OPP 1211

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIA POISTENÉHO
(K VPP PRE KAPTÁLOVO-INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE)
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.

2.

3.

4.

5.

Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia poisteného k poisteniu
PROFI INVEST (ďalej len „OPP 1211“) upravujú právne vzťahy súvisiace
s pripoisteniami, vznikajúcimi na základe poistnej zmluvy, uzavretej medzi poisťovňou, poistníkom a poisteným, v rámci ktorej bolo dohodnuté
pripoistenie trvalé následky úrazu poisteného, smrť úrazom poisteného,
zlomeniny následkom úrazu, závažné ochorenia poisteného, denná dávka
za čas nevyhnutnéhé liečenia úrazu, invalidita alebo invalidita kompet.
OPP 1211 tvoria popri Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie PROFI INVEST (ďalej len „VPP“) súčasť poistnej zmluvy, a to v
častiach, ktoré upravujú právne vzťahy medzi poisťovňou a poistníkom,
súvisiace s dohodnutými pripoisteniami poisteného.
V rozsahu, v akom sa ustanovenia poistnej zmluvy, v častiach, ktoré
upravujú právne vzťahy súvisiace s dohodnutým pripoisteniami poisteného, líšia od ustanovení týchto OPP, sú rozhodujúce ustanovenia poistnej zmluvy.
Ak ustanovenia OPP 1211 upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou,
poistníkom a poisteným odlišne od VPP, majú ustanovenia OPP 1211 v
tejto časti prednosť pred ustnaoveniami VPP za podmienky, ak by sa
použitie oboch ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia OPP 1211
a VPP, ktoré si neodporujú platia popri sebe.
Právne vzťahy súvisiace s pripoistením poisteného, ktoré nie sú upravené ani v poistnej zmluve, ani v týchto OPP 1211, sa spravovujú príslušnými ustanoveniami VPP, pokiaľ ani VPP neupravujú tieto právne vzťahy,
upravujú ich príslušné ustanoveniami OZ a ostatné súvisiace právne
predpisy platné na území Slovenskej republiky.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

4.

5.

6.

7.

ČLÁNOK 2
POISTNÁ UDALOSŤ
1.

ČLÁNOK 1
ZÁKLADNÉ POJMY
1.

2.
3.

4.

Trvalými následkami úrazu poisteného (ďalej len „TN“) sa na účely
OPP 1211 rozumie anatomická strata, poškodenie alebo úplná a neobnoviteľná funkčná strata alebo poškodenie končatín, telesných alebo
zmyslových orgánov spôsobená úrazom podľa OPP 1211.
Súhrnným percentom TN sa na účely OPP 1211 rozumie súčet percent
plnení za trvalé následky úrazu podľa článku 4 OPP 1211.
Za zlomeninu následkom úrazu (ďalej len „zlomenina“) sa považuje
strata súvislosti kosti alebo narušenie pôvodného tvaru kosti. Zlomenina
vzniká následkom pôsobenia priamej úrazovej sily na kostnú štruktúru
alebo nepriameho úrazového deja namiereného voči blízkej oblasti cestou preťaženia alebo nadmerného ohybu.
Úraz – neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, vlastnej telesnej
sily, alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo
nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického prúdu a
jedov (okrem mikrobiologických jedov a imunotoxických látok), ktoré
poistenému, nezávisle od jeho vôle, spôsobilo telesné poškodenie, zlomeninu alebo smrť.
a) Za úraz sa pokladajú aj ujmy na zdraví, ktoré boli spôsobené:
1. zhoršením liečby úrazu chorobou, ktorou poistený trpel pred
úrazom,
2. chorobou vzniknutou výlučne následkom úrazu, s výnimkou
chorôb uvedených v ods. 5 tohto článku,
3. miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do
otvorenej rany spôsobenej úrazom a nákazou tetanom pri úraze,
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diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu,
5. zlomením, vykĺbením a natrhnutím, nie však vnútorných orgánov a ciev v dôsledku náhlej, neprimeranej telesnej námahy, nie však pri preťažení organizmu spôsobenom nadmernou
záťažou,
6. elektrickým prúdom a úderom blesku.
b) Za úraz sa nepovažuje udalosť spôsobená priamo alebo nepriamo
ktoroukoľvek z nasledujúcich
Závažné ochorenie poisteného - pojmom závažné ochorenie sa označuje:
a) rakovina (zhubný nádor),
b) infarkt myokardu (IM),
c) náhla cievna mozgová príhoda (ďalej len „NCMP“).
Pripoistenie závažné ochorenie poisteného sa vzťahuje len na plnoletého poisteného.
Čakacia doba – je časový úsek:
a) dvoch rokov od začiatku pripoistenia závažných ochorení, ak pri
jeho vzniku nebol vyhotovený dotazník,
b) šiestich mesiacov od začiatku pripoistenia závažných ochorení, ak
pri jeho vzniku bol vyhotovený dotazník.
Pripoistenie Závažné ochorenie poisteného podľa ods. 5, ktoré bolo
diagnostikované v čakacej dobe, nie je poistnou udalosťou.
Recidíva - je stav, kedy sa znovu objaví príznak choroby, ktorá bola
liečebne zvládnutá, väčšinou dlhodobo.

2.
3.

4.

Poistnou udalosťou sa rozumie:
a) TN v rozsahu podľa článku 4 OPP 1211, ak TN nastali do jedného
roka odo dňa úrazu. V prípade, ak je preukázaný vznik TN, ale nie je
ešte možné lekársky jednoznačne stanoviť TN pre potreby určenia
výšky poistného plnenia, predlžuje sa doba pre potreby stanovenia
TN na nevyhnutnú dobu, najdlhšie však tri roky odo dňa úrazu,
b) smrť úrazom poisteného, ktorá nastala ako priamy následok úrazu,
c) zlomenina poisteného podľa článku 5, ktorá nastala ako priamy
následok úrazu poisteného,
d) závažné ochorenie plnoletého poisteného, ktoré bolo diagnostikované počas poistnej doby pripoistenia.
Poistnou udalosťou nie sú TN, ktoré nastali po uplynutí jedného roka po
vzniku úrazu poisteného a do jedného roka po úraze sa TN ani neprejavili.
Poistnou udalosťou nie sú TN, smrť úrazom, zlomenina alebo závažné
ochorenie, ktoré nastali (resp. boli diagnostikované):
a) pred začiatkom poistenia, ak boli pripoistenia poisteného dohodnuté pri uzavretí poistnej zmluvy,
b) ak pripoistenie vzniklo po uzavretí poistnej zmluvy, pred prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia
žiadosti poistníka poisťovni za podmienky, že poisťovňa s doručenou
žiadosťou vyjadrila svoj súhlas v zmysle VPP,
c) počas čakacej doby,
d) po konci poistenia,
e) po poslednom dni kalendárneho mesiaca, v ktorom bola poisťovni
doručená žiadosť poistníka o zánik pripoistení poisteného za podmienky, že poisťovňa s doručenou žiadosťou vyjadrila svoj súhlas
podľa VPP.
Poistnou udalosťou nie je recidíva závažného ochorenia, ktoré už bolo poistnou udalosťou a poistná suma pre prípad závažných ochorení poistené1/7

5.

6.

ho bola v súvislosti s touto poistnou udalosťou vyplatená v plnej výške.
Poistnou udalosťou nie je recidíva rakoviny, ktorá bola diagnostikovaná
pred vznikom pripoistenia závažné ochorenie.
Poisťovňa a poistník majú právo vypovedať pripoistenie Zlomeniny následkom úrazu poisteného po každej poistnej udalosti do 3 mesiacov po
jej oznámení, inak toto právo zaniká. Pripoistenie zanikne výpoveďou posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
Trvalé následky úrazu a závažné ochorenia poisteného, ktorý je v čase
vzniku poistnej udalosti maloletý, sa posudzujú podľa Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia poistených detí (OPP 1215).
ČLÁNOK 3
POISTNÉ PLNENIE

1.

Pri poistnej udalosti je poisťovňa povinná poskytnúť:
a) V prípade smrti úrazom poisteného: poistné plnenie vo výške určenej v poistnej zmluve pre toto pripoistenie.
b) V prípade trvalých následkov úrazu: pri splnení podmienok podľa
tohto článku a článku 4 OPP 1211 poistné plnenie vo výške súhrnného percenta TN z poistnej sumy pre pripoistenie TN nasledovne:
1. súhrnné percento TN do 19 % vrátane: nevzniká nárok na
poistné plnenie

2.

súhrnné percento TN 20 % až 49 % vrátane: poisťovňa vyplatí
poistné plnenie vo výške súhrnného percenta z poistnej sumy
pre pripoistenie TN,
3. súhrnné percento TN 50 % a viac: poisťovňa vyplatí 100 % z
poistnej sumy pre pripoistenie TN.
4. Poistné plnenie vyplývajúce z trvalých následkov jedného
špecifického úrazu poisteného bude vyplatené maximálne do
výšky 100 % poistnej sumy pre toto pripoistenie.
c) V prípade zlomeniny: poistné plnenie určené podľa článku 5 OPP
1211.
d) V prípade závažných ochorení: poistné plnenie vo výške určenej v
poistnej zmluve pre toto pripoistenie, ak poistený prežije najmenej
30 kalendárnych dní od dátumu potvrdenia lekárskej diagnózy a žije
v čase oznámenia poistnej udalosti.
2. Poistený je na požiadanie poisťovne povinný podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára a v termíne, ktorý určí poisťovňa.
3. Poistné plnenie, ak naň v zmysle OPP 1211 a VPP vznikne poistenému
nárok, je poisťovňa povinná vyplatiť nezávisle na prípadnom ďalšom poistnom plnení podľa zvyšných poistných rizík, na ktoré sa poistenie PROFI
INVEST vzťahuje.
Poisťovňa vypláca poistné plnenie v súlade s príslušnými právnymi predpismi
účinnými v čase výplaty poistného plnenia.
ČLÁNOK 4
PERCENTO PLNENIA Z TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU POISTENÉHO
Súhrnné percento TN je vyjadrené súčtom nasledovných TN:

TRVALÝ NÁSLEDOK

PERCENTO

1

HLAVA

1.1.

Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu od 2 cm3; za každé 2 cm3 sa vyplatí

1%

1.2.

Poúrazová epilepsia Jacksonovho typu

4%

1.3.

Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu po ukončení liečby

1%

1.4.

Poranenie hlavy s trvalým poškodením centrálneho nervového systému, s vážnymi mentálnymi poruchami (najmä kóma vigile,
depresie ťažkého stupňa, strata osobnosti), neschopnosti samostatného uplatnenia

70 %

1.5.

Závažné príznaky postkomočného syndrómu

50 %

1.6.

Poškodenie tváre po ukončení liečby

1.7.

a. zúženie úst nad 50 %

1%

b. defekty pier

1%

c. pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm

3%

Skalpácia po ukončení liečby
1%

a. od 8 cm2 do 12 cm2
b. od 12 cm do 16 cm
2

2

2%

c. nad 16 cm

3%

1.8.

Strata celého nosa

20 %

1.9.

Obmedzenie hybnosti sánky (s pootvorením do 3 cm) po ukončení liečby

2%

1.10.

Úplná nehybnosť sánky po ukončení liečby

50 %

1.11.

Strata sánky

50 %

1.12.

Strata jednej celej ušnice

15 %

1.13.

Strata oboch celých ušníc

30 %

1.14.

Porucha labyrintu s úplnou stratou schopnosti udržiavať rovnováhu – po ukončení liečby

40 %

1.15.

Úplná strata zraku oboch očí

100 %

1.16.

Úplná strata zraku jedného oka

35 %

1.17.

Ak v čase uzatvorenia zmluvy bola známa slepota jedného oka a počas poistenia dôjde k úplnej slepote druhého oka

65 %

1.18.

Poúrazové trvalé zníženie zrakovej ostrosti oboch očí o viac ako 25 % u každého oka po ukončení liečby ako dôsledok poruchy
zrakového nervu

10 %

2
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TRVALÝ NÁSLEDOK

PERCENTO

1.19.

Koncentrické a ostatné zúženia zorného poľa oboch očí o viac ako 25 % po ukončení liečby

10 %

1.20.

Porucha akomodácie oboch očí po ukončení liečby na základe poškodenia zrenice

12 %

1.21.

Strata šošovky po ukončení liečby, ktorá nespôsobila slepotu
a. na jednom oku

8%

b. na oboch očiach

15 %

1.22.

Úplná hluchota oboch uší

100 %

1.23.

Úplná hluchota jedného ucha

15 %

1.24.

Ak v čase uzatvorenia zmluvy bola známa hluchota jedného ucha a počas poistenia dôjde k úplnej hluchote druhého ucha

85 %

1.25.

Úplná strata čuchu

10 %

1.26.

Úplná strata chuti

10 %

1.27.

Deformácie tvárových kostí po zlomeninách

15 %

1.28.

Poúrazový nystagmus jedného oka

5%

2

KRK

2.1.

Poúrazové zúženie hrtanu alebo priedušnice nad 50%

50 %

2.2.

Strata hlasu (afónia) po ukončení liečby

40 %

2.3.

Stav po úraze priedušnice alebo hrtana s trvale zavedenou kanylou

50 %

2.4.

Strata viac ako polovice jazyka

40 %

2.5.

Strata celého jazyka

70 %

3

HRUDNÍK, PANVA, CHRBTICA A MIECHA

3.1.

Strata oboch prsníkov (u žien)

3.2.

Poúrazové obmedzenie hybnosti krčnej alebo driekovej chrbtice

20 %

a. nad 50 %

8%

b. s koreňovým dráždením

15 %

3.3.

Poúrazové obmedzenie hybnosti hrudnej chrbtice nad 50 %

4%

3.4.

Porušenie súvislosti panvového pletenca s ťažkou poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín po ukončení liečby

20 %

3.5.

Poúrazové obmedzenie funkcie pľúc
a. jednostranné nad 50 %

10 %

b. obojstranné nad 50 %

60 %

3.6.

Poúrazové trvalé poškodenie miechy, miechových blán a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie miechy
bez vplyvu na motoriku – po ukončení liečby (najmä myelopatia, radikulárne dráždenie ťažkého stupňa – neovplyvniteľné liekmi)

30 %

4

BRUCHO, ZAŽÍVACIE ORGÁNY, MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY

4.1.

Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu

20 %

4.2.

Strata oboch vaječníkov do 45 rokov

5%

4.3.

Strata maternice do 45 rokov

3%

4.4.

Poúrazové závažné deformácie ženských vonkajších pohlavných orgánov (najmä strata pyskov)

7%

4.5.

Strata oboch semenníkov

4.6.

a. do 45 rokov

20 %

b. od 45 do 60 rokov

15 %

c. nad 60 rokov

10 %

Úplná strata alebo ťažká deformácia penisu
a. do 45 rokov

60%

b. od 45 do 60 rokov

30 %

c. nad 60 rokov

10 %

4.7.

Strata sleziny

15 %

4.8.

Poúrazové následky poškodenia orgánov tráviacej sústavy podľa stupňa poruchy výživy po ukončení liečby

20 %

4.9.

Porucha močenia následkom poranenia viacerých močových orgánov

10 %

4.10.

Strata jednej obličky

10 %

4.11.

Strata oboch obličiek

100 %
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TRVALÝ NÁSLEDOK
4.12.

PERCENTO

Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho otvoru
a. od 25 % do 50 %

5%

b. nad 50 %

10 %

5

HORNÉ KONČATINY

5.1.

Strata ruky alebo celej hornej končatiny

70 %

5.2.

Strata palca na jednej ruke

30 %

5.3.

Strata ukazováka na jednej ruke

10 %

5.4.

Strata prsta na ruke (okrem palca alebo ukazováka)

5%

5.5.

Stuhnutosť kĺbov alebo prstov ruky po ukončení liečby
a. v nepriaznivom postavení

1%

b. v medzičlánkovom kĺbe palca v nepriaznivom postavení

1%

c. v záprstnočlánkovom kĺbe (MCP)

3%

5.6.

Porucha úchopovej funkcie palca nad 50 % po ukončení liečby

20 %

5.7.

Obmedzenie hybnosti II.- IV. prsta ruky nad 3 cm do zovretia

20 %

5.8.

Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po ukončení liečby

5.9.

a. do 50 %

5%

b. nad 50 %

10 %

Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po ukončení liečby
V priaznivom postavení
a. do 40 %

2%

b. od 40 % do 60 %

4%

c. nad 60 %

7%

V nepriaznivom postavení
a. do 40 %

10 %

b. od 40 % do 60 %

15 %

c. nad 60 %

20 %

5.10.

Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách nad 50 % po ukončení liečby

4%

5.11.

Pakĺb kosti hornej končatiny (okrem článkov prstov) po ukončení liečby
a. ramenná kosť

5%

b. vretenná kosť

2%

c. lakťová kosť

1%

d. oboch kostí predlaktia

5%

e. pakĺb člnkovej kosti

5%

5.12.

Chronický zápal kostnej drene kosti hornej končatiny iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch potrebných
pri liečbe následkom úrazu

7%

5.13.

Paréza hornej končatiny
a. paréza ramenného nervu

50 %

b. paréza vretenného nervu so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo ruky

45 %

c. periférna paréza stredového alebo lakťového nervu so stratou motoriky a citlivosti predlaktia alebo ruky

40 %

6

DOLNÉ KONČATINY

6.1.

Strata chodidla alebo celej dolnej končatiny

70 %

6.2.

Strata palca na nohe

5%

6.3.

Strata ostatných prstov na nohe

2%

6.4.

Úplná nehybnosť bedrového kĺbu

15 %

6.5.

Úplná nehybnosť kolenného kĺbu

10 %

6.6.

Úplná nehybnosť členkového kĺbu

7%

6.7.

Poškodenie stereotypu chôdze po zlomenine pätovej kosti

15 %
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TRVALÝ NÁSLEDOK

PERCENTO

Skrátenie jednej dolnej končatiny

6.8.

a. od 3 do 7 cm

5%

b. nad 7 cm

7%

Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po ukončení liečby

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

a. od 25 % do 50 %

2%

b. od 50 %

5%

Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po ukončení liečby
a. do 50 %

2%

b. od 50 %

5%

Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po ukončení liečby
a. od 50 %

1%

b. nad 75 %

3%

Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov) po ukončení liečby
a. stehenná kosť

5%

b. píšťaly alebo oboch kostí predkolenia

7%

6.13.

Chronický zápal kostnej drene kostí dolnej končatiny iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch potrebných
pri liečbe následkov úrazu

7%

6.14.

Paréza dolnej končatiny
a. poškodenie sedacieho nervu

50 %

b. poškodenie holenného nervu

25 %

c. poškodenie ihlicového nervu

10 %

6.15.

Poúrazové plochonožie po zlomenine piet

10 %

7

INÉ

7.1.

Poúrazová paraparéza, hemiparéza

40 %

7.2.

Poúrazová kvadruparéza

60 %

7.3.

Poúrazová paraplégia, hemiplégia po ukončení liečby

80 %

7.4.

Poúrazová tetraplégia po ukončení liečby

100 %

7.5.

Plošné jazvy po popáleninách, opareninách a iných úrazoch
a. 30 cm2 - 250 cm2 povrchu tela

5%

b. 251 cm a viac cm povrchu tela

15 %

Sudeck syndróm

5%

2

7.6.

2

ČLÁNOK 5
POISTNÉ PLNENIE V PRÍPADE ZLOMENINY
NÁSLEDKOM ÚRAZU POISTENÉHO
1.

Nárok na poistné plnenie vyplývajúce zo všetkých zlomenín jedného

2.
3.

úrazu poisteného je obmedzený hornou hranicou poistného plnenia vo
výške 1 000 EUR.
Poistnou udalosťou je maximálne jedna zlomenina na jednej kosti poisteného z jedného úrazu poisteného.
Poistné sumy podľa jednotlivých zlomenín:

ZLOMENINA

POISTNÁ SUMA

Krk, chrbtica - krčná, hrudná, drieková (nezávisle od počtu zlomených stavcov)

1000 €

Bedrový kĺb, panvová kosť, sedacia kosť, lonová kosť, krížová kosť

800 €

Lebka

600 €

Lopatka, kľúčna kosť, ramenná kosť, lakťový kĺb, stehenná kosť, jabĺčko v kolene

500 €

Zápästie, záprstná kosť, vretenná kosť, lakťová kosť, píšťala, ihlica, členkový kĺb, pätová kosť, predpriehlavkové kosti, čeľusť, lícna kosť,
nosová kosť, hrudná kosť, rebro (za každé zlomené rebro), kostrč

200 €

Prst na ruke, prst na nohe (za každý zlomený prst a palec)

150 €
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ČLÁNOK 6
ZÁVAŽNÉ OCHORENIA POISTENÉHO

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ČASŤ 1
RAKOVINA (ZHUBNÉ NÁDORY)
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Rakovinou sa podľa OPP 1211 rozumie ochorenie, pri ktorom dochádza
k malígnej transformácii buniek a následnému nekontrolovanému množeniu sa, rastu a šíreniu zhubných buniek a ich prenikaniu do zdravého
tkaniva a iných orgánov.
Termín zhubný nádor zahrňuje:
a) solídne zhubné nádory (pochádzajúce z väziva, tukového tkaniva,
chrupavky, svalstva, kostného tkaniva, synovie, nervového tkaniva,
kože, epitelu, mezotelu, cievneho a lymfatického systému),
b) leukémie (akútne, chronické).
Za rakovinu (zhubný nádor) sa nepovažujú benígne nádory.
V prípade diagnostikovania nižšie uvedených typov onkologického ochorenia Poistiteľ vyplatí Poistné plnenie vo výške 15 % z poistnej sumy:
a) neinvazívne karcinómy in situ,
b) prekancerózy,
c) hyperkeratózy,
d) squamózne a bazocelulárne formy rakoviny kože vrátane malígneho melanómu klasifikácie nižšej ako IIA (hĺbky menšej ako 2mm
bez zvredovatenia, stupeň nižší ako T2b podľa TNM klasifikácie).
Poistnou udalosťou nie je rakovina (zhubný nádor), ak v čase uzatvorenia pripoistenia závažných ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia:
a) akékoľvek predchádzajúce malígne alebo premalígne nádorové
ochorenie,
b) papilóm močového mechúra (v prípade zhubného nádorového
ochorenia dolných močových ciest),
c) polypóza hrubého čreva, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída (v
prípade zhubného nádorového ochorenia črevného traktu),
d) chronická atrofická gastritída (v prípade zhubného nádorového
ochorenia žalúdka),
e) dedičné ochorenia, ktoré sú predispozíciou vzniku malígnych ochorení (neurofibromatoza, kongenitálna hyperplasia nadobličiek,
galaktosémia, Fanconiho anaemia).
Uvedené platí, ak pri vzniku pripoistenia závažných ochorení poisteného
bol vyhotovený dotazník.
Poistený je povinný poisťovni predložiť pri oznámení poistnej udalosti dokumenty preukazujúce vznik poistnej udalosti (napr. prepúšťaciu
správu správy z nemocnice alebo potvrdenú kópiu správy odborného
pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením
dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená; fotokópiu histologického
nálezu s číslom preparátu; fotokópiu presného histologického nálezu
stanoveného odborným lekárom s dátumom vyšetrenia a číslom preparátu, s odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne.
V prípade vzniku viacerých poistných udalostí v priebehu dvanástich
po sebe nasledujúcich mesiacov je poistnou udalosťou len prvá z nich.

4.

5.

ČASŤ 3
NÁHLA CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA (NCMP)
1.

2.

3.

4.

ČASŤ 2
INFARKT MYOKARDU
1.
2.

3.

Infarkt myokardu je podľa OPP 1211 definovaný ako odumretie časti
srdcového svalu spôsobená prerušením krvného zásobovania v príslušnej oblasti.
Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom kardiológom alebo
internistom a súčasne musia byť splnené nasledujúce kritériá:
a) typický priebeh bolesti na hrudníku;
b) nové zmeny na EKG, ktoré preukazujú infarkt;
c) charakteristické zvýšenie špecifických enzýmov alebo pozitivita
príslušných biochemických testov.
Poistnou udalosťou nie je infarkt myokardu, ak v čase vzniku pripoistenia závažných ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia:
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akékoľvek vrodené ochorenia a malformácie srdca,
chlopňové chyby,
skraty na úrovni srdca,
aneuryzma srdca,
hypokinéza a dyskinéza srdcového svalu,
endokardiálna fibroelastóza,
kardiomyopatie,
zápalové ochorenia srdca,
dysrytmie (tachykardia, bradykardia, AV blokáda, fibrilácia predsiení, komôr),
j) hypertenzia (artériová, pulmonálna),
k) ischemická choroba srdca (angina pectoris, infarkt myokardu),
l) arterioskleróza,
m) hypertyreóza,
n) anémia,
o) feochromocytóm,
p) diabetes mellitus,
q) obezita,
r) toxické poškodenie myokardu rôznymi chemickými látkami (vrátane farmák).
Uvedené platí, ak pri vzniku pripoistenia závažných ochorení poisteného
bol vyhotovený dotazník.
Poistený je povinný poisťovni predložiť pri oznámení poistnej udalosti fotokópie odborných kardiologických nálezov s odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne
(napr. prepúšťaciu správu z nemocnice alebo potvrdenú kópiu správy odborného pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením dátumu ku ktorému bola diagnóza stanovená; potvrdenú fotokópiu
EKG, hodnoty špecifických enzýmov, príslušné biochemické testy).
V prípade vzniku viacerých poistných udalostí v priebehu 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov je poistnou udalosťou len prvá z nich.

5.

NCMP je podľa OPP 1211 definovaná ako akákoľvek náhla mozgovo-cievna príhoda spôsobená krvácaním do mozgového tkaniva alebo
nedokrvenie mozgu zanechávajúce trvalý, objektívne zistiteľný neurologický nález.
Diagnóza musí byť potvrdená po uplynutí 3 mesiacov po prekonaní mozgovej príhody odborným lekárom – neurológom, a podložená zodpovedajúcimi zmenami pri vyšetrení CT (počítačová tomografia) alebo NMR
(nukleárna magnetická rezonancia).
Za Poistnú udalosť sa nepovažuje:
a) krvácanie do mozgu v dôsledku úrazu,
b) drobné cievne mozgové príhody z krátkodobého nedokrvenia určitých oblastí mozgu, ktoré sa prejavujú prechodnými mozgovými poruchami a ktoré rýchlo ustupujú (TIA – tranzitórne ischemické ataky).
Poistnou udalosťou nie je NCMP, ak v čase vzniku pripoistenia závažných
ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia:
–
arteriálna hypertenzia,
–
diabetes mellitus,
–
ateroskleróza,
–
fibrilácia predsiení srdca,
–
nadmerná konzumácia alkoholu,
–
prekonaná NCMP ischemická alebo tranzitórny ischemický atak.
Uvedené platí, ak pri vzniku pripoistenia závažných ochorení poisteného bol vyhotovený dotazník.
Poistený je povinný poisťovni predložiť pri oznámení poistnej udalosti
fotokópie odborných neurologických nálezov s odtlačkom pečiatky a
podpisom lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek poisťovne (napr.
prepúšťaciu správu z nemocnice alebo potvrdenú kópiu správy odborného pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením
dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená; Výsledky neurologického
vyšetrenia (CT, angiografie alebo NMR).
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6.

ČLÁNOK 7
OBMEDZENIE POISTNÉHO PLNENIA
1.

2.

ČLÁNOK 8
OZNAMOVANIE POISTNÝCH UDALOSTÍ

V prípade vzniku viacerých poistných udalostí v priebehu 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov je poistnou udalosťou len prvá z nich.

Za poistnú udalosť z pripoistení podľa OPP 1211 sa nepovažuje udalosť
spôsobená infekčným ochorením, bez ohľadu na spôsob prenosu nákazy, s výnimkou tetanu, pyogénnych infekcií vyplývajúcich z reznej rany
alebo poranenia v dôsledku úrazu alebo besnoty prenesenej pri úraze.
Za poistnú udalosť z pripoistení podľa OPP 1211 sa nepovažuje udalosť
spôsobená priamo alebo nepriamo ktoroukoľvek z nasledujúcich okolností:
a) chorobou alebo chorobou z povolania, pokiaľ nebol jej výlučnou
príčinou úraz,
b) patologickou alebo únavovou zlomeninou, zlomeninou v dôsledku
ochorenia ako napr. osteoporóza,
c) duševnými poruchami, zmenami psychického stavu (podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb evidované pod kód F00 – F99) bez
ohľadu na ich príčinu,
d) poruchami alebo stratami vedomia, náhlymi cievnymi príhodami,
epileptickým záchvatom alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahol celé telo, pokiaľ úraz nebol ich výlučnou príčinou (nepoužije
sa pri pripoistení ávažné ochorenia),
e) nádorovými ochoreniami akéhokoľvek druhu a pôvodu (nepoužije
sa pri pripoistení závažné ochorenia),
f) infarktom myokardu (nepoužije sa pri pripoistení závažné ochorenia),
g) hernie všetkých druhov, náhle platničkové chrbticové syndrómy,
prerušenie degeneratívne zmenených orgánov malým nepriamym
násilím alebo v dôsledku zdvíhania alebo presúvania bremien,
h) profesionálnou športovou činnosťou poisteného.

1.

2.

3.

4.

Poistený je v prípade úrazu povinný bez zbytočného odkladu podrobiť sa
lekárskemu ošetreniu, riadiť sa pokynmi lekára a primerane prispievať
ku zmierneniu následkov úrazu. Ak poistený túto povinnosť poruší, má
poisťovňa právo poistné plnenie primerane znížiť.
Po vzniku poistnej udalosti je osoba, ktorá má právo na uplatnenie si
nároku na poistné plnenie povinná poisťovni bez zbytočného odkladu
nahlásiť vznik poistnej udalosti, oznámiť všetky údaje týkajúce sa poistnej
udalosti, vyplniť a zaslať poisťovni formulár s oznámením poistnej udalosti
a doložiť aj ďalšie doklady požadované poisťovňou podľa OPP 1211 a VPP.
Trvalé následky úrazu poisteného je poistený povinný preukázať do
jedného roka od úrazu na základe lekárskej správy. V prípade, ak je
preukázaný vznik trvalých následkov, ale nie je ešte možné lekársky jednoznačne stanoviť trvalé následky pre potreby určenia výšky poistného
plnenia, predlžuje sa doba pre potreby stanovenia trvalých následkov na
dva roky odo dňa úrazu.
Náklady spojené s oznamovaním poistnej udalosti znáša osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie.
ČLÁNOK 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

OPP 1211 nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.2.2022.
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