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ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE POISTENIE NÁDEJ HI2 – ZDRAVOTNÉ POISTENIE ONKOCHORÔB_02
V prípade smrti poisteného zaniká poistenie, a to vrátane poistenia poistených detí bez náhrady.
Podiely na zisku z poistenia – nie sú pripisované.
Odkupná hodnota poistenia, redukcia poistnej sumy – nie je možná.
PRIPOISTENIE DRUHÉHO MEDICÍNSKEHO NÁZORU
V prípade, ak je dojednané pripoistenie druhého medicínskeho názoru a poistenému alebo poistenému dieťaťu je diagnostikovaná onkologická choroba,
vzniká mu právo na poskytnutie druhého medicínskeho názoru v zmysle Osobitných poistných podmienok pre pripoistenie druhého medicínskeho názoru.
RIZIKOVÁ SKUPINA PRE PRIPOISTENIE ÚRAZU A INVALIDITY
Podľa činnosti vykonávanej poisteným:
–
I. riziková skupina – všetky činnosti nezaradené do II. rizikovej skupiny.
–
II. riziková skupina – profesionálni športovci (tieto športy: futbal, hokej,
volejbal, hádzaná, basketbal, tenis), registrovaní športovci 1. a 2. liga
(futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, tenis), iné športy okrem
vymenovaných – všetci registrovaní športovci bez ohľadu na to, koľká
je to liga; ďalej horolezectvo, box, závesné lietanie, paraglajding, rogallo, parašutizmus, jaskyniarstvo, potápanie, kaskadérstvo, skialpinizmus,
jazda na koni – dostihy, bobisti, sánkari, cyklisti (aj horskí), rafting, jazda
na koni rovina, bojové umenie (tieto vymenované pod registráciou);
práca s výbušninami, práca v špeciálnych jednotkách nasadzovaných pri
nebezpečných akciách (vojsko, polícia), pracovníci horskej služby, potápač pyrotechnik. Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovni
všetky zmeny počas poistenia, ktoré majú vplyv na jeho zaradenie do
rizikovej skupiny.
POISTNÁ DOBA PRIPOISTENÍ
Poistná doba pripoistení: Smrť následkom úrazu, Trvalé následky úrazu, Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 %, Trvalé následky úrazu s
progresívnym plnením 500 % a Čas nevyhnutného liečenia úrazu je zhodná s
poistnou dobou základného poistenia.
Poistná doba pripoistení: Denné odškodné za pobyt v nemocnici, Pripoistenie odškodného za chirurgický zákrok, Oslobodenie od platenie poistného v prípade plnej invalidity, Pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej
práceneschopnosti, Invalidita s výplatou poistnej sumy, Invalidita s výplatou
dôchodku a Invalidita komplet je stanovená v poistnej zmluve, maximálne
však do 65 rokov života poisteného.

PRIPOISTENIE DENNEJ DÁVKY PRE PRÍPAD DOČASNEJ PRÁCENESCHOPNOSTI
Ak je dojednané pripoistenie dennej dávky pre prípad dočasnej práceneschopnosti, potom v prípade, ak sa poistený stane práceneschopným počas doby trvania poistenia, najskôr však po uplynutí trojmesačnej ochrannej
lehoty pre práceneschopnosť od začiatku poistenia a práceneschopnosť trvá
nepretržite aj po uplynutí 21-dňovej čakacej doby na poistné plnenie, poisťovňa začne vyplácať poistenému poistné plnenie vo forme dennej dávky za
práceneschopnosť od nasledujúceho dňa trvania práceneschopnosti (t. j. od
22. dňa vrátane). Poistné plnenie sa vypláca najdlhšie do uplynutia 12 mesiacov od vzniku práceneschopnosti. Ochranná lehota pre práceneschopnosť
sa nevzťahuje na práceneschopnosť výlučne v dôsledku úrazu, ktorý sa stal
v dobre trvania poistenia.
POISTNÉ PLNENIE ZLOMENINY BENEFIT PROGRAM
Poistné plnenie vo výške 200 Eur za každú zlomeninu kosti, ktorú utrpel poistený. Nárok na poistné plnenie vzniká za prvé tri zlomeniny kosti, ktoré
poistený utrpel počas trvania poistenia. Výplatou poistného plnenia za tretiu
zlomeninu kosti toto pripoistenie zaniká. Za zlomeninu kosti sa nepovažuje
chondrofraktúra a zlomenina zubov. Zlomenina kosti je definovaná ako čiastočné alebo úplné porušenie celistvosti kosti - prasknutím alebo rozlomením.
Pre uvedené pripoistenie platia Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie
úrazu, práceneschopnosti a invalidity, platné v čase začiatku poistenia.
POISTNÉ PLNENIE DENNÉ ODŠKODNÉ ZA POBYT V NEMOCNICI NA ARO/JIS
Nárok na poistné plnenie vzniká len za prvú poistnú udalosť a to z dôvodu
takého pobytu v nemocnici, kedy poistený bol hospitalizovaný na oddelení
ARO/JIS po dobu minimálne 24 hodín. Výplatou poistného plnenia pripoistenie zaniká. Poistné plnenie vo výške 10 Eur/deň pobytu na ARO/JIS za druhý
a každý ďalší začatý deň tohto pobytu. Pre uvedené pripoistenie platia Osobitné poistné podmienky pre denné odškodné za pobyt v nemocnici, platné
v čase začiatku poistenia.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento Rozsah nárokov a zmluvných dojednaní nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 01. 07. 2022 a spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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