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Individuálne zdravotné poistenie pre prípad onkologickej choroby 
Informačný dokument o poistnom produkte 
Spoločnosť: Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Slovenská republika, 
IČO: 00 585 441  
Produkt: 1125 - Nádej 

 
Tento Informačný dokument o poistnom produkte Nádej je určený len na poskytnutie súhrnu hlavného 
pokrytia a vylúčení a nie je prispôsobený Vaším špecifickým individuálnym potrebám. Kompletné 
informácie týkajúce sa produktu, ktoré sú predzmluvnými a zmluvnými údajmi, sú uvedené 
v dokumentácii v poistnej zmluve.   
 

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie Nádej je individuálne zdravotné poistenie pre prípad onkologickej choroby, ktoré slúži na 
finančné zabezpečenie poisteného v prípade diagnostikovania onkologickej choroby. 

Čo je predmetom poistenia? 
Predmet poistenia závisí od rozsahu 
dojednaného v poistnej zmluve. 
 

Predmetom hlavného krytia je diagnostika 
onkologickej choroby opísaná ako: 

 Pozitívny histologický nález alebo inou 
diagnostickou metódou zistená 
odborným lekárom príslušná diagnóza 
zhubného nádoru alebo zhubného 
ochorenia podľa Medzinárodnej 
klasifikácie chorôb označená kódom C, 
s výnimkou diagnóz presne 
definovaných v poistných 
podmienkach. 

 Poistné krytie sa automaticky vzťahuje 
aj na deti poisteného vo veku 3 až 18 
rokov v čase uzatvorenia vo výške 30% 
z dohodnutej poistnej sumy poisteného, 
maximálne však 11 000 Eur.  

K hlavnému krytiu je možné dojednať aj 
nasledovné pripoistenia: 
 Druhý medicínsky názor, 
 Smrť následkom úrazu, 
 Trvalé následky úrazu, 
 Trvalé následky úrazu s progresívnym 

plnením 350%, 
 Trvalé následky úrazu s progresívnym 

plnením 500%, 
 Čas nevyhnutného liečenia úrazu, 
 Denné odškodné za pobyt v nemocnici, 
 Odškodné za chirurgický zákrok, 
 Invalidita s výplatou dôchodku alebo 

invalidita s výplatou poistnej sumy, 
 Pripoistenie dennej dávky v prípade 

dočasnej práceneschopnosti, 
 Oslobodenie od platenia poistného v 

prípade plnej invalidity. 
 

 Čo nie je predmetom poistenia? 
Poistnou udalosťou v hlavnom krytí nie 
sú:  

× Všetky predstupne tumoru. 
× Všetky nádory podľa Medzinárodnej 

klasifikácie chorôb označené kódom D. 
× Všetky tumory prostaty, ktoré 

nevykazujú minimálne klasifikácie 
podľa TNM  T2N0M0. 

× Všetky formy rakoviny kože okrem 

malígneho melanómu od stupňa 

tumoru T1bN0M0. 

Úplný zoznam výluk nájdete vo Všeobecných 
poistných podmienkach č. 922. 

 
Týkajú sa krytia nejaké 
obmedzenia? 
 

! V prípade nepravdivej, neúplnej 
odpovede, alebo v dôsledku nesprávne 
uvedených údajov v poistnej zmluve 
môže poisťovňa plnenie primerane 
znížiť. 

! Ak došlo k poistnej udalosti v súvislosti 
s konaním poisteného, pre ktoré bol 
právoplatne uznaný súdom za vinného 
trestným činom, resp. s konaním, 
ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na 
zdraví alebo smrť, alebo ktorým hrubo 
porušil dôležitý záujem spoločnosti, 
poisťovňa zníži poistné plnenie. 

! Ak došlo k poistnej udalosti pod 
vplyvom alkoholu, omamných 
toxických, či psychotropných látok, 
poisťovňa zníži  poistné plnenie. 

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo 
Všeobecných poistných podmienkach č. 922. 
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
Poistnou udalosťou je prvé diagnostikovanie onkologickej choroby poistenému alebo 
poistenému dieťaťu na území Európy. 

 
 

Aké mám povinnosti? 
 
Poistený alebo poistník, ak je odlišný od osoby poisteného je povinný pravdivo zodpovedať 

             na otázky poisťovne týkajúce sa vzniku poistenia alebo zvýšenia poistného krytia, ako aj na 
            otázky v súvislosti so vznikom poistnej udalosti, za účelom zistenia rozsahu poistného plnenia. 

Poistený alebo osoba, ktorej vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný poisťovni písomne 
oznámiť, že došlo k poistnej udalosti a na žiadosť poisťovne predložiť všetky ďalšie doklady 
potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia. Poistený je povinný na žiadosť poisťovne 
a na jej náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého poisťovňa sama určí a oznámiť 
poisťovni všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu poistnej sumy.  
Poistený alebo osoba, ktorej vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný preukázať, že došlo 
k poistnej udalosti. 

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, 
poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie. 
 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 
 
Poistné sa platí bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) za poistné obdobia dohodnuté 

            v poistnej zmluve. 
Poistné sa uhrádza v mene EUR prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu 
poistníka alebo poštovou poukážkou. 
Poistné sa považuje za uhradené po jeho pripísaní na účet poisťovne a to vrátane dane 
z poistenia. 
Poistné za prvé poistné obdobie je poistník povinný uhradiť pri uzavretí poistnej zmluvy, 
najneskôr však v deň, ktorý je uvedený v zmluve ako začiatok poistenia. Poistné za ďalšie 
poistné obdobia sú splatné vždy prvý deň príslušného poistného obdobia. 
Poistné za všetky pripoistenia sa platia spolu s poistným za poistenie onkologickej choroby. 

 
Kedy začína a končí krytie? 
 
Poistenie začína o nultej hodine prvého dňa po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo 

             účastníkmi dohodnuté, že vznikne už uzavretím zmluvy alebo neskôr.  
             Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v 
             Občianskom zákonníku.  
      Hlavné dôvody zániku poistenia sú:  

- uplynutie poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
- omeškanie s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca 

odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie. Poisťovňa je povinná doručiť výzvu podľa prvej 

vety do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva doručená poistenie 

zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 

- úmrtie poisteného,  

- dohoda medzi poistníkom a poisťovňou,  

- nezaplatenie poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom. 

 
Ako môžem zmluvu vypovedať? 
 
Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň 6 
týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa 

 výšku poistného neoznámila tomu, kto s ňou uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať  
týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa doba podľa prvej vety. 
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 
osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. 


