
ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE – S7 PROFI KOmPlET_03

(ďalej aj len „RNaZD“)

ŽIVOTNÉ POISTENIE (hlaVNÉ POISTNÉ KRyTIE) – DOčaSNÉ POISTENIE PRE 
PRíPaD SmRTI
V prípade smrti poisteného vyplatí poisťovňa v súlade so Všeobecnými 
poistnými podmienkami pre životné poistenie dojednanú poistnú sumu  
a poistenie zanikne.
V prípade dožitia konca poistenia poistenie zaniká bez náhrady.
Podiely na zisku z poistenia – v produkte S7 nie je podľa Všeobecných 
poistných podmienok pre životné poistenie nárok na podiely na zisku z po-
istenia.
Odkupná hodnota poistenia, redukcia poistnej sumy – podľa Všeobecných 
poistných podmienok pre životné poistenie nárok na výplatu odkupnej hod-
noty a právo na redukciu nie je.
V rámci hlavného poistného krytia sa na uvedený produkt vzťahujú asistenč-
né služby v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné 
poistenie v rozsahu:
1. Lekár na telefóne,
2. Druhý lekársky názor,
3. Personalizovaná onkológia,
4. Platforma mentálneho zdravia,
5. Slovenskí lekári špecialisti,
6. COVID-19 poradňa.

RIZIKOVÁ SKUPINa PRE PRIPOISTENIa ÚRaZU a INValIDITy

PRIPOISTENIE DENNEJ DÁVKy PRE PRíPaD DOčaSNEJ PRÁCENESChOPNOSTI

Podľa činnosti vykonávanej poisteným (od 15.rokov vrátane):
I. riziková skupina – všetky činnosti nezaradené do II. rizikovej skupiny.
II. riziková skupina – profesionálni športovci (tieto športy: futbal, hokej, 
volejbal, hádzaná, basketbal, tenis), registrovaní športovci 1. a 2. liga (futbal, 
hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, tenis), iné športy okrem vymenovaných 
– všetci registrovaní športovci bez ohľadu na to, koľká je to liga; ďalej horole-
zectvo, box, závesné lietanie, paraglajding, rogallo, parašutizmus, jaskyniar-
stvo, potápanie, kaskadérstvo, skialpinizmus, jazda na koni – dostihy, bobisti, 
sánkari, cyklisti (aj horskí), rafting, jazda na koni – rovina, bojové umenie  
(tieto vymenované pod registráciou); práca s výbušninami, práca v špeciál-
nych jednotkách nasadzovaných pri nebezpečných akciách (vojsko, polícia), 
pracovníci horskej služby, horský vodca, potápač, pyrotechnik, akrobat, kaska-
dér, priemyselný horolezec, demolátor, pracovník na ropnej plošine, tunelár.
Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovni všetky zmeny počas  
poistenia, ktoré majú vplyv na jeho zaradenie do rizikovej skupiny.

Ak je toto pripoistenie dohodnuté v poistnej zmluve, a poistený sa stane 
práceneschopným počas doby trvania poistenia, najskôr však po uplynutí 
trojmesačnej ochrannej lehoty pre práceneschopnosť od začiatku poistenia  
a práceneschopnosť poisteného trvá nepretržite aj po uplynutí 21 dňovej ča-
kacej doby na poistné plnenie, poisťovňa začne vyplácať poistenému poistné 
plnenie vo forme dennej dávky za práceneschopnosť od nasledujúceho dňa 
trvania práceneschopnosti (t. j. od 22. dňa vrátane). Poistné plnenie sa vyplá-
ca za jednu súvislú práceneschopnosť alebo viacerých práceneschopností z tej 
istej príčiny najdlhšie za 365 dní práceneschopnosti s následným odpočítaním 
čakacej lehoty. Do tohto počtu dní sa započítajú všetky odškodnené dni prá-
ceneschopnosti z tej istej príčiny alebo pri chorobe či úraze, ktoré lekársky 
súvisia so skôr poisťovňou odškodnenou práceneschopnosťou v dôsledku 
choroby či úrazu zo všetkých poistných zmlúv poisteného. Ochranná lehota 
pre práceneschopnosť sa nevzťahuje na práceneschopnosť výlučne v dôsled-
ku úrazu, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia.
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PRIPOISTENIa PRE POISTENÉhO DO 14 ROKOV
Ak je toto pripoistenie dohodnuté v poistnej zmluve pre poisteného do  
14 rokov jeho veku (vrátane), pripoistenia sa dojednávajú na dobu do do-
vŕšenia výročného dňa začiatku poistenia v roku, v ktorom poistené dieťa do-
siahne vek 24 rokov s výnimkou Pripoistenia onkologických chorôb a Pripois-
tenia vážnych chorôb dieťaťa, ktoré končia vo výročný deň začiatku poistenia  
v roku, v ktorom poistené dieťa dosiahne vek 25 rokov. Po dosiahnutí 24.  
alebo 25. roku života v prípade Pripoistenia onkologických chorôb a Pripo-
istenia vážnych chorôb poisteného dieťaťa, pripoistenie pokračuje a dôjde  
k úprave poistného za toto pripoistenie podľa sadzieb pre dospelú osobu  
platných v čase dosiahnutia uvedeného veku. Poisťovňa zmenu poistného 
podľa predchádzajúcej vety oznámi poistníkovi aspoň 10 týždňov pred vý-
ročným dňom začiatku poistenia v roku, v ktorom poistený dosiahne vek 
uvedený v prvej vete. 
Poistník je oprávnený až do výročného dňa začiatku poistenia v roku, v kto-
rom poistený dosiahol predmetný vek požiadať poisťovňu o zrušenie tohto 
pripoistenia s účinkom k výročnému dňu začiatku poistenia v roku, v ktorom 
poistený dosiahol predmetný vek. V každom prípade toto pripoistenie zani-
ká k výročnému dňu začiatku poistenia v roku v ktorom poistený dosiahol 
vek uvedený v prvej vete, ak poistník neuhradí v súlade s týmto odsekom  
zvýšené poistné.

POISTNÁ DOBa PRIPOISTENí
Poistná doba pripoistení: Smrť následkom úrazu, Trvalé následky úra-
zu, Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 %, Trvalé následky  
s progresívnym plnením 500 %, Denné odškodné za čas nevyhnutného  
liečenia úrazu a Čas nevyhnutného liečenia úrazu je zhodná s poistnou dobou 
hlavného poistného krytia.
Poistná doba pripoistení: Odškodné za chirurgický zákrok, Oslobodenie  
od platenia poistného v prípade plnej invalidity, Denná dávka v prípade  
dočasnej práceneschopnosti, Denné odškodné za pobyt v nemocnici, Pripois-
tenie onkologických chorôb, Pripoistenie vážnych chorôb, Invalidita s výplatou 
poistnej sumy, Invalidita s výplatou dôchodku a Invalidita komplet je zhodná 
s poistnou dobou základného poistenia, maximálne však do výročného dňa 
začiatku poistenia v roku v ktorom sa poistený dožije 65. roku života.
Poistná doba pripoistení: Dočasné pripoistenie pre prípad smrti a Dočasné 
pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou je stano-
vená v poistnej zmluve, maximálne však v Dočasnom pripoistení pre prípad 
smrti do 65. roku života poisteného a v Dočasnom pripoistení pre prípad 
smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou do 85. roku života poisteného.

POISTNÉ PlNENIE ZlOmENINy BENEFIT PROGRam
Ak má poistený v poistnej zmluve dojednané minimálne 3 z nasledovných 
pripoistení: Smrť následkom úrazu, Denné odškodné za pobyt v nemocnici, 
Trvalé následky úrazu, Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 %, 
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500 %, Odškodné za chirur-
gický zákrok, Vážne choroby poistený získava pripoistenie Zlomeniny benefit  
za podmienok uvedených v tomto odseku. 
Z pripoistenia Zlomeniny benefit poistenému vzniká nárok na poistné plnenie 
vo výške 200,00 Eur za každú aj neúplnú utrpenú zlomeninu. Nárok na poist-
né plnenie vzniká za prvé tri zlomeniny, ktoré poistený utrpel počas trvania 
poistenia. Výplatou poistného plnenia za tretiu zlomeninu pripoistenie zaniká. 
Pre pripoistenie platia Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, 
práceneschopnosti a invalidity č. 819, platné v čase začiatku poistenia. 
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POISTNÉ PlNENIE DENNÉ ODŠKODNÉ Za POByT V NEmOCNICI Na aRO/JIS 
(aNESTEZIOlOGICKORESUSCITačNÉ ODDElENIE/JEDNOTKa INTENZíVNEJ 
STaROSTlIVOSTI) BENEFIT

POISTNÉ PlNENIE VÝmENa KĹBOV NÁSlEDKOm ÚRaZU BENEFIT

POISTNÉ PlNENIE BENEFIT ROZŠíRENÉ KRVNÉ TESTy

POISTNÉ PlNENIE BENEFIT DENTÁlNa hyGIENa
ZÁVEREčNÉ USTaNOVENIa

POISTNÉ PlNENIE BENEFIT VÁŽNE ChOROBy IN SITU

Ak má poistený v poistnej zmluve dojednané minimálne 3 z nasledovných 
pripoistení: Smrť následkom úrazu, Denné odškodné za pobyt v nemocnici, 
Trvalé následky úrazu, Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 %, 
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500 %, Odškodné za chirurgic-
ký zákrok, Vážne choroby získava pripoistenie DENNÉ ODŠKODNÉ ZA POBYT  
V NEMOCNICI NA ARO/JIS (Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie/Jednot-
ka intenzívnej starostlivosti) BENEFIT (ďalej len „Denné odškodné Benefit“) 
za podmienok uvedených v tomto odseku. Z pripoistenia Denné odškodné 
Benefit poistenému vzniká nárok na poistné plnenie len za prvú poistnú  
udalosť a to z dôvodu takého pobytu v nemocnici, kedy poistený bol hos-
pitalizovaný na oddelení ARO/JIS po dobu minimálne 24 hodín. Výplatou  
poistného plnenia toto pripoistenie zaniká. Poistné plnenie je vo výške  
10 Eur/deň pobytu na ARO/JIS a vzniká od prvého dňa liečebného pobytu, 
najviac však za 360 dní nepretržitého liečebného pobytu na ARO/JIS. Pre  
pripoistenie platia Osobitné poistné podmienky pre denné odškodné za po-
byt v nemocnici č. 855, platné v čase začiatku poistenia.

Ak má poistený v poistnej zmluve dojednané minimálne 3 z nasledovných 
pripoistení: Smrť následkom úrazu, Denné odškodné za pobyt v nemocni-
ci, Trvalé následky úrazu, Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením  
350 %, Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500 %, Odškodné  
za chirurgický zákrok, Vážne choroby a zároveň Poistná suma na Smrť  
akúkoľvek v hlavnom riziku je min. 10 000,00 Eur a viac získava pripoiste-
nie VÝMENA KĹBOV NÁSLEDKOM ÚRAZU BENEFIT (ďalej len „Výmena kĺbov  
Benefit“) za podmienok uvedených v tomto odseku. Z pripoistenia Výme-
na kĺbov Benefit poistenému vzniká nárok na poistné plnenie len za prvú  
poistnú udalosť, výplatou poistného plnenia toto pripoistenie zaniká. Poist-
nou udalosťou je výmena kĺbu výhradne z dôvodu úrazu, ktorý nastal v čase 
platnosti poistenia. Za výmenu bedrového kĺbu poistenému vzniká nárok  
na poistné plnenie vo výške 3 000,00 Eur, za výmenu iných kĺbov vo výške 
1 500,00 Eur. Pre pripoistenie platia Osobitné poistné podmienky pre pripo-
istenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č.819, platné v čase začiatku 
poistenia.

Ak je poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve v hlavnom poistnom krytí 
pre prípad akejkoľvek smrti vo výške 5 000,00 Eur a viac vzniká poistenému, 
ktorý má v poistnej zmluve poistené riziko pre prípad akejkoľvek smrti v uve-
denej minimálnej výške, bezplatný (bez nároku poisťovne na poistné za toto 
poistné riziko) nárok na preplatenie rozšírených krvných testov pri preven-
tívnej prehliadke raz za 4 roky maximálne do výšky 50,00 Eur. Podkladom 
k preplateniu sumy je predložená lekárska správa o vykonaných rozšírených 
krvných testoch, potvrdená príslušným lekárom alebo lekárskym zariadením, 
ktoré testy vykonalo a súčasne doložený príjmový pokladničný doklad alebo 
iný doklad o zaplatení sumy za rozšírené krvné testy. 

Ak má poistený v poistnej zmluve dojednané pripoistenie „Odškodné  
za chirurgický zákrok“ s dojednanou poistnou sumou 3 000,00 Eur a viac, 
vzniká poistenému bezplatný (bez nároku poisťovne na poistné za toto po-
istné riziko) nárok na preplácanie dentálnej hygieny do výšky 50,00 Eur roč-
ne, maximálne však do výšky 200,00 Eur za celú poistnú dobu. Podkladom  
k preplateniu sumy je predložený doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že 
suma bola zaplatená za vykonanie dentálnej hygieny.

Rozsah nárokov a zmluvných dojednaní nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
15. 04. 2022 a spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy.

Ak má poistený v poistnej zmluve dojednané “Pripoistenie vážnych chorôb“, 
vzniká poistenému odchylne od znenia bodu 28, časti „Poistnou udalosťou 
nie je“ a jej písmen a) a b) Tabuľky č. 1 uvedenej v článku 2 Osobitných 
poistných podmienok pre pripoistenie vážnych chorôb č. 827, bezplatný  
(bez nároku poisťovne na poistné za poistené riziko) nárok na poistné plne-
nie v prípade diagnostikovania rakoviny in situ alebo 1. štádia Hodgkinovej 
choroby. 
Poistné plnenie predstavuje 50 % poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve 
pre poistné riziko Vážne choroby, pričom poistné plnenie sa vzťahuje iba na  
prvú poistnú udalosť. Za poistnú udalosť sa považuje prvé diagnostikovanie 
a) preinvazívneho carcinomu insitu alebo b) nodulárneho Hodgkinovho lym-
fómu s lymfocytárnou predominanciou podľa toho, čo nastane skôr. 
Na účely RNaZD sa rozumie:
 a)  Preinvazívny carcinom in-situ (CIS): prítomnosť výrazných atypic- 
  kých buniek v tkanive, avšak bez prieniku cez bazálnu membránu.  
  V systéme TNM (Classification of Malignant Tumors - Medzinárodne  
  uznávaná klasifikácia nádorových ochorení) sa označuje ako  
  TisN0M0 (Stage 0). V prípade melanómu kože sa za poistnú  
  udalosť považuje melanóm od klasifikácie TNM 1-0-0.
 b)  Hodgkinov lymfóm s lymfocytárnou predominanciou (1. štádium  
  Hodgkinovej choroby) zhubné nádorové ochorenie lymfatického  
  tkaniva. Pre ochorenie je príznačná prítomnosť Reed-Sternbergo- 
  vých buniek a ich variantných foriem, pričom bola extirpovaná celá  
  uzlina, nie jej časť. Podkladom pre uplatnenie nároku na poistné  
  plnenie je doloženie lekárskej správy, ktorá potvrdzuje stanove- 
  nie diagnózy Nodulárny Hodgkinov lymfóm s lymfocytárnou  
  predominanciou (NLPHL), na základe histologického vyšetrenia  
  nádorového tkaniva s prítomnosťou patologických buniek typu  
  ReedSternberg.
Po vyplatení poistného plnenia, poistenie BENEFIT VÁŽNE CHOROBY IN SITU 
zaniká.

POISTNÉ PlNENIE BENEFIT SmRŤ PRI DOPRaVNEJ NEhODE
Ak má poistený v poistnej zmluve dojednané pripoistenie „Dočasné pripois-
tenie pre prípad smrti“ a/alebo „Dočasné pripoistenie pre prípad smrti s kle-
sajúcou poistnou sumou“ vzniká poistenému bezplatný (bez nároku poisťov-
ne na poistné za toto poistné riziko) nárok na poskytnutie poistného plnenia 
v prípade smrti poisteného pri dopravnej nehode a to za podmienok uvede-
ných v tomto odseku. Poistné plnenie v prípade smrti poisteného pri doprav-
nej nehode predstavuje dvojnásobok dojednanej poistnej sumy v poistnej 
zmluve uvedených pripoistení t. j. „Dočasné pripoistenie pre prípad smrti“  
a „Dočasné pripoistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou“, max. 
však do sumy 10 000 Eur za každé pripoistenie. Pre benefit „Smrť pri do-
pravnej nehode“platia Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, 
práceneschopnosti a invalidity č. 819, platné v čase začiatku pripoistenie 
„Dočasné pripoistenie pre prípad smrti“ a/alebo „Dočasné pripoistenie pre 
prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou“.


