42
43 66,96 62,34 43
44 73,88 68,78 44
45 83,64 77,87 45
46 93,76 87,30 46
47 104,40 97,20 47
48 115,01 107,08 48
49 127,78 118,97 49
50 140,81 131,10 50
51 152,16 141,67 51
52 161,06 149,95 52
53 174,02 162,02 53
54 191,64 178,42 54
55 208,27 193,90 55

vek
x

vek
xtyp B typ C

56 218,62 203,55 56
57 233,83 217,71 57
58 263,54 245,37 58
59 296,76 276,29 59
60 320,12 298,05 60
61 338,62 315,27 61
62 362,87 337,85 62
63 400,50 372,88 63
64 434,12 404,18 64
65 463,29 431,34 65
66 499,04 464,62 66
67 537,90 500,80 67
68 583,23 543,01 68
69 633,28 589,60 69
70 692,58 644,82 70
71 764,14 711,44 71
72 824,70 767,82 72
73 901,64 839,45 73
74 958,18 892,10 74
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Dotazník o zdravotnom stave poisteného pre skupinové poistenie osôb

Priezvisko, meno, titul
Ulica, číslo, miesto 

PSČ

Zamestnanie (prac. zarad.)

Zamestnávateľ
Číslo poistnej zmluvy

Telefón

Rodné číslo /

Meno, adresa, telefónne číslo lekára, u ktorého má poistený zdravotnú kartu v evidencii. Výška Hmotnosť
poisteného poisteného

kgcm

1)

3)

4)

Fajčili ste v posledných 12 mesiacoch cigarety, cigary, fajku alebo ste inak užívali tabak?
(ak áno, konkretizujte a uveďte denné množstvo)

2) Ste v súčasnej dobe práceneschopný? (ak áno, uveďte jej dôvod a dátum odkedy)
Utrpeli ste úraz, ktorý zanechal trvalé následty, alebo v posledných troch rokoch akýkolvek úraz?
(ak áno, uveďte aký úraz, kedy, dĺžku a spôsob liečby, následky úrazu)
Ste alebo boli ste liečený alebo sledovaný pre nižšie uvedené ochorenia alebo sa u Vás vyskytli 
ich príznaky: (ak áno, uveďte ochorenie/príznaky, odkedy, súčasný stav)
•ochorenie srdca, ciev, vysoký krvný tlak, mozgová alebo srdcová príhoda • nádorové ochorenie, 
ochorenie lymfatických uzlín • ochorenie pľúc a dýchacích ciest, astma • ochorenie krvi
• ochorenie tráviaceho traktu, pečene, pankreasu, poruchy metabolizmu, cukrovka • ochorenie 
štítnej žľazy, endokrinného systému • ochorenie močového a pohlavného systému • AIDS, 
HlV-pozitivita, hepatitída, TBC; infekčné ochorenia, ktoré zanechali následky • nervové alebo 
psychické poruchy; chronický únavový syndróm • liečba v dôsledku užívania alkoholu, liekov, drog 
alebo inej závislosti, príp. odporučenie na liečbu • poškodenie alebo ochorenie očí, uší
• neuritída, ischias, reumatizmus, artritída, dna, psoriáza, ochorenie alebo poškodenie svalov, 
kostí, kĺbov, chrbtice • iné ochorenia, poškodenia
Máte v najbližších 6 mesiacoch plánovanú akúkolvek operáciu? (ak áno, uveďte dôvod, diagnózu, 
dátum, nemocnicu)
Užívate pravidelne lieky? (ak áno, uvedte názov lieku, odkedy, ako často)
Vyskytli sa u Vašich rodičov alebo súrodencov pred dosiahnutím veku 60 rokov ochorenia srdca, 
nádory, mozgová príhoda, skleróza multiplex, polycystické ochorenie obličiek, cukrovka, dedičné 
ochorenia, Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba? na túto otázku odpovedajte iba v prípade 
dojednaného poistenia kritických chorôb

Ste uznaný invalidným alebo žiadali ste o invalidný dôchodok? (ak áno, uveďte dôvod, obdobie 
od - do, % poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť)
Športujete? (ak áno, uveďte šport a spôsob vykonávania - rekreačne, amatérsky, profesionálne, ak 
v súťažiach, uveďte druh súťaže)

10) Ste vystavený zvláštnym nebezpečenstvám pri pracovných alebo iných činnostiach, napr. silné 
žiarenie, výbušniny, potápanie, parašutizmus, rýchlostné preteky, súkromné a športové lety, 
horolezectvo, poľovníctvo a pod.? (ak áno, konkretizujte druh činnosti a ako často za rok sa 
činnosti venujete)

11) Boli ste v posledných 2 rokoch dlhšie ako 4 týždne práceneschopný z dôvodu choroby alebo 
úrazu? (ak áno, uveďte dôvod, kedy a ako dlho trvala PN)

12) Ste pravák? na túto otázku odpovedajte iba v prípade dojednaného poistenia trvalých 
následkov úrazu

ANO NIE

□  □  

□  □  
□  □

□  □

5)

6) 
T )

8)

9)

□ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □



Tarifa IN2
Sadzobník ročného poistného v EUR 

pre poistnú sumu 1 000 EUR

vek vek
x x
15 0,79 15
16 0,79 16
17 0,92 17
18 1,02 18
19 1,11 19
20 1.19 20
21 1,25 21
22 1.31 22
23 1,36 23
24 1,40 24
25 1,45 25
26 1,49 26
27 1,54 27
28 1,60 28
29 1,67 29
30 1,66 30
31 1,75 31
32 1,86 32
33 1,98 33
34 2,13 34
35 2,30 35
36 2,50 36
37 2,72 37
38 2,98 38
39 3,27 39
40 3,51 40
41 3,96 41
42 4,47 42
43 5,05 43
44 5,70 44
45 6,42 45
46 7,23 46
47 8,12 47
48 9,12 48
49 10,21 49
50 11,18 50
51 12,48 51
52 13,90 52
53 15,45 53
54 17,13 54
55 18,97 55

vek
x

vek
x

56 20,96 56
57 23,11 57
58 25,44 58
59 27,95 59
60 31,29 60
61 34,94 61
62 38,90 62
63 43,20 63
64 47,86 64



Tarifa 1ZN
Sadzobník ročného poistného v EUR 

pre poistnú sumu 10 000 EUR

vek vek
x x
15 24,52 15
16 24,52 16
17 24,52 17
18 24,52 18
19 24,52 19
20 24,52 20
21 24,52 21
22 24,52 22
23 24,52 23
24 24,52 24
25 24,52 25
26 25,49 26
27 26,78 27
28 27,84 28
29 28,99 29
30 29,61 30
31 30,41 31
32 31,48 32
33 34,45 33
34 36,92 34
35 39,98 35
36 39,66 36
37 43,47 37
38 46,97 38
39 52,10 39
40 56,68 40
41 59,36 41
42 62,95 42
43 71,65 43
44 80,03 44
45 90,39 45
46 101,47 46
47 114,23 47
48 126,62 48
49 140,29 49
50 152,45 50
51 165,69 51
52 177,84 52
53 192,56 53
54 207,07 54
55 225,53 55

vek
x

vek
x

56 246,58 56
57 269,63 57
58 292,34 58
59 318,14 59
60 342,00 60
61 370,48 61
62 397,64 62
63 431,33 63
64 464,50 64
65 505,04 65



Allianz (fiT)
Slovenská poisťovňa 
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Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu: 10 0 0 0 ,0 0  EUR

Tabulka a graf progresívneho plnenia v prípade trvalých následkov úrazu

rozsah trvalých 
následkov úrazu percento plnenia výška poistného plnenia

1% 1% 100,00 EUR
5% 5% 500,00 EUR
10% 10% 1 000,00 EUR
15% 15% 1 500,00 EUR
20% 20% 2 000,00 EUR
25% 25% 2 500,00 EUR
30% 40% 4 000,00 EUR
35% 55% 5 500,00 EUR
40% 70% 7 000,00 EUR
45% 85% 8 500,00 EUR
50% 100% 10 000,00 EUR
55% 125% 12 500,00 EUR
60% 150% 15 000,00 EUR
65% 175% 17 500,00 EUR
70% 200% 20 000,00 EUR
75% 250% 25 000,00 EUR
80% 300% 30 000,00 EUR
85% 350% 35 000,00 EUR
90% 400% 40 000,00 EUR
95% 450% 45 000,00 EUR
100% 500% 50 000,00 EUR

60 000,00 EUR 

50 000,00 EUR 

• |  40 000,00 EUR
J

30 000,00 EURO.
t
J
S. 20 000,00 EUR 

10 000,00 EUR 

0,00 EUR BU C , ď , ď ,  M m j i i i i l 11
Rozsah trvalých následkov ■ bežné plnenie 

□  progresívne plnenie

Dostojevského rad 4 ICO: 00 151 700
SK-815 74 Bratislava IČ DPH: SK2020374862 
Slovenská republika DIC: 2020374862

Okr. Súd Bratislava I, Obeh. register 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B



Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb

Článok 1 
Úvodné ustanovenie

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej
len „VPP") sa vzťahujú na všetky poistenia osôb,
dojednané v rámci poistnej zmluvy, ktorej sú súčasťou.

Článok 2 
Základné pojmy

1. Bonusový úrok: úrok, o ktorý sa poisťovateľ zaväzuje 
zhodnotiť rezervu životného poistenia. Bonusový 
úrok poskytne poisťovateľ, ak je to uvedené v 
príslušných Osobitných poistných podmienkach, 
spôsobom a za podmienok v nich uvedených.

2. Bonusové zhodnotenie rezervy: zhodnotenie 
rezervy životného poistenia o bonusový úrok za 
podmienok stanovených poisťovateľom.

3. Cestná premávka: užívanie diaľnic, ciest, miestnych 
komunikácií a účelových komunikácií vodičmi 
vozidiel a chodcami.

4. Doba nevyhnutného liečenia: doba liečenia úrazu, 
ktorá je stanovená poisťovateľom v Tabulke plnenia 
za dobu liečenia úrazu. Táto doba musí byť 
adekvátne a dostatočne zdokumentovaná 
ošetrujúcim lekárom náležitým klinickým popisom 
a liečebným procesom.

5. Dopravná nehoda: udalosť v cestnej premávke, 
ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou 
vozidla.

6. Dynamika: zvýšenie bežného poistného a tým i 
jemu zodpovedajúce zvýšenie poistnej sumy, 
vypočítané podľa poistno-matematických metód 
v závislosti od indexu navýšenia. Index navýšenia 
pre účely dynamiky určuje poisťovateľ.

7. Elektronická korešpondencia: zasielanie
korešpondencie elektronickou formou 
(prostredníctvom e-m ailu).

8. Finančný agent osoba so sídlom alebo ústredím na 
území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú 
osobu alebo osoba s trvalým pobytom alebo 
prechodným pobytom a miestom podnikania na 
území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu, 
ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na 
základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou 
alebo na základe písomnej zmluvy so samostatným 
finančným agentom. Finančný agent nemôže 
vykonávať finančné poradenstvo.

9. Choroba: lekársky preukázaná patologická odchýlka 
od normálneho zdravotného stavu poisteného, 
pričom ide o zmenu jeho fyzického a/alebo 
psychického zdravia.

10. invalidita: dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, 
v dôsledku ktorého nastal pokles schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %

v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, potvrdený 
v rozhodnutí príslušného orgánu alebo inštitúcie. 
Za deň vzniku invalidity (deň uznania poisteného 
invalidným) sa považuje deň uvedený v rozhodnutí 
príslušného orgánu alebo inštitúcie.
V odôvodnených prípadoch môže vznik invalidity 
potvrdiť aj lekár poisťovateľa.

11. Lekár, absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie je 
zároveň poisteným alebo členom jeho rodiny 
a ktorý je uznaný právom svojej krajiny za 
kvalifikovaného lekára na liečenie úrazu alebo 
choroby a poskytovanie preventívnej 
a zdravotníckej starostlivosti.

12. Nemocnica: zariadenie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti, ktoré je určené na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný 
stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti spojené s predpokladaným pobytom 
na lôžku v zdravotníckom zariadení presahujúcim 
24 hodín. Za nemocnicu sa nepovažuje:
a) centrum pre liečbu drogových závislostí, 

v ktorom sa poskytuje nepretržitá, 
systematická a dlhodobo programovaná 
špecializovaná zdravotná starostlivosť osobám, 
ktoré sú závislé od psychoaktívnych látok, 
zameraná na zlepšenie ich zdravotného stavu, 
kvality života a na integráciu do spoločnosti,

b) liečebňa,
c) hospic,
d) dom ošetrovateľskej starostlivosti,
e) prírodné liečebné kúpele,
f) kúpeľná liečebňa,
g) zariadenie biomedicínskeho výskumu,
h) zotavovňa,
i) rehabilitačný ústav, 
j)  sanatórium .

13. Nemocničná lôžková starostlivosť: starostlivosť na 
lôžkovom oddelení nemocnice, ktoré má stály 
lekársky dohľad, pracuje v súlade so súčasnými 
dostupnými poznatkami lekárskej vedy a jeho 
prevádzkovanie je v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi.

14. Občianska vojna: ozbrojené konflikty, ku ktorým 
dochádza na území jedného štátu medzi jej 
ozbrojenými silami a disidentskými ozbrojenými 
silami alebo inými organizovanými ozbrojenými 
skupinami vykonávajúcimi pod zodpovedným 
velením takú kontrolu nad časťou jej územia, ktorá 
im umožňuje viesť trvalé a koordinované vojenské 
operácie.

15. Odkupná hodnota (odbytné): suma, ktorá sa 
vypláca, ak je to dohodnuté v príslušných 
Osobitných poistných podmienkach a za



podmienok v nich dohodnutých. Odkupná hodnota 
nezodpovedá celkovému zaplatenému poistnému.

16. Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba 
uvedená v poistnej zmluve alebo určená v zmysle 
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, 
ktorej poistnou udalosťou vznikne právo na poistné 
plnenie v prípade, že poistnou udalosťou je smrť 
poisteného.

17. Pobyt v nemocnici (hospitalizácia): poskytnutie 
z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej nemocničnej 
lôžkovej starostlivosti poistenému v dôsledku úrazu, 
choroby, pôrodu, tehotenstva, prerušenia 
tehotenstva alebo potratu.

18. Poistený: fyzická osoba, na ktorú sa poistenie 
vzťahuje.

19. Poistka: písomné potvrdenie o uzavretí poistnej 
zmluvy.

20. Poistná doba: doba trvania poistenia dohodnutá 
v poistnej zmluve.

21. Poistná suma: v poistnej zmluve dohodnutá suma, 
ktorá tvorí základ pre stanovenie výšky plnenia 
poisťovateľa v prípade vzniku poistnej udalosti pri 
súčasnom splnení dohodnutých podmienok.

22. Poistná udalosť: náhodná udalosť, ktorá nastala 
počas trvania poistenia, ak v Osobitných poistných 
podmienkach nie je dohodnuté inak, s ktorou je 
spojený vznik povinnosti poisťovateľa plniť 
(poskytnúť poistné plnenie).

23. Poistná zmluva: zmluva v písomnej forme uzavretá 
medzi poistníkom a poisťovateľom, v ktorej sa 
poisťovateľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom 
rozsahu plnenie, ak nastane poistná udalosť 
v zmluve bližšie označená. Poistnú zmluvu možno 
uzavrieť aj v prospech inej osoby (poistený).

24. Poistné obdobie: časový úsek poistnej doby 
dohodnutý v poistnej zmluve (lehota platenia), 
vymedzujúci obdobie, za ktoré je poistník povinný 
platiť bežné (lehotné) poistné.

25. Poistné plnenie: plnenie, ktoré poskytuje 
poisťovateľ ak nastane poistná udalosť.

26. Poistné: finančný záväzok poistníka voči
poisťovateľovi za poistenie dohodnutý v poistnej 
zmluve.

27. Poistník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 
uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a má 
povinnosť platiť poistné.

28. Poistný role obdobie, ktoré začína okamihom 
začiatku poistenia a končí uplynutím dňa pred 
najbližším nasledujúcim výročným dňom. Každý 
ďalší poistný rok začína výročným dňom a končí 
uplynutím dňa pred najbližším nasledujúcim 
výročným dňom.

29. Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 00151 700.

30. Pracovný úraz: úraz, ktorý poistený utrpel pri plnení 
pracovných alebo služobných úloh, v priamej 
súvislosti s ním alebo pre ich plnenie. Pracovným 
úrazom nie je úraz, ktorý poistený utrpel na ceste do

zamestnania a späť.
31. Splatený stav: stav poistenia bez povinnosti platenia 

poistného, ktorý môže nastať za podmienok 
uvedených v príslušných Osobitných poistných 
podmienkach. Zmenou poistenia na poistenie 
v splatenom stave môže dôjsť k zníženiu poistnej 
ochrany, prípadne k iným zmenám v poistení, ak tak 
stanovujú príslušné Osobitné poistné podmienky 
a za podmienok v nich uvedených.

32. Technická úroková miera: úroková miera, ktorú 
poisťovateľ používa na výpočet poistného a rezerv 
v životnom poistení pomocou poistno- 
matematických metód. Je súčasťou poistnej sadzby. 
Jej maximálna výška je legislatívne upravovaná.

33. Účastník dopravnej nehody: osoba, ktorá sa priamo 
aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej 
nehode.

34. Úraz: akékolvek neúmyselné, náhle, neočakávané 
a neprerušované pôsobenie vonkajších síl, vysokých 
alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, 
elektrického prúdu alebo jedov (s výnimkou 
mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), 
následkom ktorého bolo poistenému nezávisle od 
jeho vôle počas trvania poistenia spôsobené 
poškodenie zdravia. Za poškodenie zdravia sa 
v zmysle definície úrazu považuje aj stav 
spôsobený:
a) lokálnym hnisaním po vniknutí 

choroboplodných zárodkov do otvorenej rany, 
spôsobenej úrazom,

b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze, 
alebo infekčným ochorením, zápalom 
mozgových blán, boreliózou, ak boli menované 
ochorenia prenesené uhryznutím kliešťa,

c) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi 
zákrokmi, kozmetickými a plastickými 
operáciami, vykonanými za účelom liečenia 
následkov úrazu.

Za úraz sa považuje i stav, keď v dôsledku zvýšenej 
svalovej sily vyvinutej na končatinu alebo chrbticu 
dôjde k vyskočeniu kĺbu alebo pretrhnutiu svalov, 
šliach, väzov alebo jeho puzdier.
Za úraz sa nepovažuje:
a) vznik a zhoršenie prietrži (hernií), nádorov 

každého druhu a pôvodu, vznik a zhoršenie 
aseptických zápalov šľachových pošiev, 
svalových úponov, mazových vačkov 
a epikondylitíd, náhle platničkové chrbticové 
syndrómy, náhle cievne príhody a odlupovanie 
sietnice z chorobných príčin,

b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené 
zranením (vynímajúc nákazy tetanom, 
besnotou a infekčné ochorenie, zápal 
mozgových blán a borelióza, ak boli menované 
ochorenia prenesené uhryznutím kliešťa),

c) choroby z povolania,
d) zhoršenie choroby následkom úrazu,
e) samovražda, pokus o samovraždu, úmyselné 

sebapoškodenie a zámerné privodenie



telesného poškodenia,
f) telesné poškodenie spôsobené dlhodobým 

preťažením organizmu,
g) duševné poruchy a zmeny psychického stavu, 

ak neboli spôsobené úrazom,
h) úrazy tých častí organizmu, ktoré boli pred 

dojednaním poistenia poškodené úrazom či 1. 
ochorením a ktorých percentuálne poškodenie 
pred dojednaním poistenia bolo 70 % a viac,

i) patologické zlomeniny.
35. Vnútroštátny nepokoj: vnútorné nepokoje

a napätia, ako sú vzbury, izolované a sporadické 
násilné činy a ostatné činy podobnej povahy, ktoré 
sa nepovažujú za ozbrojené konflikty.

36. Vojnová udalosť: udalosť, ktorá má pôvod alebo 
súvisí s vojnou, bez ohľadu na skutočnosť, či vojna 3. 
bola alebo nebola vyhlásená, napr.: invázia alebo 
útok ozbrojených síl, vojenská okupácia, akékolvek 
pripojenie územia, bombardovanie, použitie 
akýchkoľvek zbraní proti územiu iného štátu, 
blokáda prístavov. Za vojnovú udalosť sa 
nepovažujú vnútorné nepokoje a napätia, ako sú 
vzbury, izolované a sporadické násilné činy 
a ostatné činy podobnej povahy, ktoré sa 
nepovažujú za ozbrojené konflikty.

37. Vstupný vek: rozdiel medzi kalendárnym rokom 
začiatku poistenia a kalendárnym rokom narodenia 
poisteného.

38. Výluka z poistenia: skutočnosť bližšie špecifikovaná 
v príslušných osobitných poistných podmienkach, 
v príslušných poistných podmienkach alebo 
v poistnej zmluve, s ktorou nie je spojený vznik 
povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

39. Výročný deň: deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom 
a mesiacom dňa začiatku poistenia. V prípade, že 
takýto deň v príslušnom kalendárnom roku nie je, je 
výročným dňom posledný deň mesiaca, ktorý sa 
pomenovaním zhoduje s mesiacom začiatku poistenia.

40. Zaplatené poistné: poistné pripísané na bankový 
účet poisťovateľa za splnenia podmienok 
stanovených poisťovateľom.

41. Zdravotnícke zariadenie: prevádzkový útvar 
zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a prevádzkovaný na základe 
udeleného povolenia.

Článok 3 
Druhy poistenia

1. Poisťovateľ môže v rámci poistenia osôb poistiť 
fyzickú osobu pre prípad:
a) smrti,
b) dožitia,
c) úrazu,
d) choroby,
e) invalidity,
f) inej skutočnosti súvisiacej s jej zdravím alebo so 

zmenou jej osobného postavenia.
2. Ak poistenie nie je upravené osobitnými predpismi

alebo poistnou zmluvou resp. poistnými 
podmienkami, platia preň ustanovenia podmienok, 
ktoré sú mu povahou a účelom najbližšie.

Článok 4 
Uzavretie poistnej zmluvy, poistka

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy musí mať 
písomnú formu. Poistná zmluva je uzavretá 
okamihom podpísania návrhu oboma zmluvnými 
stranami (poistníkom a poisťovateľom), ak nie je 
dohodnuté inak.

2. Poisťovateľ vydá poistníkovi poistku ako písomné 
potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. Ak dôjde k jej 
strate alebo zničeniu, vydá poisťovateľ poistníkovi 
na jeho žiadosť a náklady druhopis poistky.
Súčasťou poistnej zmluvy sú VPP, príslušné poistné 
podmienky, príslušné Osobitné poistné podmienky, 
Zmluvné dojednania, odpovede na písomné otázky 
poisťovateľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia, 
lekárske správy, dodatky, osvedčenia a prípadne iné 
dokumenty.

Článok 5
Začiatok poistenia, koniec poistenia

1. Poistenie začína prvým dňom po dni uzavretia 
poistnej zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté, že začne 
už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr.

2. Poistenie je možné dojednať na dobu neurčitú ako 
aj na dobu určitú.

Článok 6 
Zánik poistenia

1. Uplynutím poistnej doby
Ak bolo poistenie dojednané na dobu určitú, zanikne 
uplynutím poistnej doby dohodnutej v poistnej 
zmluve, t.j. o 24:00 hodine posledného dňa 
dohodnutej poistnej doby, resp. uplynutím dňa 
dohodnutého v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

2. Smrťou poisteného
2.1 Poistenie zanikne smrťou poisteného.
2.2 Ak smrť poisteného nie je  poistnou udalosťou, 

poisťovateľ má právo na poistné do zániku  
poistenia.

3. Výpoveďou v dvojmesačnej lehote
Poistenie môže vypovedať každá zo zmluvných 
strán do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. 
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím 
poistenie zanikne.

4. Výpoveďou ku koncu poistného obdobia
4.1 Poistenie s bežne plateným poistným môže 

zaniknúť výpoveďou ku koncu poistného obdobia. 
Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
uplynutím poistného obdobia.

4.2 Poisťovateľ môže takto vypovedať len poistenia pre 
prípad úrazu.

4.3 Poisťovateľvyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu, ak 
tak stanovujú príslušné Osobitné poistné 
podmienky.

5. Dohodou zmluvných strán



5.1 Poisťovateľ a poistník sa môžu dohodnúť na 
ukončení poistenia dohodou.

5.2 V prípade, že poistenie zanikne dohodou
zmluvných strán, poisťovateľ vyplatí poistníkovi 
odkupnú hodnotu, ak tak stanovujú príslušné 
Osobitné poistné podmienky.

6. Z dôvodu neplatenia poistného
6.1 Ak nie je poistné za prvé poistné obdobie zaplatené 

do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 
poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty. To isté 
platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

6.2 Poistenie zanikne, ak osobitné poistné podmienky 
neustanovujú inak, aj tak, že poistné za ďalšie 
poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného 
mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na 
jeho zaplatenie na adresu trvalého pobytu / sídla / 
miesta podnikania poistníka, ak nebolo zaplatené 
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa 
obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak 
nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená 
len časť poistného. Poisťovateľ vyplatí poistníkovi 
odkupnú hodnotu, ak tak stanovujú príslušné 
Osobitné poistné podmienky.

6.3 Poisťovateľ má právo na poistné do zániku 
poistenia, ak v príslušných Osobitných poistných 
podmienkach nie je dohodnuté inak.

6.4 Lehoty podľa bodov 6.1 a 6.2 tohto článku možno 
dohodou predĺžiť.

7. Odstúpením od poistnej zmluvy
7.1 Poistník má v zmysle § 802a Občianskeho 

zákonníka právo najneskôr do 30 dní odo dňa 
uzavretia poistnej zmluvy od tejto poistnej zmluvy 
odstúpiť. Prejav vôle poistníka urobený do 30 dní 
odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a smerujúci 
k jej zrušeniu sa považuje za odstúpenie od zmluvy 
podľa predchádzajúcej vety. Odstúpenie od 
zmluvy nadobudne účinnosť, ak bude doručené 
poisťovateľovi do 30 dní odo dňa uzavretia 
poistnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
urobené písomne. Z odstúpenia od zmluvy musí 
byť zrejmé, kto ho podáva, musí obsahovať 
predbežné číslo poistnej zmluvy, od ktorej sa 
odstupuje, prejav vôle poistníka smerujúci 
k zrušeniu poistnej zmluvy a musí byť podpísané 
a datované. Ak odstúpenie od zmluvy podáva 
fyzická osoba, odstúpenie od zmluvy musí 
obsahovať meno, priezvisko a adresu trvalého 
pobytu fyzickej osoby. Ak odstúpenie od zmluvy 
podáva právnická osoba, odstúpenie od zmluvy 
musí obsahovať názov alebo obchodné meno a 
adresu sídla právnickej osoby a meno, priezvisko a 
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je 
oprávnená konať v mene právnickej osoby. 
Ak poistenie zanikne takýmto odstúpením 
poistníka od poistnej zmluvy, poisťovateľ vráti 
poistníkovi zaplatené poistné; pritom má právo 
si od zaplateného poistného odpočítať čo 
už plnil. Ak poskytnuté poistné plnenie 
presahuje výšku zaplateného poistného, vráti

poistník alebo poistený poisťovateľovi výšku 
poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené 
poistné.

7.2 Poistník a poistený, ak je iná osoba ako poistník, sú 
povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky 
písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa 
dojednávaného poistenia. Pri vedomom porušení 
týchto povinností môže poisťovateľ od poistnej 
zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom 
zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. 
Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do 3 
mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil. Ak 
poistenie zanikne takýmto odstúpením 
poisťovateľa od poistnej zmluvy alebo z iných 
zákonom ustanovených dôvodov ako podľa bodu
7.1 tohto článku, poisťovateľ vráti poistníkovi 
zaplatené poistné, znížené o náklady, ktoré vznikli 
s uzavretím a správou poistnej zmluvy, pritom má 
právo si od zaplateného poistného odpočítať 
prípadné čiastočné odkupy, pôžičku vrátane 
úroku, ak v príslušných Osobitných poistných 
podmienkach nie je dohodnuté inak. Osoba, ktorej 
bolo poskytnuté plnenie z poistnej zmluvy, od 
ktorej bolo odstúpené, je povinná poisťovateľovi 
toto plnenie vrátiť v plnej výške.

7.3 Účinným odstúpením od poistnej zmluvy sa poistná 
zmluva zrušuje od začiatku.

8. Odmietnutím poistného plnenia
8.1 Ak sa poisťovateľdozvie až po poistnej udalosti, že jej

príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť 
pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie 
poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený 
plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím 
plnenia poistenie zanikne.

8.2 V prípade, že poistenie zanikne odmietnutím 
plnenia, poisťovateľ vyplatí poistníkovi odkupnú 
hodnotu, ak tak stanovujú príslušné Osobitné 
poistné podmienky.

9. Poistnou udalosťou
Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho 
poistenia tým odpadol, poistenie zanikne; 
poisťovateľovi patrí poistné do konca poistného 
obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

10. Z iných dôvodov
Poistenie zanikne aj z iných dôvodov uvedených 
v príslušných Osobitných poistných podmienkach, 
v príslušných Poistných podmienkach, v Zmluvných 
dojednaniach alebo v poistnej zmluve.

Článok 7
Poistné, splatnosť poistného, poistné obdobie

1. Výška poistného sa určuje podľa sadzieb pre 
jednotlivé druhy poistenia stanovených 
poisťovateľom. Môže byť stanovená v závislosti od 
vstupného veku, poistnej doby, vykonávanej 
pracovnej a športovej činnosti, spôsobu platenia 
a pod.

2. Poistné sa platí formou bežného poistného. Bežné



poistné sa platí za poistné obdobia dojednané v 
poistnej zmluve ročne alebo spôsobom področného 
platenia, a to polročne, štvrťročne alebo mesačne. 
Pri področnom platení sa poistné zvýši o področnú 
prirážku, ak nie je dohodnuté inak.

3. Poistné za prvé poistné obdobie je splatné dňom 
začiatku poistenia, ak nie je dohodnuté inak.

4. Poistné za ďalšie poistné obdobie je splatné v prvý 
deň poistného obdobia, ak nie je dohodnuté inak.

5. Poistné platené prostredníctvom pošty alebo banky 
sa považuje za zaplatené dňom pripísania platby na 
účet poisťovateľa.

6. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie 
o neuhradené poistné z poistnej zmluvy splatné 
v čase výplaty poistného plnenia.

7. Poistné obdobie (lehota platenia bežného 
poistného) dohodnuté v poistnej zmluve je rovnaké 
pre všetky poistenia dojednané v poistnej zmluve. 
Poistník je povinný platiť poistné spolu za všetky 
poistenia dojednané v poistnej zmluve; splatnosť 
poistného je rovnaká pri všetkých poisteniach 
dojednaných v poistnej zmluve.

8. V prípade, že výška poistného presiahne limity 
stanovené v platnom zákone o poisťovníctve, je 
poisťovateľ povinný zisťovať vlastníctvo 
finančných prostriedkov použitých klientom. 
Vlastníctvo finančných prostriedkov sa zisťuje 
záväzným písomným vyhlásením klienta, 
v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto 
prostriedky jeho vlastníctvom a či uzavretie 
poistnej zmluvy vykonáva na vlastný účet. Ak sú 
tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak 
je poistná zmluva uzavretá na účet inej osoby, vo 
vyhlásení je klient povinný uviesť meno, 
priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a 
trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, sídlo a 
identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má 
pridelené, ktorej vlastníctvom sú finančné 
prostriedky a na účet ktorej je poistná zmluva 
uzavretá; v takom prípade je klient povinný 
odovzdať poisťovateľovi aj písomný súhlas tejto 
osoby na použitie jej finančných prostriedkov a na 
uzavretie tejto zmluvy na jej účet. Ak klient 
nesplní povinnosti podľa tohto odseku, 
poisťovateľ je povinný odmietnuť uzavretie takej 
poistnej zmluvy.

Článok 8 
Zmeny poistnej zmluvy

1. Žiadosť o zmenu poistnej zmluvy podáva poistník 
písomne, s výnimkou uvedenou v ods. 2. tohto 
článku, a to spravidla na predpísanom tlačive 
poisťovateľa.

2. Poistník môže požiadať o zmenu poistnej zmluvy 
poisťovateľa aj telefonicky na telefónnom čísle 
poisťovateľa v prípadoch, ktoré poisťovateľ zverejnil 
na svojom webovom sídle. Poisťovateľje oprávnený 
identifikovať osobu a overiť identifikáciu osoby, 
ktorá žiada o vykonanie zmeny. Vykonanie zmien

na základe žiadosti poistníka poisťovateľ potvrdí 
písomne. V prípade, ak poistník s vykonanou 
zmenou nesúhlasí, je povinný v lehote uvedenej 
v písomnom potvrdení poisťovateľa túto skutočnosť 
písomne poisťovateľovi oznámiť.

3. Vykonanie zmeny, ktorá nemá vplyv na obsah 
a rozsah poistenia, resp. výšku poistného a týka sa 
najmä opravy chýb v písaní a iných zrejmých 
nesprávností, oznámi poisťovateľ poistníkovi po jej 
uskutočnení.

4. Ak došlo k zmene rozsahu už dojednaného 
poistenia, plní poisťovateľ zo zmeneného poistenia 
až z poistných udalostí, ktoré nastanú odo dňa 
účinnosti tejto zmeny. Zmena nadobudne účinnosť 
dňom v zmysle príslušných Osobitných poistných 
podmienok, resp. dňom vzájomnej dohody 
poistníka a poisťovateľa.

5. Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť 
poisteného, môže poistník zmeniť určenie 
oprávnenej osoby až do vzniku poistnej udalosti; ak 
je poistník iná osoba ako poistený, môže tak urobiť 
len so súhlasom poisteného. Zmena určenia 
oprávnenej osoby je účinná doručením oznámenia 
poisťovateľovi.

6. V prípade smrti poistníka, ktorý je iná osoba ako 
poistený, vstupuje na miesto poistníka poistený. To 
isté platí aj v prípade, ak je poistníkom právnická 
osoba, ktorá zanikne.

Článok 9 
Plnenie poisťovateľa

1. Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie, ak 
nastane poistná udalosť.

2. Plnenie z poistnej zmluvy poskytne poisťovateľ 
poistenému. Ak je smrť poisteného poistnou 
udalosťou, poskytne poisťovateľ v prípade jeho 
smrti plnenie z poistnej zmluvy oprávnenej osobe 
určenej v poistnej zmluve, ak nie je dohodnuté inak. 
Oprávnená osoba, ktorej má smrťou poisteného 
vzniknúť právo na plnenie poisťovateľa, toto právo 
nenadobudne, ak spôsobila smrť poistenému 
úmyselným trestným činom, za ktorý bola súdom 
právoplatne odsúdená. Ak oprávnená osoba nie je 
určená, poskytne sa plnenie osobám podľa 
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

3. Z poistenia je poisťovateľ povinný buď poskytnúť 
jednorazové plnenie, vyplácať dôchodok alebo 
dohodnuté plnenie v pravidelných splátkach, resp. 
poskytnúť nepeňažné plnenie, podľa toho, čo bolo 
v poistnej zmluve dohodnuté.

4. Peňažné plnenie je splatné alebo nepeňažné 
plnenie poskytne poisťovateľ do 15 dní, len čo 
poisťovateľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie 
rozsahu povinností poisťovateľa plniť. Ak nemôže 
byť vyšetrenie ukončené do 1 mesiaca po tom, keď 
sa poisťovateľ dozvedel o poistnej udalosti, je 
poisťovateľ po doložení nevyhnutných dokladov 
povinný poskytnúť poistenému na požiadanie 
primeranú zálohu/preddavok.



5. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike, 
a to v mene platnej na území Slovenskej republiky 
v čase vyplatenia poistného plnenia, ak nie je 
dohodnuté inak.

Článok 10 
Práva a povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník a poistený, ak je iná osoba ako poistník, sú 
povinní pravdivo a úplne odpovedať na všetky 
písomné otázky poisťovateľa, najmä na otázky 
týkajúce sa dojednávaného poistenia, zvýšenia 
poistného krytia, zdravotného stavu poisteného 
(otázky na súčasné a predchádzajúce choroby, 
zdravotné poruchy, ťažkosti a pod.), otázky 
súvisiace so zmenou poistenia a stanovením 
rozsahu poistného plnenia.

2. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede 
súvisiace s poistením môžu mať za následok 
primerané zníženie plnenia z poistnej zmluvy, 
odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie 
plnenia z poistnej zmluvy podlá príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka a týchto VPP.

3. Poistník je povinný počas trvania poistenia bez 
zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi všetky 
zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy (zmena 
kontaktnej adresy, sídla, mena atd.).

4. Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, 
je povinný, akonáhle je to objektívne možné, bez 
zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne alebo 
telefonicky oznámiť, že k poistnej udalosti došlo, 
preukázať jej vznik a na žiadosť poisťovateľa bez 
zbytočného odkladu predložiť resp. zabezpečiť 
predloženie alebo umožniť poisťovateľovi získať 
všetky ďalšie doklady a informácie, potrebné pre 
stanovenie rozsahu poistného plnenia.

5. Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, 
je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje k poistnej 
udalosti, vyplnením tlačiva k poistnej udalosti, 
a zabezpečiť jeho včasné doručenie poisťovateľovi. 
Všetky potvrdenia, informácie a dôkazový materiál 
budú dodané poisťovateľovi v ním požadovanej 
forme, podobe a jazyku.

6. Poistený je povinný v prípade poistnej udalosti 
bezodkladne vyhľadať lekára, dodržiavať liečebné 
a režimové opatrenia doporučené lekárom a ak je to 
možné, prispievať k zmierneniu následkov úrazu 
alebo choroby.

7. Poistený je povinný sa starať, aby znovu nadobudol 
pracovnú schopnosť; zvlášť sa musí riadiť 
doporučením lekára a vykonať všetky obvyklé 
postupy, resp. nezdržať sa žiadneho obvyklého, 
resp. lekársky doporučeného postupu prospešného 
pre jeho uzdravenie.

8. Poistený je povinný dať sa vyšetriť lekárom, ktorého 
určí poisťovateľ a v termíne, ktorý určí poisťovateľ, 
resp. lekár poisťovateľa. Náklady s tým spojené, 
okrem  náhrady ušlej mzdy poisteného, znáša 
poisťovateľ. V prípade neoprávnenej požiadavky 
poisteného na likvidáciu poistnej udalosti je

poisťovateľ oprávnený odmietnuť mu uhradenie 
nákladov, ktoré sú spojené s lekárskymi 
vyšetreniami, ak bol zistený podvodný úmysel 
poisteného.

9. Poistený je povinný poisťovateľovi umožniť 
vykonanie kontroly plnenia ustanovení poistných 
podmienok.

10. Poistený má právo na slobodný výber nemocnice.

Článok 11 
Práva a povinnosti poisťovateľa

1. Poisťovateľ je oprávnený v súvislosti s uzavretím 
poistnej zmluvy, zvýšením poistného krytia 
a poistnými udalosťami zisťovať a overovať 
zdravotný stav poisteného, a to na základe správ 
vyžiadaných od poskytovateľov zdravotníckej 
starostlivosti, v ktorých sa poistený liečil, ako aj 
prehliadkou u lekára, ktorého určí poisťovateľ.

2. Poisťovateľ je oprávnený v prípade potreby 
požadovať od poisteného alebo oprávnenej osoby 
doklady vo forme úradne overených kópií.

3. Poisťovateľ je povinný vykonávať všetky potrebné 
vyšetrenia týkajúce sa poistnej udalosti bez 
zbytočného odkladu.

4. Svojím podpisom na poistnej zmluve poistený 
súhlasí, aby poisťovateľ podľa potreby zisťoval jeho 
zdravotný stav a oprávňuje každého lekára, ktorý ho 
doteraz ošetroval alebo ho bude ošetrovať, aby 
poskytol poisťovateľovi informácie o jeho 
zdravotnom stave. Poisťovateľ je rovnako 
oprávnený skúmať aj iné skutočnosti podstatné pre 
uzavretie poistnej zmluvy a pre stanovenie rozsahu 
poistného plnenia.

5. Poisťovateľ je oprávnený preverovať a archivovať 
podklady rozhodujúce pre stanovenie rozsahu 
poistného plnenia.

6. Poistník a poistený, ak je iná osoba ako poistník, 
svojimi podpismi na poistnej zmluve dávajú 
poisťovateľovi súhlas s vyhotovovaním a následným 
archivovaním zvukových záznamov telefonických 
hovorov uskutočnených medzi ním a poisťovateľom 
v súvislosti s poistením podľa poistnej zmluvy, a to 
na technických prostriedkoch umožňujúcich ich 
zachytenie, zachovanie a reprodukciu. Poistník 
a poistený uzavretím poistnej zmluvy dávajú 
poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil 
tieto záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv 
a povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ je 
oprávnený uchovať tieto záznamy až do 
vysporiadania všetkých práv a povinností súvisiacich 
s poistením podlá tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ 
bude tieto záznamy počas doby ich uchovania 
chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

7. Poisťovateľ sa zaväzuje, že všetky získané 
informácie použije výlučne len pre potreby 
poistného vzťahu.

8. V prípade, že má poisťovateľ podľa všeobecne 
záväzného právneho predpisu oznamovaciu 
povinnosť voči klientovi, táto oznamovacia



neoznámil.
3. Elektronická korešpondencia (ďalej len „EK"):

Poistník, resp. poistený si uvedením kontaktnej 
e-mailovej adresy v poistnej zmluve zriadia službu 
EK k tejto poistnej zmluve. Ak si poistník, resp. 
poistený zriadia službu EK, poisťovateľ im bude 
zasielať prostredníctvom e-mailu (elektronicky) 
pravidelnú korešpondenciu podľa zvoleného 
intervalu platby poistného a mimoriadnu 4. 
korešpondenciu, s výnimkou korešpondencie, na 
ktorej prevzatie je potrebný potvrdzujúci podpis 
o jej prevzatí alebo pri ktorej z jej povahy vyplýva 
nevyhnutnosť doručiť ju inak ako prostredníctvom 
e-mailu (službou EK budú napríklad doručované: 
poistka, predpis na úhradu poistného, oznámenie 
o likvidácii poistnej udalosti). Poistník, resp. 1. 
poistený sú povinní hlásiť každú zmenu e-mailovej 
adresy. Zasielanie korešpondencie elektronickou 
formou nie je spoplatnené. O zmenu a zrušenie 
služby EK je možné požiadať na všetkých 
predajných miestach poisťovateľa alebo 
prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. 
Zriadenie, zmenu a zrušenie spôsobu zasielania 
korešpondencie elektronickou formou vykoná 
poisťovateľ bez zbytočného odkladu. O dátume 
účinnosti zriadenia, zmeny alebo zrušenia služby EK 2. 
budú poistník, resp. poistený informovaní poštovou 
zásielkou alebo e-mailom. Ak bude uvedené heslo, 
korešpondencia zasielaná elektronicky bude 
skomprimovaná programom WinZip a bude ju 
možné otvoriť až po zadaní hesla. V prípade 
zabudnutia hesla je potrebné navštíviť predajné 
miesta poisťovateľa, alebo kontaktovať Infoiinku 
0800122 222, kde bude po overení totožnosti heslo 
oznámené. Povinnosť zaslania korešpondencie 
elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú 
adresu poistníka, resp. poisteného. Poisťovateľ 
nezodpovedá za chybné zadanie jednotlivých 
údajov poistníkom, resp. poisteným. Zriadením 
služby EK nedochádza k zániku podmienok 
doručovania dohodnutých pre korešpondenciu 
doručovanú prostredníctvom pošty.

Článok 15 
Osobné údaje

1. Poistník a poistený, ak je iný než poistník, sú povinní 
poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať 
kopírovaním, skenovaním alebo iným 
zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje 
požadované poisťovateľom (ďalej len „osobné 
údaje") v zmysle platného zákona o poisťovníctve.

2. Poistník a poistený svojimi podpismi na poistnej 
zmluve dávajú poisťovateľovi súhlas so 
sprístupňovaním / poskytovaním osobných údajov 
v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich 
spracúvaním tretími stranami v súvislosti so 
správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, 
vymáhaním pohľadávok, zaisťovniam za účelom 
zaistenia a peňažným ústavom za účelom

vinkulácie; súhlas sa udeľuje na dobu do 
vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich 
z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné 
ho účinne odvolať.

3. Poistník je povinný nahlásiť poisťovateľovi 
akúkolvek zmenu svojich osobných údajov, ako aj 
zmenu osobných údajov poisteného, resp. 
oprávnených osôb.
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných 
údajov sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 16 
Spôsob vybavovania sťažností

Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti, podané ústne 
alebo písomne, proti jeho postupu. Sťažovateľ môže 
ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne na 
pracoviskách servisu klientom a v agentúrnych 
kanceláriách poisťovateľa. Ústnu sťažnosť 
môže sťažovateľ podať aj na telefónnom čísle 
0800 122 222. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ 
zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ 
zaslať aj e-mailom na dialog@allianzsp.sk alebo 
poštou na adresu sídla poisťovateľa.
Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto 
ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho 
sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická 
osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko 
a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom 
právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov 
alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej 
osoby.

3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť 
a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho 
požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní 
odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti 
vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa 
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude 
sťažovateľ bezodkladne upovedomený.

4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa 
sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku 
Slovenska, ktorá je poverená vykonávať dohľad nad 
poisťovateľom.

Článok 17
Všeobecné informácie o daňových povinnostiach 

vzťahujúcich sa na danú poistnú zmluvu
Daňové povinnosti vzťahujúce sa na poistnú zmluvu sú 
upravené všeobecne záväzným právnym predpisom 
platným na území Slovenskej republiky, ktorým je zákon 
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré plnenia 
z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, ako aj 
odpočítateľné položky, resp. iné daňové náležitosti 
týkajúce sa poistenia.

mailto:dialog@allianzsp.sk


povinnosť môže byť splnená aj tak, že daný oznam 3. 
uverejní na svojom webovom sídle 
www.allianzsp.sk.

9. Poisťovateľ má právo na poplatky v zmysle 
aktuálneho Sadzobníka poplatkov, ktorý je 
zverejnený na webovom sídle poisťovateľa, ako aj 
na všetky preukázateľné náklady súvisiace s 
poistnou zmluvou.

10. Poisťovateľ je oprávnený výšku poplatkov a výšku 
limitov jednostranne stanoviť a meniť. Zmeny 
v Sadzobníku poplatkov sú platné a účinné dňom 
zverejnenia nového Sadzobníka poplatkov na 2. 
webovom sídle poisťovateľa. Zverejnením zmeny 
výšky poplatkov je zmena platná aj pre už 
dojednané poistenia, ak nie je dohodnuté inak. 3.

11. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného 
alebo poisťovateľ s výplatou poistného plnenia, má 
druhá strana nárok na úrok z omeškania podľa 
platných právnych predpisov a vo výške platnej 4. 
k prvému dňu omeškania.

12. Poisťovateľje oprávnený odmietnuť generálnu plnú 5. 
moc, ktorú poistník alebo poistený udelili svojmu 
splnomocnenému zástupcovi, a to najmä z dôvodu 
ochrany práv a majetku poistníka alebo poisteného. 
Poisťovateľ môže trvať na tom, aby plná moc bola 
udelená na konkrétny právny úkon, týkajúci sa 6. 
poistnej zmluvy.

Článok 12 
Zníženie a zamietnutie poistného plnenia

1. Poisťovateľje oprávnený primerane znížiť poistné 
plnenie ak:
a) v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu 7.

narodenia poisteného boli nesprávne 
stanovené technické parametre poistenia 
(poistné, poistná doba, poistná suma),

b) poistník alebo poistený poruší povinnosti 
uvedené v príslušných ustanoveniach 
Občianskeho zákonníka, v týchto VPP, 
v príslušných poistných podmienkach 
a v príslušných osobitných poistných 
podmienkach.

2. Poisťovateľje oprávnený zamietnuť poistné plnenie, 
ak:

2.1 udalosť bližšie označená v príslušných Osobitných 1. 
poistných podmienkach alebo v príslušných 
poistných podmienkach nastala v dôsledku:
a) liečby alebo zákrokov, ktoré neboli ordinované 2.

kvalifikovaným lekárom s platnou licenciou
v danom odbore, resp. liečba sa uskutočnila 
v zariadení bez platnej licencie,

b) liečby alebo zákrokov, ktoré majú 
experimentálnu povahu,

c) použitia vedecky všeobecne neuznávaných 
diagnostických a liečebných metód a liekov.

2.2 poistník alebo poistený poruší povinnosti uvedené
v príslušných ustanoveniach Občianskeho
zákonníka, v týchto VPP, v poistných podmienkach 
a v príslušných osobitných poistných podmienkach.

Miera zníženia poistného plnenia alebo zamietnutie 
poistného plnenia závisí od závažnosti porušenia 
povinností poistníka a poisteného a jeho vplyvu na 
rozsah poisťovateľa plniť.

Článok 13 
Dynamika

1. Dynamiku poistenia ponúka poisťovateľ 
k poisteniam s platením bežného poistného. Pri 
dynamike nie je potrebné nové ohodnotenie 
zdravotného stavu poisteného.
Ak je v poistnej zmluve dynamika dojednaná, platí 
pre všetky poistenia, ktoré možnosť dynamiky majú 
uvedenú v Osobitných poistných podmienkach. 
Účinnosť dynamiky je vždy vo výročný deň. 
Poisťovateľ zašle poistníkovi písomné oznámenie o 
dynamike pred jej účinnosťou, spoločne za celú 
poistnú zmluvu.
V prípade, že poistník dynamiku neprijme, je 
povinný o tejto skutočnosti poisťovateľa informovať. 
Ak poistník neprijme ponuku dynamiky dvakrát po 
sebe, žiadna ďalšia mu už nebude zaslaná. Právo 
poistníka požiadať o dynamiku týmto nebude 
dotknuté za podmienky, že poisťovateľ s ďalšou 
dynamikou poistenia súhlasí.
V prípade, že v poistnej zmluve s dojednanou 
dynamikou bola k výročnému dňu vykonaná zmena 
alebo dojednané ďalšie poistenie, dynamika pre 
poistenie, v ktorom bola vykonaná zmena alebo 
k novodojednanému poisteniu, bude ponúknutá až 
k nasledujúcemu výročnému dňu, spoločne za celú 
poistnú zmluvu.
Ak v poistnej zmluve s dojednanou dynamikou 
dôjde k oslobodeniu od platenia poistného, ku 
ktorému došlo z dôvodu poistnej udalosti, 
k zrušeniu dynamiky dochádza k najbližšiemu 
výročnému dňu po začiatku oslobodenia od 
platenia poistného. Poisťovateľ bude ponuku 
dynamiky zasielať opäť k najbližšiemu výročnému 
dňu po ukončení oslobodenia od platenia 
poistného.

Článok 14 
Doručovanie písomností

Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu 
kontaktnú adresu poistníka (ďalej len „adresát"), ak 
nie je v týchto VPP uvedené inak.
Písomnosť sa považuje za doručenú:
a) dňom prevzatia písomnosti adresátom,
b) dňom kedy adresát prevzatie písomnosti 

odoprel,
c) posledným dňom odbernej lehoty v prípade, že 

sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu 
adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej 
lehote nevyzdvihol na pošte, aj keď sa o jej 
uložení nedozvedel,

d) dňom, kedy bola písomnosť vrátená 
poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu 
adresy, ktorú poistník alebo poistený
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neoznámil.
3. Elektronická korešpondencia (ďalej len „EK"): 

Poistník, resp. poistený si uvedením kontaktnej 
e-mailovej adresy v poistnej zmluve zriadia službu 
EK k tejto poistnej zmluve. Ak si poistník, resp. 
poistený zriadia službu EK, poisťovateľ im bude 
zasielať prostredníctvom e-mailu (elektronicky) 
pravidelnú korešpondenciu podľa zvoleného 
intervalu platby poistného a mimoriadnu 
korešpondenciu, s výnimkou korešpondencie, na 
ktorej prevzatie je potrebný potvrdzujúci podpis 
o jej prevzatí alebo pri ktorej z jej povahy vyplýva 
nevyhnutnosť doručiť ju inak ako prostredníctvom 
e-mailu (službou EK budú napríklad doručované: 
poistka, predpis na úhradu poistného, oznámenie 
o likvidácii poistnej udalosti). Poistník, resp. 
poistený sú povinní hlásiť každú zmenu e-mailovej 
adresy. Zasielanie korešpondencie elektronickou 
formou nie je spoplatnené. O zmenu a zrušenie 
služby EK je možné požiadať na všetkých 
predajných miestach poisťovateľa alebo 
prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. 
Zriadenie, zmenu a zrušenie spôsobu zasielania 
korešpondencie elektronickou formou vykoná 
poisťovateľ bez zbytočného odkladu. O dátume 
účinnosti zriadenia, zmeny alebo zrušenia služby EK 
budú poistník, resp. poistený informovaní poštovou 
zásielkou alebo e-mailom. Ak bude uvedené heslo, 
korešpondencia zasielaná elektronicky bude 
skomprimovaná programom WinZip a bude ju 
možné otvoriť až po zadaní hesla. V prípade 
zabudnutia hesla je potrebné navštíviť predajné 
miesta poisťovateľa, alebo kontaktovať Infolinku 
0800122 222, kde bude po overení totožnosti heslo 
oznámené. Povinnosť zaslania korešpondencie 
elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú 
adresu poistníka, resp. poisteného. Poisťovateľ 
nezodpovedá za chybné zadanie jednotlivých 
údajov poistníkom, resp. poisteným. Zriadením 
služby EK nedochádza k zániku podmienok 
doručovania dohodnutých pre korešpondenciu 
doručovanú prostredníctvom pošty.

Článok 15 
Osobné údaje

1. Poistník a poistený, ak je iný než poistník, sú povinní 
poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať 
kopírovaním, skenovaním alebo iným 
zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje 
požadované poisťovateľom (ďalej len „osobné 
údaje") v zmysle platného zákona o poisťovníctve.

2. Poistník a poistený svojimi podpismi na poistnej 
zmluve dávajú poisťovateľovi súhlas so 
sprístupňovaním / poskytovaním osobných údajov 
v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich 
spracúvaním tretími stranami v súvislosti so 
správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, 
vymáhaním pohľadávok, zaisťovniam za účelom 
zaistenia a peňažným ústavom za účelom

vinkulácie; súhlas sa udeľuje na dobu do 
vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich 
z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné 
ho účinne odvolať.

3. Poistník je povinný nahlásiť poisťovateľovi 
akúkolvek zmenu svojich osobných údajov, ako aj 
zmenu osobných údajov poisteného, resp. 
oprávnených osôb.

4. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných 
údajov sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 16 
Spôsob vybavovania sťažností

1. Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti, podané ústne 
alebo písomne, proti jeho postupu. Sťažovateľ môže 
ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne na 
pracoviskách servisu klientom a v agentúrnych 
kanceláriách poisťovateľa. Ústnu sťažnosť 
môže sťažovateľ podať aj na telefónnom čísle 
0800 122 222. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ 
zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ 
zaslať aj e-mailom na dialog@allianzsp.sk alebo 
poštou na adresu sídla poisťovateľa.

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto 
ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho 
sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická 
osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko 
a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom 
právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov 
alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej 
osoby.

3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť 
a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho 
požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní 
odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti 
vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa 
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude 
sťažovateľ bezodkladne upovedomený.

4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa 
sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku 
Slovenska, ktorá je poverená vykonávať dohľad nad 
poisťovateľom.

Článok 17 
Všeobecné informácie o daňových povinnostiach 

vzťahujúcich sa na danú poistnú zmluvu
Daňové povinnosti vzťahujúce sa na poistnú zmluvu sú 
upravené všeobecne záväzným právnym predpisom 
platným na území Slovenskej republiky, ktorým je zákon 
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré plnenia 
z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, ako aj 
odpočítateľné položky, resp. iné daňové náležitosti 
týkajúce sa poistenia.

mailto:dialog@allianzsp.sk


Článok 18 riešené prostredníctvom  príslušných súdov
Záverečné ustanovenia Slovenskej republiky.

Na poistné zmluvy uzavreté s poisťovateľom sa 3. Od jednotlivých ustanovení týchto VPP je možné sa
vzťahujú právne predpisy platné na území odchýliť.
Slovenskej republiky. 4. Tieto VPP boli schválené dňa 31.07.2015.
Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy budú



Poistné podmienky pre životné poistenie
Článok 1 

Úvodné ustanovenie
Pre životné poistenia dojednávané Allianz - Slovenskou 
poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ') platia príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné 
poistné podmienky pre poistenie osôb, tieto Poistné 
podmienky pre životné poistenie (ďalej len „PP"), 
príslušné Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP"), 1 • 
Zmluvné dojednania a podmienky dojednané v Poistnej 
zmluve.

Článok 2 
Základné pojmy

1. Vinkulácia: viazanie poistného plnenia (príkaz 
vyplatiť poistné plnenie) v prospech tretej osoby.

2. Rezerva poistenia: pre dané poistenie finančné 
prostriedky, ktorých výška je vypočítaná podľa 
platných kalkulačných zásad poisťovateľa, určené 
na splnenie budúcich záväzkov poisťovateľa voči 
poisteným, oprávneným osobám alebo iným 
osobám, ktorým vznikol nárok na poistné plnenie.

Článok 3 
Druhy životného poistenia

1. V rámci životného poistenia môže poisťovateľ 
poistiť fyzickú osobu pre prípad:
a) smrti,
b) dožitia,
c) smrti alebo dožitia.

2. Poisťovateľ môže dojednávať aj iné druhy životného 
poistenia. Ak také poistenie nie je upravené 
osobitnými predpismi alebo poistnou zmluvou 
resp. poistnými podmienkami, platia pre neho tie 
ustanovenia týchto PP, ktoré sú mu povahou 
a účelom najbližšie.

Článok 4 
Vinkulácia

1. Poistné plnenie pre prípad smrti možno vinkulovať.
2. Vinkuláciu je možné vykonať len so súhlasom 

poisteného, zrušenie vinkulácie len so súhlasom

toho, v prospech koho bolo poistné plnenie 
vinkulované. Tieto zmeny sú účinné odo dňa 
nasledujúceho po doručení príslušných súhlasov 
poisťovateľovi.

Článok 5
Výluky z poistenia a zníženie poistného plnenia

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné 
plnenie, ak:
a) k smrti poisteného z dôvodu samovraždy 

poisteného došlo pred uplynutím dvoch rokov 
od začiatku poistenia, ak v príslušných OPP nie 
je uvedené inak,

b) k smrti poisteného došlo v bezprostrednej alebo 
následnej súvislosti s vojnovými udalosťami 
alebo pri aktívnej účasti na občianskej vojne 
alebo vnútroštátnych nepokojoch, ak 
v príslušných OPP nie je uvedené inak.

2. Poisťovateľje oprávnený znížiť poistné plnenie, ak 
vznik poistnej udalosti nastal v dôsledku požitia 
alebo aplikácie návykovej látky, ktorou je alkohol, 
omamná látka, psychotropná látka, alebo iná látka 
spôsobilá nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka 
alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie 
schopnosti, alebo sociálne správanie (s výnimkou 
užívania lekárom predpísaných liečiv). Poisťovateľ 
je v takomto prípade oprávnený poistné plnenie 
znížiť až do výšky 50 % podľa toho, ako uvedená 
skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti, ak 
v príslušných OPP nie je uvedené inak.

Článok 6 
Územná platnosť

Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, pokiaľ
v príslušných OPP nie je uvedené inak.

Článok 7 
Záverečné ustanovenia

1. Od jednotlivých ustanovení týchto PP je možné sa 
odchýliť.

2. Tieto PP boli schválené dňa 1.12.2015.



Allianz (ffi)
Slovenská poisťovňa 

Osobitné poistné podmienky pre rizikové životné poistenie (R2)
Článok 1 

Úvodné ustanovenie
Na rizikové životné poistenie (R2) sa okrem týchto 
osobitných poistných podmienok (ďalej len „OPP") 
vzťahujú Poistné podmienky pre životné poistenie, 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb, 
príslušné ustanovenia Zmluvných dojednaní 
a podmienok, dojednaných v Poistnej zmluve.

Článok 2 
Poistná doba, zánik poistenia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak nie je 
dohodnuté inak.

2. Poistenie zanikne okrem dôvodov uvedených vo 
Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie 
osôb, v príslušných Poistných podmienkach 
a v Zmluvných dojednaniach aj uplynutím dňa, 
ktorý predchádza výročnému dňu v kalendárnom 
roku, v ktorom poistený dosiahne vek 75 rokov, ak 
nie je dohodnuté inak.

Článok 3 
Poistné

Výška poistného sa počas trvania poistenia mení 
v závislosti od zmeny veku poisteného. Stanovuje sa 
každoročne, podlá platného Sadzobníka poistenia, ktorý 
je súčasťou poistnej zmluvy.

Článok 4 
Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť 

a poistné plnenie
1. Poistná ochrana je poskytnutá v prípade smrti 

poisteného, za súčasného splnenia podmienok pre 
vznik poistnej udalosti.

2. Poistnou udalosťou v tomto poistení je smrť 
poisteného.

3. V prípade poistnej udalosti vznikne právo na poistné 
plnenie oprávnenej osobe.

4. Poistným plnením je poistná suma, platná ku dňu 
poistnej udalosti.

Článok 5 
Hlásenie poistnej udalosti

1. Pri hlásení poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť 
úmrtný list, podrobnú lekársku alebo úradnú správu 
o príčine smrti a popis okolností vzniku poistnej 
udalosti.

2. Ak smrť poisteného vyšetroval policajný útvar, 
prikladá sa policajná správa preukazujúca okolnosti 
smrti poisteného (protokol o dopravnej nehode, 
uznesenie o výsledku vyšetrovania a pod.); ak nie je 
policajná správa k dispozícii, oznamovateľ uvedie 
presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý 
udalosť vyšetroval (úplnú adresu a telefón).
V prípade smrti na pracovisku je potrebné predložiť 
zápis z vyšetrovania takejto smrti.

3. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže 
poisťovateľ požadovať ďalšie potrebné doklady 
a sám vykonávať ďalšie potrebné vyšetrenia.

Článok 6 
Záverečné ustanovenia

1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa 
odchýliť.

2. Tieto OPP boli schválené dňa 15.11.2012.



Poistné podmienky pre úrazové poistenie
Článok 1 

Úvodné ustanovenie
Pre úrazové poistenia dojednávané Allianz - Slovenskou 
poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ') platia príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné 
podmienky pre poistenie osôb, tieto Poistné podmienky 
pre úrazové poistenie (ďalej len „PP"), príslušné 
Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“), Zmluvné 
dojednania a podmienky dojednané v Poistnej zmluve.

Článok 2 
Druhy úrazového poistenia

1. V rámci úrazového poistenia poisťovateľdojednáva:
a) poistenie pre prípad smrti následkom úrazu,
b) poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 

bez progresie alebo s progresiou,
c) poistenie denného odškodného pri pobyte 

v nemocnici z dôvodu úrazu,
d) poistenie denného odškodného počas doby 

nevyhnutného liečenia následkov úrazu,
e) poistenie telesného poškodenia následkom 

úrazu,
f) poistenie invalidity následkom úrazu.

2. Poisťovateľ môže dojednávať aj iné druhy
úrazového poistenia. Na také poistenie sa vzťahujú
tieto PP, ak tak stanovujú príslušné OPP.

Článok 3 
Výluky z poistenia a zníženie poistného plnenia

1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné
plnenie, ak úraz poisteného vznikne:
a) v súvislosti so samovraždou, s pokusom 

o samovraždu, s úmyselným sebapoškodením 
alebo v súvislosti so zámerným privodením 
telesného poškodenia, vrátane ich následkov,

b) v bezprostrednej alebo následnej súvislosti 
s vojnovými udalosťami a pri aktívnej účasti na 
občianskej vojne alebo vnútroštátnych 
nepokojoch,

c) v súvislosti s konaním poisteného pri 
úmyselnom trestnom čine, za ktorý bol súdom 
právoplatne odsúdený,

d) v dôsledku požitia alebo aplikácie návykovej 
látky, ktorou je alkohol (pri zistenom promile 
alkoholu v krvi nad 1,5), omamná látka, 
psychotropná látka, alebo iná látka spôsobilá 
nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo 
jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti 
alebo sociálne správanie (s výnimkou užívania 
lekárom predpísaných liečiv),

e) v dôsledku priameho alebo nepriameho 
pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov 
jadrovej energie (s výnimkou ich pôsobenia v

rámci liečebného procesu pod lekárskym 
dohľadom),

f) v dôsledku psychiatrickej diagnózy, t.j. diagnózy 
F00 až F99 podľa medzinárodnej klasifikácie 
chorôb (duševné poruchy alebo poruchy 
správania) alebo poruchy vedomia, mozgovej 
mŕtvice, epileptického záchvatu alebo iného 
záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo 
poisteného (s výnimkou duševnej poruchy 
alebo poruchy vedomia spôsobenej úrazom),

g) pri leteckej doprave, pričom poistený bol 
členom leteckého personálu na palube 
havarovaného vrtuľového alebo prúdového 
lietadla alebo vrtuľníka, alebo pri parašutizme, 
paraglidingu, lietaní na bezmotorovom, či 
motorovom rogale, pri lietaní v klzáku alebo 
balóne,

h) v súvislosti s tým, že poistený sa ako vodič, 
spolujazdec alebo cestujúci motorového 
vozidla zúčastní pretekov alebo súťaží alebo 
s nimi súvisiacich tréningových jázd,

i) v dôsledku otravy požitím alebo aplikáciou 
pevných alebo kvapalných látok. Poistná 
ochrana sa však poskytuje deťom do dovŕšenia
10. roku života. U týchto detí zostávajú 
vylúčené otravy potravinami.

2. Poisťovateľje oprávnený znížiť poistné plnenie, ak:
a) vznik poistnej udalosti nastane v súvislosti 

s konaním poisteného, ktoré bolo v rozpore so 
všeobecne záväzným právnym predpisom. 
Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený 
poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa 
toho, ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku 
poistnej udalosti,

b) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku 
požitia alkoholu pri zistenom promile alkoholu 
v krvi do 1,5 vrátane. Poisťovateľje v takomto 
prípade oprávnený poistné plnenie znížiť 
primerane tomu, ako uvedená skutočnosť 
prispela k vzniku poistnej udalosti,

c) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku 
spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, 
pričom toto spolupôsobenie predstavuje podiel 
minimálne 25 %. Poisťovateľ je v takomto 
prípade oprávnený poistné plnenie znížiť 
v pomere k podielu spolupôsobenia tejto 
choroby alebo telesnej vady,

d) je vznik poistnej udalosti spôsobený zjavným 
precenením vlastných telesných síl, schopností 
a znalostí, prípadne nedbanlivosťou. Poisťovateľ 
je v takomto prípade oprávnený poistné plnenie 
znížiť až do výšky 50 % podlá toho, ako uvedená 
skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti.



Článok 4 
Povinnosti poisteného

1. Poistený je povinný poisťovateľovi bezodkladne 
oznámiť všetky zmeny súvisiace so zmenou 
jeho povolania, zamestnania alebo športovej 
činnosti.

2. Poistený je povinný v prípade úrazu, na ktorý sa 
poistenie vzťahuje, bezodkladne vyhľadať lekára, 
dodržiavať liečebné a režimové opatrenia 
odporučené lekárom, a ak je to možné, prispievať 
k zmierneniu následkov úrazu.

Článok 5 
Zmena povolania, zamestnania 

alebo športovej činnosti
1. V prípade zmeny podľa článku 4 ods. 1 týchto PP, ak 

novému povolaniu, zamestnaniu alebo športovej 
činnosti poisteného podľa sadzobníka poisťovateľa 
platného v okamihu zmeny zodpovedá zaradenie 
do inej rizikovej skupiny, vykoná sa táto zmena 
spolu so zmenou výšky poistného k najbližšiemu 
dňu, ktorý sa kalendárne na dni zhoduje s dňom

začiatku poistenia. Ak je tento deň dňom, ktorý 
v príslušnom mesiaci neexistuje, je dňom účinnosti 
zmeny posledný deň v mesiaci.

2. V prípade, že zmena povolania, zamestnania alebo 
športovej činnosti, ktorá by znamenala zaradenie 
poisteného do vyššej rizikovej skupiny, nebude 
oznámená do vzniku poistnej udalosti, potom 
prípadné poistné plnenie bude znížené v pomere 
poistného, ktoré bolo doteraz platené, a poistného, 
ktoré malo byť platené v dôsledku tejto zmeny.

Článok 6 
Územná platnosť

Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, pokiaľ
v príslušných OPP nie je uvedené inak.

Článok 7 
Záverečné ustanovenia

1. Od jednotlivých ustanovení týchto PP je možné sa 
odchýliť.

2. Tieto PP boli schválené dňa 15.12.2014.



Aliianz (ju)
Slovenská poisťovňa 

Osobitné poistné podmienky pre poistenie smrti následkom úrazu (11UP)
Článok 1 

Úvodné ustanovenie
Na poistenie smrti následkom úrazu (11 UP) sa okrem 
týchto osobitných poistných podmienok (ďalej len 
„OPP") vzťahujú Poistné podmienky pre úrazové 
poistenie, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
osôb (ďalej len „VPP"), príslušné ustanovenia Zmluvných 
dojednaní a podmienok, dojednaných v Poistnej zmluve.

Článok 2 
Poistná doba, zánik poistenia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak nie je 
dohodnuté inak.

2. Poistenie zanikne podľa či. 6 VPP.

Článok 3 
Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť 

a poistné plnenie
1. Poistná ochrana je poskytnutá v prípade úrazu 

poisteného s následkom smrti, za súčasného 
splnenia podmienok pre vznik poistnej udalosti.

2. Poistnou udalosťou je smrť poisteného následkom 
úrazu, za súčasného splnenia nasledovných 
podmienok:
a) k smrti došlo najneskôr do 3 rokov odo dňa 

úrazu,
b) úraz nastal počas trvania poistenia.

3. Ak nastane poistná udalosť, vznikne oprávnenej 
osobe právo na poistné plnenie vo výške poistnej 
sumy.

Článok 4 
Hlásenie poistnej udalosti

1. Pri hlásení poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť 
úmrtný list a podrobnú lekársku alebo úradnú 
správu o príčine smrti a popis okolností vzniku 
poistnej udalosti.

2. Ak smrť poisteného vyšetroval policajný útvar, 
prikladá sa policajná správa, preukazujúca okolnosti 
smrti poisteného (protokol o dopravnej nehode, 
uznesenie o výsledku vyšetrovania a pod.); ak nie je 
policajná správa k dispozícii, oznamovateľ uvedie 
presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý 
udalosť vyšetroval (úplnú adresu a telefón).
V prípade smrti poisteného na pracovisku je 
potrebné predložiť zápis z vyšetrovania takejto 
smrti.

3. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže 
poisťovateľ požadovať ďalšie potrebné doklady 
a sám vykonávať ďalšie potrebné vyšetrenia.

Článok 5 
Dynamika

1. Poisťovateľ ponúka dynamiku k výročnému dňu.
2. K poslednej dynamike môže dôjsť jeden rok pred 

uplynutím poistnej doby.

Článok 6 
Záverečné ustanovenia

1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa 
odchýliť.

2. Tieto OPP boli schválené dňa 01.10.2015.



Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou (13UP) sa 
okrem týchto osobitných poistných podmienok (ďalej len „OPP")
vzťahujú Poistné podmienky pre úrazové poistenie, Všeobecné 
poistné podmienky pre poistenie osôb, príslušné ustanovenia 
Zmluvných dojednaní a podmienok dojednaných v Poistnej zmluve.

Článok 2: Poistná doba
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú.

Článok 3: Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť a poistné 
plnenie
1. Poistná ochrana je poistenému poskytnutá v prípade trvalých 

následkov úrazu poisteného, za súčasného splnenia podmie
nok pre vznik poistnej udalosti.

2. Poistnou udalosťou v tomto poistení je úraz poisteného, 
za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
a) úraz zanechal poistenému trvalé následky,
b) úraz nastal počas trvania poistenia.

3. Poistným plnením je suma, ktorej výška je tolko percent z po
istnej sumy platnej v čase vzniku poistnej udalosti, kolkým 
percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov úrazu po ich 
ustálení podľa Tabuľky trvalých následkov úrazu (ďalej len 
„oceňovacia tabuľka"). V prípade, že sa trvalé následky úrazu 
neustálili do 3 rokov odo dňa úrazu, vyplatí poisťovateľ poiste
nému sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých následkov 
úrazu na konci tejto lehoty.
Poistné plnenie sa bude progresívne zvyšovať podlá uvedenej 
tabulky.

Tabulka progresívneho plnenia 
za trvalé následky úrazu

% ohodnotenia trvalých 
následkov podľa oceňovacej 

tabulky
príslušné % progresívneho 

plnenia

1% 1%
5% 5%
10% 10%
15% 15%
20% 20%
25% 25%
30% 40%
35% 55%
40% 70%
45% 85%
50% 100%
55% 125%
60% 150%
65% 175%
70% 200%
75% 250%
80% 300%
85% 350%
90% 400%
95% 450%
100% 500%

Poistený je oprávnený každoročne, najdlhšie však do 3 rokov 
po poistnej udalosti, znovu požiadať o stanovenie rozsahu tr
valých následkov úrazu, ak nastalo ich podstatné zhoršenie.
Ak poisťovateľ na základe takejto žiadosti prizná poistenému 
vyšší rozsah trvalých následkov úrazu, zvýšenú časť poistného 
plnenia poisťovateľ vyplatí poistenému do 15 dní od priznania 
vyššieho rozsahu trvalých následkov úrazu.

5. Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, kto
ré boli poškodené už pred úrazom, poisťovateľ zníži poistné 
plnenie za trvalé následky o tolko percent, kolkým percentám 
zodpovedalo predchádzajúce poškodenie určené tiež podlá 
oceňovacej tabulky.

6. Celkové ohodnotenie trvalých následkov jedného úrazu zod
povedá najviac 100% podľa oceňovacej tabulky.

7. Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo viacerých úrazoch 
týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotí ich 
poisťovateľ ako celok, a to najviac percentom stanoveným 
v oceňovacej tabulke pre anatomickú alebo funkčnú stratu 
príslušného údu, orgánu alebo ich častí.

8. Ak poistený zomrie z akejkolvek príčiny do 3 rokov odo dňa 
vzniku úrazu, poisťovateľ vyplatí sumu, ktorá zodpovedá roz
sahu trvalých následkov úrazu poisteného v čase jeho smrti. 
Toto platí v prípade, že bol poisteným uplatnený nárok na pl
nenie za trvalé následky úrazu, ale doteraz nebolo poskytnuté 
poistné plnenie.

9. V prípade, že oceňovacia tabulka stanoví percentuálne roz
pätie rozsahu trvalých následkov úrazu, určí poisťovateľ výšku 
poistného plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpove
dalo poistné plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia 
spôsobeného úrazom.

10. Ak trvalé následky úrazu nie sú uvedené v oceňovacej tabulke, 
určí sa výška poistného plnenia podľa položky uvedenej v oce
ňovacej tabulke, ktorá je primeraná druhu a rozsahu týchto tr
valých následkov úrazu.

11. Oceňovacia tabulka tvorí prílohu týchto OPP. Poisťovateľ je 
oprávnený oceňovaciu tabulku doplniť a meniť (ďalej iba 
„zmena oceňovacej tabulky"), a to z dôvodu pokroku alebo 
zmien vo vývoji lekárskej vedy alebo lekárskej praxe. Zmena 
oceňovacej tabulky podlá predchádzajúcej vety je pre poistní
ka záväzná len vtedy, ak písomné oznámenie poisťovateľa 
o zmene oceňovacej tabulky je poistníkovi doručené najme
nej dva mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny 
oceňovacej tabulky. Písomné oznámenie poisťovateľa obsa
huje popis samotnej zmeny oceňovacej tabulky, bližší popis 
dôvodu zmeny oceňovacej tabulky, informáciu o možnosti 
vypovedať poistenie a dátum nadobudnutia účinnosti zmeny 
oceňovacej tabulky. V prípade nesúhlasu so zmenou oceňo
vacej tabulky má poistník právo poistenie bezplatne vypove
dať písomnou výpoveďou doručenou poisťovateľovi najne
skôr do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny oceňovacej 
tabulky. V prípade včas doručenej výpovede poistenie zanikne 
ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny oceňovacej tabulky.

Článok 4: Hlásenie poistnej udalosti
1. Pri hlásení poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť pravdivo 

a úplne vyplnené tlačivo Hlásenie poistnej udalosti, všetku 
zdravotnú dokumentáciu vzťahujúcu sa k úrazu, vrátane po

Osobitné poistné podmienky pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou (13UP)

4.



pisov RTC, CT alebo MRI snímkov, resp. záznamov a popis 
okolností vzniku úrazu.

2. Ak udalosť vyšetroval policajný útvar, prikladá sa policajná 
správa, preukazujúca okolnosti vzniku úrazu poisteného (pro
tokol o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania 
a pod.); ak nie je policajná správa k dispozícii, oznamovateľ 
uvedie presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý udalosť 
vyšetroval (úplnú adresu a telefón). V prípade úrazu poistené
ho na pracovisku je potrebné predložiť zápis z vyšetrovania ta
kéhoto úrazu.

3. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ po

žadovať dálšie potrebné doklady a sám vykonávať ďalšie pot
rebné vyšetrenia.

Článok 5: Dynamika
1. Poisťovateľ ponúka dynamiku k výročnému dňu.
2. K poslednej dynamike môže dôjsť jeden rok pred uplynutím 

poistnej doby.

Článok 6: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa 01.06.2016.



Príloha - Tabulka trvalých následkov úrazu - platná od 1.7.2009
ÚRAZY HLAVY tyA)

001 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 1 cm2 2,5
002 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 1 cm2 do 2 cm2 4
003 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 2 cm2 do 4 cm2 7
004 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 4 cm2 do 8 cm2 11
005 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 8 cm2 do 10 cm2 15
006 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 10 cm2 do 15 cm2 20
007 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 15 cm2 25
008 Ľahké objektívne príznaky alebo lekárskym pozorovaním u psychiatra, resp. neurológa, zistené subjektívne 

ťažkosti po zraneniach hlavy alebo iných častí tela
5

009 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi 
zmenami mozgu, ľahkého stupňa

25

010 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi 
zmenami mozgu, stredného stupňa

50

011 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi 
zmenami mozgu, ťažkého stupňa

80

012 Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa 10
013 Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa 15
014 Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa 5
015 Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa 10
016 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, hornej vetvy 5
017 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, strednej vetvy 10
018 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, dolnej vetvy 10
019 Poškodenie tváre vo forme jaziev vzbudzujúcich súcit alebo odpor, bez funkčných porúch - podľa pomoc

nej tabuľky č. 4
020 Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, 

ľahkého stupňa
10

021 Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, 
stredného stupňa

20

022 Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, 
ťažkého stupňa

35

023 Anatomická strata polovice tváre 80
024 Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvorea) 25

POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU
025 Strata hrotu nosa 10
026 Strata celého nosa, bez zúženia, bez poruchy dýchania 20
027 Strata celého nosa, so zúžením, s poruchou dýchania 25
028 Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania, jednostranná 5
029 Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania, obojstranná 10
030 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení, jednostranný 5
031 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení, obojstranný 10
032 Perforácia nosovej priehradky 5
033 Chronický hnisavý poúrazový zápal prínosových dutín, jednostranný 5
034 Chronický hnisavý poúrazový zápal prínosových dutín, obojstranný 10
035 Porucha čuchu 5
036 Strata čuchu, úplná 10
037 Porucha chuti 5
038 Strata chuti, úplná 10



POŠKODENIE OKA ALEBO ZRAKU
039 ásledky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti - podľa pomocnej tabuľky č. 1.

5ri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 
25%, na druhom oku viac než 75% a na oboch viac než 100%. Trvalé poškodenie uvedené v bodoch 040, 
048 až 051 ,053 ,062  a 063 sa však hodnotia i nad túto hranicu.

040 Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti 5
041 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášanlivosti kontaktnej šošovky aspoň 4 

hodiny denne), bež ďalšieho hodnotenia vízu
15

042 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášanlivosti kontaktnej šošovky menej 
než 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu

18

043 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej 
šošovky alebo vnútroočnej šošovky)

25

044 Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s kontaktnou šošovkou 
loršia než 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10% na ťažkosti 
z nosenia (znášanlivosti) afakickej korekcie.

15

Artefakiu hodnotiť podľa bodu 039, s možnosťou pripočítania prípadnej poruchy akomodácie - od 058 do 
061

045 Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov 25
046 Koncentrické obmedzenie zorného poľa - podľa pomocnej tabuľky č. 2.
047 Ostatné obmedzenia zorného poľa - podľa pomocnej tabuľky č. 3.
048 Porušenie priechodnosti slzných ciest, na jednom oku 5
049 Porušenie priechodnosti slzných ciest, na oboch očiach 10
050 Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na jednom oku 5
051 Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na oboch očiach 10
052 Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka), nezávisle od poruchy vízu 3
053 Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia, vzbudzujúca súcit alebo odpor, tiež ptóza horného vieč

ka, pokiaľ nekryje zrenicu, i poúrazový glaukóm (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko
5

054 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľné, pokiaľ kryje zrenicu), jednostranná 20
055 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľné, pokiaľ kryje zrenicu), obojstranná 40
056 Trvalé makroskopický viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nez visle od poruchy v zu), jedn ho oka 1
057 Trvalé makroskopický viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), oboch očí 2
058 Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, do 45 rokov 8
059 Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, do 45 rokov 5
060 Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, po 45 rokoch 5
061 Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, po 45 rokov 3
062 Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, jednostranný 8
063 Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, obojstranný 12

Pri hodnotení podľa bodov 062 a 063 nemožno súčasne hodnotiť podlá bodu 053
POŠKODENIE UCHA ALEBO SLUCHU

064 Strata časti ušnice alebo jej deformita 5
065 Strata jednej ušnice 10
066 Strata oboch ušníc 15
067 Trvalá poúrazová perforácia bubienka, bez zjavnej sekundárnej infekcie 5
068 Chronický hnisavý zápal stredného ucha, preukázaný ako následok úrazu 10
069 Nedoslýchavosť jednostranná, ľahkého stupňa 0
070 Nedoslýchavosť jednostranná, stredného stupňa 5
071 Nedoslýchavosť jednostranná, ťažkého stupňa 8
072 Nedoslýchavosť obojstranná, ľahkého stupňa 7
073 Nedoslýchavosť obojstranná, stredného stupňa 10



074 Nedoslýchavosť obojstranná, ťažkého stupňa 15
075 Strata sluchu jedného ucha 15
076 Strata sluchu druhého ucha (pričom pred úrazom bolo prvé ucho poškodené hluchotou) 25
077 Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 40
078 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, ľahkého stupňa 10
079 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, stredného stupňa 15

080 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, ťažkého stupňa 20
081 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, ľahkého stupňa 20
082 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, stredného stupňa 30

083 3orucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, ťažkého stupňa 40
POŠKODENIE CHRUPU
Strata zubov alebo ich časti, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násilia.

084 Strata časti zuba (frontálneho), bez straty vitality zuba - za každý zub 0,5
085 Strata časti zuba (frontálneho), so stratou vitality zuba - za každý zub
086 Strata frontálneho zuba - za každý zub 2
087 Strata časti zuba (iného ako frontálneho), bez straty vitality zuba 0
088 Strata časti zuba (iného ako frontálneho), so stratou vitality zuba - za každý zub 0,5
089 Strata zuba (iného ako frontálneho) - za každý zub 1
090 Deformácia frontálnych dočasných (m liečnych) zubov, lôžka, následkom preukázaného úrazu - za každý 

zub
1

091 Replantácia zuba - za každý zub 0,5
092 Strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (m liečnych) zubov 0

POŠKODENIE JAZYKA
093 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, bez fixácie jazyka 10
094 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, s fixáciou jazyka 20

Pri hodnotení podlá bodov 093 a 094 nemožno súčasne oceňovať podlá bodov 098 až 101
ÚRAZY KRKU

095 Zúženie hrtana alebo priedušnice, ľahkého stupňa 10
096 Zúženie hrtana alebo priedušnice, stredného stupňa 20
097 Zúženie hrtana alebo priedušnice, ťažkého stupňa 40

Pri hodnotení podľa bodu 096 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 097 až 101
098 Čiastočná strata hlasu 15
099 Strata hlasu (afónia) 25
100 Strata reči, následkom  poškodenia rečových ústrojov 30
101 Sťaženie reči, následkom poškodenia rečových ústrojov 15

Pri hodnotení podľa bodov 097 až 100 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 096 alebo 101
102 Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou 50

Pri hodnotení podlá bodu 101 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 096 alebo podľa bodov 097 až 
100

103 Strata hrtana 80
ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA

104 Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ľahký stupeň porušenia funkcie 15
105 Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, stredný stupeň porušenia funkcie 40
106 Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ťažký stupeň porušenia funkcie 70
107 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - jednostranné odstránenie prsníka do 45 rokov (vrátane) 30
108 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - obojstranné odstránenie prsníkov do 45 rokov (vrátane) 50
109 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - jednostranné odstránenie prsníka nad 45 rokov 15
110 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - obojstranné odstránenie prsníkov nad 45 rokov 30



111 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ľahký stupeň porušenia funkcie 20
112 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, stredný stupeň porušenia funkcie 60
113 3oruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ťažký stupeň porušenia funkcie 100
114 Následky po náhrade pažeráka, bez sťaženého prehltania 30
115 Následky po náhrade pažeráka, so sťaženým prehltaním 55
116 Poúrazové zúženie pažeráka, ľahkého stupňa 10
117 Poúrazové zúženie pažeráka, stredného stupňa 30
118 Poúrazové zúženie pažeráka, ťažkého stupňa 60

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV
119 Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu, bez hernie 10
120 Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu, s herniou 18
121 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ľahký stupeň poruchy výživy 20
122 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, stredný stupeň poruchy výživy 55
123 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ťažký stupeň poruchy výživy 80
124 Strata časti sleziny 10

125 Strata sleziny, do 18 roku veku 25
126 Strata sleziny, po 18 roku veku 15
127 Sterkorálna fistula (suchá bez zápalu okolia) 25
128 Sterkorálna fistula (mokvajúca so zápalom okolia) 50
129 Nedovieravosť análnych zvieračov, čiastočná 20
130 Nedovieravosť análnych zvieračov, úplná 60
131 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa 10
132 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa 20
133 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa 45

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV
134 Strata jednej obličky 25
135 Strata oboch obličiek 80
136 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ľahkého stupňa 10
137 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, stredného stupňa 20
138 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ťažkého stupňa 50
139 Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 50

Fistulu nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 136 až 138
140 Poúrazové hydrokéla 5
141 Strata jedného semenníka (pri cryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) 10
142 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 50 rokov (vrátane) 40
143 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 50 do 60 rokov (vrátane) 30
144 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov 15
145 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) do 50 rokov 

(vrátane)
40

146 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) od 51 do 60 
rokov (vrátane)

25

147 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) od 61 rokov a 
viac

10

Ak sa hodnotí podľa bodov 145 až 147, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 142 až 
144

148 Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov, resp. poúrazové odstránenie maternice alebo 
oboch vaječníkov do 45 rokov (vrátane)

40



149 Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov, resp. poúrazové odstránenie maternice alebo 
oboch vaječníkov nad 45 rokov

20

ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY
150 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ľahkého stupňa 7
151 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, stredného stupňa 15
152 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ťažkého stupňa 30
153 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ľahkého stupňa 7

154 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, stredného stupňa 15
155 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ťažkého stupňa 30
156 Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi 

porušenej funkcie, ľahkého stupňa
20

157 Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi 
porušenej funkcie, stredného stupňa

40

158 Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi 
porušenej funkcie, ťažkého stupňa

70

159 Paraplégia 70
160 Kvadruplégia 100

Hodnotenie tých druhov trvalých následkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poškodením chrbtice, 
miechy, miechových plien a koreňov, sa hodnotí len podľa bodov 156 až 160
ÚRAZY PANVY

161 Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných 
končatín, u žien do 45 rokov

50

162 Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných 
končatín, u žien nad 45 rokov

40

163 Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných 
končatín, u mužov

30

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.
Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu

164 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ, vpravo 60
165 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ, vľavo 50
166 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom - funkčný 

pahýľ, vpravo
55

167 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom - funkčný 
pahýľ, vľavo

45

168 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vpravo 35
169 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vľavo 30
170 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vpravo 30
171 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vľavo 25
172 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu (vzpaženie predpažením od 160 do 180 stupňov) 3
173 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 

stupňov), vpravo
5

174 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 
stupňov), vľavo

4

175 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 
stupňov), vpravo

10

176 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 
stupňov), vľavo

8

177 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), 
vpravo

18



178 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), 
v'avo

15

3ri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa, sa pri súčasnom 
obmedzení rotačných pohybov, hodnotenie podľa bodov 172 až 178 zvyšuje o jednu tretinu

180 Poúrazové deformity ramennej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou) po supra- 
kondylických zlomeninách, za každých 5 stupňov

3

181 Endoprotéza ramenného kĺbu (okrem príp. poruchy funkcie) 10
182 Pakíb ramennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 30
183 Pakíb ramennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 25
184 Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na 

iečenie následkov úrazu, vpravo
30

185 Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na 
iečenie následkov úrazu, vľavo

25

186 Habituálne vykĺbenie ramena (reluxované rameno), vpravo 20
187 Habituálne vykĺbenie ramena (reluxované rameno), vľavo 16

Plnenie podľa bodov 186 a 187 vylučuje nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí 
podľa tabuľky A body 221 a 224

188 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo 3
189 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo 2,5
190 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vpravo 6
191 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vľavo 5
192 Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vpravo 5
193 Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vľavo 4

Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu
194 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu, pri neporušenej funkcii ramenného a 

lakťového kĺbu, vpravo
3

195 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a 
lakťového kĺbu, vľavo

2,5

196 Poúrazové obehové a trofické zmeny na jednej hornej končatine, bez porušenia funkcie, preukázané ako 
následok úrazu

8

197 Poúrazové obehové a trofické zmeny na oboch horných končatinách, bez porušenia funkcie, preukázané 
ako následok úrazu

16

198 Poúrazové atrofie svalstva, na pravej hornej končatine 5
199 Poúrazové atrofie svalstva, na ľavej hornej končatine 3

Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia 0
200 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postave

nia im blízke), vpravo
30

201 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postave
nia im blízke), vľavo

25

202 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v 
uhle 90 až 95 stupňov), vpravo

20

203 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v 
uhle 90 až 95 stupňov), vľavo

16

204 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu (ohnutie od 120 do 140 stupňov), vpravo alebo vľavo 3
205 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vpravo 6
206 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vľavo 5
207 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vpravo 12
208 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vľavo 10
209 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vpravo 18
210 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vľavo 15



211 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaz
nivom postavení alebo v postaveniach jem u blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom 
odvrátení alebo privrátení), vpravo

20

212 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaz
nivom postavení alebo v postaveniach jem u blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom 
odvrátení alebo privrátení), vľavo

16

213 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), 
vpravo

20

214 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), 
vľavo

16

215 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vpravo 5
216 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vľavo 4
217 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vpravo 8
218 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vľavo 6
219 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vpravo 15
220 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vľavo 12
221 indoprotéza lakťového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 10
222 Pakíb oboch kostí predlaktia, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 40
223 Pakíb oboch kostí predlaktia, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 35
224 Pakíb vretennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 30
225 Pakíb vretennej kostí, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 25
226 Pakíb lakťovej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybností) 20
227 Pakíb lakťovej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 15
228 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných 

zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo
28

229 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných 
zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo

23

230 Kývavý lakťový kĺb, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, vpravo 15
231 Kývavý lakťový kĺb, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, vľavo 12
232 Kývavý lakťový kĺb, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, vpravo 20
233 Kývavý lakťový kĺb, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, vľavo 15
234 Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo 55
235 Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo 45
236 Poúrazové deformity v predlaktí, vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke - preu

kázané Rtg., za každých 5° (okrem prípadnej poruchy funkcie)
2

Strata alebo poškodenie ruky 0
237 Strata ruky v zápästí, vpravo 50
238 Strata ruky v zápästí, vľavo 42
239 Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 50
240 Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 42
241 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 45
242 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 37
243 Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jem u blízkych (úplné spakručné 

alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo
30

244 Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jem u blízkych (úplné spakručné 
alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo

25

245 Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vpravo 20
246 Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vľavo 17
247 Endoprotéza zápästia (okrem prípadnej poruchy funkcie) 10



248 Pakíb člnkovitej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 15
249 Pakíb člnkovitej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 13
250 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vpravo 6
251 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vľavo 5
252 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vpravo 10
253 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vľavo
254 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vpravo 18
255 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vľavo 15
256 Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vpravo 5
257 Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vľavo 4
258 Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vpravo 8
259 Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vľavo 7

260 Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vpravo 12
261 Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vľavo 10

Poškodenie palca 0
262 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo 4
263 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo 3
264 Strata časti kosti koncového článku palca, vpravo 7

265 Strata časti kosti koncového článku palca, vľavo 5
266 Strata koncového článku palca, vpravo 9
267 Strata koncového článku palca, vľavo 7
268 Strata oboch článkov palca, vpravo 18
269 Strata oboch článkov palca, vľavo 15
270 Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 25
271 Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 21
272 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo 8
273 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo 7
274 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo 7
275 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo 6
276 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo 6
277 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo 5
278 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 6
279 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 5
280 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo ab- 

dukcia), vpravo
9

281 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo ab
dukcia), vľavo

8

282 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo 6
283 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo 5
284 Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou subluxáciou (okrem plnenia za poru

chu funkcie), vpravo
3

285 Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou subluxáciou (okrem plnenia za poru
chu funkcie), vľavo

2,5

286 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vpravo 25
287 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vľavo 21
288 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, 

vpravo
2



289 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa,
vľavo

1,5

290 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, 
vpravo

L

291 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, 
vľavo

3

292 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, 
vpravo

6

293 ’ orucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, 
vľavo

5

294 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo 2
295 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo 1,5
296 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, 

vpravo
4

297 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vľavo 3
298 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo 6
299 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo 5
300 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého 

stupňa, vpravo
3

301 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého 
stupňa, vľavo

2,5

302 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného 
stupňa, vpravo

6

303 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného 
stupňa, vľavo

5

304 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého 
stupňa, vpravo

9

305 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého 
stupňa, vľavo

7,5

306 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo 5
307 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo 2,5
308 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo 3
309 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo 2

Poškodenie ukazováka
310 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvenlm a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo 3
311 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením  a poruchou citlivosti alebo poúrazovým i deform áciam i, vľavo 2
312 Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vpravo 4
313 Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vľavo 3
314 Strata koncového článku ukazováka, vpravo 5
315 Strata koncového článku ukazováka, vľavo 4
316 Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vpravo 8
317 Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vľavo 6
318 Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vpravo 10
319 Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vľavo 8
320 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 12
321 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 10
322 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 15
323 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 13
324 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo 12



325 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo 10
326 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo 15
327 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo 13
328 3orucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 3
329 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 2
330 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vpravo 5
331 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vľavo ĺ .

332 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo
333 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo 6
334 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo 11
335 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 9
336 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopova

cej funkcii, vpravo
1,5

337 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopova
cej funkcii, vľavo

338 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, 
vpravo

3

339 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, 
vľavo

2

340 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vpravo 2,5
341 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vľavo 2

Poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka
342 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo po razov mi 

deform ciami, vpravo
1,5

343 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými 
deformáciami, vľavo

1

344 Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 2
345 Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 1,5
346 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 3
347 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 2
348 Strata dvoch článkov, bez meravostl základného kĺbu jedného z týchto prstov, vpravo 4
349 Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vľavo 5
350 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vpravo 8
351 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vľavo 6
352 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo 9
353 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo 8
354 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postaven' 

brániacom funkcii susedných prstov), vpravo
9

355 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení 
brániacom funkcii susedných prstov), vľavo

8

356 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 1,5
357 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 1
358 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vpravo 3
359 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vľavo 2
360 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo 6
361 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo 5
362 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo 8
363 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 6



364 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii 
prsta, vpravo

365 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii 
prsta, vľavo

0,5

366 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo 2
367 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo

368 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vpravo 1,5
369 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vľavo 1

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá 
úplným parézam.

370 Traumatická porucha axillárneho nervu, vpravo 20
371 Traumatická porucha axillárneho nervu, vľavo 15
372 Traumatická porucha axillárneho nervu - izolovaná senzitívna lézia 5
373 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 30
374 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 20
375 Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo 20
376 Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo 15
377 Traumatická porucha vretenného nervu - izolovaná senzitívna lézia 5
378 Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo 12
379 Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo 7

380 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo 20
381 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo 15
382 Traumatická porucha svalovokožného nervu - izolovaná senzitívna lézia 5
383 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 20
384 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 15
385 Traumatická porucha lakťového nervu - izolovaná senzitívna lézia, vpravo 10
386 Traumatická porucha lakťového nervu - izolovaná senzitívna lézia, vľavo 8
387 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia 

a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo
20

388 Traumatická porucha distiálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia 
a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo

15

389 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 25
390 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 20
391 Traumatická porucha distiálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vpravo 15
392 Traumatická porucha distiálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vľavo 10
393 Traumatická porucha všetkých troch nervov (pripadne aj celej ramennej spleti) nefunkčný pahýľ, vpravo 50
394 Traumatická porucha všetkých troch nervov (pripadne aj celej ramennej spleti) nefunkčný pahýľ, vľavo 40
395 Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vpravo 1,5
396 Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vľavo 1

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN
397 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe 55
398 Strata jednej dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 50
399 Pakíb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40
400 Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 15
401 Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných 

zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu
25

402 Dĺžkový rozdiel 1 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 1
403 Dĺžkový rozdiel 2 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 2



404 Dĺžkový rozdiel do 4 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 5
405 Dĺžkový rozdiel do 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 10
406 Dĺžkový rozdiel nad 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 20
407 Poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou, preukázané 

RTG snímkou), za každých 5° úchylky
5

Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne 
započítavať relatívne skrátenie končatiny.

408 Úplná meravosť bedrového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie 
alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)

40

409 Úplná meravosť bedrového kĺbu, v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo 
nepatrné ohnutie)

30

410 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ľahkého stupňa 10
411 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, stredného stupňa 20
412 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ťažkého stupňa 30

Poškodenie kolena 0
413 Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°) 30
414 Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°) 45

415 Úplná meravosť kolena, v priaznivom postavení 25
416 Indoprotéza kolenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 15
417 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ľahkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolen

ného kĺbu)
8

418 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, stredného stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti 
kolenného kĺbu)

15

419 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ťažkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolen
ného kĺbu)

25

420 Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa, s poškodením postranných väzov 8
421 Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa, s poškodením postranných väzov a čiastočne skríženého 

väzu, objektivizované odborným vyšetrením
15

422 Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, s kompletne poškodeným skríženým a postranným väzom, 
objektivizované odborným vyšetrením

25

423 Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj 30
424 Trvalé následky po poranení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu 5
425 Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - parciálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybová 

dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)
2,5

426 Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - subtotálna alebo totálna menisektómia (pri úplnom roz
sahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)

5

427 Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite 
kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)

10

Poškodenie predkolenia 0
428 Strata dolnej končatiny v predkolení, so zachovaným kolenom 45
429 Strata dolnej končatiny v predkolení, s meravým kolenným kĺbom 50
430 Pakíb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 40
431 Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia, len po otvorených zraneniach alebo operačných 

zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu
25

432 Poúrazové deformity predkolenia, vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke 
(úchylky musia byť preukázané na rtg.); za každých 5°

5

Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne 
započítavať relatívne skrátenie končatiny.
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu



433 Strata nohy v členkovom kĺbe 40

434 Úplná meravosť členkového kĺbu, v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne 
plantárnej flexie)

30

435 Úplná meravosť členkového kĺbu, v pravouhlom postavení (okrem prípadného obmedzenia resp. úplnej 
straty pronácie a supinácie)

25

436 Úplná meravosť členkového kĺbu, v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5°) 20
437 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ľahkého stupňa 6

438 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, stredného stupňa 10
439 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ťažkého stupňa 18
440 Úplná strata pronácie a supinácie nohy 15
441 Obmedzenie pronácie a supinácie nohy 8
442 Kývavosť členkového kĺbu, ľahkého stupňa 5
443 Kývavosť členkového kĺbu, stredného stupňa 8
444 Kývavosť členkového kĺbu, ťažkého stupňa 13
445 Plochá, vbočená alebo vybočená noha, následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a 

nohy
20

446 Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti, len po otvorených 
zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu

15

Poškodenie v oblasti nohy
447 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe, s artrodézou členka alebo s kýpťom v plantárnej flexii 30
448 Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25
449 Strata časti chodidla v oblasti metatarzov 20
450 Strata všetkých prstov nohy 15
451 Strata oboch článkov palca nohy 10
452 Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou 15
453 Strata koncového článku palca nohy 3
454 Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst (hodnotenie nesmie prevýšiť plnenie za stratu 

všetkých prstov)
2

455 Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 10
456 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3
457 Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 7
458 Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 10
459 Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy 3
460 Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy 7
461 Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst 1
462 Poúrazové obehové a trofické poruchy, na jednej dolnej končatine, bez porušenia funkcie 10
463 Poúrazové obehové a trofické poruchy, na oboch dolných končatinách, bez porušenia funkcie 20
464 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne 5
465 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení 3

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá 
úplným parézam.
Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny

466 Traumatická porucha bederno-krížového pletenca, jednostranná 30
467 Traumatická porucha bederno-krížového pletenca s poruchou inkontinencie 50
468 Traumatická porucha sedacieho nervu 20
469 Traumatická porucha sedacieho nervu - izolovaná senzitívna lézia 8
470 Traumatická porucha stehnového nervu 15
471 Traumatická porucha stehnového nervu - izolovaná senzitívna lézia 5
472 Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov 25



473 Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu, s postihnutím funkcie prstov 5
474 Traumatická porucha píšťalového nervu - izolovaná senzitívna lézia 4
475 Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov 20
476 Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu 20
477 Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu 5
478 Traumatická porucha koncových vetiev senzitívnych nervov dolnej končatiny 1

RÔZNE

479 Keloidné jazvy do 1% telesného povrchu (okrem tváre) 4
480 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) do 1% telesného povrchu 2
481 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 1 % do 15 % telesného povrchu 10
482 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15% do 40 % telesného povrchu 30
483 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 40 % telesného povrchu 50

Rozsah plošných jaziev sa vypočítava podľa pomocnej tabuľky č. 5

VYSVETLIVKY
pod pojm om  "úplný defekt v lebečnej klenbe" sa rozum ie strata celej hrúbky kosti (001 - 007)
podľa bodu 008 je možné hodnotiť trvalé následky len vtedy, keď je v zdravotnej dokumentácii poist
eného
potvrdená liečba u psychológa, resp. neurológa, resp. psychiatra aspoň 3 x za rok
podľa bodu 009 - "ľahký stupeň"je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si nevyžaduje inva- 
lidizáciu
podľa bodu 010 - "stredný stupeň" je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje inva- 
lidizáciu s organickou duševnou poruchou
podľa bodu 011 - "ťažký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje starostlivosť 
inej osoby
podľa bodu 020 "ľahký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív 
oproti norme do 30 % (norma - úrazom nepoškodené mäkké a tvrdé tkanivá)
podľa bodu 021 “stredný stupeň" je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív 
oproti norme nad 30% - do 50%
podľa bodu 022 "ťažký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív 
oproti norme nad 50%
otras mozgu ľahkého stupňa sa nepovažuje za ťažké poranenie hlavy (009 - 011)
pod pojmom horná vetva tvárového nervu sa rozumie inervácia svalstva v oblasti čela a oka, 
dolnú vetvu tvárového nervu tvorí ostatná časť tváre (0 1 2-0 1 5 )
frontálne zuby: v čelusti a v sánke stredné a bočné rezáky, očné zuby (084 ,085 ,086 ,090 )
v hodnotení zníženej sluchovej ostrosti je zohľadnené i prípadné nosenie načúvacieho prístroja



Pomocné tabuľky

TABUĽKA č. 1

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri znížení zrakovej ostrosti, s optimálnou okuliarovou korekciou

6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0
6/6 0% 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 23% 24% 25%

6/9 2% 4% 6% 8% 11% 14% 18% 21% 23% 25% 27% 30%
6/12 4% 6% 9% 11% 14% 18% 21% 24% 27% 30% 32% 35%

6/15 6% 8% 11% 15% 18% 21% 24% 27% 31% 35% 38% 40%
6/18 9% 11% 14% 18% 21% 25% 28% 32% 38% 43% 47% 50%
6/24 12% 14% 18% 21% 25% 30% 35% 41% 47% 52% 57% 60%
6/30 15% 18% 21% 24% 28% 35% 42% 49% 56% 62% 68% 70%
6/36 18% 21% 24% 27% 32% 41% 49% 58% 66% 72% 77% 80%
6/60 21% 23% 27% 31% 38% 47% 56% 66% 75% 83% 87% 90%
3/60 23% 25% 30% 35% 43% 52% 62% 72% 83% 90% 95% 95%
1/60 24% 27% 32% 38% 47% 57% 68% 77% 87% 95% 100% 100%
0 25% 30% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 100%
Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natolko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75%, a ak vznikla úrazom 
slepota lepšieho oka, alebo, ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedá 
75% invalidity, a ak vzniklo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25%.

TABUĽKA č. 2
Plnenie za trvalé telesné poškodenie, pri koncentrickom zúžení zorného poľa

stupeň koncentrického zúženia percentá plnenia trvalých následkov úrazu
stupeň zúženia jedného oka oboch očí 

rovnako
jedného oka, pri slepote druhého 
oka

k 60° 0% 10% 40%
k 50° 5% 25% 50%
k 40° 10% 35% 60%
k 30° 15% 45% 70%
k 20° 20% 55% 80%
k 10° 23% 75% 90%
k 5° 25% 100% 100%
Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25% alebo viac, a na tomto oku nasta
la úplná alebo praktická slepota, alebo zúženie zorného poľa k 5°, odškodňuje sa vo výške 25%.

TABUĽKA č. 3
Plnenie za trvalé následky úrazu, pri nekoncetrickom zúžení zorného poľa

Hemianopsia homonymná
ľavostranná 35% jednostranná temporálna 15%-20%
pravostranná 45% jednostranná horná 5%-20%
binasálna 10% jednostranná dolná 10%-20%
bitemporálna 60%-70% kvantová nasálna horná 4%
horná obojstranná 10%-15% nasálna dolná 6%
dolná obojstranná 30%-50% temporálna horná 6%
nasálna jednostranná 6% temporálna dolná 12%
Centrálny scotom  jednostranný i obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.



TABUĽKA č. 4
Plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári

dĺžka jazvy
jazva na tvári 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm

NORMÁLNA JAZVA 0% 1% 1,5% 2% 2,5%
HYPERTROFICKÁ JAZVA 0% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5%
KELOIDNÁ JAZVA 1% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5%
jazva na tvári 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm
NORMÁLNA JAZVA 3% 3,5% 4% 4,5% 5%
HYPERTROFICKÁ JAZVA 5,5% 6,5% 7,5%

LOoo 9,5%
KELOIDNÁ JAZVA 6,5% 7,5% 8,5% 9,5% 10%
* zaokrúhľovanie jaziev - matematicky (napríklad jazva dĺžky 2,5 cm =  3 cm)
* položka 019 - jazvy na viditeľnom mieste tváre - čelo, spánková oblasť, nos, líca, horná a dolná pera, viditeľná časť 
brady
* likvidátor každú jazvu hodnotí samostatne (pri viacerých drobných jazvách žiada vyjadrenie posudkového lekára 
poisťovateľa)
* pri detských jazvách, kde je Správa ošetrujúceho lekára potvrdená ošetrujúcim lekárom do 3 mesiacov od dátumu 
úrazu, je likvidátor povinný z dĺžky jazvy odpočítať 0,5 cm

* poistné plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári u detí, likvidátor odškodňuje hneď pri poistnom plnení za 
denné odškodné alebo čas nevyhnutného liečenia úrazu

TABUĽKA č. 5
Plnenie za trvalé následky úrazu - plošné jazvy na tvári alebo tele

VEK VÁHA TELA V KG POVRCH TELA V CM2 1% 5% 15% 20% 30%
novorodenec 3,5 2300 23 115 345 460 767
2 mesiace 5 2700 27 135 405 540 810

6 mesiacov 7,5 3500 35 175 525 700 1050
1 rok 10 4200 42 210 630 840 1260
2 roky 12,5 4900 49 245 735 980 1470
3 roky 14 5900 59 295 885 1180 1770
4 roky 16,5 6900 69 345 1035 1380 2070
5 rokov 18 7200 72 360 1080 1440 2160
6 rokov 20 8000 80 400 1200 1600 2400
7 rokov 23 8700 87 435 1305 1740 2610
8 rokov 26 9300 93 465 1395 1860 2790
9 rokov 29 10000 100 500 1500 2000 3000
10 rokov 32 11100 111 555 1665 2220 3330
11 rokov 36 12000 120 600 1800 2400 3600
12 rokov 39 12700 127 635 1905 2540 3810
13 rokov 45 14100 141 705 2115 2820 4230
14 rokov 50 15000 150 750 2250 3000 4500
15 rokov 55 15900 159 795 2385 3180 4770
dospelí 65 17300 173 865 2595 3460 5190
dospelí 70 18000 180 900 2700 3600 5400
dospelí 75 18700 187 935 2805 3740 5610
dospelí 80 19400 194 970 2910 3880 5820
dospelí 85 20100 201 1005 3015 4020 6030
dospelí 90 20800 208 1040 3120 4160 6240
dospelí 95 21500 215 1075 3225 4300 6450
dospelí 100 22200 222 1110 3330 4440 6660



Slovenská poisťovňa
Osobitné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu (14UP)

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia 
následkov úrazu (14UP) sa okrem týchto osobitných poistných 
podmienok (ďalej len „OPP") vzťahujú Poistné podmienky 
pre úrazové poistenie, Všeobecné poistné podmienky pre poiste
nie osôb, príslušné ustanovenia Zmluvných dojednaní a podmie
nok dojednaných v Poistnej zmluve.

Článok 2: Poistná doba
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú.

Článok 3: Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť a poistné 
plnenie
1. Poistná ochrana je poistenému poskytnutá v prípade nevy

hnutného liečenia následkov úrazu poisteného, za súčasného 
splnenia podmienok pre vznik poistnej udalosti.

2. Poistnou udalosťou je nevyhnutné liečenie následkov úrazu, 
ktoré nastalo počas trvania poistenia, za súčasného splnenia 
nasledovných podmienok:
a) úraz nastal počas trvania poistenia,
b) doba nevyhnutného liečenia úrazu trvá dlhšie ako 14 dní.

3. Ak nevyhnutné liečenie následkov úrazu spĺňa podmienky 
pre vznik poistnej udalosti, za deň vzniku poistnej udalosti sa 
považuje deň začiatku doby nevyhnutného liečenia úrazu, 
potvrdený lekárom.

4. Poistná suma zodpovedá jednému dňu nevyhnutného lieče
nia následkov úrazu. Pre vybrané následky úrazu uvedené 
v Tabuľke plnenia za dobu liečenia úrazu (ďalej len „oceňova- 
cia tabulka") priznáva poisťovateľ poistnú sumu maximálne 
vo výške 20 EUR.

5. Poisťovateľ stanoví poistné plnenie v súlade s oceňovacou ta- 
bulkou. Oceňovada tabulka tvorí prílohu týchto OPP. Poisťo
vateľ je oprávnený oceňovaciu tabulku doplniť a meniť (ďalej 
iba „zmena oceňovacej tabuľky"), a to z dôvodu pokroku ale
bo zmien vo vývoji lekárskej vedy alebo lekárskej praxe. Zme
na oceňovacej tabulky podľa predchádzajúcej vety je pre po- 
istníka záväzná len vtedy, ak písomné oznámenie poisťovateľa 
o zmene oceňovacej tabulky je poistníkovi doručené najme
nej dva m esiace pred dňom nadobudnutia účinnosti zm eny  
oceňovacej tabulky. Písomné oznámenie poisťovateľa obsa
huje popis samotnej zmeny oceňovacej tabulky, bližší popis 
dôvodu zmeny oceňovacej tabulky, informáciu o možnosti 
vypovedať poistenie a dátum nadobudnutia účinnosti zmeny 
oceňovacej tabulky. V prípade nesúhlasu so zmenou oceňo
vacej tabulky má poistník právo poistenie bezplatne vypove
dať písomnou výpoveďou doručenou poisťovateľovi najnes
kôr do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny oceňovacej 
tabulky. V prípade včas doručenej výpovede poistenie zanikne 
ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny oceňovacej tabulky.

6. Poistným plnením je suma, ktorej výška zodpovedá počtu dní 
nevyhnutného liečenia následkov úrazu, stanoveného podľa 
ods. 9. tohto článku, vynásobených poistnou sumou platnou 
v čase vzniku poistnej udalosti.

7. Poistné plnenie za dobu nevyhnutného liečenia úrazu vyplatí 
poisťovateľ poistenému naraz. Ak doba nevyhnutného lieče
nia úrazu trvá dlhšie ako 30 dní, poisťovateľ môže na základe 
písomnej žiadosti poisteného a po doložení nevyhnutných

dokladov vyžiadaných poisťovateľom poskytnúť poistenému 
primeraný preddavok.

8. Nevyhnutné liečenie následkov úrazu a jeho skutočná doba 
trvania musia byť doložené dostatočnou zdravotnou doku
mentáciou so zápisom o prvotnom ošetrení, priebehu lieče
nia a rehabilitácie, ktorá slúži ako základný podklad pre stano
venie výšky poistného plnenia.

9. Výška poistného plnenia sa stanovuje podľa nasledujúcich 
pravidiel:
a) Ak je skutočná doba nevyhnutného liečenia úrazu kratšia 

ako doba nevyhnutného liečenia úrazu podľa oceňovacej 
tabulky, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie zodpovedajú
ce skutočnej dobe nevyhnutného liečenia úrazu.

b) Ak je skutočná doba nevyhnutného liečenia úrazu dlhšia 
ako doba nevyhnutného liečenia úrazu podľa oceňovacej 
tabulky, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie zodpovedajú
ce dobe nevyhnutného liečenia úrazu podľa oceňovacej 
tabulky.

c) Ak telesné poškodenie, ako následok úrazu nie je uvede
né v oceňovacej tabulke, poisťovateľ určí a vyplatí poistné 
plnenie zodpovedajúce dobe nevyhnutného liečenia úra
zu, ktorá je primeraná druhu a rozsahu tohto úrazu.

d) Ak jeden úraz spôsobil viacero telesných poškodení, 
poisťovateľvyplatí poistné plnenie zodpovedajúce najdlh
šej dobe nevyhnutného liečenia úrazu podľa oceňovacej 
tabulky. Ak pri súbežnom liečení viacerých telesných po
škodení najdlhšia doba nevyhnutného liečenia telesného 
poškodenia prislúcha vybranému následku úrazu uvede
nému v oceňovacej tabulke, limit poistnej sumy podľa 
druhej vety ods. 4 tohto článku sa vzťahuje len na dobu, 
ktorá prekročí dobu súbežného liečenia vybraného ná
sledku úrazu uvedeného v oceňovacej tabulke s inými te
lesnými poškodeniami,

10. Poisťovateľvyplatí poistné plnenie najdlhšie za dobu jedného 
roka odo dňa úrazu.

Článok 4: Výluky z poistenia a zníženie poistného plnenia
1. Do doby nevyhnutného liečenia úrazu nie je zahrnutá:

a) doba liečenia úrazu, počas ktorej sa poistený podroboval 
občasným zdravotným kontrolám, liečeniu alebo rehabi
litácii, ktoré boli zamerané na zmiernenie subjektívnych 
ťažkostí,

b) rehabilitácia, ktorú poistený absolvoval v inom ako zdra
votníckom zariadení,

c) doba liečenia úrazu smerujúca k zníženiu prípadných tr
valých následkov úrazu, odstráneniu opuchu, odstráne
niu bolestí a iných subjektívnych príznakov, ktoré nie je 
možné objektívne preukázať.

2. Poisťovateľje oprávnený znížiť poistné plnenie za dobu nevy
hnutného liečenia úrazu, počas ktorej sa poistený do momen
tu ustálenia telesného poškodenia doliečoval formou ambu
lantnej rehabilitácie, individuálneho cvičenia a pod., pričom 
mohol dochádzať do svojho zamestnania, povolania, vysokej 
školy, univerzity alebo školského zariadenia, a toto dochádza
nie nenarušilo ani nezhoršilo priebeh doliečovania. Zníženie 
poistného plnenia poisťovateľstanoví podľa stupňa obmedze
nia vykonávať povolanie alebo zamestnanie, resp. navštevovať



vysokú školu, univerzitu alebo školské zariadenie vyjadreného 
v percentách v závislosti od vykonávaého druhu činnosti (po
volanie, zamestnanie, štúdium) a následkov úrazu poistené
ho. Stupeň obmedzenia sa určuje podlá Tabulky povolaní 
a zam estnaní, ktorá tvorí prílohu týchto OPP.

Článok 5: Hlásenie poistnej udalosti
1. Úraz je potrebné poisťovateľovi oznámiť bez zbytočného od

kladu po tom, ako je to objektívne možné, najneskôr však 
do 14 dní od jeho vzniku a to písomne alebo telefonicky, 
s uvedením okolností vzniku úrazu a informáciou o prvotnom 
ošetrení.

2. Pre posúdenie poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť pravdi
vo a úplne vyplnené tlačivo Hlásenie poistnej udalosti, všetku 
zdravotnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa k úrazu, vrátane po
pisov RTG, CT alebo MRI snímkov, resp.záznamov a popis 
okolností vzniku úrazu.

3. Ak udalosť vyšetroval policajný útvar, prikladá sa policajná 
správa preukazujúca okolnosti vzniku úrazu poisteného (pro

tokol o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania 
a pod.); ak nie je policajná správa k dispozícii, oznamovateľ 
uvedie presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý udalosť 
vyšetroval (úplnú adresu a telefón). V prípade úrazu poistené
ho na pracovisku je potrebné predložiť zápis z vyšetrovania ta
kéhoto úrazu.

4. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ po
žadovať ďalšie potrebné doklady a sám vykonávať ďalšie po
trebné vyšetrenia.

Článok 6: Dynamika
1. Poisťovateľ ponúka dynamiku k výročnému dňu.
2. K poslednej dynamike môže dôjsť jeden rok pred uplynutím 

poistnej doby.

Článok 7: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa 01.06.2016.



Príloha - Tabulka plnenia za dobu liečenia úrazu - platná od 1.8.2015
% dni

LAVA
001 ikal páčia hlavy s kožným defektom, čiastočná 4 28
002 Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná 9 63
003 3omliaždenie hlavy, bez otrasu mozqu 2.5 15
004 Pomliaždenie tvárovej časti hlavy, s odreninami a podliatinami 2,5 15
005 Vykĺbenie sánky (jednostranné a obojstranné) 2,5 15

F/súry lebečných  ko stí sa  považu jú  za  úp lné zlom eniny.
006 Zlomenina lebečnej spodiny, bez komplikácií 20 105
007 Zlomenina lebečnej spodiny, s komplikáciami (chron. likvorela) 34 154
008 Zlomenina - prasklina jednej z kostí lebečnej klenby, bez vpáčenia úlomkov 6 42
009 Zlomeniny - praskliny zasahujúce viaceré lebečné kosti, bez vpáčenia úlomkov 9 63
010 Zlomenina s impresiou (vpáčením úlomkov) jednej z kostí lebečnej klenby 12 77
011 Zlomenina okraja očnice, bez posunutia úlomkov 9 60
012 Zlomenina okraja očnice, s posunutím úlomkov 14 80
013 Zlomenina nosových kostí alebo nosovej priehradky, bez posunutia úlomkov 2,5 15
014 Zlomenina nosových kostí, s posunutím alebo s vtlačením úlomkov 4 28
015 Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky, s posunutím úlomkov 5 35
016 Zlomenina jarmovej kosti 9 63
017 Zlomenina jarmovo - čelustného komplexu 14 84
018 Zlomenina sánky, bez posunutia úlomkov 7 49
019 Zlomenina sánky, s posunutím úlomkov 12 77
020 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 14 84
021 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlomkov, liečená operačne 22 112
022 Zlomenina čeľuste, bez posunutia úlomkov 9 63
023 Zlomenina čeľuste, s posunutím úlomkov 16 91
024 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky, bez posunutia 5 35
025 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky, s posunutím úlomkov 7 49
026 Združené zlomeniny - Le Fort 1. 14 84
027 Združené zlomeniny - Le Fort II. 22 112
028 Združené zlomeniny - Le Fort III. 42 182
029 Neúplné prerušenie otváračov alebo zatváračov sánky 5 35
030 Úplné prerušenie otváračov alebo zatváračov sánky 8 56
031 Prerušenie mimických svalov na tvári 8 56

OKO
032 Tržná rezná rana viečka, chirurgicky ošetrená 2,5 15
033 Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné cesty 5 35
034 Zápal slzníka - preukázane po zranení, liečený konzervatívne 4 28
035 Zápal slzníka - preukázane po zranení, liečený operačne 6 40
036 Popálenie kože viečok 5 35
037 Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa 0 0
038 Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa 2,5 22
039 Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa 8 56
040 Perforujúce poranenie spojovky, s krvácaním (bez poranenia bielka) 0 0
041 Rana spojovky, chirurgicky ošetrená 2,5 15
042 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez komplikácií 4 28
043 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 8 56
044 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná vnútroočným zápalom alebo povrchovým 

vredom rohovky 9 63
045 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, bez komplikácií 5 35
046 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým 

zákalom 8 56

047 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným 
zápalom 10 70

048 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, bez komplikácií 7 49



049 íana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky 
a ebo vklinením dúhovky 10 70

050 ?ana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým 
zákalom 12 77

051 ?ana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom 14 84

052 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným 
nemagnetickým telieskom 12 77

053 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným 
magnetickým telieskom 10 70

054 Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií 4 28
055 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím nemaqnetickým telieskom v očnici 8 56
056 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím maqnetickým telieskom v očnici 6 42
057 Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, bez komplikácií 4 28

058 Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, komplikované druhotným zvýšením 
vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurqické ošetrenie 10 70

059 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, bez komplikácií 4 28
060 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, komplikované zápalom dúhovky 8 56
061 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, komplikované poúrazovým sivým zákalom 10 70
062 Subluxácia šošovky, bez komplikácií 2,5 22

063 Subluxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické 
riešenie 8 56

064 Luxácia šošovky, bez komplikácií 5 35

065 Luxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické 
ošetrenie 12 77

066 Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií 14 84

067 Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce 
chirurqické ošetrenie 20 105

068 Otras sietnice 2,5 15
069 Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu 2,5 22
070 Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu 30 140
071 Povrchová odrenina rohovky 0 0
072 Povrchová odrenina rohovky, s následným zápalom 2,5 15
073 Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy následok poranenia oka 16 91
074 Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmatu (jeho skríženia) 12 77
075 Zlomenina steny vedľajšej nosovej dutiny, s podkožným emfyzémom 5 35
076 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné cesty, liečená konzervatívne 5 35
077 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné cesty, liečená operačne 7 49
078 Poranenie oka, vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka 7 49
079 Poranenie oboch očí, vyžadujúce bezprostredné vyňatie očí 7 49
080 Poranenie okohybného aparátu, s dočasným dvojitým videním (diplopiou) 10 70

UCHO
081 Rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondritídou 4 28
082 Pomliaždenie ušnice, s rozsiahlym krvným výronom 2,5 15
083 Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie 2,5 22

Ak po traumatickom prederavení bubienka dôjde k druhotnej infekcii (miestne hnisanie po vzniknutí 
choroboplodných zárodkov do otvorenej rany, alebo nákaza tetanom pri úraze), poisťovňa plní za čas 
nevyhnutného liečenia poranenia, vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, iba ak je  
celkový čas dlhší, ako čas potrebný na priznanie nároku.Čas nevyhnutného liečenia poranenia vrátane 
hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom určí poisťovňa.

084 Otras labyrintu 5 35
085 Akutrauma, barotrauma 2,5 15

ZUBY
086 Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie 6 42



087 '¡trata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho 
íásilia (nie po zahryznutí) 7 49

y ko strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo je j časti, s ohrozením vitality drene, vyžadujúce 
ečenie.

088 Strata alebo nutná extrakcia jedného alebo štyroch mliečnych zubov, s chirurgickým ošetrením 
zubného lôžka 2,5 15

Za vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych), poisťovňa neposkytuje 
olnenie.

089 voľnenie fixačného aparátu jedného alebo viacerých zubov (subluxácia, luxácia, replantácia), s 
nutnou fixačnou dlahou 5 35

090 Zlomenina jedného zubného koreňa, s nevyhnutnou fixačnou dlahou 6 42
091 Zlomenina viacerých zubných koreňov, s nevyhnutnou fixačnou dlahou 7 49

KRK
092 Pomliaždenie krku 2,5 15
093 Pomliaždenie krku, stracheotómiou 4 28
094 Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka 14 84
095 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 22 112
096 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky 22 112
097 Poškodenie hlasiviek následkom úderu 2,5 15
098 Poškodenie hlasiviek v dôsledku nadýchania sa dráždivých pár 2,5 22

HRUDNÍK
099 Pomliaždenie pľúc 2,5 15
100 Roztrhnutie pľúc 14 84
101 Roztrhnutie bránice 22 112
102 Pomliaždenie hrudnej steny, ťažkého stupňa 2,5 15
103 Úrazové poškodenie srdca, preukázané klinicky alebo laboratórne 30 140
104 Zlomenina hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov 5 35
105 Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 9 63
106 Zlomenina hrudnej kosti - neúplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne 8 56
107 Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná 5 35
108 Zlomeniny dvoch až piatich rebier, klinicky preukázané 8 56
109 Zlomeniny viac než piatich rebier, klinicky preukázané 12 77
110 Dislokovaná zlomenina dvoch až štyroch rebier 8 56
111 Dislokovaná zlomenina viac ako štyroch rebier 16 91
112 Dislokovaná zlomenina hrudnej kosti, liečená konzervatívne alebo operačne 18 98
113 Poúrazový pneumothorax, uzavretý 14 84
114 Poúrazový mediastinálnv a podkožný emfyzém 14 84
115 Poúrazový pneumothorax, otvorený alebo ventilovaný 18 98
116 Poúrazové krvácanie do hrudníka, hemotorax, fluidotorax, liečené konzervatívne, prípadne 8 56
117 Poúrazové krvácanie do hrudníka, hemotorax, fluidotorax, liečené operačne 14 84

BRUCHO
118 Pomliaždenie brušnej steny, ťažkého stupňa 2,5 15
119 Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orqánov) 5 35

120 Rana prenikajúca do brušnej dutiny, liečená operačne, s revíziou orgánov dutiny brušnej, bez ich 
poranenia 7 49

121 Poranenie pečene, liečené konzervatívne 6 42
122 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené laparoskopicky 10 70
123 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené operačne 16 91
124 Roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystectomiou 10 70
125 Poranenie sleziny, liečené konzervatívne 4 28
126 Poranenie sleziny, s následnou splenectómiou 12 77
127 Poranenie sleziny, liečené záchovnou operáciou 14 84
128 Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 22 112
129 Úrazové prederavenie žalúdka 10 70
130 Úrazové prederavenie dvanástorníka 12 77
131 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, bez resekcie 8 56



132 roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, s resekciou 10 70
133 roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, bez resekcie 10 70
134 roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, s resekciou 16 91
135 Roztrhnutie okružia (mezentéria), bez resekcie 8 56
136 Roztrhnutie okružia (mezentéria), s resekciou čreva 12 77

MOCOVOPOHLAVNE ÚSTROJE
137 Pomliaždenie obličky (s hematúriou') 5 35
138 Poranenie obličky, vyžadujúce bezprostredne jej odstránenie 14 84
139 Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov 5 35
140 5omliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa 5 35

141 Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa, s poúrazovým zápalom semenníka a 
nadsemenníka 9 63

142 Roztrhnutie močového mechúra 14 84
143 Roztrhnutie močovej rúry 14 84

CHRBTOVÁ KOSŤ
Viďai "V Y B R A N É  N Á SLED K Y  Ú RAZU  "(pol.600, pol.601)

144 Vykĺbenie atlantookcipitálne, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 182
145 Vykĺbenie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 182
146 Vykĺbenie hrudnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 182
147 Vykĺbenie driekovej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 182
148 Vykĺbenie kostrče, bez poškodenia miechy alebo ¡ej koreňov 7 49
149 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preukázaný CT vyšetrením) 30 140

Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za 
subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifyz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre 
neúplné zlomeniny, pokiaľneúplná zlomenina nie je  v tejto tabulke uvedená, hodnotí sa ako 50 % 
plnenia za úplnú zlomeninu.

150 Zlomenina tŕňovitého výbežku 5 35
151 Zlomenina jedného bočného výbežku 7 49
152 Zlomenina viacerých bočných výbežkov 9 63
153 Zlomenina kĺbového výbežku 8 56
154 Zlomenina oblúka 14 84
155 Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei) 42 182

156 Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti 
tela najviac o jednu tretinu 20 105

157 Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti 
tela o viac než o jednu tretinu, liečená konzervatívne 40 175

158 Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti 
tela o viac než o jednu tretinu, liečená operačne 50 210

159 Roztrieštené zlomeniny tiel krčných stavcov 80 315
160 Roztrieštené zlomeniny tiel hrudných stavcov 60 245
161 Roztrieštené zlomeniny tiel driekových stavcov 70 280

162 Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri súčasnej zlomenine tela stavca, bez komplikácií 
(preukázané CT vyšetrením) 30 140

163 Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri súčasnej zlomenine tela stavca, s postihnutím 
miešnych koreňov (preukázané CT vyšetrením) 42 182

Za zlomeninu každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa pol.l 56,157,158,159,160,161 sa 
zvyšuje pevné percentuálne hodnotenie o 25% (ČNL) a maximálny počet dní o 25% (DO).

164 Poranenie medzistavcovej platničky, bez súčasnej zlomeniny stavca 0 0
165 Spondylolistéza 0 0

PANVA
166 Pomliaždenie panvy 2,5 15
167 Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe 5 35
168 Vytknutie krížovobedrové 38 168
169 Odtrhnutie predného, horného alebo dolného bedrového tma 7 49
170 Odtrhnutie hrboľa sedacej kosti 7 49



171 ednostranná zlomenina lonovei alebo sedacej kosti, bez posunutia 9 63
172 ednostranná zlomenina lonovei alebo sedacej kosti, s posunutím 16 91
173 Zlomenina krídla bedrovej kosti, bez posunutia 9 63
174 Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím 16 91
175 Zlomenina krížovej kosti 9 63
176 Zlomenina kostrče 7 49

177 Dbojstranná zlomenina lonových kostí, alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony 42 182

178 Zlomenina lonovei a bedrovej kosti 42 182
179 Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou 42 182
180 Rozstup lonovej spony 24 119
181 Rozstup lonovei spony, s posunutím, liečené operačne 30 140
182 Zlomenina acetabula, konzervatívne liečená 16 91
183 Zlomenina acetabula, operačne liečená (jednoduchá zlomenina napr. zadná hrana acetabula) 30 140

184 Trieštivá zlomenina dna acetabula, s centrálnou luxáciou stehnovej kosti, prípadne so subluxáciou, 
iečená repozíciou, extenziou alebo operačne 32 147

HORNÁ KONČATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupňa
V iď " VYBRANÉ NÁSLEDKY URAZU" (pol.602 - pol.607)
Poranenie svalov a šliach
V iď " VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU" (pol.608 - pol.627)
Podvrtnutie
V iď " VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU" (pol.628 - pol.635)
Vykĺbenie
V iď " VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU" (pol.636 - pol.651)
Zlomeniny
Zo infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za 
subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre 
neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je  v tejto tabulke uvedená, hodnotí sa ako 50 % 
plnenia za úplnú zlomeninu.

185 Zlomenina tela lopatky 7 49
186 Zlomenina krčka lopatky 8 56
187 Zlomenina nadplecka lopatky 7 49
188 Zlomenina zobáka lopatky 6 42
189 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná alebo neúplná 5 35
190 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná s posunutím úlomkov 7 49
191 Zlomenina kľúčnej kosti, operovaná 8 56
192 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka, bez posunutia 5 35
193 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka, s posunutím 7 49
194 Zlomenina hlavy horného konca ramennej kosti 8 56
195 Zlomenina horného konca ramennej kosti - roztrieštená zlomenina hlavy 14 84
196 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, bez posunutia 8 56
197 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, zaklinená 8 56
198 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, s posunutím úlomkov 12 77
199 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operovaná 18 98
200 Zlomenina krčka ramennej kosti - epiphyseolýza 7 49
201 Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná 7 49
202 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov 10 70
203 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov 16 91
204 Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo operovaná 22 112
205 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná 8 56
206 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov 9 63
207 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov 10 70
208 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená alebo operovaná 16 91

209
Vnútrokíbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), bez posunutia úlomkov 10 70



\
210 i

/nútrokíbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a 
nterkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), s posunutím úlomkov 14 84

211
/nútrokíbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a 
nterkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), otvorená alebo operovaná 22 112

212 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, bez posunutia úlomkov 6 42

213 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny 10 70

214 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do kĺbu 16 91
215 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, bez posunutia úlomkov 6 42
216 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov 14 84
217 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, operovaná 16 91
218 Zlomenina háka lakťovej kosti, liečená konzervatívne 6 42
219 Zlomenina háka lakťovej kosti, liečená operačne 14 84
220 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti 8 56
221 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená operačne 9 63
222 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, liečená konzervatívne 8 56
223 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, liečená operačne 14 84
224 Zlomenina tela lakťovej kosti, neúplná 8 56
225 Zlomenina tela lakťovej kosti, bez posunutia úlomkov 10 70
226 Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 84
227 Zlomenina tela lakťovej kosti, otvorená alebo operovaná 20 105
228 Zlomenina tela vretennej kosti, neúplná 8 56
229 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov 10 70
230 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov 14 84
231 Zlomenina tela vretennej kosti, otvorená alebo operovaná 20 105
232 Zlomenina oboch kostí predlaktia, neúplná 8 56
233 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, bez posunutia úlomkov 14 84
234 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, s posunutím úlomkov 26 126
235 Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo operovaná 36 161
236 Monteqqiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená konzervatívne 30 126
237 Monteqqiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená operačne 36 161

238 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti'), neúplná 6 42

239 Zlomenina dolného konca vretennej kosti - subperiostálna s repozíciou (pri dislokácii ad axim je 
repozícia samozrejmá) 8 56

240
Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), úplná, bez posunutia úlomkov 10 70

241
Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), úplná, s posunutím úlomkov 14 84

242
Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), otvorená alebo operovaná 18 98

243 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) 6 42
244 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza), s posunutím úlomkov 14 84
245 Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku lakťovej kosti 5 35

246 Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku vretennej kosti, bez posunutia úlomkov 8 56

247 Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti, s posunutím úlomkov 14 84
248 Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná 10 70
249 Zlomenina člnkovitej kosti, úplná 16 91
250 Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne 26 126
251 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 36 161
252 Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná 4 28
253 Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná 8 56



254 ;í  omenina niekolkých zápästných kostí 10 70
255 .uxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená konzervatívne 8 56
256 .uxačná zlomenina bázv prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená operačne 10 70
257 Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná 4 28
258 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov 5 35
259 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, s posunutím úlomkov 6 42
260 Zlomenina iednei záprstnej kosti, otvorená alebo operovaná 9 63
261 Zlomenina viacerých záprstných kostí, neúplná 5 35
262 Zlomenina viacerých záprstných kostí, bez posunutia úlomkov 7 49
263 Zlomenina viacerých záprstných kostí, s posunutím úlomkov 8 56
264 Zlomenina viacerých záprstných kostí, liečená operačne alebo otvorená 10 70

265 Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná, bez posunutia úlomkov (vrátane nechtovej 
drsnatiny) 4 28

266 Zlomenina jedného článku jedného prsta, úplná, bez posunutia úlomkov 6 42
267 Zlomenina jedného článku jedného prsta, s posunutím úlomkov 8 56
268 Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená 9 63
269 Zlomenina jedného článku jedného prsta, operovaná 10 70
270 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, neúplné, bez posunutia úlomkov 7 49
271 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, bez posunutia úlomkov 9 63
272 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, s posunutím úlomkov 10 70
273 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo operované 12 77
274 Zlomeniny článkov dvoch alebo viaceíých prstov, neúplné, bez posunutia úlomkov 8 56
275 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, úplné, bez posunutia úlomkov 9 63
276 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, s posunutím úlomkov 10 70
277 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, otvorené alebo operované 12 77

Amputácie
278 Amputácia ramena 40 175
279 Amputácia ramena - replantácia 76 301
280 Amputácia obidvoch predlaktí 40 175
281 Amputácia jedného predlaktia 30 140
282 Amputácia predlaktia - replantácia 76 301
283 Amputácia obidvoch rúk 30 140
284 Amputácia ruky 22 112
285 Amputácia ruky - replantácia 76 301
286 Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich častí 22 112
287 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 16 91
288 Amputácia troch prstov alebo ich častí 14 84
289 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 10 70
290 Amputácia jedného prsta alebo jeho častí 8 56
291 Amputácia palca alebo jeho častí 10 70
292 Amputácia viac ako piatich prstov na rukách 24 119
293 Amputácia iedného alebo dvoch prstov - replantácia 30 140
294 Amputácia troch a viacerých prstov - replantácia 38 168

DOLNÁ KONČATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupňa
V iď " V Y B R A N Í N Á SLED KY U R A Z U " (pol.652 - pol. 658)
Poranenie svalov a šliach
Viď " V YB RA N É N Á SLED K Y  Ú R A Z U " (pol.659 - pol.667)
Podvrtnutie
Viď " V YB RA N É N Á SLED K Y  Ú R A Z U " (pol.668 ■ pol.674)
Poranenie klbových väzov
V iď " V YB RA N É N Á SLED K Y  Ú R A Z U " (pol.675 - pol.685)
Vykĺbenie
Newyhnutná re p o z íc ia  pri lekárskom ošetrení.

295 Vyk benie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe'), liečené konzervatívne 10 70
296 Vyk benie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), otvorené alebo liečené operačne 18 98
297 Vyk benie kolenného jabĺčka, liečené konzervatívne 7 49



298 /ykĺbenie kolenného jabĺčka, otvorené alebo liečené operačne 10 70
299 /ykĺbenie predkolenia, liečené konzervatívne 22 112
300 /ykĺbenie predkolenia, otvorené alebo liečené operačne 26 126
301 /ykĺbenie členkovej kosti, liečené konzervatívne 10 70
302 /ykĺbenie členkovej kosti, otvorené alebo liečené operačne 14 84
303 /ykĺbenie pod členkovou kosťou, liečené konzervatívne 10 70
304 /ykĺbenie pod členkovou kosťou, otvorené alebo liečené operačne 14 84
305 Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, liečené konzervatívne 10 70
306 »/ykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, otvorené alebo liečené operačne 14 84

307 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (iednei alebo viacerých), liečené konzervatívne 8 56
308 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých), otvorené alebo liečené operačne 10 70

309 Vykĺbenie základných kĺbov palca alebo viacer/ch prstov nohy 4 28
310 Vykĺbenie základných kĺbov jedného prsta nohy, okrem palca 2,5 15
311 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov palca alebo viacer/ch prstov nohy 4 22
312 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy, okrem palca 2,5 15

Zlomeniny
Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za 
subperlostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre 
neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je  v tejto tabulke uvedená, hodnotí sa ako 50 % 
plnenia za úplnú zlomeninu.

313
Zlomenina krčka stehnovej kosti, zaklínená

22 112

314 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklínená, liečená konzervatívne 62 252
315 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklinená, liečená operačne 50 210

316 Zlomenina krčka stehnovej kosti, komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená endoprotézou 100 365

317 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s nepatrným posunutím úlomkov 22 112
318 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s výrazným posunutím úlomkov 42 182
319 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s nekrózou 100 365
320 Zlomenina velkého chochola 14 84
321 Zlomenina malého chochola 10 70
322 Zlomenina pertrochanterická, neúplná alebo úplná, bez posunutia 22 112
323 Zlomenina pertrochanterická, úplná, s posunutím, liečená konzervatívne 24 119
324 Zlomenina pertrochanterická, liečená operačne 42 182
325 Zlomenina subtrochanterická, neúplná 24 119
326 Zlomenina subtrochanterická, úplná, bez posunutia úlomkov 42 182
327 Zlomenina subtrochanterická, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 50 210
328 Zlomenina subtrochanterická, úplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne 42 182
329 Zlomenina subtrochanterická, otvorená 62 252
330 Zlomenina tela stehnovej kosti, neúplná 24 119
331 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov 42 182
332 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 50 210
333 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne 42 182
334 Zlomenina tela stehnovej kosti, otvorená 62 252

335 Traumatické odlúčenie, zlomenina kĺbovej chrupavky v kolennom kĺbe/osteochondritis dissecans 
traumatica/, (potvrdená ASK) 7 49

336 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, neúplná 30 140
337 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov 42 182

338 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 50 210

339 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, otvorená alebo liečená operačne 62 252
340 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím úlomkov 50 210
341 Odlomenie kondylu stehnovej kosti, liečené konzervatívne 14 84
342 Odlomenie kondylu stehnovej kosti, liečené operačne 22 112



343 /nútrokíbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), bez posunutia 
lomkov

30 140

344 /nútrokíbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), s posunutím, 
iečená konzervatívne 42 182

345 /nútrokíbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), otvorená, 
iečená operačne 62 252

346 Zlomenina jabĺčka, bez posunutia úlomkov 10 70
347 Zlomenina jabĺčka, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 18 98
348 Zlomenina jabĺčka, otvorená alebo liečená operačne 22 112
349 Zlomenina medzihlavicovei vyvýšeniny píšťaly, liečená konzervatívne 22 112
350 Zlomenina medzihlavicovei vyvýšeniny píšťaly, liečená operačne 30 140

351 Vnútrokíbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov, úplné a 
neúplné

22 112

352 Vnútrokíbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu, s posunutím úlomkov 30 140

353 Vnútrokíbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov, bez posunutia úlomkov 30 140

354 Vnútrokíbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov, s posunutím úlomkov alebo s 42 182
355 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené konzervatívne 10 70
356 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené operačne 14 84
357 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), neúplná 4 28
358 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), úplná 9 63
359 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), úplná, s posunutím úlomkov 10 70
360 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, neúplná 22 112
361 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, úplná, bez posunutia úlomkov 30 140
362 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, úplná, s posunutím úlomkov 42 182
363 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, otvorená alebo operovaná 62 252
364 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tíbie a fibuly, liečená konzervatívne 14 84
365 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tíbie a fibuly, liečená operačne 40 175
366 Zlomenina vonkajšieho členka, neúplná 6 42
367 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez posunutia úlomkov 8 56
368 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, s posunutím úlomkov 10 70
369 Zlomenina vonkajšieho členka, operovaná alebo otvorená 14 84

370 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne 22 112

371 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka, liečená operačne 24 119

372 Zlomenina vnútorného členka, neúplná 8 56
373 Zlomenina vnútorného členka, úplná, bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne 10 70
374 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 14 84

375 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 18 98

376 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne 22 112
377 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne 24 119
378 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice, neúplná 8 56
379 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice, úplná, bez posunutia úlomkov 10 70

380 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice, úplná, s posunutím úlomkov 14 84
381 Zlomenina obidvoch členkov, neúplná 10 70
382 Zlomenina obidvoch členkov, úplná, bez posunutia úlomkov 14 84
383 Zlomenina obidvoch členkov, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 22 112
384 Zlomenina obidvoch členkov, úplná, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 24 119
385 Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne 22 112
386 Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne 24 119



387 7.  omenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, bez posunutia úlomkov 18 98

388 1 omenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
iečená konzervatívne 26 126

389 Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
iečená operačne 34 154

390 ľrimaleolárna zlomenina, bez posunutia úlomkov 22 112

391 ľrimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 26 126
392 'rimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 34 154
393 ľrimaleolárna zlomenina, so subluxáciou členkovej kosti 34 154
394 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťajy, neújalné 8 56
395 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, bez posunutia úlomkov 10 70

396 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, s posunutím úlomkov, liečené konzervatívne 14 84

397 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, s posunutím úlomkov, liečené operačne 18 98

398 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou vnútorného členka, liečená konzervatívne 30 140

399 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou 36 161

400
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou 
vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená konzervatívne 36 161

401 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou 
vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená operačne 42 182

402 Roztrieštená vnútrokíbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly (zlomenina pylónu) 42 182

403 Zlomenina pätovej kosti (alebo hrboľa a výbežkov pätovej kosti), bez postihnutia tela pätovej kosti 8 56

404 Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky (Bôhlerovho uhla) 22 112
405 Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky (Bohlerovho uhla) 42 182
406 Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov 22 112
407 Zlomenina členkovej kosti, s posunutín úlomkov 42 182
408 Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nekrózou 100 365
409 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 5 35
410 Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia 10 70
411 Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím 14 84
412 Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia 10 70
413 Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná 30 140
414 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 100 365
415 Zlomenina jednej klinovitei kosti, bez posunutia 10 70
416 Zlomenina jednej klinovitei kosti, s posunutím 14 84
417 Zlomenina viacerých klinovitých kostí, bez posunutia 14 84
418 Zlomenina viacerých klinovitých kostí, s posunutím 22 112
419 Zlomenina alebo odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti 10 70
420 Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, bez posunutia 7 49
421 Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, s posunutím 10 70

422 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, bez 
posunutia 5 35

423 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka, s posunutím 8 56

424 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, bez posunutia 8 56
425 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, s posunutím 10 70

Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených pod pol.420 až 425 sa ocenenie zvyšuje o 
30%.

426 Odlomenie časti článku palca 4 28
427 Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia úlomkov 5 35



428 Jplná zlomenina článku palca, s posunutím úlomkov 7 49
429 roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 5 35

Yi operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených pod pol.426 až 429 sa ocenenie zvyšuje o 
0%.

430 Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, neúplná 2,5 22

431 Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, úplná (bez posunutia alebo s posunutím úlomkov) 4 28

432 Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, otvorená alebo operovaná 5 35
433 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta 6 42

434 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo 
operované 10 70

Amputácie
435 Exartikulácia bedrového kĺbu 66 266
436 Amputácia stehna 56 231
437 Amputácia obidvoch predkolení 92 350
438 Amputácia predkolenia 50 210
439 Amputácia obidvoch nôh 50 210
440 Amputácia nohy 42 182
441 Amputácia palca nohy alebo jeho častí 8 56
442 Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo jeho častí 5 35
443 Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov nohy 10 70

PORANENIE NERVOVO SÚSTAVY
444 Otras mozqu ľahkého stupňa (prvého) 4 28
445 Otras mozqu stredného stupňa (druhého) 9 63
446 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) 22 112

Diagnóza otrasu mozgu (pol.444 až 446) a vyjadrenie stupňa, musia byť overené neurologickým alebo 
chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a 
ťažkých otrasoch mozgu je  h o sp ita liz á c ia  podmienkou.

447 Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť neurológ, potvrdené EEC alebo CT vyšetrením) 30 140

448 Krvácanie do mozgu - subarachnoidálne 16 91
449 Krvácanie do mozqu - intraparenchýmové, ľahkého stupňa (podlá CT) 40 175
450 Krvácanie do mozgu - intraparenchýmové, mnohopočetné, ťažkého stupňa (podlá CT) 80 315
451 Krvácanie do mozqového kmeňa 100 365
452 Krvácanie do mozgu - vnútrokomorové 100 365
453 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - akútny subdurálny hematóm 40 175
454 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - chronický subdurálny hematóm 16 91
455 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - subdurálne subakútna alebo subchronická 

kolekcia
100 365

456
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - epidurálny hematóm (včasný operačný zásah - 
vypustenie hematómu)

18 98

457 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - epidurálny hematóm (s prejavmi obojstranného 
ochrnutia končatín, komatóznym stavom)

100 365

K diagnózam podľa pol.453 až 457 musí byť doložené vyšetrenie CT, s pozitívnou lumbálnou punkciou 
alebo peroperačne.

458 Otras miechy 9 63
459 Pomliaždenie miechy 36 161
460 Poranenie miechy s prejavmi kvadruplégie 100 365
461 Poranenie miechy s prejavmi kvadruparézy 92 350
462 Poranenie miechy s prejavmi paraplégie 96 357
463 Poranenie miechy s prejavmi paraparézy 50 210
464 Pomliaždenie periférneho nervu, s krátkodobou obrnou 5 35
465 Poranenie periférneho nervu, s prerušením vodivých vlákien 20 105
466 Prerušenie periférneho nervu ramenného nervového zväzku, resp. stehnového nervu 58 238
467 Prerušenie periférneho nervu v oblasti lakťa a predlaktia, resp. v oblasti predkolenia 30 140



468 Prerušenie periférneho nervu v oblasti zápästia 14 84
STATNE DRUHY PORANENÍ

Rany

469 Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou liečenia 14 dní a menej (v zmysle platných 
aoistných podmienok) 0 0

470 Rana chirurgicky ošetrená s nevyhnutnou dobou liečenia v zmysle platných poistných podmienok 2,5 15

471 Rana, ktorá svojim charakterom nevyžaduje chirurqické ošetrenie 0 0
Chirurgickým ošetrením rany je  revízia rany, excízia okrajov a stehy, prípadne iný spôsob chirurgického
4k dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej 
úrazom alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia poranenia, 
vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, iba ak je  celkový čas dlhší, ako čas potrebný na 
priznanie nároku. Čas nevyhnutného liečenia poranenia vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy 
tetanom určí poisťovňa. Stehová fistula sa za hnisanie nepovažuje.

472 Plošná abrázia mäkkých častí prstov, s plochou väčšou než 1 cm2 alebo strhnutie nechta 2,5 15

473 Prerezanie imaginárnej tepny na končatinách v oblasti ramena, stehna (s nutným šitím) 20 105
474 Prerezanie imaqinárnej tepny na končatinách v oblasti predlaktia, predkolenia 10 70
475 Cudzie teliesko chirurqicky odstránené 2,5 15
476 Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky), chirurqicky neodstránené 2,5 15
477 Hryzné rany s vakcináciou 2,5 15

Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom
Nevyhnutná h o sp ita liz á c ia .

478 Poranenie elektrickým prúdom podlá celkového postihnutia, lähké 2,5 15
479 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné 5 35
480 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké 7 49

Úpal
S výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu. Nevyhnutná h o sp ita liz á c ia .

481 Upal - ľahké prípady 0 0
482 Upal - stredné prípady 2,5 15
483 Úpal - ťažké prípady 4 28

Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny
S výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu.

484 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - prvého stupňa 0 0

485 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm2 0 0

486 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm2 do 10 2,5 15

487 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 10 cm2 do 5 % 
povrchu tela

5 35

488 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu 8 56
489 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu 10 70
490 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu 14 84
491 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu 26 126
492 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu 42 182
493 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 60 % povrchu 64 259
494 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu väčšieho než 60 % 80 315

495 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou 
chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2

2,5 15

496
Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou 
chirurgického liečenia v rosahu od 5 cm2 do 10 cm2 7 49
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Jopáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou
ľhirurgického liečenia v rosahu do 5 % povrchu tela 12 77

498 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou 
:hirurqického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela 18 98

499 Spáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou 
:hirurqického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela 26 126

500 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny • tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou 
chirurqického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela

34 154

501 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou 
chirurqického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela 42 182

502 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou 
chirurqického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu tela 68 273

503 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou 
chirurqického liečenia v rozsahu do 50% povrchu tela 80 315

504 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou 
chirurqického liečenia v rozsahu väčšom ako 50 % povrchu tela 100 365

Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov
V prípade stredne ťažkých a ťažkých prípadov - nevyhnutná h o sp ita liz á c ia .

505 Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov - ľahké prípady 2,5 15
506 Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických iedov - stredne ťažké 5 35
507 Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických iedov - ťažké 8 56

Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie.
Uštipnutie hadom a hmyzom

508 Uštipnutie hadom 2,5 15
509 Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom 2,5 15
510 Uštipnutie hmyzom, s následnou fleqmónou 4 28

Sok
511 Šok - ľahký 0 O
512 Tok - stredný 0 O
513 Šok - ťažký 0 0

VYBRANÉ NÁSLEDKY URAZU
CHRBTOVÁ KOSŤ

600 Pomliaždenie ťažkého stupňa krčnej, hrudnej, driekovej alebo krížovej chrbtice a kostrče (s 
hematómom) 2,5 17

601
Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice (s priamym následkom poúrazového poškodenia 
kĺbového púzdra, ligamentovej sústavy alebo paravertebrálneho svalstva) 4 22

HORNÁ KONČATINA
Pomliaždenie ťažkého stupňa
Nevyhnutný k lin ic k ý  p o p is  doplnený uvedenou zo b ra z o v a co u  m e tó d o u  .*

602 Pomliaždenie ťažkého stupňa - ramena (RTG alebo USG alebo MRI)* 2,5 15
603 Pomliaždenie ťažkého stupňa - predlaktia (RTG alebo USG alebo MRI)* 2,5 15
604 Pomliaždenie ťažkého stupňa - ruky (RTG alebo USG alebo MRI)* 2,5 15
605 Pomliaždenie ťažkého stupňa - jedného alebo viacerých prstov, chirurqicky ošetrené 2,5 15
606 Pomliaždenie ťažkého stupňa - kĺbu hornej končatiny (RTG alebo USG alebo MRI alebo ASK)* 2,5 15

607 Pomliaždenie ťažkého stupňa - ramenného kĺbu, s následnou periartritídou, ako priamym následkom 
úrazu

2,5 15

*V  p r íp a d e  n e d o lo ž e n ia  u v e d e n ý ch  p o ž a d o va n ý ch  p o d k la d o v  m á  p o is ťo v ň a  v  z m y s le  p o is tn ý c h  
p o d m ie n o k  p rá v o  n a  zn íž e n ie  p o č tu  d n í s k u to č n e j d o b y  lie če n ia  o 5 0  %.

Poranenia svalov a šliach
Nevyhnutný k lin ic k ý  p o p is  doplnený uvedenou zo b ra z o v a co u  m e tó d o u  .*

608 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 4 25

609 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekolko prstov 7 45



610 Jplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 10 65
611 jplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekolko prstov 16 90
612 Jplné prerušenie šliach wstieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o ieden prst 9 60
613 jplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekolko prstov 16 90
614 jplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke - odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta 10 65

615 llplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí 16 90

616 plné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí 16 90
617 atrhnutie nadhrebeňového svalu 4 25

618 Poranenie rotatorovej manžety s vylúčením mikrotráum (USG alebo MRI alebo ASK)*, liečené 
<onzervatívne 6 40

619 Poranenie rotatorovej manžety s vylúčením mikrotráum (USG alebo MRI alebo ASK)*, liečené 
operačne 8 50

620 plné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené konzervatívne 8 50
621 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené operačne 10 65

622 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena, liečené konzervatívne 6 40

623 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena, liečené operačne 10 65

624 Natrhnutie iného svalu (USG)*, liečené konzervatívne 5 30
625 Natrhnutie iného svalu alebo väzu, liečené operačne 6 40
626 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (USG)*, liečené konzervatívne 8 50
627 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené operačne 10 65

*V  p r íp a d e  n e d o lo ž e n ia  u v e d e n ý ch  p o ž a d o v a n ý ch  p o d k la d o v  m á  p o is ťo vň a  v  zm y s le  p o is tn ých  
p o d m ie n o k  p rá v o  n a  z n íž e n ie  p o č tu  d n í s k u to č n e j d o b y  lie če n ia  o 5 0  % .

Podvrtnutie
Nevyhnutná p e v n á  fixá c ia  pri lekárskom ošetrení.
Nevyhnutný k lin ic k ý  p o p is  doplnený uvedenou zo b ra z o v a co u  m e tó d o u  .*

628 Podvrtnutie - sklbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou (RTG alebo USG)* 2,5 17
629 Podvrtnutie - skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou (RTG alebo USG)* 2,5 17
630 Podvrtnutie - ramenného kĺbu (RTG alebo USG} _̂ 2,5 17

631 Podvrtnutie - ramenného kĺbu, s následnou periartritídou, ako priamym následkom úrazu (RTG alebo 
USG alebo MRI)* 2,5 17

632 Podvrtnutie - lakťového kĺbu (RTG alebo USG)* 2,5 17
633 Podvrtnutie - zápästia (RTG alebo USG)* 2,5 17

634 Podvrtnutie - základných alebo medzičlánkových klbov prstov ruky jedného alebo dvoch prstov 
(RTG)* 2,5 17

635 Podvrtnutie - základných alebo medzičlánkových klbov prstov ruky troch alebo viacerých prstov 
(RTG)* 2,5 17

*V  p r íp a d e  n e d o lo ž e n ia  u v e d e n ý ch  p o ža d o va n ý ch  p o d k la d o v  m á  p o is ťo vň a  v  zm y s le  p o is tn ý ch  
p o d m ie n o k  p rá v o  n a  z n íž e n ie  p o č tu  d n í s k u to č n e j d o b y  lie če n ia  o 5 0 % .

Vykĺbenie
Nevyhnutná re p o z íc ia  pri lekárskom ošetrení s výnimkou pol. 638.
Nevyhnutný k lin ic k ý  p o p is  doplnený uvedenou zo b ra z o v a co u  m e tó d o u  .*

636 Vykĺbenie - kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou (RTG alebo USG alebo MRI)*, liečené 
konzervatívne 4 25

637 Vykĺbenie - kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, liečené operačne 8 50

638 kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, bez repozície (RTG alebo USG alebo MRI)*, liečené 
konzervatívne 7 30

639 Vykĺbenie - k bu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, liečené operačne 10 65

640 Vykĺbenie - ramennej kosti (RTG alebo USG alebo MRI alebo ASK)*, liečené konzervatívne 7 45

641 Vykĺbenie - ramennej kosti (ramena), bez stabilizácie (ASK*), liečené konzervatívne 7 45
642 Vykĺbenie - ramennej kosti (ramena), so stabilizáciou (ASK)*, liečené konzervatívne 9 60



643 /vkĺbenie - ramennej kosti (ramena), liečené operačne 9 60
644 M lb e n ie  ■ predlaktia (lakťa), liečené konzervatívne 7 45
645 Vykĺbenie - predlaktia (lakťa), liečené operačne 10 65
646 Vykĺbenie - zápästia (kosti mesiačikovitei a luxácia perilunárna), liečené konzervatívne 14 80
647 Vykĺbenie - zápästia (kosti mesiačikovitei a luxácia perilunárna), liečené operačne 22 110
648 Vykĺbenie - jednej záprstnej kosti 5 30
649 Vykĺbenie - niekolkých záprstných kostí 6 40
650 Vykĺbenie - základných alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste 6 40
651 Vykĺbenie - základných alebo druhých a tretích článkov prsta na niekolkých prstoch 8 50

*V  p r íp a d e  n e d o lo ž e n ia  u ve d e n ý ch  p o ž a d o va n ý ch  p o d k la d o v  m á  p o is ťo v ň a  v  zm y s le  p o is tn ý ch  
o o d m ien o k  p rá v o  n a  zn íž e n ie  p o č tu  d n í s k u to č n e j d o b y  lie če n ia  o SO %.

DOLNÁ KONČATINA
Pomliaždenie ťažkého stupňa
Nevyhnutný k lin ic k ý  p o p is  doplnený uvedenou z o b ra z o v a co u  m e tó d o u  .*

652 Pomliaždenie ťažkého stupňa - bedrového kĺbu (RTC alebo USC alebo MRI)* 2f5 15
653 Pomliaždenie ťažkého stupňa - kolenného kĺbu (RTC alebo USC alebo MRI)* 2,5 15
654 Pomliaždenie ťažkého stupňa - členkového kĺbu (RTC alebo USC alebo MRI)* 2,5 15
655 Pomliaždenie ťažkého stupňa - stehna (RTC)* 2.5 15
656 Pomliaždenie ťažkého stupňa - predkolenia (RTC)* 2,5 15
657 Pomliaždenie ťažkého stupňa - nohy (RTC)* 2.5 15

658 Pomliaždenie ťažkého stupňa - jedného alebo viacerých prstov nohy, s náplasťovou ¡mobilizáciou 
(RTG)*

2.5 15

*V  p r íp a d e  n e d o lo ž e n ia  u v e d e n ý ch  p o ža d o va n ý ch  p o d k la d o v  m á  p o is ťo v ň a  v  zm y s le  p o is tn ý ch  
p o d m ie n o k  p rá v o  n a  z n íž e n ie  p o č tu  d n í s k u to č n e j d o b y  lie če n ia  o  5 0  %.

Poranenie svalov a šliach
Nevyhnutný k lin ic k ý  p o p is  doplnený uvedenou zo b ra z o v a co u  m e tó d o u  .*

659 Natrhnutie väčšieho svalu 5 30
660 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené konzervatívne 8 50
661 Pretrhnutie alebojareťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené operačne 10 65
662 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené konzervatívne 2.5 15
663 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené operačne 5 30
664 Natrhnutie Achillovej šlachy (USC)* 8 50
665 Úplné pretrhnutie Achillovej šlachy (USC)*, liečené konzervatívne 10 65
666 Úplné pretrhnutie Achillovej šlachy (USG)*, liečené operačne - miniinvazívne (perkutánna operácia) 14 80
667 Úplné pretrhnutie Achillovej šlachy (USC)*, liečené operačne 16 90

*V  p r íp a d e  n e d o lo ž e n ia  u v e d e n ý ch  p o ž a d o va n ý ch  p o d k la d o v  m á  p o is ťo v ň a  v  z m y s le  p o is tn ý c h  
p o d m ie n o k  p rá v o  n a  z n íž e n ie  p o č tu  d n í s k u to č n e j d o b y  lie če n ia  o 5 0 % .

Podvrtnutie
Nevyhnutná p e v n á  f ixá c ia  pri lekárskom ošetrení.

668 Podvrtnutie - bedrového kĺbu so zachovanou stabilitou kĺbu 2.5 17
669 Podvrtnutie - kolenného kĺbu 2.5 17
670 Podvrtnutie - členkového kĺbu 2.5 17
671 Podvrtnutie - Chopartovho kĺbu 2.5 17
672 Podvrtnutie - Lisfrancovho kĺbu 2.5 17
673 Podvrtnutie - základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy 2.5 17
674 Podvrtnutie - jedného alebo viacen/ch prstov nohy 2.5 17

Poranenie kĺbových väzov
Nevyhnutný k lin ic k ý  p o p is  doplnený uvedenou zo b ra z o v a co u  m e tó d o u  .*

675 Distenzia kĺbového väzu s fixáciou (bandáž, elastik) 2.5 17
676 Distenzia kĺbového väzu s pevnou fixáciou (sádra; riqidná -neohybná, pevná; ortéza) 5 30
677 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu (RTC alebo MRI)* 7 45
678 Natrhnutie skríženého kolenného väzu (RTG, MRI alebo ASK)* 9 60



679 5retrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu (RTG alebo MRI)* 10 65
680 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu (MRI alebo ASK)* 16 90

681 Natrhnutie vnútroného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového klbu - deltového alebo 
kalkaneofibulárneho (RTG - stress alebo USG alebo MRI)* 5 30

682 Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (RTG-stress alebo USG 
alebo MRI)* 8 50

683 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené konzervatívne 7 45
684 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené operačne (artroskopia) 10 65
685 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené operačne (artrotómia) 12 70

*V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poistných 
podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %.

Poistenie denného odškodného:
Ak je skutočný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako čas nevyhnutného liečenia podľa tejto 
oceňovacej tabulky, poisťovňa vyplatí poistné plnenie zodpovedajúce času nevyhnutného 
liečenia podlä tejto oceňovacej tabulky.
V prípade VYBRANÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU uvedených v tejto oceňovacej tabulke vyplatí 
poisťovňa poistné plnenie za denné odškodné maximálne vo výške 20 € za deň nevyhnutného 
liečenia.



Poistné podmienky pre poistenie invalidity
Článok 1 

Úvodné ustanovenie
Pre poistenia invalidity dojednávané Allianz - Slovenskou 
poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ') platia príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné 
podmienky pre poistenie osôb, tieto Poistné podmienky 
pre poistenie invalidity (ďalej len „PP"), príslušné 
Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP"), 
Zmluvné dojednania a podmienky dojednané v Poistnej 
zmluve.

Článok 2 
Základné pojmy

Rezerva poistenia predstavuje finančné prostriedky, 
ktorých výška je vypočítaná podľa platných kalkulačných 
zásad poisťovateľa, určené na splnenie budúcich 
záväzkov poisťovateľa voči poisteným, oprávneným 
osobám alebo iným osobám, ktorým vznikol nárok na 
poistné plnenie.

Článok 3 
Druhy poistenia invalidity

1. V rámci poistenia invalidity poisťovateľ dojednáva:
a) poistenie dočasného dôchodku v prípade 

invalidity,
b) poistenie jednorazovej výplaty v prípade 

invalidity následkom choroby alebo úrazu.
2. Poisťovateľ môže dojednávať aj iné druhy poistenia 

invalidity. Na také poistenie sa vzťahujú tieto PP, ak 
tak stanovujú príslušné OPP. Ak také poistenie nie je 
upravené osobitnými predpismi alebo poistnou 
zmluvou resp. poistnými podmienkami, platia pre 
neho tie ustanovenia týchto PP, ktoré sú mu 
povahou a účelom najbližšie.

Článok 4
Výluky z poistenia a zníženie poistného plnenia

1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné 
plnenie, ak invalidita poisteného vznikla:
a) v súvislosti s pokusom o samovraždu, 

s úmyselným sebapoškodením alebo 
v súvislosti so zámerným privodením telesného 
poškodenia, vrátane ich následkov,

b) v bezprostrednej alebo následnej súvislosti 
s vojnovými udalosťami a pri aktívnej účasti na 
občianskej vojne alebo vnútroštátnych 
nepokojoch,

c) v súvislosti s konaním poisteného pri 
úmyselnom trestnom čine, za ktorý bol súdom 
právoplatne odsúdený,

d) následkom úrazu, ktorý vznikol v dôsledku 
požitia alebo aplikácie návykovej látky, ktorou 
je alkohol (pri zistenom promile alkoholu v krvi

nad 1,5), omamná látka, psychotropná látka, 
alebo iná látka spôsobilá nepriaznivo ovplyvniť 
psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo 
rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne 
správanie (s výnimkou užívania lekárom 
predpísaných liečiv),

e) v dôsledku priameho alebo nepriameho 
pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov 
jadrovej energie (s výnimkou ich pôsobenia 
v rámci liečebného procesu pod lekárskym 
dohľadom),

f) následkom úrazu, ktorý vznikol v dôsledku 
psychiatrickej diagnózy, t.j. diagnózy F00 až 
F99 podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb 
(duševné poruchy alebo poruchy správania) 
alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, 
epileptického záchvatu alebo iného záchvatu 
kŕčom, ktorý zachváti celé telo poisteného,

g) v dôsledku choroby alebo telesného 
poškodenia, ktorých príznaky sa prejavili pred 
dojednaním poistenia,

h) pri leteckej doprave, pričom poistený bol 
členom leteckého personálu na palube 
havarovaného vrtuľového alebo prúdového 
lietadla alebo vrtuľníka, alebo pri parašutizme, 
paraglidingu, lietaní na bezmotorovom, či 
motorovom rogale, pri lietaní v klzáku alebo 
balóne,

i) v dôsledku úrazu, ktorý vznikol v súvislosti 
s tým, že poistený sa ako vodič, spolujazdec 
alebo cestujúci motorového vozidla zúčastní 
pretekov alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich 
tréningových jázd,

j)  v dôsledku otravy požitím alebo aplikáciou
pevných alebo kvapalných látok.

2. Poisťovateľje oprávnený znížiť poistné plnenie, ak:
a) vznik poistnej udalosti nastane v súvislosti s 

konaním poisteného, ktoré bolo v rozpore so 
všeobecne záväzným právnym predpisom. 
Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený 
poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa 
toho, ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku 
poistnej udalosti,

b) vznik poistnej udalosti nastane následkom 
choroby, ktorá vznikla v súvislosti s požívaním 
alebo aplikáciou návykových látok, ako sú 
alkohol, omamné látky, psychotropné látky, 
alebo iné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť 
psychiku človeka alebo jeho ovládacie 
schopnosti alebo sociálne správanie (s 
výnimkou užívania lekárom predpísaných  
liečiv). Poisťovateľ je v takomto prípade 
oprávnený poistné plnenie znížiť primerane



tomu, ako uvedená skutočnosť prispela k 
vzniku poistnej udalosti,

c) vznik poistnej udalosti je spôsobený zjavným 
precenením vlastných telesných síl, schopností 
alebo znalostí, prípadne nedbanlivosťou. 
Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený 
poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa 
toho, ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku 
poistnej udalosti.

Článok 5 
Iné dojednania

Poisťovateľ si vyhradzuje právo na zmenu 
ustanovení týchto PP a príslušných OPP, ak počas 
trvania poistenia invalidity dôjde k podstatným 
zmenám vo všeobecne záväzných právnych 
predpisoch o sociálnom poistení týkajúcich sa 
podmienok priznávania invalidity.

2. Pre preukázanie vzniku poistnej udalosti a nároku 
na poistné plnenie sú rozhodujúce doklady, 
uvedené v príslušných OPP, vystavené inštitúciami a 
orgánmi pôsobiacimi na území Slovenskej 
republiky v súlade s legislatívou Slovenskej 
republiky.

Článok 6 
Územná platnosť

Poistenie sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky,
pokiaľ v príslušných OPP nie je uvedené inak.

Článok 7 
Záverečné ustanovenia

1. Od jednotlivých ustanovení týchto PP je možné sa 
odchýliť.

2. Tieto PP boli schválené dňa 15.12.2014.



Osobitné poistné podmienky pre poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity (IN2)

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity následkom 
choroby alebo úrazu (IN2) (ďalej len „poistenie jednorazovej vý
platy") sa okrem týchto osobitných poistných podmienok (ďalej 
len „0PP") vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
osôb (ďalej len „VPP"), Poistné podmienky pre poistenie invalidity, 
príslušné ustanovenia Zmluvných dojednaní a podmienok dojed
naných v Poistnej zmluve.

Článok 2: Poistná doba, zánik poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú.
2. Poistenie zanikne okrem dôvodov uvedených vo VPP

a v Zmluvných dojednaniach aj:
a) uplynutím dňa, ktorý predchádza výročnému dňu v ka

lendárnom roku, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov, 
ak nie je dohodnuté inak,

b) priznaním starobného, prípadne predčasného starobné
ho dôchodku,

c) prvou poistnou udalosťou.

Článok 3: Čakacia doba
1. Čakacia doba začne plynúť dňom začiatku poistenia.
2. Dĺžka čakacej doby je stanovená v trvaní 2 rokov.
3. Pre invaliditu poisteného, ktorá vznikla v dôsledku úrazu, sa

čakacia doba neuplatňuje.

Článok 4: Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť a poistné 
plnenie
1. Poistná ochrana je poistenému poskytnutá v prípade invalidi

ty za súčasného splnenia podmienok pre vznik poistnej uda
losti.

2. Poistnou udalosťou v tomto poistení je invalidita poisteného 
za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
a) invalidita poisteného nastala počas trvania poistenia,
b) úraz alebo choroba nastali počas trvania poistenia,

c) poistený nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť.
V prípade invalidity poisteného z dôvodu choroby musí byť 
zároveň splnená aj podmienka, že invalidita poisteného na
stala po uplynutí čakacej doby.

3. Za deň vzniku poistnej udalosti sa po splnení podmienok 
pre vznik poistnej udalosti považuje deň vzniku invalidity.

4. Poistným plnením je jednorazovo vyplatená poistná suma 
platná v deň vzniku poistnej udalosti.

Článok 5: Hlásenie poistnej udalosti
1. Vznik poistnej udalosti sa oznamuje prostredníctvom žiados

ti. K nej je potrebné priložiť originál dokladu (príp.jeho overe
nú kópiu) príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia 
o vzniku invalidity, kde je uvedená miera percentuálneho po
klesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (t.j. rozhodnu
tie ústredia Sociálnej poisťovne o vzniku invalidity; zápisnica 
lekárskej posudkovej komisie Sociálnej poisťovne, resp. iný 
doklad preukazujúci vznik invalidity poisteného). V odôvod
nených prípadoch sa vznik invalidity preukazuje potvrdením 
lekára poisťovateľa. Ak je príčinou vzniku invalidity poisteného 
úraz poisteného, je nevyhnutné priložiť pravdivo a úplne vypl
nené tlačivo Hlásenie poistnej udalosti.

2. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ po
žadovať ďalšie potrebné doklady a sám vykonávať ďalšie pot
rebné vyšetrenia.

Článok 6: Dynamika
1. Poisťovateľ ponúka dynamiku k výročnému dňu.
2. K poslednej dynamike môže dôjsť jeden rok pred uplynutím 

poistnej doby.

Článok 7: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa 01.06.2016.



Slovenská poisťovňa
Poistné podmienty pre poistenie kritických chorôb

Článok 1 
Úvodné ustanovenie

Pre poistenia kritických chorôb, dojednávané Allianz - 
Slovenskou poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ') 
platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb, tieto 
Poistné podmienky (ďalej len „PP"), príslušné Osobitné 
poistné podmienky, Zmluvné dojednania a podmienky, 
dojednané v Poistnej zmluve.

Článok 2 
Základné pojmy

1. Kritické choroby: závažné ochorenia alebo operácie, 
uvedené pre účely poistenia kritických chorôb 
v príslušných Osobitných poistných podmienkach.

2. Rezerva poistenia: pre dané poistenie finančné 
prostriedky, ktorých výška je vypočítaná podľa 
platných kalkulačných zásad poisťovateľa, určené 
na splnenie budúcich záväzkov poisťovateľa voči 
poisteným, oprávneným osobám alebo iným 
osobám, ktorým vznikol nárok na poistné plnenie.

Článok 3 
Výluky z poistenia a zníženie poistného plnenia

1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné 
plnenie, ak kritická choroba poisteného vznikla:
a) v súvislosti s pokusom o samovraždu, 

s úmyselným sebapoškodením alebo 
v súvislosti so zámerným privodením telesného 
poškodenia,

b) v bezprostrednej alebo následnej súvislosti 
s vojnovými udalosťami a pri aktívnej účasti na 
občianskej vojne a vnútroštátnych nepokojoch,

c) v súvislosti s konaním poisteného pri 
úmyselnom trestnom čine, za ktorý bol súdom 
právoplatne odsúdený,

d) následkom úrazu, ktorý vznikol v dôsledku 
vedomého požitia alebo vedomej aplikácie 
návykovej látky, ktorou je alkohol (pri zistenom 
promile alkoholu v krvi nad 1,5), omamná látka, 
psychotropná látka, alebo iná látka spôsobilá 
nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo 
jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti 
alebo sociálne správanie (s výnimkou užívania 
lekárom predpísaných liečiv),

e) v dôsledku priameho alebo nepriameho 
pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov 
jadrovej energie (s výnimkou pôsobenia 
v rámci liečebného procesu pod lekárskym 
dohľadom),

f) v dôsledku choroby alebo telesného 
poškodenia, ktorých príznaky sa prejavili pred 
dojednaním poistenia.

2. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné 
plnenie, ak poistený nesplní povinnosť podlá čl. 4 
týchto PP.

3. Poisťovateľje oprávnený znížiť poistné plnenie, ak:
a) vznik poistnej udalosti nastane v súvislosti 

s konaním poisteného, ktoré bolo v rozpore so 
všeobecne záväzným právnym predpisom. 
Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený 
poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa 
toho, ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku 
poistnej udalosti,

b) vznik poistnej udalosti nastane následkom 
choroby, ktorá vznikla v súvislosti s vedomým 
požívaním alebo vedomou aplikáciou 
návykových látok, ktorými sú alkohol, omamné 
látky, psychotropné látky alebo iné látky 
spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku 
človeka alebo jeho ovládacie schopnosti, alebo 
sociálne správanie (s výnimkou užívania 
lekárom predpísaných liečiv). Poisťovateľ je 
v takomto prípade oprávnený poistné plnenie 
znížiť primerane tomu, ako uvedená 
skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti.

Článok 4 
Povinnosť poisteného

Ak niektoré z ochorení uvedených v príslušných 
Osobitných poistných podmienkach je diagnostikované 
alebo niektorá z operácií uvedených v príslušných 
Osobitných poistných podmienkach je vykonaná mimo 
územia Slovenskej republiky, je poistený povinný na 
žiadosť poisťovateľa bezodkladne doručiť potvrdenie 
o vzniku tohto ochorenia alebo potvrdenie o vykonaní 
tejto operácie, vyhotovené lekárom zdravotníckeho 
zariadenia na území Slovenskej republiky.

Článok 5 
Územná platnosť

Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, pokiaľ v 
príslušných Osobitných poistných podmienkach nie je 
uvedené inak.

Článok 6 
Záverečné ustanovenia

1. Od jednotlivých ustanovení týchto PP je možné sa 
odchýliť.

2. Tieto PP boli schválené dňa 14.10.2011.



Osobitné poistné podmienky pre poistenie kritických chorôb (1ZN)

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na poistenie kritických chorôb (1ZN) sa okrem týchto osobitných 
poistných podmienok (ďalej len „OPP") vzťahujú Všeobecné po
istné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len „VPP"), Poistné 
podmienky pre poistenie kritických chorôb, príslušné ustanovenia 
Zmluvných dojednaní a podmienok dojednaných v Poistnej zmluve.

Článok 2: Poistná doba, zánik poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak nie je dohodnuté 

inak.
2. Poistenie zanikne okrem dôvodov uvedených vo VPP 

a v Zmluvných dojednaniach aj:
a) uplynutím maximálnej poistnej doby 40 rokov,
b) uplynutím dňa, ktorý predchádza výročnému dňu v ka

lendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne vek 65 ro
kov, ak nie je dohodnuté inak,

c) prvou poistnou udalosťou,
d) prvou návštevou lekára z dôvodu prejavujúcich sa prízna

kov kritickej choroby počas čakacej doby.
3. Pri zániku poistenia podľa ods. 2. písm. d) tohto článku vráti 

poisťovateľ poistníkovi zaplatené poistné za toto poistenie.

Článok 3: Čakacia doba
1. Čakacia doba začne plynúť dňom začiatku poistenia.
2. Dĺžka čakacej dobyje stanovená v trvaní 6 mesiacov.

Článok 4: Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť a poistné 
plnenie
1. Poistná ochrana je poistenému poskytnutá v prípade vzniku 

kritickej choroby, za súčasného splnenia podmienok pre vznik 
poistnej udalosti.

2. Poistnou udalosťou je vznik prvej kritickej choroby zo zozna
mu kritických chorôb bližšie definovaných v čl. 5 týchto OPP 
za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
a) prvá návšteva lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov 

kritickej choroby sa uskutoční po uplynutí čakacej doby,
b) kritická choroba vznikne počas trvania poistenia,
c) kritická choroba vznikne po uplynutí čakacej doby.

3. Za deň vzniku poistnej udalosti sa po splnení podmienok 
pre vznik poistnej udalosti považuje deň diagnostikovania kri
tickej choroby.

4. Poistným plnením je suma, ktorej výška zodpovedá poistnej 
sume, platnej v čase vzniku poistnej udalosti.

5. Ak nastane poistná udalosť podľa čl. 5 ods. 3. týchto OPP 
z dôvodu zhubného nádoru hrubého čreva, konečníka, 
prsníka, tela maternice, krčka maternice, vaječníka, prostaty 
alebo semenníka (diagnózy podľa MKCH -  C18, C19, C20, 
C21, C50, C54, C53, C55, C56, C61, C62) poisťovateľ vyplatí 
poistné plnenie vo výške dvojnásobku poistnej sumy, maxi
málne však 190 000 EUR.

6. Ak počas trvania poistenia dôjde k zvýšeniu poistnej sumy, 
s výnimkou zvýšenia poistnej sumy v dôsledku prijatia dyna
miky, poisťovateľ je povinný plniť zvýšenú poistnú sumu až 
po uplynutí doby 6 mesiacov. Táto doba začína plynúť 
odo dňa účinnosti zvýšenia poistnej sumy.
Ak nastane poistná udalosť počas plynutia tejto doby, poisťo
vateľ plní poistnú sumu pred jej zvýšením.

7. Ak počas trvania poistenia dôjde k zníženiu poistnej sumy, 
plní poisťovateľ zníženú poistnú sumu odo dňa účinnosti zní
ženia.

Článok 5: Kritická choroba
Kritickou chorobou sa na účely tohto poistenia rozumie každá 
z nasledovných chorôb a operácií pri splnení všetkých podmienok 
uvedených v jej vymedzení:
1. Srdcový infarkt

1.1 Vymedzenie kritickej choroby
Je kritickou chorobou, ak je toto ochorenie diagnostikova
né v kardiologickom alebo internom zdravotníckom 
zariadení ako ischemická nekróza rôzne veľkej oblasti 
srdcového svalu v dôsledku zastavenia prietoku krvi 
v koronárnom riečišti a poistený po diagnostikovaní tohto 
ochorenia prežije dobu 30 dní. Pre stanovenie diagnózy 
je rozhodujúci súčasný výskyt nasledujúcich ukazovateľov:
a) typická bolesť v oblasti hrudníka,
b) nové zmeny na EKG s obrazom akútneho transmurál- 

neho infarktu myokardu (Q IM) a
c) príznačné zvýšenie enzýmov (AST, CK, CK-MB, CKP 

LDH).
1.2 Kritickou chorobou nie je nestabilná angina pectoris 

bez prítomnosti akútneho infarktu myokardu a nemý in
farkt.

1.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu (s uvede
ním dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),

b) EKG,
c) hodnoty špecifických enzýmov podľa bodu 1.1 písm.

c) tohto odseku.
2. Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)

2.1 Vymedzenie kritickej choroby
Je kritickou chorobou, ak je zistené intracerebrálne alebo 
subarachnoidálne krvácanie alebo mozgová ischémia, 
ktoré sú objektívne doložené neurologickým nálezom 
a CT vyšetrením centrálnej nervovej sústavy a príznaky 
postihnutia pretrvávajú 3 mesiace odo dňa diagnostiko
vania centrálnej mozgovej príhody.

2.2 Kritickou chorobou nie je dočasná neurologická sympto- 
matológia (TIA, PRINT).

2.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného neurologického pracoviska, ktoré stanovilo 
diagnózu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola 
diagnóza stanovená),

b) kópia výsledkov neurologického vyšetrenia (CT - počí
tačová tomografia, angiografia alebo MR - magnetic
ká rezonancia),

c) výsledky neurologického vyšetrenia po 3 mesiacoch 
odo dňa diagnostikovania centrálnej mozqovei' príhody.

3. Rakovina
3.1 Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou, akje toto ochorenie diagnostikova-



né poistenému a poistený prežije dobu 30 dní odo dňa 
diagnostikovania tohto ochorenia.
Rakovinou sa rozumie histologický overený zhubný nádor 
charakterizovaný neusporiadaným rastom a šírením ná
dorových buniek do okolitých tkanív a orgánov, sarkóm, 
leukémia, zhubné ochorenie lymfatického systému (napr. 
Hodgkinova choroba druhého stupňa) alebo nezhubný 
nádor mozgu, ktorý sa nedá operačne odstrániť. Diagnóza 
musí byť stanovená podlá medzinárodnej klasifikácie 
(TNM) v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

3.2 Kritickou chorobou nie je prvé štádium Hodgkinovej cho
roby, nezhubné nádory, premalignity a mikroinvazívne 
nerozvinuté maligné zmeny, nádorové ochorenia v prí
tomnosti HIV nákazy, neinvazívne zhubné nádory „in situ" 
odstrániteľné chirurgicky bez ďalších následkov, rakovina 
kože s výnimkou maligného melanómu/melanoblastó- 
mu.

3.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu (s uvede
ním dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),

b) kópia histologického nálezu s číslom preparátu,
c) kópia operačného protokolu, ak bola uskutočnená 

operácia.
4. Chronické zlyhanie obličiek

4.1 Vymedzenie kritickej choroby
Chronické zlyhanie obličiek ťažkého stupňa je kritickou 
chorobou, ak sú lekársky stanovené trvalé zmeny 
na oboch obličkách s nutnosťou trvalej dialýzy a poistený 
sa lieči na umelej obličke aspoň tri mesiace.

4.2 Kritickou chorobou nie je zlyhanie alebo odstránenie jed
nej obličky alebo kompenzovaná nedostatočnosť obličiek.

4.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia rozhodnutia o zaradení do trvalej dialyzačnej 

liečby,
b) lekárska správa z dialyzačného strediska po troch me

siacoch trvania liečby umelou obličkou (s dátumom 
začiatku liečby).

5. Slepota
5.1 Vymedzenie kritickej choroby

Nenávratná strata schopnosti vidieť na obe oči (úplná ne- 
vidomosť) v dôsledku úrazu alebo ochorenia je kritickou 
chorobou po troch mesiacoch nepretržitého trvania sle
poty odo dňa, kedy bola lekárom špecializovaného zdra
votníckeho zariadenia stanovená diagnóza.

5.2 Kritickou chorobou však nie je postihnutie jedného oka 
slepotou.

5.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia lekárskej správy z odborného pracoviska o prie

behu straty zraku (s dátumom diagnostikovania úpl
nej straty zraku),

b) kópie vyšetrení v rámci diagnostiky straty zraku,
c) kópie lekárskej správy od odborného lekára po troch 

mesiacoch trvania slepoty.
6. Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín

6.1 Vymedzenie kritickej choroby
Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín 
v dôsledku úrazu alebo ochorenia je kritickou chorobou 
po troch mesiacoch trvania ochrnutia.

6.2 Kritickou chorobou nie je ochrnutie jednej končatiny,

čiastočné ochrnutie, monoplegia a prechodné ochrnutie.
6.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku

menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu (s uvede
ním dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),

b) kópia lekárskej správy od odborného lekára s výsled
kami neurologického vyšetrenia po 3 mesiacoch 
od diagnostikovania úplného ochrnutia.

7. Skleróza multiplex
7.1 Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou, ak je toto ochorenie jednoznačne 
diagnostikované odborným neurologickým pracoviskom 
a príznaky postihnutia nepretržite pretkávajú 3 mesiace 
odo dňa diagnostikovania tohto ochorenia alebo dôjde 
k dvom akútnym atakom tohto ochorenia.

7.2 Kritickou chorobou nie je prvý akútny prejav tohto ocho
renia a prejav nejednoznačnej neurologickej diagnózy.

7.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného neurologického pracoviska, ktoré stanovilo 
diagnózu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola 
diagnóza stanovená),

b) kópia výsledkov neurologického vyšetrenia (CT alebo 
MR centrálnej nervovej sústavy),

c) kópia lekárskej správy od odborného lekára po troch 
mesiacoch nepretržitého postihnutia, alebo po dru
hom akútnom ataku ochorenia.

8. Nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
8.1 Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou, ak sa poistený podrobí nevyhnutnej 
transplantácii životne dôležitých orgánov, a to srdca, pľúc, 
pečene, obličiek, pankreasu (podžalúdkovej žľazy) a kost
nej drene poisteného a poistený potom, ako sa jej podro
bí, prežije dobu 30 dní.

8.2 Kritickou chorobou nie je podrobenie sa autotransplantá- 
cii kostnej drene.

8.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia komplexnej lekárskej správy z odborného pra

coviska, kde bola transplantácia vykonaná (s uvede
ním dátumu operácie),

b) kópia lekárskej správy s dátumom prvej návštevy le
kára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia 
srdca, pľúc, pečene, obličiek, pankreasu (podžalúdko
vej žľazy) alebo kostnej drene.

9. Operácia vencovitých tepien z dôvodu ischemickej cho
roby srdca
9.1 Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou, ak sa poistený podrobí tejto operá
cii, pri ktorej je poistenému voperovaný aspoň dvojnásob
ný koronárny by-pass (CABG, ACVB) s použitím trans
plantátu pri otvorenom hrudníku pre funkčne významné 
postihnutie vencovitých tepien a poistený potom, ako sa 
jej podrobí, prežije dobu 30 dní.

9.2 Kritickou chorobou nie je podrobenie sa operácii len jed
nej funkčne poškodenej tepny a vykonanie iného zákro
ku na liečenie ischemickej choroby srdca bez otvorenia 
hrudníka (koronaroplastika, katetrizačné a dilatačné me
tódy).

9.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:



a) kópia komplexnej lekárskej správy z odborného pra
coviska, kde bola operácia vykonaná (s uvedením dá
tumu operácie),

b) kópia lekárskej správy s dátumom prvej návštevy le
kára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia 
vencovitých tepien srdca.

10. Operácia aorty
10.1 Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou, ak sa poistený podrobí operácii aor
ty z dôvodu život ohrozujúcej disekujúcej aneuryzmy aor
ty s použitím tepnovej protézy časti thorakálnej a abdo- 
minálnej aorty a poistený potom, ako sa jej podrobí, 
prežije dobu 30 dní.

10.2 Kritickou chorobou však nie je vykonanie zákroku 
bez otvorenia hrudníka (angioplastika, balónová dilatácia, 
laserová operácia) a vykonanie zákroku na vetvách aorty 
(napr. arteria carotis, obličková artéria).

10.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia komplexnej lekárskej správy z odborného pra

coviska, kde bola operácia vykonaná (s uvedením dá
tumu operácie),

b) kópia lekárskej správy s dátumom prvej návštevy le
kára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia 
aorty.

11. Operácia srdcových chlopní
11.1 Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou, ak sa poistený podrobí operácii, 
pri ktorej je poistenému zavedená operačnou cestou ná
hrada mitrálnej, pulmonálnej alebo trikuspidálnej srdco
vej chlopne a chlopne aorty na základe získanej hemody- 
namicky významnej srdcovej vady a poistený potom, ako 
sa jej podrobí, prežije dobu 30 dní.

11.2 Kritickou chorobou však nie je vykonanie zákroku 
bez otvorenia hrudníka (angioplastika, balónová dilatácia, 
laserová operácia) a pri vykonaní operácií chlopní 
bez použitia protézy.

11.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia komplexnej lekárskej správy z odborného pra

coviska, kde bola operácia vykonaná (s uvedením dá
tumu operácie),

b) kópia lekárskej správy s dátumom prvej návštevy le
kára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia 
srdcových chlopní.

12. Parkinsonova choroba
12.1 Vymedzenie kritickej choroby

Degeneratívny proces postihujúci mozgové podkôrové 
štruktúry, ktoré sa podieľajú na centrálnom riadení hyb
nosti, prejavujúci sa typickým trasom, svalovou stuhlos- 
ťou a celkovo spomalenými pohybmi je kritickou choro
bou, ak je toto ochorenie diagnostikované poistenému 
a táto diagnóza je potvrdená najskôr po 9 mesiacoch 
odo dňa prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa 
príznakov tohto ochorenia.

12.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia lekárskej správy s dátumom prvej návštevy le

kára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov tohto ocho
renia,

b) kópia lekárskej správy z neurologického pracoviska, 
ktoré jednoznačne stanovilo, či potvrdilo diagnózu 
Parkinsonovej choroby s dátumom, ku ktorému bola

diagnóza stanovená,
c) potvrdená fotokópia výsledku vyšetrenia CT (počíta

čová tomografia) alebo MR (magnetická rezonancia).
13. Alzheimerova choroba

13.1 Vymedzenie kritickej choroby
Degeneratívny proces postihujúci mozog prejavujúci sa 
úbytkom mozgovej hmoty, demenciou, poruchou pozná
vacích funkcií a progresívnym zhoršovaním pamäte je kri
tickou chorobou, ak je toto ochorenie diagnostikované 
poistenému a táto diagnóza je potvrdená najskôr po 9 
mesiacoch odo dňa prvej návštevy lekára z dôvodu preja
vujúcich sa príznakov tohto ochorenia.

13.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia lekárskej správy s dátumom prvej návštevy le

kára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov tohto ocho
renia,

b) kópia lekárskej správy z neurologického alebo psy
chiatrického pracoviska, ktoré jednoznačne stanovilo, 
či potvrdilo diagnózu Alzheimerovej choroby s dátu
mom, ku ktorému bola diagnóza stanovená,

c) kópia výsledku vyšetrenia CT (počítačová tomografia) 
alebo MR (magnetická rezonancia).

14. HIV infekcia -  získaná počas výkonu povolania
14.1 Vymedzenie kritickej choroby

HIV infekcia je kritickou chorobou, ak je získaná počas vy
konávania pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 
s ním (najmä u lekárov, zdravotných sestier, iných zdra
votníckych pracovníkov, príslušníkov hasičských jednotiek, 
členov záchranných zborov, príslušníkov Policajného zbo
ru a príslušníkov obecnej polície) poranením ihlou alebo 
rezom a kontaktom s preukázateľne HIV pozitívnym ma
teriálom, test na HIV protilátky vykonaný do 7 dní po po
ranení je negatívny a tvorba protilátok zodpovedajúcich 
infekcii je preukázaná pozitívnym HlV-testom vykona
ným najneskôr do 6 mesiacov po poranení.

14.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) oficiálne nahlásenie a uznanie úrazu podľa prísluš

ných pracovnoprávnych predpisov,
b) negatívny výsledok testu na HIV protilátky, ktorý je vy

konaný do 7 dní po poranení,
c) pozitívny výsledok testu na HIV protilátky, ktorý je vy

konaný najneskôr do 6 mesiacov po poranení.
15. HIV infekcia - získaná transfúziou krvi alebo krvných de

rivátov
15.1 Vymedzenie kritickej choroby

HIV infekcia je kritickou chorobou, ak je získaná transfú
ziou krvi alebo podaním krvných derivátov, ktoré boli kon
taminované vírusom HIV a transfúzia bola vykonaná 
v zdravotníckom zariadení na území Európskej únie po
čas doby poistenia.
Kritickou chorobou nie je HIV infekcia u osôb s hemofíli
ou.

15.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) potvrdenie zdravotníckeho zariadenia, ktoré vykonalo 

transfúziu, o podaní transfúzie krvi alebo krvných de
rivátov kontaminovaných vírusom HIV spolu s uvede
ním dátumu transfúzie,

b) pozitívny výsledok testu na HIV protilátky, ktorý je vy
konaný najneskôr do 6 mesiacov od dátumu transfú
zie.



16. Konečné štádium plucneho ochorenia
16.1 Vymedzenie kritickej choroby

Ťažké a trvalé poškodenie dýchacích funkcií chorobou po
tvrdené odborným lekárom, ktoré spĺňa všetky nasledu
júce kritériá:
a) trvalé zníženie objemu úsilného výdychu za 1s 

(FEV1) na menej ako 1 liter,
b) trvalé zníženie parciálneho arteriálneho tlaku kyslíka 

(Pa02) pod 55mmHg a
c) trvalá podpora kyslíkom minimálne 1 mesiac.

16.2 Kritickou chorobou nie je, ak bola poistenému pred začiat
kom poistenia stanovená diagnóza astma.

16.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného pneumologického pracoviska, ktoré stanovilo 
diagnózu s ťažkým poškodením dýchacích funkcií 
(s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza sta
novená),

b) kópia lekárskej správy s dátumom prvej návštevy le
kára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov pľúcneho 
ochorenia,

c) kópia výsledkov z pneumologického vyšetrenia, spi- 
rometrie, objem úsilného výdychu za 1s (FEV1), par
ciálny arteriálny tlak kyslíka (Pa02),

d) potvrdenie od odborného lekára o nutnosti trvalej 
podpory kyslíkom.

17. Kóma
17.1 Vymedzenie kritickej choroby

Kontinuálny stav bezvedomia bez reakcie na vonkajšie 
podnety alebo vnútorné potreby vyžadujúci použitie prí
strojov na zaistenie podpory základných životných funkcií 
(systémov) trvajúci minimálne 96 hodín a majúci za ná
sledok neurologické poškodenie, ktorého príznaky pretr
vávajú 3 mesiace odo dňa upadnutia do kómy. (Stav musí 
byť potvrdený odborným lekárom a musí byť v lekárskom 
sledovaní nepretržite minimálne 3 mesiace.)

17.2 Kritickou chorobou nie je poúrazová kóma. Kritickou 
chorobou tiež nie je kóma, ktorá vznikla v dôsledku nad
merného požitia alkoholu, drog alebo liekov.

17.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia hospitalizačnej správy z nemocnice alebo od

borného pracoviska s potvrdením stavu bezvedomia 
trvajúceho minimálne 96 hodín, ktoré stanovilo diag
nózu (s uvedením dátumu upadnutia do bezvedo
mia),

b) kópia lekárskej správy od odborného lekára s výsled
kami neurologického vyšetrenia po 3 mesiacoch 
od diagnostikovania kómy.

18. Strata končatín
18.1 Vymedzenie kritickej choroby

Úplná amputácia 2 alebo viacerých končatín nad lakťom 
alebo nad kolenom medicínsky indikovaná. Diagnóza 
musí byť potvrdená odborným lekárom.

18.2 Kritickou chorobou nie je poúrazová strata končatín.
18.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku

menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice, kde bola ope

rácia vykonaná,
b) kópia lekárskej správy od odborného lekára, ktorý sta

novil nutnosť operácie so základnou diagnózou, ktorá 
bola dôvodom amputácie (s uvedením dátumu,

ku ktorému bola táto diagnóza stanovená),
c) kópia operačného protokolu s dátumom operácie.

19. Bakteriálna alebo vírusová meningitída
19.1 Vymedzenie kritickej choroby

Zápalové ochorenie blán mozgu (meningov) alebo mie
chy s typickým klinickým obrazom a špecifickým nálezom 
v likvore, na CT, a/alebo MR mozgu. Toto ochorenie trvá 
nepretržite aspoň 3 mesiace od jeho diagnostikovania 
a má za následok také postihnutie poisteného, že poiste
ný nie je schopný vykonávať samostatne najmenej tri 
denné činnosti bežného života, ako je napr. neschopnosť 
samostatného okúpania sa alebo sprchovania; neschop
nosť samostatne sa obliecť, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť 
oblečenie; neschopnosť dodržania osobnej hygieny; ne
schopnosť sa sám napiť, nakŕmiť (neznamená neschop
nosť prípravy jedla); neschopnosť ovládať moč a stolicu; 
alebo je trvalé pripútaný na lôžko tak, že sa nezaobíde 
bez trvalej opatery. Tento stav musí byť v lekárskom sledo
vaní a trvať nepretržite minimálne 3 mesiace.

19.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice, alebo odbor

ného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu (s uvede
ním dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),

b) kópia výsledkov vyšetrenia krvných testov, likvoru 
a neurologického vyšetrenia (CT- počítačová tomo- 
grafia alebo MR -  magnetická rezonancia),

c) kópia lekárskej správy od odborného lekára s výsled
kami neurologického vyšetrenia po 3 mesiacoch 
od diagnostikovania bakteriálnej meningitídy s potvr
dením nutnosti trvalej opatery.

20. Kliešťová, bakteriálna alebo iná vírusová encefalitída
20.1 Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou, ak je špecializovaným neurologic
kým zdravotníckym zariadením diagnostikovaný zápal 
mozgového tkaniva, prípadne aj miechy. V prípade klie
šťovej encefalitídy musí byť zápal mozgového tkaniva 
spôsobený vírusovou infekciou prenesenou kliešťom. 
Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom s typic
kým klinickým obrazom. Toto ochorenie trvá nepretržite 
aspoň 3 mesiace od jeho diagnostikovania a má za násle
dok také postihnutie poisteného, že poistený nie je schop
ný vykonávať samostatne najmenej tri denné činnosti 
bežného života, ako je napr. neschopnosť samostatného 
okúpania sa alebo sprchovania; neschopnosť samostatne 
sa obliecť, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť oblečenie; ne
schopnosť dodržania osobnej hygieny; neschopnosť sa 
sám napiť, nakŕmiť (neznamená neschopnosť prípravy 
jedla); neschopnosť ovládať moč a stolicu; alebo je trvalé 
pripútaný na lôžko tak, že sa nezaobíde bez trvalej opate
ry. Tento stav musí byť v lekárskom sledovaní a trvať ne
pretržite minimálne 3 mesiace.

20.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného neurologického pracoviska, ktoré stanovilo 
diagnózu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola 
diagnóza stanovená),

b) kópia výsledkov vyšetrenia krvných testov a neurolo
gického vyšetrenia, (C T- počítačová tomografia ale
bo MR -  magnetická rezonancia),

c) kópia lekárskej správy od odborného lekára s výsled
kami neurologického vyšetrenia po 3 mesiacoch ne



pretržitého postihnutia od dátumu diagnostikovania 
ochorenia s potvrdením nutnosti trvalej opatery.

21. Kardiomyopatia
21.1 Vymedzenie kritickej choroby

Ochorenie srdcového svalu spojené s poruchou srdcovej 
činnosti minimálne III. stupňa podľa klasifikácie srdcovej 
nedostatočnosti NYHA. Diagnóza musí byť potvrdená od
borným lekárom, EKG, RTG a echokardiografickým vyšet
rením a príznaky musia pretrvávať nepretržite minimálne 
6 mesiacov.

21.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu (s uvede
ním dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),

b) kópia výsledkov echokardiografického vyšetrenia, 
EKG a popis RTG vyšetrenia hrudníka,

c) kópia lekárskej správy od odborného lekára po 6 me
siacoch od diagnostikovania kardiomyopatie mini
málne III. Stupňa.

22. Apalícký syndróm
22.1 Vymedzenie kritickej choroby

Celková nekróza mozgovej kôry pri zachovaných fun
kciách mozgového kmeňa. Diagnóza musí byť potvrdená 
odborným lekárom, s nálezom potvrdeným CT a/alebo 
MR vyšetrením mozgu. Stav musí byť v lekárskom sledo
vaní minimálne 1 mesiac.

22.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu (s uvede
ním dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),

b) kópia výsledkov vyšetrenia C ľ  a/alebo MR mozgu),
c) kópia lekárskej správy od odborného lekára s výsled

kami neurologického vyšetrenia po 1 mesiaci od dia
gnostikovania apalického syndrómu.

23. Primárna plucna hypertenzia
23.1 Vymedzenie kritickej choroby

Stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcnici prekročí hodnotu 
20 mm Hg v ľahu v pokoji v dôsledku primárneho postih
nutia pľúcnych arteriol. Diagnóza musí byť jednoznačne 
potvrdená odborným lekárom na základe katetrizačného 
vyšetrenia srdca s nálezom hodnoty stredného tlaku 
v pľúcnici >20 mm Hg a nálezom hypertrofie alebo dila- 
tácie pravej komory a príznaky pravostranného zlyháva
nia srdca musia byť lekársky zdokumentované a trvať mi
nimálne 3 mesiace.

23.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného pneumologického a kardiologického pracovis
ka, ktoré stanovilo diagnózu primárnej pľúcnej hyper- 
tenzie s nálezom hypertrofie alebo dilatácie pravej 
komory (s uvedením dátumu, ku ktorému bola diag
nóza stanovená),

b) kópia výsledkov z pneumologického a kardiologické
ho vyšetrenia (hodnoty stredného tlaku v pľúcnici, ka- 
tetrizačné vyšetrenie, echokardiografické vyšetrenie),

c) kópia lekárskej správy od odborného lekára s výsled
kami pneumologického a kardiologického vyšetrenia 
po 3 mesiacoch od diagnostikovania primárnej pľúc
nej hypertenzie s nálezom hypertrofie alebo dilatácie 
pravej komory.

24. Anémia následkom postihnutia kostnej drene (Aplastic-
ká anémia)
24.1 Vymedzenie kritickej choroby

Jednoznačne stanovená diagnóza musí byť potvrdená 
odborným lekárom na základe výsledku z biopsie kostnej 
drene. V krvnom obraze musí byť potvrdená makrocyto- 
vá anémia, neutropénia, trombocytopénia a je potrebná 
liečba aspoň jednej z nasledujúcich: imunosupresívna 
liečba, transfúzna liečba, liečba dreň stimulujúcim i 
prostriedkami minimálne 3 mesiace.

24.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu (s uvede
ním dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),

b) kópia výsledkov biopsie kostnej drene, kivný obraz -  
kde musí byť potvrdená makrocytová anémia, neu
tropénia, trombocytopénia,

c) kópia lekárskej správy od odborného lekára s potvrde
ním aspoň jednej z nasledujúcich: imunosupresívna 
liečba, transfúzna liečba, liečba dreň stimulujúcimi 
prostriedkami trvajúca minimálne 3 mesiace.

24.3 Kritickou chorobou nie je choroba liečená autotransplan- 
táciou.

25. Hluchota oboch uší (strata sluchu)
25.1 Vymedzenie kritickej choroby

Úplná, trvalá a nezvratná strata sluchu oboch uší spôso
bená chorobou (vonkajšieho, stredného alebo vnútorné
ho ucha) alebo úrazom je kritickou chorobou po 3 mesia
coch nepretržitého trvania hluchoty odo dňa, kedy bola 
odborným lekárom stanovená diagnóza (úplná hluchota 
-  neschopnosť vnímať zvuk a rozumieť reči aj s najvýkon
nejším slúchadlom). Hluchota musí byť potvrdená kom
plexným vyšetrením: tónovou a slovnou audiometriou, 
objektívnou audiometriou (BERA), tympanometriou a vy
šetrením reflexov stredoušných svalov.

25.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia lekárskej správy z odborného pracoviska o prie

behu straty sluchu (s dátumom diagnostikovania úpl
nej straty sluchu),

b) kópie vyšetrení v rámci diagnostiky straty sluchu (tó
nová a slovná audiometria, objektívna audiometria 
(BERA), tympanometria a vyšetrenie reflexov stre
doušných svalov),

c) kópia lekárskej správy od odborného lekára po 3 me
siacoch trvania hluchoty.

26. Strata reči
26.1 Vymedzenie kritickej choroby

Úplná, trvalá a nezvratná strata schopnosti hovoriť ná
sledkom ochorenia hlasiviek. Stav musí byť potvrdený od
borným lekárom a jeho trvanie musí byť zdokumentova
né a trvať najmenej 6 mesiacov.

26.2 Kritickou chorobou nie je psychogénna strata reči.
26.3 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku

menty:
a) kópia lekárskej správy z odborného pracoviska o prie

behu straty reči (s dátumom diagnostikovania úplnej 
straty reči),

b) kópie vyšetrení v rámci diagnostiky straty reči (ORL, 
psychologické, príp. psychiatrické vyšetrenie),

c) kópia lekárskej správy od odborného lekára po 6 me
siacoch trvania straty reči.



27. Diabetes mellitus l.typu
27.1 Vym edzenie kritickej choroby

Diabetes mellitus I. typu je kritickou chorobou v prípade 
jednoznačného stanovenia diagnózy (prítomná hyperg- 
lykémia, vysoké hladiny HbAlc, nízka hladina C peptidu, 
príp. markery autoimunitného procesu proti B-bunkám 
Langerhansových ostrovčekov) a pri trvalej nutnosti po
dávania inzulínu minimálne 6 mesiacov od dátumu 
diagnostikovania ochorenia.

27.2 Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné doku
menty:
a) kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odbor

ného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu diabetes 
mellitus I. typu (s uvedením dátumu, ku ktorému 
bola diagnóza stanovená),

b) kópie laboratórnych vyšetrení v rámci diagnostiky 
a liečby ochorenia, hladiny glykémie, hladina HbAlc, 
hladina C peptidu, markery autoimunitného procesu 
proti B-bunkám Langerhansových ostrovčekov,

c) lekárska správa od odborného lekára po 6 mesiacoch  
od diagnostikovania diabetes mellitus I. typu s potvr
dením nutnosti liečby inzulínom.

Článok 6: Hlásenie poistnej udalosti
1. Pri hlásení poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť pravdivo 

a úplne vyplnené tlačivo Hlásenie poistnej udalosti - kritická 
choroba, všetku zdravotnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa 
ku kritickej chorobe, vrátane popisov RTC, CT alebo MR sním- 
kov, resp. záznamov, ako aj iné dokumenty, definované v čl. 5 
týchto OPP. V prípade vzniku kritickej choroby následkom úra
zu poisteného je nutné predložiť aj popis okolností vzniku úra
zu.

2. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ 
požadovať ďalšie potrebné doklady a sám vykonávať ďalšie 
potrebné vyšetrenia.

Článok 7; Dynamika
1. Poisťovateľ ponúka dynamiku k výročnému dňu.
2. K poslednej dynamike môže dôjsť päť rokov pred uplynutím 

poistnej doby.

Článok 8: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je  m ožné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa 01.06.2016.


