
  

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE DENNÉHO ODŠKODNÉHOZA POBYT V NEMOCNICI 
 
Pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici dojednávané KOOPERATÍVOU, družstevnou poisťovňou, a.s. (ďalej len "poisťovňa") platia príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto všeobecné poistné podmienky a dojednania v poistnej zmluve. 
 

Článok 1 
Základné pojmy 

Poisťovňa (poistiteľ) - právnická osoba, ktorá má oprávnenie vykonávať 
poisťovaciu činnosť. 

Poistník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu. 
Poistený (poistenec) - osoba, na ktorej život alebo zdravie sa pois tenie 

vzťahuje. 
Poistná zmluva – zmluva, ktorou sa poisťovňa za poistné uhradené poistníkom 

zaväzuje v prípade vzniku poistnej udalosti poskytnúť poistenému poistné plnenie. Je 
uzavretá podpísaním návrhu poistnej zmluvy zmluvnými stranami. 

Poistka - písomné potvrdenie poistiteľa o uzavretí poistnej zmluvy. 
Poistná doba - čas, na ktorý je dojednaná poistná zmluva. Jeho uplynutím 

poistenie zaniká. 
Poistné obdobie - časový úsek poistnej doby, dohodnutý v poistnej zmluve, 

vymedzujúci obdobie, na ktoré je poistník povinný platiť poistné. 
Poistné - zmluvná cena za poistenie dohodnutá v poistnej zmluve. 
Poistná udalosť - je náhodná udalosť dojednaná v poistnej zmluve, s ktorou je 

spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie. 
Poistné plnenie - dohodnutá poistná suma, ktorá je podľa poistnej zmluvy 

vyplatená poistiteľom v prípade poistnej udalosti. 
 

Článok 2 
Druh poistenia 

Poistenie denného odškodného zabezpečuje udržanie životnej úrovne v prípade, 
keď v dôsledku úrazu alebo choroby bude musieť poistený podstúpiť liečebný pobyt v 
nemocnici. Poistenie je doplnkom nemocenských dávok, ktorých výšku neovplyvňuje. 
Nie je súčasťou základného zdravotného poistenia ani ho nenahradzuje. Poistenie 
môže byť dojednané i vo forme pripoistenia k životnému poisteniu, resp. vo forme 
združeného poistenia. 

 
Článok 3 

Poistná udalosť 
(1) Poistnou udalosťou je nevyhnutný liečebný pobyt poisteného v nemocnici 

počas poistnej doby z dôvodu choroby či úrazu dlhší ako 3 dni. 
 (2) Poisťovňa nie je povinná plniť za pobyt v nemocnici z dôvodu: 
dozoru alebo opartovania bezvládnych, invalidných, starých, osôb chronicky či 

dlhodobo chorých, aj napriek pobytu poisteného v nemocnici. Spravidla sa jedná o 
prípady keď: 

ďaľšie zlepšenie zdravotného stavu nie je pravdepodobné, 
zdravotný stav je stabilizovaný, 
je stanovená terapia, 
stav je diagnosticky uzavretý 
adekvátna opatera je v plnej miere postačujúca apod.; 
úmyselného privodenia choroby či úrazu alebo pri pokuse o samovraždu, 
následkov ionizačných žiarení s výnimkou následkov lekárskeho ošetrenia, 
požitia alkoholu, zneužitia liekov a užitia drog, 
kozmetického ošetrenia a operácie, pokiaľ nie nevyhnutné po chorobe alebo 

úraze, 
umelého prerušenia tehotenstva alebo sterilizácie, pokiaľ nie sú z lekárskeho 

hľadiska nevyhnutné, 
keď poistený bol diagnostikovaný ako nositeľ vírusu HIV a hospitalizácia s touto 

infekciou súvisí, 
dozoru alebo opatrovania blízkých, 
úmyselnej tresnej činnosti poisteného alebo jeho dobrovoľnej účasti na bitkách, 
telesných poškodení, ktoré vzniknú pri vojnových udalostiach, vzburách, 

povstaní, stávkach a nepokojoch, 
(3) Nemocnicou v zmysle týchto poistných podmienok je štátne alebo súkromné 

zdravotnícke zariadenie so sídlom v Slovenskej republike s odborným lekárskym 
vedením a neustále prítomným kvalifikovaným personálom, disponujúce vhodným 
lekárskym vybavením nevyhnutným na určovanie diagnóz a liečenie pacientov, ktoré 
zabezpečujú lekárske ošetrenie ním prijatých chorých a zranených. Za nemocnicu sa 
nepovažujú: kúpeľné liečebne, ozdravovne, ústavy sociálnej starostlivosti, nočné 
sanatória, domovy dôchodcov, liečebne pre dlhodobo chorých, psychiatrické a 
psychogeriatrické kliniky ako aj iné oddelenia liečebných ústavov a doliečovacích 
zariadení, ktorých hlavným cieľom je dozor a opatrovanie starých, bezvládnych, čí 
dlhodobo chronicky chorých, invalidov a pod. 

(4) Úrazom v zmysle poistných podmienok je telesné poškodenie spôsobené 
neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily, resp. 
neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších 
teplôt, plynov, pár, žiarenií a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických 
látok).  

Článok 4 
Začiatok a koniec pripoistenia 

(1) Povinnosť poisťovne plniť a jej právo na poistné vznikne od nultej hodiny 
prvého dňa po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznikne 
už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Ak je poistenie dojednané vo forme 
pripoistenia k životnému poisteniu je začiatok poistenia zhodný so začiatkom 
životného poistenia. 

(2) Poistenie končí najneskôr nultou hodinou výročného dňa začiatku poistenia, v 
ktorom sa poistený dožije veku 65 rokov, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané 
inak. V iných prípadoch poistenie končí uplynutím stanoveného počtu rokov 
(mesiacov, dní) v deň a hodinu zhodnú so začiatkom poistenia (pokiaľ je tak 
dojednané v poistnej zmluve), inak v nultej hodine dňa dojednaného ako koniec 
poistenia. 

 
Článok 5 

Uzavretie poistnej zmluvy 
Poistenie nie je možné dojednať ak občan: 
je v čase uzavretia poistenia poberateľom plného, resp. čiastočného invalidného 

dôchodku, 
je hospitalizovaný alebo práceneschopný, 

bol do dátumu uzavretia poistenia diagnostikovaný ako nositeľ víru HIV. 
Poistná zmluva je uzavretá jej podpísaním zmluvnými stranami. 
Poistený zbavuje ošetrujúceho lekára povinnosti dodržať lekárske tajomstvo voči 

poisťovni, prípadne jej splnomocnencovi. 
Skutočnosti, o ktorých sa poisťovňa dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu, smie 

použiť výhradne pre svoju potrebu. 
V prvých dvoch mesiacoch od uzavretia poistnej zmluvy môže poisťovňa i 

poistník vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. 
Po uplynutí dvoch mesiacov od uzavretia poistenia môže poistník I poisťovňa 

vypovedať poistenie 6 týždňov pred skončením poistného obdobia. Pri výpovedi zo 
strany poisťovne sa šesťtýždňová výpovedná lehota predlžuje o prípadnú nevyhnutnú 
dobu liečebného pobytu poisteného v nemocnici počas tejto výpovednej lehoty. 

Pri uzavretí poistnej zmluvy má poisťovňa v prípade zvýšeného rizika právo 
primerane zvýšiť poistné, prípadne primerane upraviť podmienky poistenia. 

Ak zomrie fyzická osoba alebo zanikne právnická osoba, ktorá dojednala 
poistenie inej osoby, vstupuje táto osoba do poistenia namiesto toho, kto  
s poisťovňou poistnú zmluvu uzavrel. 

Občan nemôže byť poistený týmto poistením súčastne viacerými poistnými 
zmluvami. 

 povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze a pri 
chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára. 

 
Článok 6 

Rozsah poistenia 
 (1) Poistenie sa vzťahuje výlučne na liečebné pobyty v nemocniciach zo sídlom 

v Slovenskej republike, ku ktorým dôjde počas trvania poistenia. 
(2) Pre poistenie platia nasledovné ochranné (čakacie) lehoty: 
 - všeobecná trojmesačná ochranná lehota od uzavretia poistenia, počas ktorej 

poisťovňa poskytne plnenie len za pobyt v nemocnici z dôvodu úrazu počas trvania 
poistenia. 

 - zvláštna deväťmesačná čakacia lehota od uzavretia poistenia, ktorá sa 
vzťahuje na pôrody a stomatologické ošetrenia – za pobyt v nemocnici počas tejto 
lehoty poisťovňa neposkytne plnenie, 

 - zvláštna dvojročná čakacia lehota od uzavretia poistenia, počas ktorej 
poisťovňa neposkytne plnenie v prípade pobytu v nemocnici v dôsledku chorôb a 
úrazov, ktoré vznikli ešte pred uzavretím poistenia. 

(3) Počas čakacích lehôt poisťovňa nie je povinná plniť, ak prvý deň pobytu  
v nemocnici spadá do tohto obdobia. 

(4) V závislosti od vývoja inflácie bude poisťovňa so súhlasom poistníka a  
v súlade so zásadami poisťovne zvyšovať poistné a tým I poistné plnenia (indexácia 
poistenia). 

(5) Ak sa účastníci dohodnú o zmene poistenia už dojednaného, je poisťovňa 
povinná plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú po 
účinnosti tejto dohody. Zmenu poistného nie je možné dojednať, ak je poistený 
práceneschopný alebo hospitalizovaný. 

(6) Pre zmene, resp. náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka, ktorou sa 
zvýšila suma denného odškodného je poisťovňa povinná plniť až po uplynutí 
čakacích lehôt, uvedených v ods. 3. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa pôvodného 
dojednania. 

(7) ustanovenia ods. 5 neplatia pri indexácii poistenia zo strany poisťovne  
v dôsledku inflácie. 

 
Článok 7 

Poistné, platenie poistného 
 (1) Výška poistného sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou a je 

uvedená v poistnej zmluve. výška poistného závisí od veku poisteného, pričom tento 
sa vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa má poistenie začať a 
kalendárnym rokom, v ktorom sa poistený narodil. 

(2) Poistné sa platí bežne na poistné obdobia dohodnuté v poistnej 
zmluve.Poistné je splatné v prvý deň poistného obdobia. 

(3) Ak je poistenie dojednané vo forme pripoistenia k životnému poisteniu, platí 
sa poistné spolu s poistným za životné poistenie. 

(4) Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného zo 
životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve i pripoistenie 
denného odškodného za pobyt v nemocnici, vzťahuje sa oslobodenie i na toto 
pripoistenie. 

Článok 8 
Dôsledky neplatenia poistného 

 (1) Ak nebolo poistné zaplatené v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom, 
poistenie zanikne bez náhrady uplynutím tejto lehoty. 

(2) Lehoty na zaplatenie splatného poistného, môžu byť predtým než uplynú 
písomnou dohodou predĺžené až o tri mesiace. 

(3) Poisťovňa má právo na poistné do zániku poistenia. 
 

Článok 9 
Plnenie poisťovne 

 (1) Za dobu nevyhnutného liečebného pobytu v nemocnici je poisťovňa povinná 
plniť do štrvtého dňa liečebného pobytu vrátane, najviac však za 180 dní 
nepretržitého liečebného pobytu. 

(2) Pri opakovanom nevyhnutnom liečebnom pobyte v nemocnici z tej istej 
príčiny alebo pri chorobe či úraze, ktoré lekársky súvisia so skôr poisťovňou 
odškodnenou chorobou či úrazom, je poisťovňa povinná plniť najviac za 180 dní za 
všetky poistné zmluvy tohoto druhu (vrátane predchádzajúcich zmlúv po zániku). 

(3) Nárok na plnenie je po ukončení liečebného pobytu v nemocnici. Poisťovňa 
na žiadosť poisteného a po predložení nevyhnutnej zdravotnej dokumentácie 
poskytne preddavok na plnenie za uplynulý liečebný pobyt, najskôr však po uplynutí 
dvoch mesiacov pobytu v nemocnici. 

(4) Skutočnosti, o ktorých sa poisťovňa dozvie pri likvidácii poistnej udalosti, 
smie použiť iba pre svoju potrebu. 

 



Článok 10 
Povinnosti poisteného 

 (1) Ten, komu vznikne právo na plnenie, je povinný bezodkladne po prepustení 
z nemocnice písomne oznámiť poisťovni, že bol hospitalizovaný. K oznámeniu musí 
priložiť kópiu prepúšťacej správy z nemocnice, v ktorej bol hospitalizovaný.(2) 
Poistený je povinný predložiť všetky ďalšie nevyhnutné doklady potrebné na výplatu 
poistného plnenia, ktoré si poisťovňa vyžiada. poisťovňa je oprávnená preverovať 
všetky podklady týkajúce sa pobytu v nemocnici. 

(3) Povinnosťou poisteného je tiež bez zbytočného odkladu vyhľa dať po úraze a 
pri chorobe lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára. 

(4) Poistený, resp. ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný preukázať, že 
došlo k poistnej udalosti. 

(5) Pri právach na plnenie z tohto poistenia začína plynúť premlčacia doba rok 
po dni nasledujúcom po prepustení z liečebného pobytu v nemocnici. 

 
Článok 11 

Obmedzenie plnenia poisťovne 

Ak poistený po úraze nevyhľadá bez zbytočného odkladu lekárske ošetrenie 
alebo sa nelieči podľa pokynov lekára, má poisťovňa právo primerane znížiť plnenie, 
pokiaľ toto konanie malo vplyv na výšku poistného plnenia. 

 
Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 (1) Ak sa stratí alebo zničí potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, vydá poisťovňa 

poistníkovi na jeho žiadosť druhopis tohto potvrdenia. Náklady s tým spojené hradí 
žiadateľ. 

(2) Všetky platby realizované v súvislosti s poistením, či už poistníkom alebo 
poisťovňou budú vyplatené v slovenskej mene, ak v poistnej zmluve nebolo 
dohodnuté inak. 

(3) Od ustanovení týchto poistných podmienok sa možno v poistnej zmluve 
odchýliť v článkoch 3,5,6,9, ak to vyžaduje povaha poistenia. 

(4) Tieto poistné podmienky pre pripostenie denného odškodného za pobyt  
v nemocnici boli schválené Ministerstvom financií SR ako dozorným orgánom nad 
poisťovníctvom v Slovenskej republike pod číslom 52/1617/1994 a sú platné pre 
poistné zmluvy dojednané od 22.8.1994.  

 


