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Ochranná lehota – časovo vymedzené obdobie, počas ktorého v prípade 
vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom poistenia, Poisťovňa upravuje 
výšku poistného plnenia.
Čakacia doba – časovo vymedzené obdobie od začiatku pripoistenia, počas 
ktorého v prípade vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom poistenia, 
nevznikne nárok na poistné plnenie.
Patologická zlomenina – zlomenina kosti, ktorá vzniká následkom pôsobe-
nia minimálnej traumy. Teda takej intenzity pôsobenia, ktorú by normálna 
zdravá kosť bez problémov vydržala. Spravidla ide o zlomeninu kosti na cho-
rom (patologickom) teréne kosti. 
Únavová zlomenina  –  zlomenina, ktorá nevzniká jedným náhlym pôso-
bením sily, ktorá zlomí kosť, ale drobnými mikrotraumami, kedy dochádza k 
poškodeniu kosti len mikroskopickými zlomeninami, ktoré sa za normálnych 
okolností zahoja. Pokiaľ sa ale mikrotraumy opakujú v krátkych časových úse-
koch, organizmus ich nie je schopný zahojiť. To sa prejaví zlomeninou celej 
kosti, rovnako ako u klasickej zlomeniny. K únavovým zlomeninám dochádza 
u bežcov dosť často, pri behaní po tvrdom povrchu v kombinácii s nekvalitnou 
obuvou. Môže k nim však dôjsť aj u turistov, pri dlhých pochodoch.
Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom po-
istení – prehľadný zoznam kategórií telesných poškodení, ktoré môžu byť 
spôsobené úrazom a im zodpovedajúci maximálny počet dní ich liečenia, na 
základe ktorého Poisťovňa stanoví výšku poistného plnenia za pripoistenie 
denného odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu. 
Úraz – neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, vlastnej telesnej sily, 
alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych von-
kajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického prúdu a jedov (okrem mik-
robiologických jedov a imunotoxických látok), ktoré poistenému, nezávisle od 
jeho vôle, neúmyselne spôsobilo telesné poškodenie.
Životné poistenie – poistenie, ktorého predmetom je zdravie alebo život 
poistenej osoby.
Amputácia – strata časti alebo celého orgánu, končatiny (aj jej časti) za 
splnenia podmienky porušenia cievneho a nervového zásobenia periférie.

Pre pripoistenie denného odškodného za čas nevyhnutného liečenia úrazu  
k životnému poisteniu, dojednávané spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, 
a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „Poisťovňa“) platia príslušné ustano-
venia zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecné poistné podmienky uvedené  
v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky pre pripo-
istenie denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu 1110 (ďalej aj 
„OPP“) a rozsah nárokov a zmluvné dojednania v poistnej zmluve.
Ak ustanovenia OPP upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, poistníkom 
a poisteným odlišne od VPP, majú ustanovenia OPP v tejto časti prednosť 
pred ustanoveniami VPP za podmienky, ak by sa použitie oboch ustanovení 
vzájomne vylučovalo. Ustanovenia OPP a VPP, ktoré si neodporujú platia popri 
sebe.

1. Predmetom pripoistenia dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia  
 úrazu je záväzok Poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poist- 
 ná udalosť a záväzok Poistníka platiť dohodnuté poistné.

1. Bežné alebo jednorazové poistné za pripoistenie sa platí spolu s poist- 
 ným za životné poistenie a za rovnaké poistné obdobia.
2. Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených Poisťovňou podľa kalku- 
 lačných zásad a v závislosti od zaradenia poisteného do rizikovej skupiny  
 podľa rizikovosti ním vykonávanej pracovnej i mimopracovnej činnosti.  
 Výška poistného môže závisieť aj od vstupného veku poisteného, ktorý  
 sa vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa pripo- 
 istenie začína alebo mení výška poistného krytia a kalendárnym rokom,  
 v ktorom sa Poistený narodil. Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve.
3. Ak vznikne Poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného zo  
 životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve  
 i pripoistenie, vzťahuje sa oslobodenie i na poistné za toto pripoistenie,  
 ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

1. Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej  
 zmluve a má k nemu ako hlavnému poisteniu akcesorický vzťah. 
2. Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia alebo  
 môže byť pripoistenie dojednané dodatočne v priebehu trvania životné- 
 ho poistenia. Pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti  
 zmeny v poistnej zmluve.
3. Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný  
 s dátumom konca platenia poistného životného poistenia, ak nebol  
 stanovený koniec pripoistenia inak. Pri poisteniach, kde bolo poistné  
 zaplatené jednorazovo, je koniec pripoistenia zhodný s koncom životné- 
 ho poistenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.
4. Pripoistenie zaniká:
 a) podľa  ustanovení  § 800 až § 802a Občianskeho zákonníka, 
 b) zánikom životného poistenia,
 c) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
 d) úmrtím poisteného,
 e) dohodou medzi Poistníkom a Poisťovňou,
 f) redukciou životného poistenia, 
 g) iným spôsobom určeným v poistnej zmluve, VPP a OPP.
5. Zmena pripoistenia musí mať písomnú formu, ak  VPP, OPP alebo poistná  
 zmluva neurčujú inak. 
6. Ak sa účastníci dohodnú o zmene už dojednaného pripoistenia, je  
 Poisťovňa povinná plniť zo zmeneného pripoistenia až z poistných  
 udalostí, ktoré nastanú po účinnosti tejto dohody.
7. Pri zmene pripoistenia na základe žiadosti Poistníka, ktorou sa zvýšilo  
 poistné krytie, je Poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných  
 lehôt pre pripoistenia. Do ich uplynutia Poisťovňa plní podľa pôvodného  
 dojednania.
8. V prípade poistnej udalosti, ktorá súvisí so zdravotným ochorením alebo  
 poškodením (vrátane ich príznakov), ktoré vzniklo pred účinnosťou zme- 
 ny pripoistenia, ktorou sa zvýšilo poistné krytie, Poisťovňa plní podľa  
 pôvodného dojednania.
9. Pri dodatočnom dojednaní pripoistenia na základe žiadosti Poistníka, je  
 Poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných lehôt pre pripoiste- 
 nia. Do ich uplynutia Poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania.
10. Ustanovenia ods. 7, 8 a 9 neplatia, ak k zvýšeniu poistného krytia došlo  
 pri dynamizácii (indexácii) poistenia zo strany Poisťovne.
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1. V poistnej zmluve dojednaná dynamizácia poistenia sa vzťahuje aj na  
 pripoistenie a vykonáva sa podľa podmienok stanovených vo VPP.

1. Na omeškanie alebo neplatenie poistného sa vzťahujú ustanovenia VPP  
 pre príslušné životné poistenie a OPP.

1. Poistnou udalosťou je lekárom potvrdená nevyhnutná liečba úrazu  
 Poisteného, ktorá nastala počas trvania poistenia, a zároveň sú splnené  
 podmienky: 
 a) úraz vznikol počas trvania pripoistenia a
 b) doba nevyhnutného liečenia úrazu trvá dlhšie ako 14 kalendárnych  
  dní (najmenej 15 kalendárnych dní).
2. Ak sú splnené podmienky vzniku poistnej udalosti podľa odseku 1, za  
 deň vzniku poistnej udalosti sa považuje prvý deň začiatku doby nevy- 
 hnutného liečenia úrazu Poisteného potvrdený lekárom, ktorý lieči  
 vzniknutý úraz. 
3. Za nevyhnutnú dobu liečby úrazu sa pokladá liečba úrazu, ktorá je naor- 
 dinovaná a potvrdená lekárom, ktorý úraz lieči, ako priamy, bezprostred- 
 ný a nevyhnutný úkon po utrpenom úraze. 
4. Za úraz sa pokladajú aj ujmy na zdraví, ktoré boli poistenému spô- 
 sobené:
 a) chorobou vzniknutou výlučne následkom úrazu s výnimkou chorôb  
  uvedených v odseku 5 písm. b),
 b) zhoršením následkov úrazu chorobou, ktorou Poistený trpel pred  
  úrazom,
 c) miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do  
  otvorenej rany spôsobenej úrazom a nákazou tetanom pri úraze,
 d) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými  
  za účelom liečenia následkov úrazu, 
 e) zlomením, vykĺbením a natrhnutím, nie však vnútorných orgánov  
  a ciev v dôsledku náhlej, neprimeranej telesnej námahy, nie však  
  pri preťažení organizmu spôsobenom nadmernou alebo opakova- 
  nou záťažou a
 f) elektrickým prúdom a úderom blesku,
5.  Úrazom podľa OPP nie je:
 a) vznik a zhoršenie prietrží, hernie každého druhu a pôvodu vrátane  
  hernie a protrúzie disku, nádory každého druhu a pôvodu, bercové  
  vredy, diabetické gangrény, vznik a zhoršenie aseptických zápalov  
  šľachových pošiev (tendovaginitídy), svalových úponov (epikon- 
  dylitídy), kĺbových vačkov (burzitídy), povrchové odreniny kože  
  (exkoriácie), cervikokraniálny, cervikobrachiálny, vertebroalgický  
  a lumboischiadický syndróm, náhle platničkové syndrómy, bolesti- 
  vé syndrómy chrbtice (dorzalgie),
 b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením,
 c) pracovné úrazy, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa OPP,
 d) choroby z povolania,
 e) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov,  
  ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu, alebo  
  neodborných zákrokov, ktoré si Poistený vykoná, alebo si nechá  
  vykonať na svojom tele,
 f) zhoršenie existujúcej choroby v dôsledku utrpeného úrazu,
 g) náhle cievne príhody, infarkt myokardu a odlúpenie sietnice, 
 h) telesné poškodenie jadrovým žiarením, vyvolaným výbuchom ale- 
  bo závadou jadrového zariadenia a prístrojov, konaním alebo  
  nedbalosťou zodpovedných osôb, inštitúcie alebo úradu pri dopra- 
  ve, skladovaní alebo manipulácii s rádioaktívnymi materiálmi,

 i) telesné poškodenie vzniknuté  úmyselným sebapoškodením,
 j) úraz, ku ktorému došlo v dôsledku mentálnych alebo duševných  
  porúch, pri epileptických alebo iných záchvatoch a kŕčoch, ktoré  
  zachvátia celé telo poisteného. Nárok na poistné plnenie však  
  ostáva zachovaný, ak tieto stavy boli vyvolané úrazom, na ktorý sa  
  poistenie vzťahuje, a ktorý sa stal počas trvania poistenia,
 k) patologické zlomeniny, únavové zlomeniny, refraktúry (opakované  
  a nedoliečené zlomeniny na tom istom mieste),
 l) porušenie degeneratívne zmenených orgánov malým nepriamym  
  násilným pôsobením,
 m) vnútorné telesné poškodenie v dôsledku zdvíhania a presúvania  
  predmetov, vzniknuté preťažením organizmu spôsobené nadmer- 
  nou alebo opakovanou záťažou, 
 n) vznik telesných poškodení alebo zhoršenie ich následkov, ktoré  
  vznikli pri bežných činnostiach,
 o) v dôsledku telesného poranenia alebo choroby, vrátane ich prízna- 
  kov existujúcich pred začiatkom tohto pripoistenia a v dôsledku  
  telesných poranení alebo chorôb, vrátane ich príznakov, ktoré  
  s týmito telesnými poraneniami a ochoreniami súvisia,
 p) poškodenie zubov, ktoré boli pred úrazom nevitálne (strata vitality  
  zuba), prípadne boli inak poškodené,
 q) telesné poškodenia, ktoré boli spôsobené poúrazovými kompliká- 
  ciami, alebo ak úraz obnovil neustálené (nedoliečené) telesné  
  poškodenie z predchádzajúceho úrazu. 
7. Ak nebolo v poistnej zmluve osobitne dohodnuté inak, z pripoistenia  
 denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu podľa OPP, Pois- 
 ťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie, ak k poistnej udalosti  
 došlo počas všeobecnej ochrannej lehoty pre toto pripoistenie alebo ak  
 úraz, ktorý viedol k poistnej udalosti vznikol počas tejto všeobecnej  
 ochrannej lehoty pre pripoistenie. Všeobecná ochranná lehota pre  
 pripoistenie začína v deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej  
 hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného  
 Poistníkom. Všeobecná ochranná lehota pre pripoistenie sa nevzťahuje  
 na pripoistenie dojednané v skupinovom životnom poistení. 
8. Ak je pripoistenie dojednané dodatočne alebo je pre toto pripoistenie  
 navýšené poistné krytie, platí pre pripoistenie všeobecná ochranná  
 lehota pre pripoistenie, ak nebolo v poistnej zmluve osobitne dohodnu- 
 té inak. Všeobecná ochranná lehota pre dodatočne dojednané pripoiste- 
 nie začína v deň doručenia žiadosti Poistníka o rozšírenie či navýšenie  
 krytia a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplate- 
 nia poistného za rozšírené či navýšené krytie. Poisťovňa neposkytne  
 poistné plnenie pri dodatočne dojednanom pripoistení alebo neposkyt- 
 ne poistné plnenie z navýšeného krytia, ak k poistnej udalosti došlo  
 počas tejto všeobecnej ochrannej lehoty pre pripoistenie alebo ak úraz,  
 ktorý viedol k poistnej udalosti vznikol počas tejto všeobecnej ochrannej  
 lehoty pre pripoistenie.
9. Výšku poistného plnenia za pripoistenie denné odškodné za čas  
 nevyhnutného liečenia úrazu určí Poisťovňa na základe správy lekára  
 a podľa „Zásad a tabuliek pre hodnotenie dennej dávky za čas nevy- 
 hnutného liečenia úrazu“ Poisťovne (ďalej len „Zásady”), ktoré sú  
 súčasťou OPP ako Príloha č. 1. Zásady obsahujú informáciu k maximál- 
 nemu počtu dní plnenia pre jednotlivé druhy poranenia vzniknuté  
 úrazom pre pripoistenie denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia  
 úrazu. Tieto maximálne hodnoty, uvedené pod označením „MAX“ v Zá- 
 sadách, určujú  maximálny počet dní denného odškodného pre jednotli- 
 vé druhy poranenia vzniknuté úrazom. 
10. Úplné znenie Zásad je zverejnené aj na web stránke Poisťovne:  
 www.kooperativa.sk v sekcii Poistné podmienky. 
11.  Doklady, ktoré zabezpečuje Poisťovňa na svoje náklady, predovšetkým  
 lekárske správy, lekárske posudky a dožiadania, stávajú sa jej výhrad- 
 ným vlastníctvom a ako jediný subjekt je aj oprávnená s nimi nakladať.  
 Poisťovňa nie je povinná poskytovať ich kópie. Na žiadosť osôb, ktorým  
 vzniká nárok na poistné plnenie, môže po preukázaní právneho titulu  
 dožadujúcej sa osoby umožniť:
 a) nahliadnutie do spisového materiálu, ktorý je pre tento účel  

ČLáNOK 5
DYNAMIZácIA

ČLáNOK 6
DôSLEDKY NEPLATENIA POISTNÉHO

ČLáNOK 7
POISTNá UDALOSť A DEfINícIA ÚRAZU
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  vytvorený, 
 b) urobiť opis alebo fotodokumentáciu dokladov.
12. Výplata poistného plnenia sa uskutoční v súlade s právnymi predpismi  
 upravujúcimi daň z príjmu.
13. Poisťovňa plní za tie poistné udalosti, ktoré vzniknú počas trvania  
 poistenia na území Slovenskej republiky i mimo neho, pokiaľ nie je  
 v poistnej zmluve dohodnuté inak.

1. Ak dôjde k úrazu Poisteného v dobe trvania poistenia a reálny čas  
 nevyhnutného liečenia úrazu, je dlhší ako dva týždne (minimálne  
 15 dní), je Poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie. 
2. Poistným plnením je suma, ktorá je vypočítaná vynásobením sumy  
 denného odškodného stanovenej v Poistnej zmluve platnej v čase  
 vzniku poistnej udalosti s počtom reálnych dní nevyhnutného liečenia  
 úrazu od prvého dňa liečenia, maximálne však počtom dní stanovených  
 v Zásadách označených ako „MAX“ pre konkrétne telesné poškodenie.   
3. Maximálny počet dní za poistné plnenie za denné odškodné za čas  
 nevyhnutného liečenia jedného a viacerých úrazov je 365 dní.
4. Ak telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je v Zásadách uvedené,  
 určí sa výška poistného plnenia podľa reálneho počtu dní nevyhnut- 
 ného liečenia úrazu, ktorý je primeraný povahe a rozsahu tohto telesné- 
 ho poškodenia. Poisťovňa má v takom prípade právo konzultovať prime- 
 ranosť dĺžky liečby s odborným lekárom, špecialistom pre liečbu  
 utrpeného poranenia, ktorý sa vyjadrí k primeranej dĺžke liečby, pričom  
 určí reálny počet dní nevyhnutnej doby liečenia úrazu s ohľadom na  
 obmedzenie podľa odseku 3 tohto článku. Aj v tomto prípade je Poisťov- 
 ňa povinná plniť iba vtedy, ak je primeraný čas nevyhnutného liečenia  
 úrazu dlhší ako 14 dní (minimálne 15 dní).
5. Ak je reálny počet dní liečenia úrazu kratší ako maximálny počet dní  
 nevyhnutnej doby liečenia úrazu stanovený v Zásadách, Poisťovňa  
 vyplatí poistnú sumu za skutočný počet dní nevyhnutného liečenia  
 úrazu.
6. Ak je reálna doba nevyhnutného liečenia úrazu dlhšia ako maximálny  
 počet dní nevyhnutnej doby liečenia úrazu stanovený v Zásadách,  
 Poisťovňa vyplatí poistné plnenie za maximálny počet dní doby nevy- 
 hnutného liečenia úrazu podľa Zásad (údaj uvedený v stĺpci „MAX“  
 v Zásadách).
7. Ak bolo poistenému jediným úrazom spôsobených niekoľko telesných  
 poškodení, Poisťovňa plní len za to telesné poškodenie, ktoré si vyžiada  
 najdlhšiu dobu nevyhnutného liečenia a je hodnotené najvyšším  
 počtom dní v stĺpci „MAX“ v Zásadách. 
8. Do reálneho počtu dní času nevyhnutného liečenia úrazu sa nezapočíta- 
 va doba:
 a) počas ktorej Poistený neabsolvuje aktívnu lekársku alebo medika- 
  mentóznu liečbu, 
 b) počas ktorej sa Poistený podroboval občasným zdravotným kontro- 
  lám, liečeniu alebo rehabilitácii, ktoré boli zamerané na zmierne- 
  nie bolesti a subjektívnych ťažkostí,
 c) rehabilitácie, ktorú Poistený absolvoval v inom ako zdravotníckom  
  zariadení,
 d) liečenia úrazu s cieľom znížiť prípadné trvalé následky úrazu,  
  odstránenie opuchu, bolesti alebo iných subjektívnych príznakov,  
  ktoré nie je možné objektívne preukázať.
9. Poisťovňa si vyhradzuje právo neuznať ako podklad pre uplatnenie  
 nároku na poistné plnenie tlačivo vystavené a potvrdené lekárom, ktorý  
 je zároveň aj Poisteným. Poistený, ak je zároveň lekár, je povinný pre  
 preukázanie vzniku poistnej udalosti absolvovať aspoň jedno ošetrenie  
 úrazu u iného lekára.

1.  V prípadoch uvedených vo VPP a ak to nie je v poistnej zmluve osobitne  
 dojednané, Poisťovňa môže pristúpiť k obmedzeniu výplaty výšky poist- 
 ného plnenia.
2.  Ak boli na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede,  
 alebo v dôsledku nesprávne uvedených údajov v poistnej zmluve  
 stanovené nesprávne technické parametre poistenia (poistné, doba  
 poistenia, riziková skupina, zdravotný stav a pod.), je Poisťovňa opráv- 
 nená poistné plnenie primerane znížiť. Ak sa Poisťovňa pri poistnej  
 udalosti dozvie, že Poistený je nesprávne zaradený do nižšej rizikovej  
 skupiny, zníži poistné plnenie pomerom poistného, ktorý Poistník platil  
 a poistného, ktoré zodpovedá vyššej rizikovej skupine. Následne bude  
 aplikované pomerné poistné plnenie na všetky poistné udalosti až do  
 doby, kým nenastane zmena zaradenia do správnej rizikovej skupiny.  
 Žiadosť o zmenu zaradenia do správnej rizikovej skupiny je potrebné  
 zaslať písomne. 

1. Okrem prípadov uvedených vo VPP a ak to nie je v poistnej zmluve  
 osobitne dojednané, Poisťovňa nie je povinná plniť, ak poistná udalosť  
 nastane v dôsledku liečby alebo zákrokov, ktoré neboli ordinované  
 kvalifikovaným lekárom s platnou licenciou v danom obore alebo liečba  
 sa uskutočnila v zariadení bez platnej licencie alebo liečby alebo zákro- 
 kov, ktoré majú experimentálnu povahu.

1. Ak to nie je osobitne zmluvne dojednané, poistenie nie je možné  
 uzatvoriť pre osoby, ktoré sú v čase uzatvorenia poistenia práceneschop- 
 né alebo hospitalizované.
2. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak Poistený pri vstupe do poistenia  
 zamlčal skutočnosti, podľa ktorých je v čase vstupu do poistenia  
 nepoistiteľnou osobou podľa ods. 1 tohto článku. V takom prípade  
 Poisťovňa postupuje v súlade s čl. 3 ods. 4 písm. a).

1. Tieto osobitné poistné podmienky boli schválené na zasadnutí predsta- 
 venstva Poisťovne a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.03.2022  
 a spolu so všeobecnými poistnými podmienkami pre príslušné životné  
 poistenie a dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou  
 poistnej zmluvy.

ČLáNOK 8
POISTNÉ PLNENIE

ČLáNOK 9
OBMEDZENIA POISTNÉHO PLNENIA

ČLáNOK 10
VýLUKY 

ČLáNOK 11
NEPOISTITEľNÉ OSOBY 

ČLáNOK 12
ZáVEREČNÉ USTANOVENIA



ZáSADY A TABUľKY PRE HODNOTENIE DENNEj DáVKY ZA ČAS NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA ÚRAZU

ZáSADY PRE HODNOTENIE DENNEj DáVKY ZA ČAS 
NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA ÚRAZU

1. Súčasťou Zásad a tabuliek pre hodnotenie dennej dávky za čas nevy- 
 hnutného liečenia úrazu je Tabuľka plnenia dennej dávky za čas  
 nevyhnutného liečenia (ďalej len „Tabuľka“), ktorá obsahuje jednotlivé  
 druhy telesných poškodení spôsobených úrazom a k nim stanovený  
 maximálny počet dní pre hodnotenie denného odškodného za čas nevy- 
 hnutného liečenia úrazu (ďalej ako „DOČNL“), označených v stĺpci  
 „MAX“. 
2. Maximálny počet dní za denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia  
 je stanovený na základe priemerného času liečenia príslušného telesné- 
 ho poškodenia, vrátane nevyhnutnej rehabilitácie.
3. Výšku plnenia za DOČNL stanoví poisťovňa ako súčin reálneho počtu  
 dní nevyhnutného liečenia úrazu, od prvého dňa liečenia, maximálne  
 však počet dní uvedených v Tabuľke v stĺpci „MAX“ a  poistnej sumy za  
 DOČNL dojednanej v poistnej zmluve platnej v čase vzniku poistnej  
 udalosti. 
4. V prípade, že je pre príslušné telesné poškodenie v Tabuľke stanovený  
 počet dní 0, nevzniká nárok na poistné plnenie. 
5. Poisťovňa plní za reálny počet dní nevyhnutnej liečby úrazu. Ak však  
 liečba trvá dlhšie ako je počet dní uvedený v Tabuľke v stĺpci „MAX“  
 pre príslušné telesné poškodenie, počet dní stanovený v stĺpci „MAX“  
 je maximálnym počtom dní pre výpočet poistného plnenia za dané  
 telesné poškodenie.  
6. Nárok na poistné plnenie za DOČNL je len za telesné poškodenie takého  
 rozsahu, kde je reálna doba liečby nevyhnutného liečenia úrazu dlhšia  
 ako dva týždne. Poisťovňa neposkytne poistné plnenie, ak reálny čas  
 liečenia úrazu je kratší ako 15 dní.
7. Maximálny počet dní za poistné plnenie za DOČNL jedného a viacerých  
 úrazov je 365 dní.
8. Výšku poistného plnenia určuje poisťovňa na základe správy lekára,  
 ktorý poisteného ošetroval. Opiera sa pritom o stanovisko lekára, ktorý  
 pre ňu vykonáva odbornú poradenskú činnosť. Správu ošetrujúceho  
 lekára si môže poisťovňa doplňovať výpisom zo zdravotných záznamov  
 o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zaria- 
 denia alebo kontrolnou zdravotnou prehliadkou u posudkového lekára  
 poisťovne.
9. Ak telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je v Tabuľke uvedené,  
 určí sa výška poistného plnenia podľa reálneho počtu dní času nevy- 
 hnutného liečenia úrazu, ktorý je primeraný povahe a rozsahu tohto  
 telesného poškodenia. Poisťovňa má v takom prípade právo konzulto- 
 vať primeranosť dĺžky liečby s odborným lekárom, špecialistom pre  
 liečbu utrpeného poranenia, ktorý sa vyjadrí k primeranej dĺžke liečby  
 a stanoví hodnotenie podľa porovnateľného telesného poškodenia  
 uvedeného v Tabuľke. Súčasne platí bod 6 a 7 Zásad pre hodnotenie  
 dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu.
10. Ak je pre telesné poškodenie v Tabuľke uvedená podmienka, je jej  
 splnenie podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia.
11. Ak bolo poistenému spôsobených jediným úrazom niekoľko telesných  
 poškodení, poisťovňa plní len za to poškodenie, ktoré je hodnotené  
 najvyšším počtom dní uvedených v Tabuľke v stĺpci „MAX“.
12. Ak dôjde v dobe nevyhnutného liečenia úrazu k ďalšiemu úrazu pois- 
 teného, poisťovňa plní za reálny počet dní nevyhnutného liečenia  
 nového úrazu nezávisle od plnenia za predchádzajúci úraz. Podmienkou  
 pre plnenie poisťovne je dodržanie liečebného režimu.
13. Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom  
 väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz  
 (epifyzeolýzy) poisťovňa plní v rozsahu uvedenom v Tabuľke pre neúpl- 
 né zlomeniny. Pokiaľ neúplná zlomenina nie je v Tabuľke uvedená,  
 hodnotí sa jednou polovicou dní uvedených za úplnú zlomeninu,  
 najmenej však v počte dní 15. Neúplné zlomeniny, kde spôsob ošetrenia  
 je repozícia alebo operácia sa považujú za úplné zlomeniny a hodnotia  

 sa podľa reálneho počtu dní liečenia úrazu, maximálne počtom dní uve- 
 dených v Tabuľke v stĺpci „MAX“ za úplnú  zlomeninu. 
14. Pri mnohopočetných úplných zlomeninách dlhých kostí (akejkoľvek  
 anatomickej časti kosti) tej istej končatiny, sa poistné plnenie za  
 zlomeninu ohodnotenú najvyšším počtom dní v Tabuľke v stĺpci „MAX“  
 zvýši o polovicu. Pri výpočte poistného plnenia sa postupuje podľa bodu  
 3 Zásad pre hodnotenie dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia  
 úrazu.
15. Pri úplnej zlomenine oboch končatín v tej istej časti alebo pri poranení  
 párových orgánov sa poistné plnenie za zlomeninu ohodnotenú  
 najvyšším počtom dní označených v Tabuľke ako „MAX“  zvýši o po- 
 lovicu. Pri výpočte poistného plnenia sa postupuje podľa bodu 3 Zásad  
 pre hodnotenie dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu.
16. Poisťovňa plní za reálnu dobu nevyhnutného liečenia úrazu vytknutia  
 kĺbov končatín len vtedy, ak bolo vytknutie liečené repozíciou  
 (napravením) a verifikované RTG vyšetrením pred odbornou repozíciou  
 kĺbu v diagnózach uvedených v Tabuľke. Ak nie sú splnené obe vyššie  
 uvedené podmienky, poisťovňa poskytne plnenie len za podvrtnutie  
 kĺbu. Za štvrtú a ďalšiu luxáciu a tiež habituálne luxácie poisťovňa  
 neposkytne plnenie, a to bez ohľadu na to, či k vytknutiu došlo počas  
 poistenia alebo pred začiatkom poistenia. 
17. Pod amputáciou sa rozumie strata časti alebo celého orgánu, končatiny  
 (aj jej časti) za splnenia podmienky porušenia cievneho a nervového  
 zásobenia periférie. U končatín je tiež podmienkou poškodenie skeletu.  
 Ak sa amputácia týka mäkkých tkanív končatín, hodnotí sa maximálne  
 do výšky jednej polovice dní uvedených v stĺpci „MAX“ pre  amputačné  
 poškodenie, najmenej však v počte dní 15. Pod replantáciou sa rozumie  
 sutura vrátane chirurgického obnovenia cievneho a nervového záso- 
 benia. 
18. Ak poistený utrpí viac ako štyri poistné udalosti pre úrazovú diagnózu  
 pomliaždenie na tej istej časti tela počas celého obdobia poistenia,  
 poisťovňa neposkytne poistné plnenie za piatu a ďalšiu poistnú udalosť. 
19. Pri poranení typu pomliaždenie sa priznáva nárok aj v prípade, ak nebol  
 počas diagnostiky poistený vyšetrovaný RTG. Za pomliaždenie sa prizná- 
 va nárok na poistné plnenie, len v prípadoch, keď bol v lekárskych  
 správach uvedený opuch alebo hematóm, pokiaľ tento absentuje pri  
 prvom ošetrení, musí byť uvedený aspoň na následných kontrolách.  
 V prípade, ak nie je pri pomliaždení opísaný počas celej liečby vôbec  
 hematóm, či opuch nepriznáva sa nárok na poistné plnenie. 
20. Ak poistený počas poistenia utrpí viac ako štyri poistné udalosti pre  
 úrazovú diagnózu podvrtnutie tej istej časti tela počas celého obdobia  
 poistenia, poisťovňa neposkytne poistné plnenie za piatu a ďalšiu poist- 
 nú udalosť.
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A01
A03
A05
A06
A10
A12
A13
A14
A16
A18
A20
A22
A24
A25

A26
A27

A29
A30

A31
A32

A33
A34
A36
A37
A38
A39
A40
A42

A43
A45

A48
A49

A51
A52

A54
A55

B02

B03
B04

49
35
84
70
21
21
28
182
42
70
28
28
70
70

28
42

28
70

49
77

42
70

21
42
70
77
88

42
70

70
84

77
98

84
112

35

0
77

SKALPácIA HLAVY 
s kožným defektom, čiastočná, zasahujúca oblasť čela
vlasatej časti s kožným defektom, čiastočná, nezasahujúca oblasť čela
s kožným defektom, úplná, zasahujúca oblasť čela
s kožným defektom, úplná, nezasahujúca oblasť čela
pomliaždenie vlasatej časti hlavy a tváre s krvným výronom alebo opuchom
vytknutie sánky- jednostranne, repozícia podmienkou
vytknutie sánky- obojstranne, repozícia podmienkou
zlomenina lebečnej spodiny, vrátane fissury - verifikovaná rtg alebo CT vyšetrením, hospitalizácia podmienkou
zlomenina lebečnej klenby (aj fissury) bez vtlačenia úlomkov, liečená konzervatívne
zlomenina lebečnej klenby (aj fissury) s vtlačením úlomkov, alebo liečená operačne
zlomenina očnice laterálneho okraja
zlomenina spodiny očnice bez posunu alebo liečená konzervatívne
spodiny očnice s posunom, alebo liečená operačne
uviaznuté cudzie teleso v horných dýchacích cestách (po priedušnicu vrátane)
zlomenina  nosových kostí (vrátane mäkkej časti)
bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov liečená bez elevácie
s vtlačením úlomkov, liečená eleváciou
zlomenina  jarmovej kosti
bez posunu alebo s posunom, liečená konzervatívne
s posunom, liečená operačne
zlomenina  zygomatikomaxilárneho komplexu (ZMK)
bez posunu, liečená konzervatívne
s posunom, liečená operačne
zlomenina sánky, processus condylaris (ako jednostranná)
jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne
jednostranná s posunutím úlomkov, liečená operačne
pri obojstranných zlomeninách uvedených v bodoch A20 až A24 a A29 až A34 sa poistné plnenie zvyšuje o 50 %
zlomenie steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom (vzduch), alebo so zakrvácaním do dutín
zlomenina čeľuste jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne
zlomenina čeľuste jednostranná s posunutím úlomkov, liečená operačne
zlomenina čeľuste obojstranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne
zlomenina čeľuste obojstranná s posunutím úlomkov, liečená operačne
zlomenina ložiskového výbežku čeľuste a sánky
jednostranná bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne
jednostranná s posunutím úlomkov, alebo liečená operačne
združené zlomeniny
Le fort I
liečená konzervatívne
dislokovaná, liečená operačne
Le fort II
liečená konzervatívne
dislokovaná, liečená operačne
Le fort III
liečená konzervatívne
dislokovaná, liečená operačne

rana očného viečka prerušujúca slzné cesty
poleptanie (popálenie) spojovky, rohovky
I. stupňa
II. stupňa alebo III. stupňa liečená konzervatívne, pre každé oko zvlášť

TABUľKA PRE HODNOTENIE DENNEj DáVKY ZA ČAS NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA ÚRAZU
HLAVAa max 

OKOB max 
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B05
B06

B07
B09
B10
B11

B12
B13
B14
B15
B17
B18

B19
B21

B23
B25
B28
B30
B32

B34
B36
B39
B43
B46
B49
B54

C01
C03
C04
C05
C06
C07
C08

D01

D04
D06
D07
D08
D09

E01
E02

210
21

42
70
21
42

35
77
42
98
105
123

28
56

21
70
70
77
35

56
140
21
0
0

112
70

21
28
182
21
70
35
56

28

21
140
21
0
28

84
21

III. stupňa liečená operačne, pre každé oko zvlášť
poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka)
hlboká rana rohovky bez prederavenia
bez komplikácií
s komplikáciami
cudzie teliesko v rohovke, chirurgicky odstránené
cudzie teliesko v rohovke, chirurgicky odstránené, komplikované zápalom rohovky
rana rohovky alebo bielka s prederavením, liečená
konzervatívne, bez komplikácií
konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom alebo sivým zákalom
chirurgicky, bez komplikácií
chirurgicky, komplikovaná poškodením dúhovky, sivým zákalom alebo vnútroočným zápalom
chirurgicky, komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom
dvojité prederavenie oka s cudzím telesom, alebo bez neho
rana prenikajúca do očnice
bez komplikácií
komplikovaná cudzím telieskom
pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory
bez komplikácií
komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce operačné ošetrenie
s natrhnutím dúhovky
luxácia šošovky vyžadujúca chirurgické ošetrenie
subluxácia šošovky
krvácanie do sklovca a sietnice úrazového pôvodu
bez komplikácií
komplikovaná, vyžadujúca chirurgické ošetrenie
otras sietnice
povrchová odrenina rohovky
odlúpenie sietnice
úrazové postihnutie zrakového nervu a jeho skríženia
poranenie oka (očí) vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka (očí)

pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom (othematóm)
prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí
zlomenina pyramídy (priečna, pozdĺžna) verifikovaná CT vyšetrením
otras labyrintu
stratové poranenie ušnice, a aj jej časti
poúrazová porucha sluchu jednostranná, verifikovaná audiometriou
poúrazová porucha sluchu obojstranná, verifikované audiometriou

Hodnotenie sa vzťahuje iba na zuby I.-IV. vpravo a vľavo. Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky, alebo jej 
časti i uvoľnenie zuba. 

strata jedného alebo viacerých zubov

Úrazové uvoľnenie závesného aparátu jedného i viac zubov (subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nutnosťou fixačnej 
dlahy

subluxácia, luxácia s fixáciou
replantácia (reimplantácia) s fixáciou
vyrazenie alebo poškodenie mliečnych zubov
vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov
zlomenina alveolu

popálenie alebo poleptanie pažeráka úrazového pôvodu
pomliaždenie ťažkého stupňa krku, hrdla s hematómom

UcHOc max 

ZUBYd max 

KrKe max 
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E03
E04
E06
E07
E08
E10
E11

F01

F03
F05
F08
F11
F12
F13

F14

F17
F18

F19
F20

F21
F22

F24
F25
F26

F28
F30

G01
G04
G08
G11
G12

G14
G16
G19
G22
G24

G26
G29
G31

H01
H02

42
140
140
42
140
35
21

105

56
105
210
70
105
21

70

56
105

56
105

35
70

80
56
70

77
105

21
70
175
140
42

182
77
91
84
119

70
84
70

42
56

pomliaždenie hrdla so zakrvácaním do hlasiviek s čiastočnou stratou hlasu
prederavenie pažeráka úrazového pôvodu
perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice
zlomenina jazylky
zlomenina štítnej chrupky bez, alebo s  poškodením hlasiviek 
uviaznutie cudzieho telesa v hltacích cestách (napr. sklo, zuby)
poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých pár

pomliaždenie pľúc, hospitalizácia podmienkou
roztrhnutie pľúc pôsobením vonkajšej sily, liečené
konzervatívne (s aj bez drenáže)
operačne (chirurgicky - torakotómiou)
poškodenie srdca preukázateľne úrazom, podľa stupňa primárnych príznakov, objektívne verifikované
roztrhnutie bránice pôsobením vonkajšej sily
uviaznutie cudzieho telesa v dolných dýchacích cestách (od priedušnice nižšie), bronchoskopia podmienkou

pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňa, za podmienky splnenia aspoň  dvoch z daných podmienok opuch, krvný 
výron, exkoriácie, rtg

úrazové poškodenie prsných žliaz u žien
poúrazové krvácanie do hrudníka (hemothorax) a  poúrazový fluidothorax,
liečené konzervatívne (s aj bez drenáže, CT podmienkou)
liečené operačne (torakotómia)
pneumothorax (vzduch v pohrudnicovej dutine)  – úrazového pôvodu
liečený konzervatívne (s aj bez drenáže, CT podmienkou)
liečený operačne (torakotómia)
zlomeniny hrudnej kosti, rtg preukázané
bez posunu úlomkov, liečené konzervatívne
s posunutím úlomkov alebo liečené operačne
zlomeniny rebier, rtg. preukázané (aj neúplné zlomeniny)
jedného rebra
dvoch až štyroch rebier
piatich a viac rebier
vyrazená (bloková) zlomenina
dvoch až štyroch rebier
viac ako štyroch rebier a hrudnej kosti

pomliaždenie brušnej steny ťažkého stupňa (hematóm, opuch, exkoriácie)
rana prenikajúca do dutiny brušnej (bez poranenia vnútrobrušných orgánov), s chirurgickou revíziou
natrhnutie, roztrhnutie, rozdrvenie pečene, poranenie žlčových ciest
roztrhnutie alebo strata sleziny (aj jej časti)

krvácanie pod obal pečene, sleziny (subcapsulárny hematóm), úrazového pôvodu, verifikované sono alebo 
CT vyšetrením

pomliaždenie, rozdrvenie pankreasu s chirurgickou revíziou
úrazové prederavenie žalúdka
úrazové prederavenie dvanástnika
roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou alebo bez resekcie
roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou alebo bez resekcie
roztrhnutie okružia
bez resekcie čreva s oper. revíziou
s resekciou čreva
poranenie konečníka a zvieračov

pomliaždenie obličky s hematúriou
pomliaždenie vonkajších ženských genitálií, podmienkou je opuch alebo hematóm

HRUDNíK f max 

HRUDNíK G max 

MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROjE H max 
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H03
H04
H07
H09
H13
H16
H18
H19
H22

I01
I02

I04

I06
I09
I11
I14

I18
I20
I22
I25
I26
I28
I29

I33
I36
I37
I38
I41
I43

J01
J02

J04

J06
J08
J11
J13
J16

56
77
88
84
88
105
123
42
77

0
21

28

105
105
105
49

42
49
56
70
84
77
112

84
119
140
77

0
21

49

35
49
42
56
35

pomliaždenie mužského pohlavného údu (aj zlomenina), semenníka alebo mieška, podmienkou opuch alebo 
hematóm

liečené konzervatívne
liečené operačne
amputačné poranenie mužského údu, semenníka alebo mieška
poranenie vonkajšieho alebo vnútorného ženského genitálu
roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky liečené konzervatívne
roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky liečené operačne
chirurgické odstránenie obličky, úrazového pôvodu,
krvácanie pod obal obličky (subcapsulárny hematóm), úrazového pôvodu, verifikované sono alebo CT vyšetrením
prerušenie močových ciest močového mechúra, močovodu, močovej rúry

pomliaždenie ľahkého stupňa

pomliaždenie chrbtice ťažšieho stupňa, s odborne verifikovaným obmedzením hybnosti, alebo pomliaždenie chrbta za pod-
mienky poranenia vonkajšej krajiny (hematóm, opuch, exkoriácie)

podvrtnutie (aj subluxácia) chrbtice

neurologicky alebo chirurgicky verifikované, aspoň rtg vyšetrenie podmienkou, pri podvrtnutí krčnej chrbtice – je podmienkou 
blok a fixácia  

(pri nesplnení uvedených podmienok v bode I04 hodnotíme podľa bodu I02 pričom sa už splnenie tam uvedených podmienok 
nepožaduje)

vytknutie (luxácia) bez poškodenia miechy alebo jej koreňov, verifikované neurologicky alebo chirurgicky, rtg alebo cT 
vyšetrením preukázané

atlantookcipitálne, fixácia podmienkou                                   
krčnej chrbtice, fixácia podmienkou                                        
driekovej chrbtice                                                                      
kostrče
zlomenina alebo abrupcia
tŕňového výbežku, resp. viacerých tŕňových výbežkov
jedného bočného, rebrového alebo mamilárneho výbežku
viacerých bočných, rebrových alebo mamilárnych výbežkov
kĺbových výbežkov
kruhu C1, stabilná zlomenina oblúka iného stavca
zuba čapovca ošetrené konzervatívne, alebo Halo fixáciou
zuba čapovca ošetrené osteosyntézou
kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela
najviac o 1/3 (vrátane prelomenia terminálnych lamín)
o viac než 1/3
roztrieštená zlomenina tela stavca , zlomeniny stavcov spojené s luxáciou
zlomenina krčných stavcov liečená vonkajším fixátorom  (Halo fixácia)
zlomenina viacerých stavcov pri poraneniach podľa bodu I33-I38 sa zvyšuje poistné plnenie o 20%
za zlomeninu stavca pri poraneniach podľa bodu I33-I38 liečených operačne s fixáciou sa zvyšuje poistné plnenie o 50%

Pomliaždenie
pomliaždenie ľahkého stupňa

pomliaždenie ťažšieho stupňa – za podmienky vonkajšieho poranenia krajiny (krvný výron, opuch, resp. exkoriácie) alebo 
poruchy funkcie

subluxácia v krížovobedrovom kĺbe, verifikovaná rtg.
odtrhnutie
predného horného alebo dolného bedrového tŕňa
hrboľa sedacej kosti
jednostranná zlomenina lonovej kosti
jednostranná zlomenina sedacej kosti
zlomenina krídla bedrovej kosti (aj abrupcia) bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne

cHRBáT,cHRBTIcAi max 

PANVAj max 
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J18
J20
J21
J22
J24
J25
J27
J28
J32
J34
J35
J36

J38
J39

K01

K02
K03
K05
K07
K09

K17
K19
K21
K23
K26
K28

K30
K33

K36
K38
K40
K41
K43

K46
K48

K51
K53
K55
K57
K59
K61

70
70
105
49
77
105
182
182
182
182
182
245

70
105

0

21
21
21
21
21

77
119
70
91
42
70

84
42

28
70
21
42
56

56
77

21
21
21
21
21
21

zlomenina krídla bedrovej kosti (aj abrupcia) s posunutím úlomkov, liečená operačne
zlomenina krížovej kosti, liečená konzervatívne
zlomenina krížovej kosti, liečená operačne
zlomenina kostrče
zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula), liečená konzervatívne
zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula), liečená operačne
obojstranná zlomenina lonových, alebo sedacích kostí
jednostranná  zlomenina lonovej a bedrovej kosti s roztrhnutím lonovej spony
zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou (al.so zlomeninou krížovej kosti)
zlomenina jamky bedrového kĺbu (acetabula) s centrálnou luxáciou stehnovej kosti
zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula) so zadnou luxáciou hlavice stehnovej kosti

komplexná nestabilná zlomenina panvového kruhu (Malgaigne) napr. s obojstranným postihnutím lonových kostí a bedrovej 
kosti a pod.

rozostup lonovej spony
liečené konzervatívne
liečené operačne (chirurgicky)

pomliaždenie ľahkého stupňa

pomliaždenie ťažšieho stupňa - krvný výron alebo opuch podmienkou, fixácia, ďalej v zmysle Zásad pre hodnotenie dennej 
dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu

ramena
predlaktia
ruky
jedného a viac prstov ruky
kĺbu hornej končatiny
prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov prstov (aj úplné aj neúplné), chirurgicky revidované
šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, 1 prst
šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, niekoľko prstov
šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, jeden prst
šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, niekoľko prstov
odtrhnutie  dorzálnej aponeurózy prsta (aj čiastočné poškodenie)

odtrhnutie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí, chirurgicky revidované (aj carpi 
ulnaris, radialis)

odtrhnutie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí, (aj carpi ulnaris, radialis)
preťatie, alebo natrhnutie kĺbového puzdra
pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena
liečené konzervatívne
liečené operačne
natiahnutie svalu – podmienkou je krvný výron alebo opuch a liečba fixáciou alebo kľudovou liečbou                                                                    
natrhnutie iného svalu, rotátorovej manžety,  liečené konzervatívne
natrhnutie iného svalu, rotátorovej manžety,  liečené operačne
pretrhnutie alebo preťatie
iného svalu, rotátorovej manžety, liečené bez operácie
iného svalu, rotátorovej manžety, liečené operáciou

podvrtnutie - krvný výron alebo opuch a fixácia podmienkou, ďalej v zmysle Zásad pre hodnotenie dennej dávky za čas 
nevyhnutného liečenia úrazu

skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou
skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou
ramenného kĺbu
lakťového kĺbu
zápästia
základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky

HORNá KONČATINA - ZRANENIA OKREM ZLOMENíN A AMPUTácIíK max 
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K63
K65

K67
K69

K72
K74

K77
K79

K82
K84

K87
K89

K92
K94

L01
L02
L03
L05
L06
L07

L08
L09

L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17

L19
L20
L21
L22

L24
L25
L26

28
56

35
70

35
70

35
70

70
84

28
56

28
56

49
42
35
74
70
63

35
49

42
56
105
42
42
56
70
105

42
56
77
105

42
56
77

vytknutie (luxácia) - pôsobením vonkajšieho násilia, RTG verifikované. 

Za vytknutie bez odbornej repozície (okrem bodu K67 a K69, kde nie je repozícia podmienkou), za štvrtú a ďalšie luxácie a 
habituálne luxácie sa neposkytuje plnenie.  

medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou
liečené konzervatívne
liečené operačne
medzi kľúčnou kosťou a lopatkou
liečené konzervatívne
liečené operačne
ramennej kosti (ramena), odborná  repozícia podmienkou (vrátane SLAP lézie)
liečené konzervatívne
liečené operačne
predlaktia (lakťa), odborná repozícia podmienkou (väz radiálny, ulnárny)
liečené konzervatívne
liečené operačne
zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna), odborná repozícia podmienkou
liečené konzervatívne
liečené operačne
záprstnej kosti, odborná  repozícia podmienkou
jednej
viacerých, alebo liečené operačne
základných alebo medzičlánkových kĺbov, odborná repozícia podmienkou
ak ide o jeden prst
ak ide o niekoľko prstov, alebo liečené operačne

zlomenina lopatky
tela, jamky (glenoidu) alebo krčka
nadplecka
zobáka
tela,  jamky (glenoidu) alebo krčka liečená operačne
nadplecka liečená operačne
zobáka liečená operačne
zlomenina kľúčnej kosti  (úplná, neúplná, dislokovaná)
úplná, liečená konzervatívne
úplná, liečená operatívne
zlomenina horného konca ramennej kosti
väčšieho hrbčeka, resp. jeho odlomenie (konzervatívna liečba)
väčšieho hrbčeka, resp. jeho odlomenie  (operačná liečba)
roztrieštená zlomenina hlavy
epifyzeolýza (zlom. rastovej štrbiny v detskom veku)
krčka neúplná
krčka bez posunutia úlomkov
s posunutím úlomkov
luxačná alebo operovaná
zlomenina tela ramennej kosti
neúplná
bez posunutia úlomkov
s posunutím úlomkov
otvorená alebo operovaná
zlomenina ramennej kosti nad kondylmi
neúplná
úplná bez posunu úlomkov
úplná s posunom úlomkov

HORNá KONČATINA - ZLOMENINY A AMPUTácIEL max 
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L27
L29

L31
L32

L34
L35

L37
L38

L39
L40
L41
L42
L43
L44
L45

L46
L47
L48

L49
L50
L51
L52
L53
L54

L55
L56
L57
L58
L59

L60
L61
L62
L63
L64
L65

L66
L67
L68
L69

L70
L71

105
42

70
123

42
70

42
70

42
70
56
42
56
70
77

56
70
84

56
70
42
56
70
77

56
77
84
105
123

42
56
70
105
42
70

28
42
56
84

77
140

otvorená alebo operovaná
dolného konca ramennej kosti (epifyzeolýza)

vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavič-
ky alebo kladky ramennej kosti) aj abrupcia

bez posunu úlomkov
s posunutím úlomkov alebo liečená operačne
zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti aj abrupcia
bez posunu úlomkov
s posunom úlomkov alebo liečená operačne
zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti aj abrupcia
bez posunu úlomkov
s posunom úlomkov alebo operovaná
zlomenina lakťovej kosti (horný koniec)
háka, liečená konzervatívne
háka, liečená operačne
zobáčika (aj abrupcia)
tela neúplná
tela úplná, bez posunu úlomkov
tela úplná, s posunom úlomkov
tela otvorená alebo operovaná
zlomenina dolného konca lakťovej kosti
úplná, bez posunu úlomkov
úplná, s posunom úlomkov
otvorená alebo operovaná
zlomenina horného konca vretennej kosti
hlavičky alebo krčku, liečená konzervatívne (aj abrupcia)
hlavičky alebo krčku, liečená operačne (aj abrupcia)
tela neúplná
tela úplná, bez posunu úlomkov
tela úplná, s posunom úlomkov
tela otvorená alebo operovaná
zlomenina oboch kostí predlaktia
neúplná
úplná, bez posunu úlomkov
úplná, s posunom úlomkov
otvorená alebo operovaná
Monteggiova, Galleazziho luxačná
zlomenina dolného konca vretennej kosti (Loco-Typico, collesova, Smithova)
neúplná
úplná, bez posunu úlomkov
úplná, s posunom úlomkov
otvorená alebo operovaná
epifyzeolýza (napr.Salter-Harris), bez posunu úlomkov
epifyzeolýza (napr.Salter-Harris), s posunom úlomkov alebo operovaná
zlomenina násadcovitého výbežku (aj neúplné zlomeniny)
lakťovej kosti (aj avulzia)
vretennej kosti, bez posunu úlomkov
vretennej kosti, s posunom úlomkov
vretennej kosti, otvorená alebo operovaná
zlomenina člnkovitej kosti (aj abrupcia)
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina zápästnej kosti
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L72
L73

L74
L75

L76
L77
L78

L79
L80
L81

L82
L83
L84

L85
L86
L87

L88
L89
L90

L91
L92
L93
L94
L95
L96
L97
L98
L99

M01

M02
M03
M04
M05
M07
M08
M09
M10

M11

M12
M13
M15

42
77

56
70

35
42
56

42
49
70

21
35
70

35
42
70

42
56
70

175
158
140
140
105
70

0

21
21
21
21
21
21
21
21

28

35
56
70

inej zápästnej kosti
niekoľkých zápästných kostí
zlomenina luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Benettova)
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina jednej záprstnej kosti aj neúplná
úplná, bez posunu úlomkov
úplná, s posunom úlomkov
otvorená alebo operovaná
zlomenina viacerých záprstných kostí aj neúplná
bez posunu úlomkov
s posunom úlomkov
otvorená alebo operovaná
zlomenina jedného článku jedného prsta
nechtovej drsnatiny, alebo neúplná zlomenina bez pevnej fixácie
jedného článku jedného prsta, alebo neúplná zlomenina s pevnou fixáciou
s posunom úlomkov, otvorená alebo operovaná
zlomenina viacerých článkov jedného prsta, aj neúplnej zlomeniny, ak je splnená podmienka pevná fixácia
bez posunu úlomkov
s posunom úlomkov
otvorená alebo operovaná
zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov, aj neúplnej zlomeniny, ak je splnená podmienka pevná fixácia
bez posunu úlomkov
s posunom úlomkov
otvorené alebo operované
amputácia vrátane psychickej traumy
odňatie (exartikulácia) končatiny v ramennom kĺbe
ramena
predlaktia
ruky
palca alebo jeho časti
jedného prsta okrem palca alebo jeho časti
za každý ďalší amputovaný prst sa zvýši hodnota v stĺpci MAX o 7 dní
replantácia – zvýšenie poistného plnenia o 100 % (pri bodoch L91 až L97)
pri amputáciach párových orgánov sa zvýši poistné plnenie o 50 %

pomliaždenie ľahkého stupňa

pomliaždenie ťažšieho stupňa - krvný výron alebo opuch podmienkou, fixácia, ďalej v zmysle Zásad pre hodnotenie dennej 
dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu

bedrového kĺbu – podmienkou je vonkajšie poranenie krajiny (krvný výron, opuch, alebo odrenie)
kolenného kĺbu
členkového kĺbu
stehna
predkolenia
nohy
jedného alebo viac prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou

natiahnutie svalu - podmienkou je splnenie aspoň jednej z uvedených podmienok: pevná fixácia, bandáž, kľudová liečba,  sono 
vyšetrenie, krvný výron

natiahnutie šliach, alebo kĺbových väzov, fixácia podmienkou
natrhnutie šľachy alebo svalu, verifikované sono vyšetrením, krvný výron a fixácia podmienkou
liečené konzervatívne
liečené operačne
preťatie alebo pretrhnutie  svalu či šľachy, podmienkou je operačné riešenie poraneného svalu, šľachy

DOLNá KONČATINA - ZRANENIA OKREM ZLOMENíN A AMPUTácIím max 
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M16
M17
M18

M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27

M29
M30
M31

M34
M35
M37

M39
M41
M42

M44
M45

M46
M47

M48
M49

M53
M54

M57
M58

M65
M66

M68
M69
M70
M71

28
42
77
0

28
28
28
28
28
21
21
56

42
42
42

91
91
91

35
28
70

70
84

42
70

70
105

70
84

70
84

70
84

28
21
28
21

natiahnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu, fixácia podmienkou
natrhnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu, verif. sono vyš.
preťatie alebo pretrhnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu
Za natrhnutie a pretrhnutie Achillovej šľachy bez úrazového mechanizmu a za degenerované šľachy poisťovňa neposkytne plnenie.

podvrtnutie - krvný výron alebo opuch,  fixácia podmienkou, ďalej v zmysle Zásad pre hodnotenie dennej dávky za čas 
nevyhnutného liečenia úrazu

bedrového kĺbu
kolenného kĺbu
členkového kĺbu
Chopartovho kĺbu
Lisfrancovho kĺbu
základného alebo medzičlánkového kĺbu palca  nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou
jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou
porušenie (preťatie, natrhnutie, alebo pretrhnutie) kĺbového púzdra
poranenie kĺbových väzov

natrhnutie, verif. MR, alebo artroskopickým vyšetrením, fixácia podmienkou, ak je dg. natrhnutie a liečbou je plastika treba 
hodnotiť ako úplné roztrhnutie

vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu
skríženého kolenného väzu
vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)
pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie, verif. MR, alebo artroskopickým vyšetrením, fixácia podmienkou
pobočného kolenného väzu
skríženého kolenného väzu
vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu
poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku
liečené operačne (artroskopicky,  alebo otvoreným spôsobom)
poranenie menisku diagnostik. MR, ale bez artroskopie
poranenie mäkkého kolena alebo členka (chondrofraktúra)

Vytknutie (luxácia) s odbornou repozíciou kĺbu, preukázané RTG vyšetrením
Za vytknutie bez odbornej repozície, za štvrtú a ďalšie luxácie a habituálne luxácie sa neposkytuje plnenie.

vytknutie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe)
liečené konzervatívne
liečené operačne
vytknutie kolenného jabĺčka (aj bez repozície , ak je prítomný krvný výron a bola aspoň 2 týž. fixácia)
liečené konzervatívne
liečené operačne
vytknutie kolena
liečené konzervatívne
liečené operačne
vytknutie členka
liečené konzervatívne
liečené operačne
vytknutie pod členkovou kosťou, kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých
liečené konzervatívne
liečené operačne
vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)
liečené konzervatívne
liečené operačne
vytknutie články prstov na nohe
základného kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy
základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca
vytknutie medzičlánkového kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy
vytknutie medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca
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N01
N02
N03

N05

N07
N08

N09
N10

N12
N13

N14
N15

N16
N17

N19
N20

N21
N22

N23
N24

N26
N27
N28
N29

N30
N31
N32

N34
N35

N36
N37
N38
N39

N40
N41
N42
N43

112
161
161

77

105
140

126
161

140
161

147
161

77
98

105
175

56
84

84
140

91
119
105
175

42
56
42

140
161

56
84
112
123

56
84
112
123

zlomenina krčka stehnovej kosti
zaklinená (fixná)
nezaklinená, liečená konzervatívne
nezaklinená, alebo zlomenina hlavy stehnovej kosti (Pipkin) liečená operačne
zlomenina chochola (abrupcia sa hodnotí ako úplná zlomenina)
veľkého, alebo  malého chochola
zlomenina pertrochanterická
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina subtrochanterická
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina tela stehnovej kosti
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina tela stehnovej kosti nad kondylmi
liečená konzervatívne
liečená operačne
odlomenie epikondylu stehnovej kosti
liečená konzervatívne
liečená operačne
vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická)
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina jabĺčka
liečená konzervatívne
liečená operačne alebo extirpácia jabĺčka
zlomenina medzihlavovej vyvýšeniny píšťaly
liečené konzervatívne
liečené operačne
vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly
jedného kondylu, liečené konzervatívne
jedného kondylu, liečené operačne
obidvoch kondylov, liečené konzervatívne
obidvoch kondylov, liečené operačne
odlomenie drsnatiny píšťaly
liečené konzervatívne
liečené operačne
zlomenina ihlice (hlavičky, tela aj supramaleolárna )
zlomenina píšťaly (aj supramaleolárna) alebo obidvoch kostí predkolenia 
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina vonkajšieho členka
liečená konzervatívne alebo odlomenie hrotu (apexu)
liečená operačne
so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne
so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne
zlomenina vnútorného členka
liečená konzervatívne alebo odlomenie hrotu (apexu)
liečená operačne
so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne
so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne

DOLNá KONČATINA - ZLOMENINY A AMPUTácIEn max 
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N44
N45
N46
N47

N49
N50

N52
N53

N54
N55

N56
N57

N58
N59

N61
N62

N63
N64
N65

N67
N68

N69
N70

N71
N72
N74
N75

N76
N78
N79
N80
N81

N83
N84

N85
N86

N88
N89

112
140
112
140

112
140

112
140

56
84

175
175

70
84

112
182

126
161
35

70
84

70
84

70
84
84
91

77
56
77
77
91

35
56

21
28

28
42

zlomenina obidvoch členkov (bimaleolárna)
liečená konzervatívne
liečená operačne
so subluxáciou, liečená konzervatívne
so subluxáciou, liečená operačne
zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina trimaleolárna so subluxáciou členkovej kosti
liečená konzervatívne
liečená operačne
odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly (aj neúplné zlomeniny)
liečená konzervatívne
liečená operačne
roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly (pyloni)
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina tela pätovej kosti (aj abrupcia)
bez porušenia statiky (Bohlerovho uhla)
s porušením statiky (Bohlerovho uhla)
zlomenina členkovej kosti
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina zadného výbežku členkovej kosti  (aj abrupcia)
zlomenina kockovitej kosti
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina člnkovitej kosti
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina jednej klinovitej kosti
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina viacerých klinovitých kostí liečená konzervatívne
zlomenina viacerých klinovitých kostí liečená operačne
zlomenina predpriehlavkovej kosti
odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti
jedného prsta, liečená konzervatívne
jedného prsta, liečená operačne
viacerých prstov, liečená konzervatívne
viacerých prstov, liečená operačne
zlomenina jedného alebo oboch článkov palca  (aj nechtová drsnatina)
liečená konzervatívne
liečená operačne
zlomenina jedného článku iného prsta než palca alebo sézamskej kosti
liečená konzervatívne alebo neúplná zlomenina
liečená operačne
zlomenina článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta
liečené konzervatívne alebo neúplná zlomenina
liečené operačne
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N90
N91
N92
N93
N94
N95
N96
N97
N98

O01

O02
O03
O04

O05
O06
O07
O08
O09
O10
O16

O18
O19
O20
O21

O23
O24
O25
O26

O28
O29

P01

P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13

P15
P16

245
193
158
140
105
70
16

28

56
365
210

365
210
365
91
365
365
365

56
365
365
365

35
88
49
280

133
133

0

21
56
84
112
161
217
280
365

28
70

amputácie vrátane psychickej traumy
odňatie (exartikulácia) bedrového kĺbu
stehna
predkolenia
na úrovni členka
so zachovaním päty
palca nohy alebo jeho časti
jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí za každý prst
replantácia – zvýšenie poistného plnenia o 100% (pri bodoch N90 až N96)
pri amputáciách párových orgánov sa zvyšuje poistné plnenie o 50%

otras mozgu (ľahký stupeň), priebeh je  nekomplikovaný, nevyžaduje spravidla hospitalizáciu, diagnóza musí byť verifikovaná 
neurologicky, alebo chirurgicky.

otras mozgu  s nutnosťou hospitalizácie - hospitalizácia je podmienkou (stredný a ťažký stupeň)
pomliaždenie mozgu, neurologicky verifikované, potvrdené CT alebo MR vyšetrením
opuch mozgu, neurologicky verifikované, potvrdené CT alebo MR vyšetrením
krvácanie, objektivizované cT, MR vyšetrením
do mozgu
subarachnoidálne (SAH)
subdurálne
nekomplikované epidurálne – nevyžadujúce operačné liečenie a ďalšiu liečbu
komplikované epidurálne – vyžadujúce operačné liečenie
difúzne axonálne poranenie (DAI)
vnútrolebečné a do chrbticového kanála
miecha
pri diagnózach (body O18 až O21) je neurologické vyšetrenie a hospitalizácia podmienkou.
otras miechy – bez lokálneho poškodenia miechy
pomliaždenie miechy
krvácanie do miechy
rozdrvenie miechy
periférne nervy
pomliaždenie senzitívneho nervu s poruchou citlivosti     
prerušenie senzitívneho nervu
pomliaždenie motorického nervu s poruchou motorickej funkcie, verifik. neurológom
poranenie periférneho nervu – úplné aj čiastočné prerušenie verifikované neurológom a EMG vyšetrením
poranenie cievneho systému
poranenie magistrálnej artérie vyžadujúce chirurgický (rekonštrukčný) výkon
poranenie magistrálnej žily

popáleniny, poleptania alebo omrzliny (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu)
prvého stupňa
druhého stupňa (povrchového) v rozsahu, chirurgicky liečené
do 10 cm2 povrchu tela
od 11 cm2 do 3 % povrchu tela
do 15 % povrchu tela
do 20 % povrchu tela
do 30 % povrchu tela
do 40 % povrchu tela
do 50 % povrchu tela
väčšieho rozsahu než 50% povrchu tela
tretieho stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu
od 1 do 5 cm2 povrchu tela
od 6 do 10 cm2 povrchu tela

NERVOVá SÚSTAVA, cIEVYO max 

POPáLENINY, POLEPTANIA A OMRZLINYP max 
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P17
P18
P19
P20
P21
P22

R01
R02

R04

R06
R07
R10
R20
R21
R25
R27

98
126
175
231
273
365

0
42

21

21
28
91
0
21
105
365

do 5 % povrchu tela
do 10 % povrchu tela
do 15 % povrchu tela
do 20 % povrchu tela
do 30 % povrchu tela
väčšieho rozsahu než 30 % povrchu tela
Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu (implantáciu, reimplantáciu) sa zvyšuje plnenie v bodoch P15 až P22 o 7 dní.

rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie

rana chirurgicky ošetrená (Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a sutura. Plnenie sa poskytuje len za rany 
takto ošetrené. Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne 
chirurgické ošetrenie.)

plošná abrázia mäkkých častí alebo úrazové strhnutie nechta, vyžadujúce chirurgické ošetrenie
cudzie teliesko
chirurgicky odstránené
chirurgicky neodstránené (napr. broky)
otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov, hospitalizácia podmienkou
uštipnutie hmyzom
uštipnutie hadom
poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, hospitalizácia podmienkou

u ostatných diagnóz, neuvedených v tejto Oceňovacej tabuľke, sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno uvedenú 
diagnózu porovnať z hľadiska povahy a rozsahu poranenia.

OSTATNÉ DRUHY PORANENír max 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300,
IČ DPH: SK7020000746, Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 79/B.
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