
A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

âlánok 1

1.1. Pre poistenie B01, ktoré uzatvára Generali Slovensko
poisÈovÀa, a. s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava,
Slovenská republika, IâO: 35 709 332, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vloÏka ãíslo 1325/B, spoloãnosÈ patrí do
skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom
zozname skupín poisÈovní veden˘m ISVAP pod ã. 26
(ìalej len „poisÈovateº), platia tieto osobitné poistné
podmienky (ìalej len „OPP“), ktoré dopæÀajú
V‰eobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie –
2003 (ìalej len „VPP ÚP“), V‰eobecné poistné
podmienky pre poistenie denn˘ch dávok pri
hospitalizácii – 2003 (ìalej len „VPP DDH“)
a V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie denn˘ch
dávok pri práceneschopnosti – 2008 (ìalej len „VPP
PN“) a spolu s nimi tvoria neoddeliteºnú súãasÈ poistnej
zmluvy.

1.2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v t˘chto
osobitn˘ch poistn˘ch podmienkach sa spravujú usta-
noveniami VPP ÚP, VPP DDH, VPP PN a príslu‰n˘mi
ustanoveniami Obãianskeho zákonníka.

âlánok 2

Definícia pojmov

2.1. PoisÈovateºom sa rozumie Generali Slovensko pois-
ÈovÀa, a. s.

2.2. Poistníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba,
ktorá s poisÈovateºom uzatvorila poistnú zmluvu a je
povinná platiÈ poistné.

2.3. Poisten˘m sa rozumie kaÏdá fyzická osoba, na ktorej
Ïivot alebo zdravie sa poistenie vzÈahuje a ktorá je
uvedená v poistnej zmluve.

2.3.1.DieÈa, dospel˘ alebo senior je poisten ,̆ ktor˘ je
menovite uveden˘ v poistnej zmluve; rozdelenie pois-
ten˘ch podºa vstupného veku je uvedené v Infor-
máciách pre klienta, ktoré sú neoddeliteºnou súãasÈou
poistnej zmluvy.

2.4. Oprávnenou osobou sa rozumie fyzická alebo
právnická osoba, ktorej v prípade, Ïe poisten˘ zomrie,
vznikne právo na plnenie. Poistník má právo urãiÈ
oprávnenú osobu vo vzÈahu ku kaÏdému poistené-
mu.

2.5. BeÏn˘m poistn˘m sa rozumie poistné platené poist-
níkom pravidelne v dohodnutej v˘‰ke za dohodnuté
poistné obdobia.

2.6. Zaplaten˘m poistn˘m sa rozumie beÏné poistné pri-
písané na úãet poisÈovateºa v plnej v˘‰ke v zmysle
poistnej zmluvy so správne uveden˘m variabiln˘m
symbolom. Variabiln˘m symbolom je vÏdy ãíslo poistnej
zmluvy.

2.7. Poistnou dobou sa rozumie dohodnuté ãasové obdo-
bie, poãas ktorého poistenie trvá.

2.8. Poistn˘m obdobím sa rozumie dohodnuté ãasové ob-
dobie, za ktoré sa platí beÏné poistné.

2.9. Dobou platenia sa rozumie dohodnuté ãasové ob-
dobie, poãas ktorého sa platí beÏné poistné.

2.10. Poistn˘m rokom sa rozumie beÏn˘ rok, ktor˘ zaãína
plynúÈ v deÀ zaãiatku poistenia a ìalej vÏdy vo v˘roãn˘
deÀ zaãiatku poistenia a ktor˘ konãí deÀ pred v˘roãn˘m
dÀom zaãiatku poistenia.

2.11. V˘roãn˘m dÀom zaãiatku poistenia sa rozumie 
deÀ, ktor˘ sa dátumovo (dÀom a mesiacom) zhoduje
s dátumom uveden˘m v poistnej zmluve ako deÀ
zaãiatku poistenia. Ak nie je tak˘ deÀ v danom me-
siaci, pripadá v˘roãn˘ deÀ na posledn˘ deÀ tohto
mesiaca.

2.12. Vstupn˘m vekom poisteného sa rozumie vek
poisteného stanoven˘ ako rozdiel medzi kalendárnym
rokom zaãiatku poistenia a kalendárnym rokom
narodenia poisteného.

2.13. Aktuálnym vekom poisteného sa rozumie vek
poisteného stanoven˘ ako rozdiel medzi aktuálnym
kalendárnym rokom a kalendárnym rokom narodenia
poisteného.

2.14. V˘stupn˘m vekom poisteného pre dané poistenie 
sa rozumie aktuálny vek poisteného, pri dosiah-
nutí ktorého dané poistenie konãí deÀ pred v˘roã-
n˘m dÀom zaãiatku poistenia. V˘stupné veky pre
jednotlivé poistenia sú uvedené v Informáciách pre
klienta, ktoré sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej
zmluvy.

2.15. Prehºadom poplatkov sa rozumie zoznam poplatkov,
ktoré je poisÈovateº oprávnen˘ úãtovaÈ poistníkovi 
a zoznam pravidiel pre vykonávanie úkonov podºa
t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch podmienok, vydan˘
poisÈovateºom. Do aktuálneho Prehºadu poplatkov je
moÏné nahliadnuÈ u poisÈovateºa.

2.16. Plnou invaliditou pre úãely tohto poistenia sa
rozumie invalidita, ktorá bola priznaná podºa
príslu‰n˘ch právnych predpisov SR, priãom percen-
tuálny pokles schopnosti vykonávaÈ zárobkovú ãinnosÈ
pre dlhodobo nepriazniv˘ zdravotn˘ stav osoby, ktorej
invalidita sa posudzuje, je o viac ako 70 % v porovnaní
so zdravou fyzickou osobou.

2.17. Z lekárskeho hºadiska nevyhnutnou hospi-
talizáciou (ìalej iba „hospitalizácia“) sa rozumie
taká hospitalizácia, kedy vzhºadom k závaÏnosti 
a charakteru úrazu alebo choroby musí byÈ o‰etrenie 
a lieãenie vykonané v nemocnici, v lôÏkovej ãasti, ktorá
je pod stálym lekárskym dozorom, disponuje dos-
tatoãn˘m diagnostick˘m, chirurgick˘m a terapeu-
tick˘m zariadením, pracuje v súlade so súãasn˘mi
dostupn˘mi poznatkami lekárskej vedy a jej prevádz-
kovanie je v súlade s príslu‰n˘mi platn˘mi právnymi
predpismi. Za lekársky nevyhnutnú hospitalizáciu sa
nepovaÏuje ústavn˘ pobyt v prípade, ak je odôvodnen˘
iba nedostatkom domácej starostlivosti ãi in˘mi
osobn˘mi pomermi poisteného. Pokiaº bude dæÏka
hospitalizácie neúmerne dlh‰ia ako je pre uveden˘
následok úrazu obvyklé, a toto predæÏenie nebude
v lekárskej dokumentácii dostatoãne odborne zdô-
vodnené, urãí primeranú dobu hospitalizácie lekár
stanoven˘ poisÈovateºom.

2.18. Poistkou sa rozumie písomné potvrdenie poisÈovateºa
o uzatvorenom poistení.

2.19. OceÀovacou tabuºkou sa rozumie tabuºka pois-
Èovateºa, ktorou sa stanovuje rozsah trval˘ch násled-
kov úrazu a doby nevyhnutného lieãenia úrazu 
a ktorá je k nahliadnutiu na predajn˘ch miestach
poisÈovateºa.

âlánok 3

Predmet poistenia

3.1. V rámci produktu B01 je moÏné uzatvoriÈ nasledovné
základné poistenia:
Základné úrazové poistenia:
– smrÈ následkom úrazu,
– smrÈ následkom úrazu s dvojnásobn˘m plnením 

v prípade smrti úrazom v motorovom vozidle,
– trvalé následky úrazu bez progresie od 1 %,
– trvalé následky úrazu s progresiou od 1 %,
– trvalé následky úrazu s progresiou od 10 %,
– prémiová ochrana.
Základné nemocenské poistenia:
– denné dávky pri hospitalizácii v dôsledku choroby

alebo úrazu,
– denné dávky pri práceneschopnosti od 15. dÀa 

v dôsledku choroby alebo úrazu,
– denné dávky pri práceneschopnosti od 22. dÀa 

v dôsledku choroby alebo úrazu,
– denné dávky pri práceneschopnosti od 29. dÀa 

v dôsledku choroby alebo úrazu,
– denné dávky pri práceneschopnosti od 43. dÀa 

v dôsledku choroby alebo úrazu.
V poistnej zmluve musí byÈ dojednané aspoÀ 
jedno zo základn˘ch poistení pre kaÏdú poistenú
osobu.

3.2. V poistnej zmluve je moÏné dohodnúÈ so základn˘m
poistením aj nasledovné doplnkové poistenia:
Doplnkové úrazové poistenia:
– doba nevyhnutného lieãenia úrazu – denná dávka

od 8. dÀa,
– doba nevyhnutného lieãenia úrazu – denná dávka

od 15. dÀa,
– doba nevyhnutného lieãenia úrazu – progresívne

plnenie DNL 3D,
– doba nevyhnutného lieãenia úrazu – percentuálne

plnenie DNL %,
– úrazová asistencia,
– denné dávky pri hospitalizácii v dôsledku úrazu,
– bolestné,
– invalidita následkom úrazu,
– náklady spojené s úrazom,
– od‰kodnenie definovan˘ch úrazov s asistenciou.
Doplnkové nemocenské poistenie:
– medicínska asistencia.

B. SPOLOâNÉ USTANOVENIA

âlánok 4

Zaãiatok a koniec poistenia

4.1. Základné a doplnkové poistenie zaãína nultou hodinou
dÀa uvedeného v poistnej zmluve ako zaãiatok
poistenia.

4.2. Poistná zmluva trvá, k˘m je poistená aspoÀ jedna
osoba. Okrem prípadov uveden˘ch v ãlánku 18 t˘chto
OPP poistná zmluva zaniká aj v prípade, ak je poistená
iba jedna osoba a táto osoba zomrie alebo dov⁄‰i v˘-
stupn˘ vek základného poistenia (resp. základn˘ch
poistení), priãom Ïiadne základné poistenie uÏ nezo-
stane v platnosti. Poistná zmluva v t˘chto prípadoch
zaniká dÀom smrti poistenej osoby alebo deÀ pred
v˘roãn˘m dÀom zaãiatku poistenia v kalendárnom
roku, v ktorom poistená osoba dosiahne v˘stupn˘ vek
z tohto základného poistenia. Zánikom poistnej zmluvy
zanikajú v‰etky základné aj doplnkové poistenia pre
v‰etky poistené osoby.

4.3. Koniec doplnkového poistenia sa zhoduje s koncom
základného poistenia uveden˘m v poistnej zmluve, po-
kiaº nie je v t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch podmienkach
uvedené inak. Doplnkové poistenie zaniká najneskôr
deÀ pred v˘roãn˘m dÀom zaãiatku poistenia v kalen-
dárnom roku, v ktorom poisten˘ dosiahne v˘stupn˘ vek
z doplnkového poistenia. V˘stupn˘ vek pre jednotlivé
doplnkové poistenia je uveden˘ v Informáciách pre
klienta, ktoré sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej
zmluvy.

âlánok 5

BeÏné poistné

5.1. BeÏné poistné tvorí poistné za uzatvorené základné
poistenia a doplnkové poistenia pre v‰etk˘ch poiste-
n˘ch uveden˘ch v poistnej zmluve.

5.2. BeÏné poistné sa platí za dohodnuté poistné obdobie
(mesaãné, ‰tvrÈroãné, polroãné, roãné) poãas doby
platenia. Doba platenia je zhodná s dobou trvania
poistnej zmluvy.

5.3. BeÏné poistné za prvé poistné obdobie je splatné 
dÀom zaãiatku poistenia. ëal‰ie beÏné poistné je
splatné vÏdy prv˘ deÀ ìal‰ieho dojednaného poistného
obdobia.

5.4. Ak poistník nezaplatil beÏné poistné za viac poistn˘ch
období a naposledy zaplatené beÏné poistné
nepostaãuje na uhradenie celého dlhu, je vyrovnané
dlÏné poistné za najskôr splatné poistné obdobie,
za ktoré nebolo uhradené poistné, bez ohºadu na to,
za ktoré obdobie malo byÈ poistné skutoãne zaplatené
a bez ohºadu na to, kedy bolo skutoãne zaplatené.

5.5. V prípade úmrtia poistníka, resp. v prípade zániku
právnickej osoby ako poistníka, vstupuje na jeho
miesto najstar‰í plnolet˘ poisten ,̆ ak ho niet, tak
vstupuje na miesto poistníka zákonn˘ zástupca
najstar‰ieho neplnoletého poisteného.

5.6. Na základe skúmania zdravotného stavu a/alebo
vykonávaného povolania má poisÈovateº právo
stanoviÈ zv˘‰ené poistné pre dané poistenie, t.j. poistné
s rizikovou priráÏkou.

âlánok 6

Nepoistiteºné osoby

6.1. Za nepoistiteºné osoby, na ktoré sa nevzÈahuje poistná
ochrana a ktoré sú z poistenia vylúãené, sa povaÏujú
osoby postihnuté nervovou alebo du‰evnou poruchou,
ktorá nie je prechodná ale trvalá, a ìalej osoby závislé
od alkoholu a in˘ch návykov˘ch a omamn˘ch látok.
Mieru prechodnosti poruchy zdravia má právo urãiÈ
poisÈovateº.

6.2. Nepoistiteºn˘mi osobami sú aj osoby, ktoré poberajú
invalidn˘ dôchodok, alebo osoby ktor˘m bola priznaná
invalidita podºa príslu‰n˘ch právnych predpisov SR
alebo osoby, ktoré sú k dátumu dojednania poistenia 
v doãasnej pracovnej neschopnosti. Lekárske posúde-
nie poistiteºnosti vykoná lekár stanoven˘ poisÈovate-
ºom.

6.3. Poistenie sa ìalej nevzÈahuje na osoby, ktoré trpia
cukrovkou s inzulínovou lieãbou, epilepsiou a vírusom
HIV. Poistenie sa nevzÈahuje ani na osoby, ktoré majú
onkologické ochorenie bez ukonãenej lieãby, resp. od
ukonãenia lieãby e‰te neuplynulo 5 rokov. Lekárske
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posúdenie poistiteºnosti vykoná lekár stanoven˘
poisÈovateºom.

6.4. Poistenie sa nevzÈahuje na osoby, ktoré dov⁄‰ili
v˘stupn˘ vek pre dané poistenie stanoven˘ pois-
Èovateºom.

âlánok 7

Rizikové skupiny poisten˘ch 
podºa vykonávaného povolania 

pre úrazové a nemocenské poistenie dospel˘ch

7.1. Riziková skupina 1
Zah⁄Àa povolania s du‰evnou, resp. nev˘robnou
ãinnosÈou ako je administratívna ãinnosÈ vo vnútor-
nej a vonkaj‰ej správe, v obchode, v zdravotníctve
a kultúre bez vykonávania fyzickej ãinnosti a povo-
lania, ktoré majú charakter v˘robnej ãi manuál-
nej ãinnosti, pri ktorej je riziko úrazu porovnateºné 
s nev˘robnou ãinnosÈou (napr. hodinár, krajãír, pre-
davaã).

7.2. Riziková skupina 2
Zah⁄Àa povolania s v˘robnou ãi manuálnou ãinnosÈou,
ktorá nepatrí do rizikovej skupiny 1 alebo 3, ìalej
zah⁄Àa ozbrojené zloÏky (policajti, vojaci a pod.) a pro-
fesionálnych ‰portovcov, ktorí vykonávajú nasledovné
‰porty: aerobik, bedminton, bowling, curling, ultimate
frisbee, golf, guleãník, kulturistiku, kolky, lukostreº-
bu, minigolf, orientaãn˘ beh, plávanie, pretláãanie
rukou, petang, ricochet, squash, stoln˘ tenis, barové
‰porty ak˘mi sú napríklad ‰ach, ‰ípkarstvo, tenis,
turistiku alebo in˘ ‰port s porovnateºn˘m rizikom
vzniku úrazu.

7.3. Riziková skupina 3
Zah⁄Àa povolania s vysok˘m rizikom úrazu a choroby,
napr. práce v hlbinn˘ch baniach; záchranné a havarijné
práce banskej záchrannej sluÏby, príslu‰níkov verejnej
a závodnej poÏiarnej ochrany, ãlenov horskej zá-
chrannej sluÏby; práce s v˘bu‰ninami; práce pyro-
technikov; práce Ïelezniãn˘ch posunovaãov; práce vo
v˘‰kach vykonávané v núten˘ch polohách bez pra-
covn˘ch plo‰ín, z lanov˘ch rebríkov, visut˘ch sedaãiek 
v závese na ochrannom páse a v obmedzenom
priestore na pracovnej lávke, vo v˘‰kach nad 10 met-
rov; práce s vysok˘m rizikom akútnych otráv pri
zaslepovaní a odslepovaní plynovodného potrubia
s generátorov˘m plynom, svietiplynom a pod., pri
ãistení nádrÏí, cisterien a pod. od chemick˘ch zlú-
ãenín a zvlá‰È nebezpeãn˘ch jedov; práce s vysok˘m
rizikom popálenín v dôsledku vysokej teploty pra-
covného prostredia, ako sú práce pri havarijn˘ch
vnútorn˘ch opravách pecí a Ïiaruvzdorn˘ch vyhrievok 
a pod.; práce pod vodou, pri ktor˘ch je nevyhnut-
né pouÏívaÈ potápaãsk˘ d˘chací prístroj (pri zá-
chrann˘ch prácach, pri údrÏbe priehradn˘ch hrádzí,
v kesonoch); ãinnosÈ artistov, kaskadérov, krotiteºov
zvierat; ãinnosÈ v˘skumná a bádateºská v nepre-
bádan˘ch krajinách; ãinnosÈ pri testovaní motoro-
v˘ch vozidiel a pri vykonávaní typov˘ch skú‰ok; ãin-
nosÈ továrensk˘ch jazdcov motorov˘ch vozidiel a pla-
vidiel.

7.4. Riziková skupina „P“
Zah⁄Àa profesionálnych ‰portovcov, ktorí vykonávajú
‰port ako svoje povolanie, okrem ‰portov uveden˘ch
v bode 7.2. a v bode 7.6.

7.5. Registrovan˘ ‰port kategórie VRâ (Vysoko
riziková ãinnosÈ)
Do skupiny vysoko rizikov˘ch ãinností patria v‰etky
druhy ‰portov, ktoré poisten˘ vykonáva ako aktívny
úãastník organizovan˘ch súÈaÏí. VRâ sa nevzÈahuje na
aerobik, bedminton, bowling, curling, ultimate frisbee,
golf, guleãník, kulturistiku, kolky, lukostreºbu, minigolf,
orientaãn˘ beh, plávanie, pretláãanie rukou, petang,
ricochet, squash, stoln˘ tenis, barové ‰porty ak˘mi sú
napríklad ‰ach, ‰ípkarstvo, tenis, turistiku a iné ‰porty
s porovnateºn˘m rizikom vzniku úrazu. Do tejto skupiny
(VRâ) sa nezah⁄Àajú ãinnosti vylúãené z úrazového
poistenia ãl. 21 ods. d, e, f, g VPP ÚP a ‰porty uvedené
v bode 7.6.

7.6. ·porty vylúãené z poistenia
Z poistného krytia sú vylúãené nasledovné ‰porty:
akrobacia, artista, autokros, automobilové preteky (na
ºade, snehu, crash/stock-kart, rely), automobilové
preteky na dráhe, do vrchu, bezmotorové a motorové
‰portové lietanie, bojové umenie, karate, taekwon-do,
judo, aikido, kickbox, thajsk˘ box, jiu-jitsu, box, bungee
jumping, kaÀoning, horolezectvo, motocyklové preteky
na okruhu, dráhe, do vrchu, motocyklové preteky –
motokros, rely, trial, na ºade, na snehu, speedway,
paragliding, para‰utizmus, potápanie, rafting, jazda 
na sánkach, boboch, skeletone, zoskoky a lety s pa-
dákom z lietadiel a iné ‰porty s porovnateºn˘m rizikom
vzniku úrazu.

âlánok 8

Zmeny v poistení

8.1. V dobe trvania poistnej zmluvy môÏe poistník so
súhlasom poisteného písomne poÏiadaÈ poisÈovateºa
o zmenu rozsahu poistenia (napr. uzatvorenie alebo
vylúãenie základného alebo doplnkového poistenia,
zmenu v˘‰ky poistnej sumy a pod.). PoisÈovateº si
vyhradzuje právo ÏiadosÈ o takúto zmenu poistenia
zamietnuÈ alebo navrhnúÈ podmienky, za ktor˘ch je
moÏné takúto zmenu rozsahu vykonaÈ.

8.2. Pokiaº sa úãastníci dohodnú na zmene rozsahu uÏ
uzatvoreného poistenia, plní poisÈovateº zo zmeneného
poistenia aÏ z poistn˘ch udalostí, ktoré nastanú od
zmluvne stanoveného dÀa úãinnosti zmeny, najskôr
v‰ak o 00.00 hod. dÀa nasledujúceho po uzatvorení
dohody o zmene poistenia.

8.3. Zmeny rozsahu poistenia a ìal‰ích technick˘ch
parametrov nie je moÏné vykonávaÈ v priebehu prvého
poistného roku, pokiaº nie je v t˘chto osobitn˘ch
poistn˘ch podmienkach stanovené inak.

8.4. Pokiaº skonãia dôvody, pre ktoré bola poskytnutá zºava
alebo priráÏka, sú poistník a poisten˘ povinní túto
skutoãnosÈ poisÈovateºovi písomne oznámiÈ a pois-
Èovateº je oprávnen˘ zºavu alebo priráÏku od na-
sledujúceho poistného obdobia neuplatÀovaÈ.

8.5. Poisten˘ je povinn˘ bez zbytoãného odkladu oznámiÈ
poisÈovateºovi zmenu povolania, ak jeho nové
povolanie patrí do inej rizikovej skupiny, neÏ do ktorej
bol zaraden .̆ Rovnako je povinn˘ bez zbytoãného
odkladu oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe zaãal vykonávaÈ
‰port zaraden˘ do skupiny vysoko rizikov˘ch ãinností,
prípadne, Ïe zaãal vykonávaÈ tak˘to ‰port ako svoje
povolanie. Zmena, majúca vplyv na v˘‰ku poistného, je
úãinná od najbliÏ‰ej splatnosti poistného, ktorá
nasleduje po doruãení oznámenia o zmene poisÈo-
vateºovi. Ak poisten˘ nie je zároveÀ poistníkom, má
túto povinnosÈ poistník.

8.6. Pokiaº patrí zmenené povolanie alebo ‰portová ãinnosÈ
k ãinnostiam, ktoré sú podºa sadzobníka, prípadne
podºa intern˘ch predpisov poisÈovateºa z úrazového
a/alebo nemocenského poistenia vylúãené, má
poisÈovateº právo toto poistenie vypovedaÈ. V˘povedná
doba je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.Ak
dôjde k poistnej udalosti, na ktorej vznik mohlo maÈ
priamy alebo sprostredkovan˘ vplyv vykonávané
zmenené povolanie alebo ‰portová ãinnosÈ, ktorá
nebola poisÈovateºovi oznámená, je poisÈovateº
oprávnen˘ poistné plnenie z takejto poistnej udalosti
zníÏiÈ alebo zamietnuÈ.

âlánok 9

Automatické zmeny v poistení

V súvislosti s vekom poisteného dochádza poãas trvania
poistenia k nasledujúcim automatick˘m zmenám:
9.1. V základnom alebo doplnkovom úrazovom alebo

nemocenskom poistení dojednanom pre poistenú
osobu – dieÈa platí dojednan˘ rozsah poistení, do-
jednaná poistná suma a tomu zodpovedajúce poistné
do dÀa pred v˘roãn˘m dÀom poistenia v roku, v ktorom
táto osoba dov⁄‰ila maximálny v˘stupn˘ vek pre
poistenú osobu – dieÈa stanoven˘ poisÈovateºom. Vo
v˘roãn˘ deÀ poistenia, v ktorom poistená osoba – dieÈa
dov⁄‰i v˘stupn˘ vek, dochádza k zv˘‰eniu poistného
na poistné platné pre poistenú osobu – dospelého,
priãom riziková skupina poisteného podºa vykoná-
vaného povolania pre úrazové a nemocenské poistenie
dospel˘ch je automaticky nastavená na rizikovú
skupinu 1. Poistník túto zmenu akceptuje úhradou
upraveného poistného v plnej v˘‰ke. Pokiaº poistník
túto zmenu poistenia neakceptuje uveden˘m spô-
sobom, zniÏujú sa poistné sumy daného poisteného
k uvedenému v˘roãnému dÀu v závislosti na pomere
poistného platného pre poistenú osobu – dieÈa, k po-
istnému, ktoré by poisÈovateºovi patrilo za poistenie
poistenej osoby – dospelého. Pokiaº je riziková skupina
poisteného podºa vykonávaného povolania iná ako 1,
resp. poisten˘ vykonáva registrovan˘ ‰port z kategórie
VRâ podºa ãlánku 7, má poistník a poisten˘ povinnosÈ
nahlásiÈ túto skutoãnosÈ poisÈovateºovi. DeÀ pred
v˘roãn˘m dÀom poistenia v roku, v ktorom poistená
osoba – dieÈa dosiahne maximálny v˘stupn˘ vek
stanoven˘ poisÈovateºom, zaniká poistenie zlomenín
podºa bodu 21.3. t˘chto OPP.

9.2. V základnom alebo doplnkovom úrazovom alebo
nemocenskom poistení dojednanom pre poistenú
osobu – dospelého platí dojednan˘ rozsah poistení,
dojednaná poistná suma a tomu zodpovedajúce
poistné do dÀa pred v˘roãn˘m dÀom poistenia v roku,
v ktorom táto osoba dov⁄‰ila maximálny v˘stupn˘ 
vek pre poistenú osobu – dospelého stanoven˘

poisÈovateºom. Vo v˘roãn˘ deÀ poistenia, v ktorom
poistená osoba – dospel˘ dov⁄‰i v˘stupn˘ vek,
dochádza k zmene rozsahu poistenia, poistn˘ch súm 
a v˘‰ky poistného platného pre poistenú osobu –
seniora. Pokiaº poistník túto zmenu poistenia neak-
ceptuje úhradou upraveného poistného v plnej v˘‰ke,
poistenie pre túto poistenú osobu zaniká uplynutím
posledného dÀa pred v˘roãn˘m dÀom poistenia v roku,
v ktorom poistená osoba – dospel˘ dosiahne maxi-
málny v˘stupn˘ vek stanoven˘ poisÈovateºom.

9.3. DeÀ pred v˘roãn˘m dÀom poistenia v roku, v ktorom
poistená osoba – senior dov⁄‰i maximálny v˘stupn˘
vek pre poistenú osobu – seniora stanoven˘ pois-
Èovateºom, poistenie pre túto poistenú osobu zaniká.
V prípade poistenia viacer˘ch osôb dochádza
dov⁄‰ením maximálneho v˘stupného veku poistenej
osoby – seniora automaticky k zmene v˘‰ky poistného.

âlánok 10

Poplatky

10.1. PoisÈovateº je oprávnen˘ úãtovaÈ poistníkovi poplatok
vo v˘‰ke mimoriadnych správnych nákladov za úkony,
ktoré vykonáva na ÏiadosÈ poistníka. V˘‰ku mimo-
riadnych správnych nákladov urãuje poisÈovateº a je
uvedená v aktuálnom Prehºade poplatkov.

10.2. Úhrada poplatkov sa vykonáva jednostrann˘m zapo-
ãítaním vzájomn˘ch splatn˘ch pohºadávok zo strany
poisÈovateºa. Ak nie je moÏné zapoãítanie vykonaÈ, sú
poplatky splatné vopred.

âlánok 11

Oslobodenie od platenia poistného

Nárok na oslobodenie od platenia beÏného poistného
nevzniká.

âlánok 12

Podiel na v˘nosoch z rezerv poistného

Podiel na v˘nosoch sa nepriznáva.

âlánok 13

Redukcia poistenia

Nárok na redukciu poistenia nevzniká.

âlánok 14

Odkupná hodnota

Nárok na v˘platu odkupnej hodnoty poistenia nevzniká.

âlánok 15

Poistné plnenie

15.1. Ak dôjde k smrti poisteného následkom úrazu, právo na
poistné plnenie má oprávnená osoba.

15.2. Právo na poistné plnenie za základné alebo doplnkové
úrazové poistenie a za základné alebo doplnkové
nemocenské poistenie má poisten ,̆ okrem prípadu
uvedeného v bode 15.1.

15.3. Bez ohºadu na to, pri akej ãinnosti k poistnej udalosti
do‰lo, poisÈovateº zníÏi poistné plnenie z úrazového
alebo nemocenského poistenia v pomere v˘‰ky
poistného, ktoré bolo platené, k správnej v˘‰ke
poistného, ak poisten˘ v dobe nastania poistnej
udalosti mal byÈ zaraden˘ vzhºadom na vykonávané
povolanie do rizikovej skupiny 2, 3, resp. „P“ alebo ak
vykonával ‰port patriaci medzi vysoko rizikové ãinnosti
a poistné nebolo platené v správnej v˘‰ke.

15.4. PoisÈovateº nebude zniÏovaÈ plnenie podºa bodu 15.3.,
pokiaº dôjde následkom úrazu k smrti poisteného.

15.5. Bez ohºadu na to, pri akej ãinnosti do‰lo k poistnej
udalosti, poisÈovateº nebude poistné plnenie zvy‰ovaÈ,
ak poisten˘ uÏ nevykonával povolanie, pre ktoré bol
zaraden˘ do rizikovej skupiny 2, 3, resp. „P“ alebo
nevykonával ‰port patriaci medzi vysoko rizikové
ãinnosti a poistné nebolo platené v správnej v˘‰ke.
Preplatok poistného sa nevracia.

15.6. Ak poisten˘ neodpovedal pravdivo a úplne na písomné
otázky poisÈovateºa t˘kajúce sa najmä jeho
zdravotného stavu a skôr uzatvoren˘ch poistení, ãím
spôsobil, Ïe poistenie bolo uzatvorené za in˘ch
podmienok, neÏ za ak˘ch malo byÈ uzatvorené, je
poisÈovateº oprávnen˘ plnenie z poistnej zmluvy
primerane zníÏiÈ alebo odmietnuÈ podºa toho, ak˘ vplyv
malo toto poru‰enie povinností na rozsah jeho
povinnosti plniÈ. V prípade, Ïe poisÈovateº vyplatil
poistné plnenie, ktoré by pri pravdivom zodpovedaní
otázok nebol vyplatil, je osoba, ktorej bolo poistné
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plnenie vyplatené, povinná sumu vo v˘‰ke tohto
plnenia poisÈovateºovi vrátiÈ späÈ.

âlánok 16

Predkladanie dokumentov k uplatneniu nárokov 
na plnenie z poistenia

16.1. V prípade uplatnenia nároku na plnenie z poistenia je
osoba, ktorá si tento nárok uplatÀuje, povinná predloÏiÈ
poistku, t.j. potvrdenie o uzatvorení poistenia
vystavené poisÈovÀou.

16.2. Na ÏiadosÈ poisÈovateºa je potrebné predloÏiÈ v‰etky
doklady, ktoré sú nevyhnutné pre ‰etrenie poisÈovateºa
vo veci poistnej udalosti. Náklady na zabezpeãenie
vy‰‰ie uveden˘ch dokladov zná‰a osoba, ktorá si
uplatÀuje nárok na plnenie z poistenia.

16.3. V prípade predloÏenia cudzojazyãn˘ch podkladov
k ‰etreniu poistnej udalosti je osoba, ktorá si uplatÀuje
nárok na plnenie z poistenia, povinná zabezpeãiÈ
príslu‰né lekárske správy a ostatné relevantné doklady
a tieto odovzdaÈ poisÈovateºovi preloÏené do slo-
venského jazyka. Toto ustanovenie sa nevzÈahuje na
podklady v ãeskom jazyku. Preklad musí byÈ vykonan˘
prekladateºom, ktor˘ má na tak˘to preklad licenciu 
a oprávnenie.

âlánok 17

V˘luky z poistenia

17.1. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poisten˘ patrí
medzi nepoistiteºné osoby v zmysle ãl. 6 t˘chto OPP.

17.2. Nárok na poistné plnenie ìalej nevzniká, ak poistná
udalosÈ nastane:
a) dôsledkom manipulácie so zbraÀami a v˘bu‰ninami,
b) v súvislosti s vojnov˘mi udalosÈami v‰etkého druhu,

bez ohºadu, ãi k poistnej udalosti do‰lo bez-
prostredne alebo sprostredkovane,

c) v súvislosti s vnútro‰tátnymi násiln˘mi nepokojmi,
ktor˘ch sa poisten˘ aktívne zúãastnil na strane
iniciátora nepokojov,

d) poÏitím alkoholu alebo in˘ch omamn˘ch alebo
návykov˘ch látok alebo nadmern˘m uÏívaním liekov,

e) úmyselnou trestnou ãinnosÈou poisteného alebo
pokusom o Àu ãi jej prípravou,

f) bezprostredne alebo sprostredkovane vplyvom
jadrovej energie, ionizujúcich lúãov, rádioaktívneho
alebo obdobného Ïiarenia, s v˘nimkou prípadov,
keì k takejto poistnej udalosti pri‰lo pri lieãebn˘ch
postupoch a zákrokoch vykonan˘ch v súvislosti
s poistnou udalosÈou, na ktorú sa poistenie vzÈa-
huje,

g) v súvislosti s pretekmi alebo tréningami v po-
zemn˘ch, vzdu‰n˘ch alebo vodn˘ch dopravn˘ch
prostriedkoch, na ktor˘ch sa poisten˘ aktívne
zúãastnil ako súÈaÏiaci alebo trénujúci,

h) pri pouÏití leteck˘ch prostriedkov v‰etkého druhu
s v˘nimkou poistn˘ch udalostí, ktoré poisten˘ utrpí
ako osoba prepravovaná lietadlom urãen˘m k pre-
prave osôb. Za prepravovanú osobu sa nepovaÏuje
ãlen posádky lietadla, ako ani iná osoba ãinná pri
prevoze alebo obsluhe lietadla,

i) pri ‰portoch uveden˘ch v bode 7.6. t˘chto OPP,
j) v súvislosti s celo‰tátnymi alebo medzinárodn˘mi

pretekmi v lyÏovaní, v skokoch na lyÏiach, pretekmi
na boboch, skiboboch, saniach, skeletonoch a pri
oficiálnom tréningu k nim, na ktor˘ch sa poisten˘
aktívne zúãastnil ako súÈaÏiaci alebo trénujúci,

k) pri pouÏití motorového vozidla bez platného vo-
diãského preukazu,

l) úmyseln˘m sebapo‰kodením alebo pokusom o se-
bapo‰kodenie.

âlánok 18

Zánik poistenia

18.1. Základné poistenie a doplnkové poistenie pre daného
poisteného zanikne smrÈou poistenej osoby. Základné
aj doplnkové poistenie zanikne, ak poistená osoba
dov⁄‰i v˘stupn˘ vek pre dané poistenie stanoven˘
poisÈovateºom. Poistenie môÏe zaniknúÈ aj z dôvodov
uveden˘ch v bodoch 18.2. – 18.6.

18.2. Základné a doplnkové úrazové poistenie zaniká 
v súlade s ustanoveniami ãl. 10 a ãl. 22 VPP ÚP.

18.3. Základné poistenie denn˘ch dávok pri hospitalizácii
v dôsledku choroby alebo úrazu zaniká v súlade
s ustanoveniami ãl. 10 a ãl. 24 VPP DDH.

18.4. Základné poistenie denn˘ch dávok pri prácene-
schopnosti v dôsledku choroby alebo úrazu zaniká 
v súlade s ustanoveniami ãl. 10 a ãl. 24 VPP PN.

18.5. Ak zanikne posledné dojednané základné úrazové
a/alebo nemocenské poistenie pre danú poistenú
osobu a Ïiadne ìal‰ie základné poistenie nie je pre

danú osobu dojednané, zanikajú aj v‰etky uzatvorené
doplnkové poistenia pre danú osobu.

18.6. Po poistnej udalosti je moÏné v lehote jedného mesiaca
odo dÀa vyplatenia alebo odmietnutia poistného
plnenia poistnú zmluvu obojstranne vypovedaÈ.
V˘povedná lehota je jeden mesiac od doruãenia
v˘povede, jej uplynutím poistenie zaniká. V tomto
prípade má poisÈovateº nárok na pomernú ãasÈ
poistného do zániku poistenia.

18.7. Zánikom doplnkového poistenia zaniká len konkrétne
doplnkové poistenie, pokiaº nie je ìalej uvedené inak.

18.8. PoisÈovateº má právo na poistné a na poplatky do
zániku základného poistenia, resp. doplnkového
poistenia.

C. ZÁKLADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE

âlánok 19

SmrÈ následkom úrazu

Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie smrti následkom
úrazu a poãas poistenia do‰lo k úmrtiu poistenej osoby
následkom úrazu, priãom smrÈ nastala najneskôr do troch
rokov od úrazu, poskytne poisÈovateº poistné plnenie podºa
zásad uveden˘ch vo VPP ÚP, v t˘chto OPP a v poistnej
zmluve.

âlánok 20

SmrÈ následkom úrazu s dvojnásobn˘m plnením
v prípade smrti úrazom v motorovom vozidle

20.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie smrti
následkom úrazu s dvojnásobn˘m plnením v prípade
smrti úrazom v motorovom vozidle a poãas poistenia
do‰lo k úmrtiu poistenej osoby následkom úrazu,
priãom smrÈ nastala najneskôr do troch rokov od úrazu,
poskytne poisÈovateº poistné plnenie podºa zásad uve-
den˘ch vo VPP ÚP, v t˘chto OPP a v poistnej zmluve.

20.2. Ak bola poãas trvania poistenia pri prevádzke
motorového vozidla (urãeného na dopravu osôb) s ma-
ximálnym poãtom 7 sedadiel spôsobená poistenému
smrÈ následkom úrazu, ktorá nastala najneskôr do
troch rokov od úrazu, vyplatí poisÈovateº dvojnásobok
dohodnutej poistnej sumy uvedenej v poistnej 
zmluve.

20.3. Poistnou udalosÈou smrti následkom úrazu v mo-
torovom vozidle je úraz poisteného, ktor˘ mu spôsobil
smrÈ, a ktor˘ nastal poãas trvania poistenia pri ìalej
uvedenej ãinnosti:
a) úrazy pri uvádzaní motoru do chodu bezprostredne

pred zaãatím jazdy,
b) úrazy pri nastupovaní alebo vystupovaní z mo-

torového vozidla,
c) úrazy dopravovan˘ch osôb, ku ktor˘m dôjde za

jazdy motorového vozidla alebo pri jeho havárii,
d) úrazy pri krátkodob˘ch zastávkach motorového

vozidla, pokiaº k úrazu dopravovanej osoby dôjde vo
vozidle alebo v jeho blízkosti, v priestore urãenom
na jazdu motorov˘m vozidlom,

e) úrazy dopravovan˘ch osôb pri odstraÀovaní beÏn˘ch
porúch motorového vozidla.

20.4. Za úrazy v motorovom vozidle sa nepovaÏujú:
a) úrazy osôb dopravovan˘ch na miestach vozidla,

ktoré nie sú urãené na dopravu osôb (stúpaãky,
blatníky, kapota a pod.),

b) úrazy pri úãasti na r˘chlostn˘ch pretekoch a na
pretekoch s r˘chlostnou vloÏkou (vrátane tréningu),

c) úrazy pri vykonávaní typov˘ch skú‰ok r˘chlosti,
b⁄zd, prevrátenia a stability vozidla, dojazdu
s najväã‰ou r˘chlosÈou, zabehávanie a pod.,

d) úrazy pri nakladaní a vykladaní tovaru,
e) úrazy osôb dopravovan˘ch vo vozidle r˘chlej

záchrannej sluÏby, autobusu, traktorov, motocyklov
a invalidn˘ch vozíkov,

f) úrazy osôb dopravovan˘ch v nákladn˘ch automo-
biloch v priestore pre náklad, a to aj v prípade, ak
tento bol pre dopravu osôb upraven ,̆

g) úrazy nesúvisiace s ãinnosÈami uveden˘mi v bode
20.3. t˘chto OPP.

âlánok 21

Trvalé následky úrazu

21.1. Trvalé následky úrazu bez progresie od 1 %
Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie trval˘ch
následkov úrazu bez progresie od 1 % a poãas pois-
tenia do‰lo k úrazu poistenej osoby, ktor˘ zanechal
poistenému trvalé následky v rozsahu 1 % a viac podºa
oceÀovacej tabuºky B, poskytne poisÈovateº poistné
plnenie v závislosti od v˘‰ky poistnej sumy pre toto
riziko dohodnutej v poistnej zmluve a podºa zásad
uveden˘ch vo VPP ÚP, v t˘chto OPP a v poistnej zmluve.

21.2. Trvalé následky úrazu s progresiou od 1 % alebo
od 10 %

21.2.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie trval˘ch
následkov úrazu s progresiou od 1 %, resp. pois-
tenie trval˘ch následkov úrazu s progresiou od 10 %
a poãas poistenia do‰lo k úrazu poistenej osoby,
ktor˘ zanechal poistenému trvalé následky v roz-
sahu 1 % a viac podºa oceÀovacej tabuºky B, resp.
v rozsahu 10 % a viac podºa oceÀovacej tabuºky B,
poskytne poisÈovateº poistné plnenie v závislosti od
ich rozsahu podºa oceÀovacej tabuºky B, podºa
zásad uveden˘ch vo VPP ÚP, v t˘chto OPP
a v poistnej zmluve a podºa nasledujúcej tabuºky:

21.2.2. Ak úraz zanechal poistenému trvalé následky 
v rozsahu niÏ‰om ako 1 %, resp. niÏ‰om ako 10 %,
poisten˘ nemá nárok na plnenie z tohto poistenia.

21.3. Zlomeniny
Odli‰ne od VPP ÚP sa dojednáva, Ïe súãasÈou poistenia
trval˘ch následkov úrazu podºa bodu 21.1. alebo podºa
bodu 21.2. je aj poistenie zlomenín u detí.

21.3.1. KaÏdé poistené dieÈa do veku 18 rokov má poistené
úplné zlomeniny dlh˘ch kostí, kostí lebeãn˘ch, panvy
a ostatn˘ch kostí.

21.3.2. PoisÈovateº vyplatí v prípade poistnej udalosti
poistnú sumu vo v˘‰ke 40 Eur za úplné zlomeniny
dlh˘ch kostí, kostí lebeãn˘ch a panvy a vo v˘‰ke 
20 Eur za ostatné zlomeniny. Maximálne poistné
plnenie je 60 Eur na jednu poistnú udalosÈ.

âlánok 22

Prémiová ochrana

22.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie prémiovej
ochrany a poãas poistenia do‰lo k úrazu poistenej
osoby, ktor˘ zanechal poistenému trvalé následky 
v rozsahu 50 % a viac podºa oceÀovacej tabuºky B,
vyplatí poisÈovateº poistné plnenie vo v˘‰ke dojednanej
poistnej sumy pre poistenie prémiovej ochrany podºa
zásad uveden˘ch vo VPP ÚP, v t˘chto OPP a v poistnej
zmluve.

22.2. Ak úraz zanechal poistenému trvalé následky v rozsahu
niÏ‰om ako 50 %, poisten˘ nemá nárok na plnenie
z poistenia prémiovej ochrany.

D. ZÁKLADNÉ NEMOCENSKÉ POISTENIE

âlánok 23

Denné dávky pri hospitalizácii v dôsledku 
choroby alebo úrazu

23.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie denn˘ch
dávok pri hospitalizácii v dôsledku choroby alebo úrazu
a poãas poistenia do‰lo k poskytnutiu nemocniãnej
lôÏkovej starostlivosti, ktorá je z lekárskeho hºadiska
nevyhnutná z dôvodu choroby alebo úrazu poisteného
v zmysle bodu 2.17. t˘chto OPP a ktorá nastala poãas
trvania poistenia po uplynutí ãakacej doby, poskytne
poisÈovateº poistné plnenie z tohto poistenia podºa
zásad uveden˘ch vo VPP DDH, v t˘chto OPP a v poistnej
zmluve.

23.2. Ak nastane úraz a bezprostredne po Àom (maximálne
do 24 hodín po úraze poisteného) nasleduje hospi-
talizácia, poskytne poisÈovateº plnenie vo v˘‰ke dvoj-
násobku dohodnutej dennej dávky.

23.3. Poistné pre poistenie denn˘ch dávok pri hospitalizácii
v dôsledku choroby alebo úrazu stanovuje poisÈovateº
na dobu 5 rokov s ohºadom na aktuálny vek a pohlavie
poisteného, na aktuálnu rizikovú skupinu podºa vyko-
návaného povolania, na vykonávanie ‰portu z ka-
tegórie VRâ a na zvolenú poistnú sumu (dennú dávku)
tohto poistenia. Po uplynutí päÈroãnej doby poisÈovateº
stanoví novú v˘‰ku poistného za toto poistenie
s ohºadom na aktuálny vek poisteného, na aktuálnu
rizikovú skupinu podºa vykonávaného povolania, na
vykonávanie ‰portu z kategórie VRâ a oznámi
poistníkovi novú v˘‰ku poistného na ìal‰ích päÈ rokov,
a to najneskôr v lehote dvoch mesiacov pred
splatnosÈou poistného za poistné obdobie, v ktorom sa
má v˘‰ka poistného zmeniÈ. Túto zmenu poistník

11

Rozsah V˘poãet v˘‰ky
trval˘ch následkov poistného plnenia

do 30 % vrátane jedennásobok
poistnej sumy

nad 30 % do 80 % vrátane PS x 30 % + 5 x PS 
x (% TN - 30 %) 

nad 80 % do 100 % vrátane PS x 30 % + 5 x PS
x (% TN - 30 %) + 6 x PS

x (% TN - 80 %)
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akceptuje úhradou nového poistného v plnej v˘‰ke;
pokiaº poistník túto zmenu poistenia neakceptuje
uveden˘m spôsobom, zniÏuje sa poistná suma (denná
dávka) pre daného poisteného k uvedenému
v˘roãnému dÀu v závislosti na pomere doteraj‰ieho
poistného, k novému poistnému. PäÈroãná doba, na
ktorú je poistné stanovené, zaãína plynúÈ dÀom
zaãiatku tohto poistenia alebo dÀom úãinnosti zmeny
tohto poistenia.

23.4. Okrem poistn˘ch udalostí uveden˘ch v ãl. 21, 22 a 23
VPP DDH poisÈovateº neplní ani za hospitalizácie:
– vo vojensk˘ch o‰etrovniach a vo väzensk˘ch nemoc-

niciach,
– ktoré vznikli v dôsledku pouÏívania diagnostick˘ch

a lieãebn˘ch metód, ktoré nie sú v‰eobecne vedecky
uznané,

– v súvislosti s ochorením alebo úrazom, ktoré vznikli
pred zaãiatkom poistenia a pre ktoré bol poisten˘
pred zaãiatkom poistenia lieãen ,̆ lekársky sledovan˘
alebo sa prejavili ich príznaky.

23.5. Odli‰ne od VPP DDH ãl. 23 písmeno c) sa dojednáva, Ïe
poisÈovateº poskytne poistné plnenie, pokiaº poisten˘
utrpel úraz v súvislosti s profesionálnym vykonávaním
‰portu.

âlánok 24

Denné dávky pri práceneschopnosti 
v dôsledku choroby alebo úrazu

24.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie denn˘ch
dávok pri práceneschopnosti v dôsledku choroby alebo
úrazu a poãas poistenia do‰lo k poistnej udalosti
v zmysle bodu 24.2., poskytne poisÈovateº poistné
plnenie z tohto poistenia podºa zásad uveden˘ch
vo VPP PN, v t˘chto OPP a v poistnej zmluve.

24.2. Odli‰ne od ãlánku 12 ods. 1 VPP PN sa dojednáva, Ïe
poistnou udalosÈou pre úãely poistenia dennej dávky
pri práceneschopnosti v dôsledku choroby alebo úrazu
je pracovná neschopnosÈ poisteného, ktorá nastala
poãas trvania poistenia po uplynutí ãakacej doby
a ìalej za predpokladu, Ïe pri nej dochádza k zníÏeniu
alebo strate príjmu poisteného a zároveÀ poisten˘
poberá poãas trvania práceneschopnosti náhradu
príjmu od zamestnávateºa alebo nemocenské podºa
príslu‰n˘ch právnych predpisov SR.

24.3. Odli‰ne od ãlánku 12 ods. 2 písmeno b) VPP PN sa
dojednáva, Ïe pre úãely tohto poistenia sa práce-
neschopnosÈou rozumie tak˘ stav poisteného, pri
ktorom bol poistenému príslu‰n˘m zdravotníckym
zariadením (ìalej len „o‰etrujúci lekár“) vystaven˘
doklad o pracovnej neschopnosti , vydan˘ na základe
príslu‰n˘ch právnych predpisov (pokiaº má poisten˘
nárok na nemocenské dávky podºa príslu‰n˘ch
právnych predpisov).

24.4. Odli‰ne od ãlánku 26 ods. 1 VPP PN sa dojednáva, Ïe
denná dávka sa vypláca od 1. dÀa práceneschopnosti,
ak táto trvala minimálne po dobu dohodnutú v poistnej
zmluve, teda aspoÀ 15 dní, resp. aspoÀ 22 dní, resp.
aspoÀ 29 dní, resp. aspoÀ 43 dní. V prípade poistnej
udalosti vzniknutej v dôsledku úrazu, ktor˘ si vyÏiadal
lekársky nevyhnutnú hospitalizáciu poisteného v zmys-
le bodu 2.17. trvajúcu dlh‰ie ako 7 dní (aspoÀ 8 dní),
vypláca poisÈovateº po dobu tejto hospitalizácie dvoj-
násobok dennej dávky dojednanej v poistnej zmluve.

24.5. Poistné pre poistenie denn˘ch dávok pri práce-
neschopnosti v dôsledku choroby alebo úrazu
stanovuje poisÈovateº na dobu 5 rokov s ohºadom
na aktuálny vek a pohlavie poisteného, na aktuálnu
rizikovú skupinu podºa vykonávaného povolania, na
vykonávanie ‰portu z kategórie VRâ a na zvolenú
poistnú sumu (dennú dávku) tohto poistenia. Po
uplynutí päÈroãnej doby poisÈovateº stanoví novú v˘‰ku
poistného za toto poistenie s ohºadom na aktuálny vek
poisteného, na aktuálnu rizikovú skupinu podºa
vykonávaného povolania, na vykonávanie ‰portu
z kategórie VRâ a oznámi poistníkovi novú v˘‰ku
poistného na ìal‰ích päÈ rokov, a to najneskôr v lehote
dvoch mesiacov pred splatnosÈou poistného za poistné
obdobie, v ktorom sa má v˘‰ka poistného zmeniÈ. Túto
zmenu poistník akceptuje úhradou nového poistného
v plnej v˘‰ke; pokiaº poistník túto zmenu poistenia
neakceptuje uveden˘m spôsobom, zniÏuje sa poistná
suma (denná dávka) pre daného poisteného
k uvedenému v˘roãnému dÀu v závislosti na pomere
doteraj‰ieho poistného, k novému poistnému. PäÈroãná
doba, na ktorú je poistné stanovené, zaãína plynúÈ
dÀom zaãiatku tohto poistenia alebo dÀom úãinnosti
zmeny tohto poistenia.

24.6. Priemern˘ mesaãn˘ ãist˘ príjem a jeho dokladovanie
24.6.1. Priemern˘m mesaãn˘m ãist˘m príjmom sa pre

úãely tohto poistenia rozumie
a) priemern˘ mesaãn˘ príjem zo závislej ãinnosti 

a funkãné poÏitky v zmysle zákona o dani 
z príjmu, a to po odpoãte dane z príjmu,
poistného na sociálne zabezpeãenie a príspevku
na ‰tátnu politiku zamestnanosti, ako aj poistné
na v‰eobecné zdravotné poistenie,

b) priemern˘ mesaãn˘ príjem z podnikania a inej
samostatne zárobkovej ãinnosti v zmysle zákona
o dani z príjmov po odpoãte v˘davkov vyna-
loÏen˘ch na ich dosiahnutie, zaistenie a udrÏanie,
po odpoãte dane z príjmu a poistného na so-
ciálne zabezpeãenie, príspevkov na ‰tátnu poli-
tiku zamestnanosti a poistného na v‰eobecné
zdravotné poistenie, pokiaº nebolo poistné a prís-
pevok zahrnuté do t˘chto v˘davkov.

24.6.2. K zisteniu príjmov rozhodujúcich pre v˘platu dennej
dávky pri poistnej udalosti je poisten˘ povinn˘ na
ÏiadosÈ poisÈovateºa preukázaÈ v˘‰ku priemerného
mesaãného ãistého príjmu spôsobom vymedzen˘m
poisÈovateºom, a to dokladmi o v˘‰ke príjmu
za rozhodujúce obdobie pred vznikom poistnej
udalosti. Rozhodujúcim obdobím v zmysle t˘chto
OPP je posledn˘ ‰tvrÈrok alebo posledné zdaÀovacie
obdobie, ktoré predchádzalo poistnej udalosti podºa
toho, ktoré je pre poisteného priaznivej‰ie. Za t˘mto
úãelom je poisten˘ povinn˘ zbaviÈ mlãanlivosti
in‰titúcie a úrady, ktoré môÏu potrebné informácie
poskytnúÈ (zamestnávatelia, finanãné úrady, Sociál-
na poisÈovÀa), ãím sa rozumie aj udelenie písomnej
plnej moci poisÈovateºovi k nahliadnutiu do spisov
veden˘ch t˘mito in‰titúciami a úradmi.

24.6.3. ëalej je poisten˘ na v˘zvu poisÈovateºa povinn˘
doloÏiÈ v˘‰ku ak˘chkoºvek plnení, ktoré prijal od
zamestnávateºa, z nemocenského ãi dôchodkového
poistenia prípadne od ostatn˘ch poisÈovateºov 
k vyrovnaniu straty príjmu v dôsledku pracovnej
neschopnosti alebo ako od‰kodné pre chorobu 
z povolania alebo pracovn˘ úraz.

24.6.4. Ak sa poisten˘ stane osobou, ktorá nemá v zmysle
t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch podmienok Ïiadny ãist˘
príjem, poistenie zaniká za podmienok stanoven˘ch
v ãl. 25 písm. g) a h) VPP PN.

24.7. Minimálny ãist˘ príjem poisteného je suma
uvedená v poistnej zmluve, ktorá je najviac vo v˘‰ke
priemerného mesaãného ãistého príjmu poisteného.
Pokiaº priemern˘ mesaãn˘ ãist˘ príjem poisteného
klesne pod minimálny ãist˘ príjem, je poisten˘
povinn˘ nahlásiÈ túto zmenu poisÈovateºovi.

24.8. Pri stanovení poistnej sumy (dennej dávky) sa
vychádza z minimálneho ãistého príjmu poisteného
podºa bodu 24.7. uvedeného v poistnej zmluve.

24.9. Ak sa v priebehu poistenia zmenia pravidlá pre
v˘platu náhrady príjmu od zamestnávateºa a nemo-
cenského, je poisÈovateº oprávnen˘ prehodnotiÈ
v˘‰ku dojednanej poistnej sumy (dennej dávky) na
základe t˘chto skutoãností.

24.10. Ak má zmena uvedená v bode 24.9. vplyv na v˘‰ku
dojednanej poistnej sumy (dennej dávky) a/alebo
dojednaného poistného, oznámi poisÈovateº poist-
níkovi novú v˘‰ku poistnej sumy (dennej dávky)
a/alebo poistného, a to najneskôr v lehote dvoch
mesiacov pred splatnosÈou poistného za poistné
obdobie, v ktorom sa má v˘‰ka poistnej sumy (dennej
dávky) a/alebo poistného zmeniÈ. Pokiaº poisÈovateº
v lehote do jedného mesiaca od doruãenia
oznámenia neobdrÏí od poistníka písomné námietky,
Ïe so zmenou nesúhlasí, má sa za to, Ïe poistník na
návrh poisÈovateºa pristúpil a súhlasí so zmenou
poistnej sumy (dennej dávky) a/alebo poistného.

24.11. Ak poistník uplatnil v lehote stanovenej v bode
24.10. námietky a so zmenou poistnej sumy (dennej
dávky) a/alebo poistného podºa bodu 24.10.
nesúhlasil, poistenie denn˘ch dávok pri prácene-
schopnosti zanikne uplynutím posledného poistného
obdobia, ktoré predchádza poistnému obdobiu, od
ktorého sa majú poistná suma (denná dávka) a/alebo
poistné zmeniÈ.

24.12. PoisÈovateº pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo pri
zmene poistenia, ako aj pri ‰etrení poistn˘ch udalostí
skúma v˘‰ku priemerného  mesaãného ãistého príjmu
poisteného, ãi je dostatoãn˘ vzhºadom na stanovenú
poistnú sumu (dennú dávku) tohto poistenia.

24.13. Ak poisÈovateº pri poistnej udalosti zistí, Ïe priemern˘
mesaãn˘ ãist˘ príjem poisteného je niÏ‰í ako
minimálny ãist˘ príjem uveden˘ v poistnej zmluve,
má právo adekvátne zníÏiÈ poistné plnenie. V tomto
prípade patrí poistné poisÈovateºovi v plnej v˘‰ke aÏ
do konca poistného obdobia, v ktorom nastala
poistná udalosÈ. PoisÈovateº má právo zníÏiÈ alebo
odmietnuÈ poistné plnenie aj v prípade, ak bolo
za práceneschopnosÈ vyplatené poistné plnenie od
poisÈovateºa alebo od iného poisÈovateºa.

24.14. Poãas trvania poistenia môÏe ako poisten˘ tak aj
poistník navrhnúÈ, aby poistná suma a poistné boli

prispôsobené skutoãn˘m pomerom. Prispôsobenie
poistenia v tomto prípade nastáva odo dÀa úãinnosti
zmeny poistenia v zmysle ãl. 11 VPP PN.

24.15. Okrem poistn˘ch udalostí uveden˘ch v ãl. 21, 22 a 23
VPP PN poisÈovateº neplní ani v prípadoch, ak:
– práceneschopnosÈ vznikla v súvislosti s ochore-

ním chrbtice alebo kæbov a s jeho priamymi alebo
nepriamymi následkami poãas prv˘ch 2 rokov
od zaãiatku poistenia,

– práceneschopnosÈ vznikla v dôsledku pouÏívania
diagnostick˘ch a lieãebn˘ch metód, ktoré nie sú
v‰eobecne vedecky uznávané,

– práceneschopnosÈ vznikla v dôsledku kozmetic-
k˘ch úkonov, ktoré nie sú z lekárskeho hºadiska
nevyhnutné,

– práceneschopnosÈ bola priznaná pre ochorenie
alebo úraz, ktoré vznikli pred zaãiatkom poistenia
a pre ktoré bol poisten˘ pred zaãiatkom poistenia
lieãen ,̆ lekársky sledovan˘ alebo sa prejavili ich
príznaky.

24.16. V prípade práceneschopnosti vzniknutej v súvislosti
s ochorením chrbtice alebo kæbov plní poisÈovateº
poãas celej poistnej doby maximálne za jednu poist-
nú udalosÈ.

24.17. Ak bude dæÏka práceneschopnosti neúmerné dlh‰ia
ako je z lekárskeho hºadiska obvyklá priemerná doba
lieãenia pre dané ochorenie alebo následok úrazu,
a toto predæÏenie pracovnej neschopnosti nebude
v lekárskej dokumentácii dostatoãne zdôvodnené,
potom v˘‰ku poistného plnenia urãí poisÈovateº.

E. DOPLNKOVÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE

âlánok 25

Doba nevyhnutného lieãenia úrazu

25.1. Doba nevyhnutného lieãenia úrazu – denná dávka
od 8. alebo od 15. dÀa

25.1.1. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 1 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
je v poistnej zmluve dojednané poistenie doby
nevyhnutného lieãenia úrazu – denná dávka od 
8. dÀa alebo poistenie doby nevyhnutného lieãenia
úrazu – denná dávka od 15. dÀa a poãas poistenia
do‰lo k úrazu poisteného a doba, ktorá je podºa
poznatkov vedy obvykle potrebná na zahojenie
alebo ustálenie telesného po‰kodenia spôsobeného
úrazom (ìalej len „priemerná doba nevyhnutného
lieãenia“), je dlh‰ia ako 7 dní, resp. 14 dní (aspoÀ 
8 dní, resp. aspoÀ 15 dní), poskytne poisÈovateº
denné plnenie podºa zásad uveden˘ch vo VPP ÚP,
v t˘chto OPP a v poistnej zmluve za kaÏd˘ deÀ doby
nevyhnutného lieãenia, a to do maximálneho
rozsahu poãtu dní, ktor˘ zodpovedá príslu‰nému
telesnému po‰kodeniu stanovenému v ãasti pre
denné plnenie oceÀovacej tabuºky A.

25.1.2. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 2 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
nie je telesné po‰kodenie, ktoré bolo poistenému
spôsobené, uvedené v oceÀovacej tabuºke A v ãasti
pre denné plnenie, urãí sa v˘‰ka plnenia podºa poãtu
dní doby nevyhnutného lieãenia, ktorá je primeraná
povahe a rozsahu tohto telesného po‰kodenia (ìalej
len „primeraná doba nevyhnutného lieãenia“);
v t˘chto prípadoch poisÈovateº plní len vtedy, ak je
primeraná doba nevyhnutného lieãenia dlh‰ia neÏ 
7 dní, resp. 14 dní (aspoÀ 8 dní, resp. aspoÀ 15 dní).
Plnenie za primeranú dobu nevyhnutného lieãenia
telesného po‰kodenia spôsobeného úrazom urãí
poisÈovateº vo v˘‰ke závislej od poãtu dní, ktor˘m
zodpovedá primeraná doba nevyhnutného lieãenia.

25.1.3. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 3 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe
poisÈovateº nie je povinn˘ poskytnúÈ denné plnenie
za dni primeranej doby nevyhnutného lieãenia
úrazu, o ktoré táto doba nevyhnutného lieãenia
vlastného telesného po‰kodenia spôsobeného
úrazom presiahne maximálny poãet dní stanoven˘
pre jednotlivé telesné po‰kodenia v ãasti pre denné
plnenie oceÀovacej tabuºky A.

25.1.4. V prípadoch predæÏenej doby nevyhnutného lieãenia
v dôsledku po‰kodení na zdraví uveden˘ch v ãl. 12
ods. 2 písm. a), b), d) VPP ÚP alebo pre celkov˘
zdravotn˘ stav poisteného, ktor˘ nemá povahu
choroby, plní poisÈovateº aj za dni nevyhnutného
lieãenia, o ktoré primeraná doba nevyhnutného
lieãenia nepresiahne 20 % maximálneho poãtu dní
stanoveného pre jednotlivé telesné po‰kodenia
v ãasti pre denné plnenie oceÀovacej tabuºky A.

25.1.5. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 6 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
bolo poistenému spôsobené jedin˘m úrazom
niekoºko telesn˘ch po‰kodení, plní poisÈovateº
denné plnenie iba za dobu nevyhnutného lieãenia
toho po‰kodenia, ktoré je moÏné hodnotiÈ najvy‰‰ím
poãtom dní v oceÀovacej tabuºke A.
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25.1.6. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 7 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe
poisÈovateº poskytuje denné plnenie za dobu
nevyhnutného lieãenia, najviac v‰ak za dobu
jedného roka odo dÀa úrazu.

25.2. Doba nevyhnutného lieãenia úrazu – progresívne
plnenie DNL 3D

25.2.1. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 1 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
je v poistnej zmluve dojednané poistenie doby
nevyhnutného lieãenia úrazu – progresívne plnenie
DNL 3D a poãas poistenia do‰lo k úrazu poisteného
a doba, ktorá je podºa poznatkov vedy obvykle
potrebná na zahojenie alebo ustálenie telesného
po‰kodenia spôsobeného úrazom (ìalej len
„priemerná doba nevyhnutného lieãenia“), je dlh‰ia
ako dva t˘Ïdne, poskytne poisÈovateº denné plnenie
za kaÏd˘ deÀ doby nevyhnutného lieãenia podºa
zásad uveden˘ch vo VPP ÚP, v t˘chto OPP
a v poistnej zmluve, a to do maximálneho rozsahu
poãtu dní, ktor˘ zodpovedá príslu‰nému telesnému
po‰kodeniu stanovenému v ãasti pre denné plnenie
oceÀovacej tabuºky A.

25.2.2. Denné plnenie vyplatí poisÈovateº vo v˘‰ke
vypoãítanej sãítaním denného plnenia za kaÏd˘ deÀ
doby nevyhnutného lieãenia telesného po‰kodenia
spôsobeného úrazom vynásobeného príslu‰n˘m
prepoãtov˘m koeficientom takto:

25.2.3. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 2 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
nie je telesné po‰kodenie, ktoré bolo poistenému
spôsobené, uvedené v oceÀovacej tabuºke A v ãasti
pre denné plnenie, urãí sa v˘‰ka plnenia podºa poãtu
dní doby nevyhnutného lieãenia, ktorá je primeraná
povahe a rozsahu tohto telesného po‰kodenia (ìalej
len „primeraná doba nevyhnutného lieãenia“);
v t˘chto prípadoch poisÈovateº plní len vtedy, ak je
primeraná doba nevyhnutného lieãenia dlh‰ia ako
dva t˘Ïdne. Plnenie za primeranú dobu nevy-
hnutného lieãenia telesného po‰kodenia spôsobe-
ného úrazom urãí poisÈovateº vo v˘‰ke závislej od
poãtu dní, ktor˘m zodpovedá primeraná doba
nevyhnutného lieãenia.

25.2.4. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 3 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe
poisÈovateº nie je povinn˘ poskytnúÈ denné plnenie
za dni primeranej doby nevyhnutného lieãenia
úrazu, o ktoré táto doba nevyhnutného lieãenia
vlastného telesného po‰kodenia spôsobeného
úrazom presiahne maximálny poãet dní stanoven˘
pre jednotlivé telesné po‰kodenia v ãasti pre denné
plnenie oceÀovacej tabuºky A.

25.2.5. V prípadoch predæÏenej doby nevyhnutného lieãenia
v dôsledku po‰kodení na zdraví uveden˘ch v ãl. 12
ods. 2 písm. a), b), d) VPP ÚP alebo pre celkov˘
zdravotn˘ stav poisteného, ktor˘ nemá povahu
choroby, plní poisÈovateº aj za dni nevyhnutného
lieãenia, o ktoré primeraná doba nevyhnutného
lieãenia nepresiahne 20 % maximálneho poãtu dní
stanoveného pre jednotlivé telesné po‰kodenia
v ãasti pre denné plnenie oceÀovacej tabuºky A.

25.2.6. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 6 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
bolo poistenému spôsobené jedin˘m úrazom
niekoºko telesn˘ch po‰kodení, plní poisÈovateº
denné plnenie iba za dobu nevyhnutného lieãenia
toho po‰kodenia, ktoré je moÏné hodnotiÈ najvy‰‰ím
poãtom dní v oceÀovacej tabuºke A.

25.2.7. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 7 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe
poisÈovateº poskytuje denné plnenie za dobu
nevyhnutného lieãenia, najviac v‰ak za dobu
jedného roka odo dÀa úrazu.

25.3. Doba nevyhnutného lieãenia úrazu – percentuálne
plnenie DNL %

25.3.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie doby
nevyhnutného lieãenia úrazu – percentuálne plnenie
DNL % a poãas poistenia do‰lo k úrazu poisteného,
poskytne poisÈovateº poistné plnenie v dojednanej
forme a rozsahu stanovenom podºa zásad uve-
den˘ch vo VPP ÚP, v t˘chto OPP a v poistnej zmluve.

âlánok 26

Úrazová asistencia

26.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie úrazovej
asistencie a poãas poistenia do‰lo k úrazu poisteného
a súãasne sú splnené v‰etky podmienky uvedené
v bode 26.6.2., poskytne poisÈovateº poistné plnenie
podºa zásad uveden˘ch vo VPP ÚP, v t˘chto OPP
a v poistnej zmluve formou zabezpeãenia asistenãn˘ch

sluÏieb. Zabezpeãením asistenãn˘ch sluÏieb v zmysle
tohto poistenia sa rozumie, Ïe poisÈovateº prostred-
níctvom poskytovateºa asistenãn˘ch sluÏieb vykoná
úkony potrebné k poskytnutiu sluÏby poistenému.

26.2. Ak utrpel poisten˘ v rámci jednej poistnej udalosti
súãasne niekoºko telesn˘ch po‰kodení, plní poisÈovateº
za tieto po‰kodenia len raz, a to len za to telesné
po‰kodenie, z ktorého vypl˘va nárok na väã‰ie poistné
plnenie.

26.3. Ak bola poranená ãasÈ tela po‰kodená alebo bol
poranen˘ orgán po‰koden˘ uÏ pred úrazom, bude
poistné plnenie zníÏené, a to o percentuálny podiel
zodpovedajúci percentuálnemu vyjadreniu po‰kodenia
daného orgánu alebo ãasti tela pred úrazom.

26.4. Poskytnutie asistenãn˘ch sluÏieb v zmysle bodu 26.1.
nezakladá právny nárok na poistné plnenie z ostatn˘ch
poistení uveden˘ch v t˘chto OPP.

26.5. Toto poistenie sa dojednáva na dobu 1 roka s t˘m, Ïe
uplynutím doby na ktorú bolo dojednané, toto
poistenie nezaniká, pokiaº poisÈovateº alebo poistník
najmenej 6 t˘ÏdÀov pred uplynutím poistnej doby
neoznámi druhej strane, Ïe o ìal‰ie trvanie tohto
poistenia nemá záujem. Pokiaº toto poistenie neza-
nikne, predlÏuje sa za rovnak˘ch podmienok o rovnakú
dobu, na ktorú bolo dojednané, ak nebolo v poistnej
zmluve dohodnuté inak.

26.6. Asistenãné sluÏby
26.6.1. Asistenãnou sluÏbou sa rozumie poskytnutie vybra-

n˘ch sluÏieb uveden˘ch v písmenách A – F ·pecifiká-
cie rozsahu poskytovan˘ch asistenãn˘ch sluÏieb
(ìalej len „SRAS“), ktorá je neoddeliteºnou súãasÈou
t˘chto OPP.

26.6.2. Asistenãné sluÏby sú poskytované pri súãasnom
splnení nasledujúcich podmienok:
a) v dôsledku úrazu poisteného, ku ktorému dôjde 

v dobe platnosti poistenia, má poisten˘ obme-
dzenú sebestaãnosÈ v zmysle bodu 26.6.4.,

b) nárok na poistné plnenie je uplatnen˘ formou
telefonického alebo písomného podania Ïiadosti
o poskytnutie asistenãn˘ch sluÏieb, a to najdlh‰ie
do jedného roka odo dÀa úrazu,

c) v‰etky dokumenty vyÏiadané poisÈovateºom sú
doloÏené.

Pri splnení vy‰‰ie uveden˘ch podmienok budú po-
skytnuté vybrané asistenãné sluÏby v rozsahu uve-
denom v SRAS do jedného pracovného dÀa od dolo-
Ïenia v‰etk˘ch podkladov nevyhnutn˘ch pre rozhod-
nutie o nároku na poskytovanie asistenãnej sluÏby.

26.6.3. Lekár stanoven˘ poisÈovateºom stanovuje podºa
po‰kodenia spôsobeného úrazom typ asistenãnej
sluÏby podºa písmena A – F zo SRAS, ktorá bude
danému poistenému poskytnutá a zároveÀ lekár
stanoven˘ poisÈovateºom stanovuje aj dæÏku posky-
tovania vybran˘ch asistenãn˘ch sluÏieb. Nárok na
poskytovanie vybran˘ch asistenãn˘ch sluÏieb podºa
SRAS trvá po dobu obmedzenia sebestaãnosti
v dôsledku úrazu poisteného, maximálne v‰ak po
dobu 1 – 4 t˘ÏdÀov podºa posúdenia lekára stano-
veného poisÈovateºom.

26.6.4. Obmedzením sebestaãnosti sa rozumie zmena
funkcie pohybového aparátu následkom úrazu,
ktor˘ si vyÏiadal lekársky nevyhnutnú hospitalizáciu
poisteného v zmysle bodu 2.17. trvajúcu minimálne
48 hodín a ktorá v˘znamne ovplyvÀuje schopnosÈ
poisteného vykonávaÈ základné denné ãinnosti
v rozsahu obvyklom pred úrazom (najmä pohyb,
obliekanie, jedenie a prípravu jedla, um˘vanie
a osobnú hygienu, údrÏbu bytu a o‰atenia, prípadne
iné ãinnosti podºa posúdenia lekára stanoveného
poisÈovateºom). O rozsahu obmedzenia sebestaã-
nosti a následne o poskytnutí asistenãn˘ch sluÏieb
rozhoduje na základe predloÏen˘ch lekárskych 
správ lekár stanoven˘ poisÈovateºom.Trvanie nároku
na poskytovanie asistenãn˘ch sluÏieb môÏe byÈ
lekárom, ktorého stanoví poisÈovateº, preskúman˘
tieÏ v priebehu poskytovania asistenãn˘ch sluÏieb.

26.6.5. Asistenãné sluÏby môÏu byÈ poskytnuté v priebehu
jedného poistného roka maximálne k trom úrazom.

26.6.6. Asistenãné sluÏby sú poskytované v˘luãne na území
Slovenskej republiky.

âlánok 27

Denné dávky pri hospitalizácii v dôsledku úrazu

27.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie denn˘ch
dávok pri hospitalizácii v dôsledku úrazu a poãas
poistenia do‰lo k úrazu, v dôsledku ktorého je poisten˘
hospitalizovan˘ v zmysle bodu 2.17. t˘chto OPP,
poskytne poisÈovateº dennú dávku uvedenú v poistnej
zmluve za kaÏd˘ kalendárny deÀ hospitalizácie 
v dôsledku úrazu podºa zásad uveden˘ch vo VPP ÚP,
v t˘chto OPP a v poistnej zmluve.

27.2. Odli‰ne od ãlánku 13 ods. 2 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe
poistenie dennej dávky pri hospitalizácii v dôsledku
úrazu sa vzÈahuje iba na hospitalizáciu poskytnutú na
území SR.

27.3. Ústavné pobyty (hospitalizácia) k o‰etreniu zubov 
a zákroky v oblasti zubnej a ãeºustnej chirurgie v dô-
sledku úrazu sa povaÏujú za lekársky nevyhnutné iba
vtedy, ak z lekárskych dôvodov nie je moÏné
ambulantné o‰etrenie.

27.4. Dennú dávku pri hospitalizácii v dôsledku úrazu
poskytuje poisÈovateº s ãasov˘m obmedzením, t. j.
maximálne poãas 60 dní v priebehu ‰tyroch rokov od
dátumu vzniku poistnej udalosti (úrazu).

27.5. Ak dôjde v ãase hospitalizácie v dôsledku úrazu k ìal-
‰iemu úrazu s nutnosÈou hospitalizácie (t. j. v prípade
súbeÏnosti nevyhnutnej hospitalizácie v dôsledku
viacer˘ch úrazov s rozdielnym dátumom zaãiatku),
zapoãítava sa hospitalizácia v dÀoch súbeÏnosti tak, Ïe
poisÈovateº poskytne dennú dávku za kaÏd˘ deÀ
súbeÏnosti iba raz.

27.6. Nárok na poskytnutie dennej dávky pri hospitalizácii 
v dôsledku úrazu nevzniká za dni, kedy sa poisten˘
v nemocnici nezdrÏoval (preru‰enie hospitalizácie) ale-
bo ak nemocniãné o‰etrovanie trvalo menej neÏ 24 ho-
dín. DeÀ, kedy bol poisten˘ prijat˘ do nemocniãného
o‰etrovania a deÀ, kedy bol z tohto o‰etrovania prepus-
ten˘ sa sãítajú a povaÏujú sa za jeden deÀ hospita-
lizácie.

27.7. Poisten ,̆ resp. zákonn˘ zástupca poisteného dieÈaÈa je
povinn˘ zároveÀ s vyplnen˘m oznámením o poistnej
udalosti z úrazového poistenia predloÏiÈ potvrdenie 
o dæÏke poskytnutej nevyhnutnej hospitalizácie a kópiu
prepú‰Èacej správy lekára ako doklad na posúdenie
vzniku nároku na dennú dávku pri hospitalizácii
následkom úrazu.

27.8. V prípade dlhodobej hospitalizácie poskytne poisÈo-
vateº na ÏiadosÈ poisteného, resp. zákonného zástupcu
poisteného dieÈaÈa, po predloÏení príslu‰n˘ch dokladov
primeranú zálohu na plnenie, najskôr v‰ak po uplynutí
jedného mesiaca od dátumu vzniku poistnej udalosti
a po zistení nároku na poistné plnenie.

27.9. PoisÈovateº neposkytne dennú dávku pri hospitalizácii 
v dôsledku úrazu, ak zomrie poisten˘ do jedného
mesiaca od úrazu.

27.10. Okrem poistn˘ch udalostí uveden˘ch v ãlánku 14, 20
a 21 VPP ÚP poisÈovateº neplní ani za hospitalizáciu
v súvislosti s úrazom, ktor˘ vznikol pred zaãiatkom
poistenia a pre ktor˘ bol poisten˘ pred zaãiatkom
poistenia lieãen ,̆ lekársky sledovan˘ alebo sa
prejavili jeho príznaky.

âlánok 28

Bolestné

28.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie
bolestného a poãas poistenia do‰lo k úrazu poisteného,
v dôsledku ktorého bola nevyhnutná jeho nepretrÏitá
hospitalizácia v zmysle bodu 2.17. t˘chto OPP trvajúca
dlh‰ie ako 14 dní (aspoÀ 15 dní), poskytne poisÈovateº
poistné plnenie vo v˘‰ke dojednanej poistnej sumy
podºa zásad uveden˘ch vo VPP ÚP, v t˘chto OPP
a v poistnej zmluve.

28.2. Poisten˘ má nárok na poistné plnenie len za prvú
nepretrÏitú hospitalizáciu, za opakovanú hospitalizáciu
v súvislosti s t˘m ist˘m úrazom mu plnenie nepatrí.

28.3. Odli‰ne od ãlánku 13 ods. 2 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe
poistenie bolestného sa vzÈahuje iba na hospitalizáciu
poskytnutú na území SR.

28.4. Poisten ,̆ resp. zákonn˘ zástupca poisteného dieÈaÈa je
povinn˘ zároveÀ s vyplnen˘m oznámením o poistnej
udalosti z úrazového poistenia predloÏiÈ potvrdenie 
o dæÏke poskytnutej nevyhnutnej hospitalizácie a kópiu
prepú‰Èacej správy lekára ako doklad na posúdenie
vzniku nároku na bolestné.

28.5. Okrem poistn˘ch udalostí uveden˘ch v ãlánku 14, 20 
a 21 VPP ÚP poisÈovateº neplní ani za hospitalizáciu
v súvislosti s úrazom, ktor˘ vznikol pred zaãiatkom
poistenia a pre ktor˘ bol poisten˘ pred zaãiatkom
poistenia lieãen ,̆ lekársky sledovan˘ alebo sa prejavili
jeho príznaky.

âlánok 29

Invalidita následkom úrazu

29.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie invalidity
následkom úrazu a poãas poistenia do‰lo k úrazu
poisteného, v dôsledku ktorého mu bola priznaná plná
invalidita v zmysle bodu 2.16. t˘chto OPP, poskytne
poisÈovateº poistné plnenie vo v˘‰ke dojednanej
poistnej sumy podºa zásad uveden˘ch vo VPP ÚP,
v t˘chto OPP a v poistnej zmluve.

29.2. Poistenie pre prípad invalidity následkom úrazu zaniká
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okrem prípadov uveden˘ch vo VPP ÚP aj vyplatením
poistného plnenia podºa bodu 29.1.

âlánok 30

Náklady spojené s úrazom

30.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie nákladov
spojen˘ch s úrazom a poãas poistenia do‰lo k úrazu
poisteného, ktor˘ si vyÏiadal nevyhnutnú záchranu,
nevyhnutn˘ transport alebo zabezpeãenie prv˘ch
zdravotníckych pomôcok, poskytne poisÈovateº poistné
plnenie do v˘‰ky dojednanej poistnej sumy podºa zásad
uveden˘ch vo VPP ÚP, v t˘chto OPP a v poistnej zmluve.

30.2. Za náklady spojené s úrazom sa povaÏujú:
a) náklady na záchranu:

– nevyhnutné náklady, ak sa poistenému stane
úraz a jeho následkom sa ocitne v núdzovej
situácii a musí byÈ zachraÀovan ,̆

– nevyhnutné náklady, ak poisten˘ zomrie násled-
kom úrazu a jeho telo musí byÈ vyslobodené,

– preukázateºné náklady na hºadanie poisteného 
a na jeho transport k najbliÏ‰ej zjazdnej ceste
alebo k nemocnici leÏiacej najbliÏ‰ie k miestu
úrazu.

b) náklady na transport:
– z miesta úrazu do miesta jeho bydliska,
– z nemocnice, v ktorej sa nachádza po úraze do

miesta jeho bydliska,
– z miesta úrazu do nemocnice, ktorá je k jeho

bydlisku najbliÏ‰ie.
c) úãelne vynaloÏené náklady na:

– prvé zabezpeãenie umel˘ch konãatín, umel˘ch
telesn˘ch orgánov,

– prvé zabezpeãenie invalidného vozíka, in˘ch
zdravotníckych pomôcok.

30.3. Za náklady spojené s úrazom sa povaÏujú aj náklady
nevyhnutne vynaloÏené horskou záchrannou sluÏbou
(ìalej len „HZS“), obãianskymi zdruÏeniami a in˘mi
právnick˘mi a fyzick˘mi osobami, ktoré vykonávajú
záchrannú ãinnosÈ v horsk˘ch oblastiach v spolupráci 
s HZS na záchranu poisteného v horsk˘ch oblastiach,
vrátane priepastí a jask˘À v prípade bezprostredného
ohrozenia Ïivota alebo zdravia poisteného. PoisÈovateº
uhradí nevyhnutné a odôvodnené náklady na technické
zabezpeãenie zvozu, zná‰ania, vyslobodenia, pátrania
po poistenom a prevozu poisteného do najbliÏ‰ieho
zdravotníckeho zariadenia, ktoré je svojou ‰peciali-
záciou a vybavením schopné poskytnúÈ poistenému
pomoc vzhºadom k jeho zdravotnému stavu.

30.4. Náklady spojené s úrazom sú hradené maximálne do
v˘‰ky dojednanej poistnej sumy, a to iba vtedy, ak nie
sú hradené zo sociálneho zabezpeãenia alebo zdra-
votného poistenia poisteného.

30.5. Náklady spojené s úrazom sa preplácajú na základe
predloÏeného úãtu, ak boli úãelne vynaloÏené a ná-
klady uvedené v bode 30.2. b) a 30.2. c) musia byÈ
navy‰e odporuãené lekárom.

30.6. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie za náklady na
záchranu podºa bodu 30.2. a) iba za záchranu na území
Slovenskej republiky. PoisÈovateº poskytne poistné
plnenie za náklady na transport podºa bodu 30.2. b) iba
za transport na území Slovenskej republiky.

âlánok 31

Od‰kodné definovan˘ch úrazov s asistenciou

31.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie
od‰kodného definovan˘ch úrazov s asistenciou a poãas
poistenia do‰lo k úrazu poisteného, ktor˘ je uveden˘ 
v Tabuºke od‰kodnenia definovan˘ch úrazov s asis-
tenãn˘mi sluÏbami (ìalej len „TDUA“), ktorá je
neoddeliteºnou súãasÈou t˘chto OPP, poskytne pois-
Èovateº poistné plnenie podºa zásad uveden˘ch vo VPP
ÚP, v t˘chto OPP a v poistnej zmluve formou jedno-
razovej v˘platy. V takomto prípade bude vyplatené
poistné plnenie urãené ako percentuálny podiel
uveden˘ pri konkrétnom úraze v TDUA z dojednanej
poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

31.2. Ak utrpel poisten˘ v rámci jednej poistnej udalosti
súãasne niekoºko telesn˘ch po‰kodení uveden˘ch 
v TDUA, plní poisÈovateº za tieto po‰kodenia len raz,
a to len za to telesné po‰kodenie, z ktorého vypl˘va
nárok na vy‰‰ie poistné plnenie. Limit poistného
plnenia pre jednu poistnú udalosÈ je poistná suma
uvedená v poistnej zmluve.

31.3. Ak bola poranená ãasÈ tela po‰kodená alebo bol
poranen˘ orgán po‰koden˘ uÏ pred úrazom, bude
poistné plnenie zníÏené, a to o percentuálny podiel
zodpovedajúci percentuálnemu vyjadreniu po‰kodenia
daného orgánu alebo ãasti tela pred úrazom.

31.4. Poskytnutie asistenãn˘ch sluÏieb v zmysle bodu 31.6.
nezakladá právny nárok na poistné plnenie formou

jednorazovej v˘platy podºa bodu 31.1. ani z ostatn˘ch
poistení uveden˘ch v t˘chto OPP.

31.5. Toto poistenie sa dojednáva na dobu 1 roka s t˘m, Ïe
uplynutím doby na ktorú bolo dojednané, toto
poistenie nezaniká, pokiaº poisÈovateº alebo poistník
najmenej 6 t˘ÏdÀov pred uplynutím poistnej doby
neoznámi druhej strane, Ïe o ìal‰ie trvanie tohto
poistenia nemá záujem. Pokiaº toto poistenie
nezanikne, predlÏuje sa za rovnak˘ch podmienok
o rovnakú dobu, na ktorú bolo dojednané, ak nebolo
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

31.6. Asistenãné sluÏby
31.6.1. V prípade úrazu uvedeného v TDUA má poisten˘

zároveÀ nárok na poskytnutie asistenãn˘ch sluÏieb 
v rozsahu a po dobu, ktoré sú uvedené v TDUA.

31.6.2. Asistenãnou sluÏbou sa rozumie poskytnutie sluÏieb
uveden˘ch v TDUA.

31.6.3. Asistenãné sluÏby v zmysle TDUA sú poskytované pri
súãasnom splnení nasledujúcich podmienok:
a) úraz poisteného, ku ktorému dôjde v dobe

platnosti poistenia, je uveden˘ v TDUA,
b) nárok na poistné plnenie je uplatnen˘ formou

telefonického alebo písomného podania Ïiadosti
o poskytnutie asistenãn˘ch sluÏieb, a to najdlh‰ie
do jedného roka odo dÀa úrazu,

c) v dôsledku úrazu uvedeného v TDUA dôjde 
k obmedzeniu sebestaãnosti poisteného v zmysle
bodu 31.6.5.,

d) v‰etky dokumenty vyÏiadané poisÈovateºom sú
doloÏené.

31.6.4. Pri splnení vy‰‰ie uveden˘ch podmienok budú
poskytnuté asistenãné sluÏby v rozsahu uvedenom 
v TDUA do jedného pracovného dÀa od doloÏenia
v‰etk˘ch podkladov nevyhnutn˘ch pre rozhodnutie
o nároku na poskytovanie asistenãnej sluÏby. Nárok
na poskytovanie asistenãn˘ch sluÏieb v rozsahu
uvedenom v TDUA trvá po dobu obmedzenia se-
bestaãnosti v dôsledku úrazu poisteného, maxi-
málne v‰ak po dobu uvedenú v TDUA.

31.6.5. Obmedzením sebestaãnosti sa rozumie zmena
funkcie pohybového aparátu následkom úrazu,
ktor˘ si vyÏiadal lekársky nevyhnutnú hospitalizáciu
poisteného v zmysle bodu 2.17. trvajúcu minimálne
48 hodín a ktorá v˘znamne ovplyvÀuje schopnosÈ
poisteného vykonávaÈ základné denné ãinnosti
v rozsahu obvyklom pred úrazom (najmä pohyb,
obliekanie, jedenie a prípravu jedla, um˘vanie
a osobnú hygienu, údrÏbu bytu a o‰atenia, prípadne
iné ãinnosti podºa posúdenia lekára stanoveného
poisÈovateºom). O rozsahu obmedzenia sebestaã-
nosti a následne o poskytnutí asistenãn˘ch sluÏieb
rozhoduje na základe predloÏen˘ch lekárskych 
správ lekár stanoven˘ poisÈovateºom. Trvanie ná-
roku na poskytovanie asistenãn˘ch sluÏieb môÏe 
byÈ lekárom, ktorého stanoví poisÈovateº, pre-
skúman˘ tieÏ v priebehu poskytovania asistenãn˘ch
sluÏieb.

31.6.6. Asistenãné sluÏby môÏu byÈ poskytnuté v priebehu
jedného poistného roka maximálne k trom úrazom
uveden˘m v TDUA.

31.6.7. Asistenãné sluÏby sú poskytované v˘luãne na území
Slovenskej republiky.

F. DOPLNKOVÉ NEMOCENSKÉ POISTENIE

âlánok 32

Medicínska asistencia

32.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie medi-
cínskej asistencie a poãas poistenia do‰lo k poistnej
udalosti podºa bodu 32.2., poskytne poisÈovateº poist-
né plnenie podºa zásad uveden˘ch v t˘chto OPP
a v poistnej zmluve formou zabezpeãenia sluÏieb.
Zabezpeãením sluÏieb v zmysle tohto poistenia sa ro-
zumie forma poistného plnenia, kedy poisÈovateº
prostredníctvom poskytovateºa asistenãn˘ch sluÏieb
vykoná úkony potrebné k poskytnutiu sluÏby poiste-
nému v rozsahu a podºa limitov uveden˘ch v Tabuºke
sluÏieb medicínskej asistencie (ìalej len „TSMA“),
ktorá je neoddeliteºnou súãasÈou poistnej zmluvy.

32.2. Poistnou udalosÈou sa rozumie potreba získania
informácií súvisiacich so zdravotn˘m stavom alebo
zmenou zdravotného stavu poisteného, ktorá nastala 
v dobe trvania poistenia a s ktorou je spojen˘ vznik
povinnosti poisÈovateºa poskytnúÈ poistné plnenie.

32.3. Poistné plnenie je poskytované poistenému formou
telefonickej asistenãnej sluÏby za úãelom poskytnutia
informácií súvisiacich so zdravotn˘m stavom poiste-
ného. Rozsah poistného plnenia je bliÏ‰ie ‰pecifikovan˘
v tabuºke TSMA.

32.4. Poistník a poisten˘ súhlasí s vyhotovením nahrávok
prichádzajúcich i odchádzajúcich telefonick˘ch hovorov

poskytovateºom asistenãn˘ch sluÏieb na zvukov˘
záznam a s pouÏitím takéhoto záznamu v súvislosti so
zmluvn˘m alebo in˘m právnym vzÈahom pre úãely
poisÈovacej ãinnosti a ìal‰ích ãinností vymedzen˘ch
zákonom o poisÈovníctve. Poskytovateº asistenãn˘ch
sluÏieb bude záznam telefonického hovoru uchovávaÈ
po dobu platnosti tohto poistenia s t˘m, Ïe po uplynutí
tejto doby bude moÏné záznam vyuÏiÈ len za úãelom
ochrany práv poisÈovateºa a poskytovateºa asis-
tenãn˘ch sluÏieb v Àom obsiahnut˘ch osobn˘ch údajov
poisteného a poistníka a to najmä ako dôkazn˘
prostriedok v súdnom, správnom ãi inom konaní,
ktorého úãastníkom  je poisÈovateº, poskytovateº asis-
tenãn˘ch sluÏieb, poistník alebo poisten .̆ Poisten˘ 
a poistník súhlasia s t˘m, Ïe ich osobné údaje, ktoré
oznámili poskytovateºovi asistenãn˘ch sluÏieb a ktoré
sú obsiahnuté vo zvukovom zázname hovoru, budú 
v jeho rámci drÏané po dobu a za úãelom uchovania
záznamu.

32.5. Medicínska asistencia sa dojednáva na dobu 1 roka 
s t˘m, Ïe uplynutím doby, na ktorú bolo toto poistenie
dojednané, toto poistenie nezaniká, pokiaº poisÈovateº
alebo poistník najmenej 6 t˘ÏdÀov pred uplynutím
poistnej doby neoznámi druhej strane, Ïe na ìal‰om
trvaní tohto poistenia nemá záujem. Pokiaº toto
poistenie nezanikne, predlÏuje sa za rovnak˘ch pod-
mienok o rovnakú dobu, na ktorú bolo dojednané, ak
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.

32.6. Medicínska asistencia je poskytovaná v˘luãne na území
Slovenskej republiky.

G. ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA

âlánok 33

Doklady poisÈovateºa

Doklady, ktoré zabezpeãuje poisÈovateº v súlade so v‰e-
obecn˘mi poistn˘mi podmienkami, t˘mito OPP a s poistnou
zmluvou na svoje náklady, predov‰etk˘m lekárske správy,
lekárske posudky a doÏiadania, za ktoré hradí honorár, sa
stávajú jeho v˘hradn˘m vlastníctvom a ako jedin˘ subjekt je
aj oprávnen˘ s nimi nakladaÈ. PoisÈovateº teda nie je povinn˘
poskytovaÈ ani ich kópie na ÏiadosÈ poisteného, zákonného
zástupcu poisteného splnomocnenej ãi oprávnenej osoby
a pod. Na ÏiadosÈ uveden˘ch osôb v‰ak poisÈovateº môÏe na
základe preukázania právneho titulu, uplatÀovania Ïiadosti
a po následnej identifikácii t˘chto osôb podºa identifi-
kaãného dokladu umoÏniÈ nahliadnutie do spisu poistnej
udalosti.

âlánok 34

Doruãovanie písomností

34.1. Písomnosti poisÈovateºa urãené pre poistníka a/alebo
poisteného sa doruãujú na poslednú známu adresu
poistníka a/alebo poisteného. Poistník a/alebo poisten˘
je povinn˘ písomne oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu
svojej adresy/sídla alebo priezviska bez zbytoãného
odkladu. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa
splní, len ão ju poistník a/alebo poisten˘ prevezme. Ak
sa písomnosÈ pre nezastihnutie adresáta uloÏí na po‰te
a adresát si ju v príslu‰nej lehote nevyzdvihne,
povaÏuje sa písomnosÈ za doruãenú dÀom, kedy bola
uloÏená, aj keì sa adresát o jej uloÏení nedozvedel.
V prípade, keì bola písomnosÈ vrátená poisÈovateºovi
ako nedoruãiteºná z dôvodu zmeny adresy, povaÏuje sa
za doruãenú dÀom jej vrátenia.

34.2. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní aj
vtedy, ak doruãenie písomnosti bolo zmarené konaním
alebo opomenutím poistníka a/alebo poisteného.
Úãinky doruãenia nastanú aj vtedy, ak poistník a/alebo
poisten˘ prijatie písomnosti odmietne.

34.3. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi a/alebo
poistenému alebo inej oprávnenej osobe sa doruãujú
spravidla po‰tou alebo in˘m subjektom oprávnen˘m
doruãovaÈ zásielky, môÏu v‰ak byÈ doruãené aj priamo
poisÈovateºom.

34.4. PoisÈovateº je oprávnen˘ vyuÏiÈ aj alternatívne
komunikaãné prostriedky (napr. telefón, e-mail, fax) pre
vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisten˘m
a osobou oprávnenou k prevzatiu poistného plnenia
v súvislosti so správou poistenia, rie‰ením poistn˘ch
udalostí a ponukou produktov a sluÏieb poisÈovateºa
a spolupracujúcich obchodn˘ch partnerov. Tieto pros-
triedky slúÏia k ur˘chleniu vzájomnej komunikácie,
av‰ak nenahradzujú písomnú formu úkonov v prípa-
doch, kedy písomnú formu vyÏaduje zákon, prípadne
poistná zmluva. Písomnosti doruãované prostred-
níctvom faxu sa povaÏujú za doruãené vytlaãením
správy o ich odoslaní. Písomnosti doruãené e-mailom
platia za doruãené nasledujúci deÀ po ich odoslaní, ak
sa nepreukáÏe skor‰í termín doruãenia.
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vybavovanie sÈaÏnosti ukonãiÈ a sÈaÏnosÈ bude po-
vaÏovaná za neopodstatnenú.

âlánok 38

Príslu‰nosÈ súdov

V‰etky spory akéhokoºvek druhu, ktoré môÏu vzniknúÈ na
základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s Àou medzi pois-
Èovateºom a poistníkom, poisten˘m alebo in˘mi oprávnen˘mi
osobami, spadajú do právomoci súdov SR a budú rozho-
dované podºa právneho poriadku SR.

âlánok 39

Od ustanovení t˘chto Osobitn˘ch poistn˘ch podmienok je
moÏné sa odch˘liÈ v poistnej zmluve.

âlánok 40

Tieto OPP nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 01.06.2011 a vzÈahujú
sa na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto OPP.

15

âlánok 35

Ochrana osobn˘ch údajov

Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, Ïe
osobné údaje uvedené v poistnej zmluve poskytol
poisÈovateºovi v zmysle príslu‰n˘ch v‰eobecne záväzn˘ch
právnych predpisov ako osobné údaje nevyhnutné na úãely
uzatvorenia tejto poistnej zmluvy a správy poistenia, za
úãelom ochrany poisÈovateºa, uplatÀovania práv poisÈovateºa
voãi poistníkovi, poistenému alebo in˘m dotknut˘m osobám,
zdokumentovania ãinnosti poisÈovateºa, na úãely v˘konu
dohºadu a na plnenie povinností a úloh poisÈovateºa podºa
zákona o poisÈovníctve a osobitn˘ch právnych predpisov
a berie t˘mto na vedomie, Ïe poisÈovateº bude spracovávaÈ
jeho osobné údaje za vy‰‰ie uveden˘m úãelom. AÏ do
vysporiadania v‰etk˘ch práv a povinností vypl˘vajúcich zo
vzÈahu zaloÏeného poistnou zmluvou dáva poisÈovateºovi
v˘slovn˘ písomn˘ súhlas s poskytnutím a sprístupnením
t˘chto osobn˘ch údajov zaisÈovniam, ìalej subjektom
patriacim do skupiny, ktorej súãasÈou je poisÈovateº, ako aj
zmluvn˘m partnerom poisÈovateºa alebo in˘m oprávnen˘m
subjektom, a to i mimo územia SR v súvislosti s uplatnením
práv a povinností vypl˘vajúcich z poistnej zmluvy, na úãely
marketingu (najmä znaãiek, produktov a sluÏieb) a na úãely
v˘konu poisÈovacej ãinnosti ako aj ãinnosti, ktorá je pred-
metom podnikania t˘chto subjektov, zároveÀ udeºuje
v˘slovn˘ súhlas s poverením zo strany poisÈovateºa
spracovávaÈ osobné údaje poistníka treÈou osobou,
sprostredkovateºom v zmysle zákona ã. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobn˘ch údajov v znení neskor‰ích predpisov na
základe zmluvného vzÈahu medzi poisÈovateºom a treÈou
osobou za vy‰‰ie spomínan˘m úãelom. PoisÈovateº informuje
poistníka o tejto skutoãnosti na internetovej stránke
poisÈovateºa. Poistník súhlasí s kopírovaním, skenovaním
alebo in˘m zaznamenávaním predloÏen˘ch úradn˘ch
dokladov na úãely uzavretia zmluvného vzÈahu a jeho
spravovania. Krajinou cezhraniãného toku je âeská republika
a iné ‰táty v súvislosti s uplatnením práv a povinností
vypl˘vajúcich z poistného vzÈahu, ktoré zaruãujú primeranú
úroveÀ ochrany osobn˘ch údajov. Súãasne prehlasuje, Ïe bol
oboznámen˘ so skutoãnosÈami vypl˘vajúcimi z § 10 ods. 1
zákona ã. 428/2002 Z. z. o ochrane osobn˘ch údajov a v prí-
pade, ak sú v poistnej zmluve uvedené osobné údaje inej
osoby, má od tejto osoby súhlas k poskytnutiu jej osobn˘ch
údajov pre potreby poisÈovateºa a zároveÀ uveden˘ súhlas
zah⁄Àa oprávnenie poisÈovateºa spracúvaÈ osobné údaje tejto
osoby v rozsahu uvedenom vo VPP. Poistník súhlasí, aby
poisÈovateº zaznamenával akúkoºvek komunikáciu
prebiehajúcu medzi poisÈovateºom a poistníkom prostred-
níctvom dostupn˘ch technick˘ch prostriedkov a uchovával
tieto záznamy. Poistník súhlasí, aby poisÈovateº poskytol
údaje a informácie v nevyhnutnom rozsahu bankám
vykonávajúcim svoju ãinnosÈ na území Slovenskej republiky
za úãelom v˘meny informácií v súvislosti s vinkuláciou
poistného plnenia. Uvedené sa vzÈahuje aj k súhlasu inej
osoby, ktorej osobné údaje sú uvedené v poistnej zmluve.
Poistník sa zaväzuje bez zbytoãného odkladu oznámiÈ
poisÈovateºovi kaÏdú zmenu svojich osobn˘ch údajov.

âlánok 36

Politicky exponovaná osoba

Poistník je povinn˘ pri uzatvorení poistnej zmluvy, ako aj
poãas trvania zmluvného vzÈahu, písomne oznámiÈ spoloã-
nosti Generali Slovensko poisÈovÀa, a.s. skutoãnosti, ktoré by
spôsobili, Ïe poistník by bol povaÏovan˘ za politicky ex-
ponovanú osobu v zmysle zákona ã. 297/2008 Z. z. V prípade,
Ïe poistník neoznámi spoloãnosti Generali Slovensko
poisÈovÀa, a.s. skutoãnosti vy‰‰ie uvedené, bude povaÏovan˘
za osobu, ktorá nie je politicky exponovanou osobou.

âlánok 37

Spôsob vybavovania sÈaÏností

37.1. SÈaÏnosÈou sa rozumie písomná námietka zo strany
poisteného a/alebo poistníka na v˘kon poisÈovacej
ãinnosti poisÈovateºa v súvislosti s uzavretou poistnou
zmluvou. SÈaÏnosÈ musí byÈ podaná v písomnej forme 
a riadne doruãená poisÈovateºovi.

37.2. Zo sÈaÏnosti musí byÈ zrejmé, kto ju podáva a akej veci
sa t˘ka.

37.3. PoisÈovateº sa bude zaoberaÈ kaÏdou sÈaÏnosÈou, ktorá
spæÀa náleÏitosti podºa bodu 37.1. a 37.2. tohto ãlánku.

37.4. Poisten˘ a/alebo poistník je povinn˘ na poÏiadanie
poisÈovateºa doloÏiÈ bez zbytoãného odkladu poÏa-
dované doklady k podanej sÈaÏnosti. Ak sÈaÏnosÈ
neobsahuje poÏadované náleÏitosti alebo poisten˘
nedoloÏí doklady, poisÈovateº je oprávnen˘ vyzvaÈ
a upozorniÈ poistníka a/alebo poisteného, Ïe v prípade,
ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví
poÏadované náleÏitosti a doklady, nebude moÏné
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âlánok 1

V‰eobecné informácie o daÀov˘ch povinnostiach,
ktoré sa vzÈahujú na danú poistnú zmluvu

1.1. DaÀové povinnosti, ktoré sa vzÈahujú na poistnú zmlu-
vu, vo v‰eobecnosti upravuje zákon ã. 595/2003 Z. z.
Zákon o dani z príjmov v znení neskor‰ích právnych
predpisov (ìalej len „zákon o dani z príjmov“).

1.2. Z daÀového hºadiska môÏu pri poistení osôb nastaÈ
najmä nasledovné prípady:

1.2.1. Plnenie z poistenia pre prípad doÏitia urãitého
veku, ako aj odbytné alebo jednorazové vyrovnanie

vyplácané v prípade poistenia osôb pri predãasnom
ukonãení poistenia sa povaÏuje v zmysle § 7 ods. 1
písm. e) zákona o dani z príjmov za príjem z kapi-
tálového majetku. Z tohto príjmu sa daÀ vyberá
zráÏkou, priãom sa pouÏije sadzba dane 19 % zo zá-
kladu dane. Základom dane pre daÀ vyberanú zráÏ-
kou z uvedeného príjmu je plnenie zníÏené o zapla-
tené poistné; (v prípade preddavkovo uskutoãÀo-
van˘ch v˘plat z poistenia pre prípad doÏitia urãité-
ho veku podlieha dani vyberanej zráÏkou rozdiel
medzi zaplaten˘m poistn˘m a vy‰‰ím plnením z po-
istenia pre prípad doÏitia urãitého veku, a to v tom
zdaÀovacom období, v ktorom pri v˘plate z poiste-

nia celkov˘ úhrn súm plnenia z poistenia pre prípad
doÏitia urãitého veku presiahne celkov˘ úhrn súm
zaplateného poistného, priãom vybraná daÀ z pred-
chádzajúcich v˘plat sa zapoãíta na úhradu celkovej
dane). ZráÏku dane vykoná poisÈovateº pri v˘plate,
poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech
daÀovníka. Pri v˘plate poistného plnenia sa bude
postupovaÈ podºa zákonov platn˘ch v ãase jeho
v˘platy.

1.2.2. Plnenia z poistenia osôb okrem plnení z poistenia 
v zmysle bodu 1.2.1. tohto ãlánku sa povaÏujú 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov
za príjmy oslobodené od dane.

ëal‰ie informácie pre poistníka
platné v ãase uzatvárania poistnej zmluvy
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I. Tabuºka od‰kodnenia definovan˘ch úrazov s asistenãn˘mi sluÏbami (TDUA)

Diagnóza V˘‰ka poistného plnenia Typ asistenãnej sluÏby Max. dæÏka poskytovania
z poistnej sumy v % asist. sluÏieb v t˘ÏdÀoch

Hlava
Skalpácia hlavy s koÏn˘m defektom – úplná 50 % D,E,F 2
Zlomenina lebeãnej spodiny 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina lebeãnej klenby bez vtlaãenia úlomkov 50 % D,E,F 2
Zlomenina lebeãnej klenby s vtlaãením úlomkov 50 % D,E,F 2
Zlomenina okraja spodiny oãnice 50 % D,E,F 2
Zlomenina jarmovej kosti – lícnej kosti/komplexu lícnej kosti a hornej ãeºuste 50 % D,E,F 2
Zlomenina dolnej ãeºuste – sánky, s posunutím úlomkov alebo operovaná 50 % D,E,F 2
Zlomenina hornej ãeºuste, s posunutím úlomkov alebo operovaná 50 % D,E,F 2
ZdruÏené zlomeniny – Le Fort I – pod nosom 50 % D,E,F 2
ZdruÏené zlomeniny – Le Fort II – líc. kosÈ + horná ãeºusÈ 100 % A,B,C,D,E,F 4
ZdruÏené zlomeniny – Le Fort III 100 % A,B,C,D,E,F 4
Súãasné poranenie oboch oãí (akékoºvek poranenie) 50 % A,B,C,D,E,F 2
Otras labyrintu 50 % D,E,F 2

Krk
Poleptanie, prederavenie, alebo roztrhnutie hltana alebo paÏeráka 50 % D,E,F 2
Perforujúce poranenie hrtana alebo priedu‰nice 50 % D,E,F 2
Zlomenina jazylky alebo chrupaviek hrtana 50 % D,E,F 2

Hrudník
Roztrhnutie pºúc 50 % A,B,C,D,E,F 2
Úrazové po‰kodenie srdca, klinicky preukázané 100 % A,B,C,D,E,F 4
Roztrhnutie bránice 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina hrudn˘ch kostí – neúplná, alebo úplná bez posunu úlomkov 50 % A,B,C,D,E,F 2
Zlomenina hrudn˘ch kostí – s posunutím úlomkov alebo dvierková 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomeniny viacer˘ch rebier röntgenologicky preukázané (viac ako 1 rebra) 100 % A,B,C,D,E,F 4
Dvierková zlomenina rebier röntgenologicky preukázané 100 % A,B,C,D,E,F 4
Poúrazov˘ pneumotorax (otvoren ,̆ zatvoren ,̆ ventilov˘) 50 % A,B,C,D,E,F 2
Poúrazové krvácanie do hrudníka lieãené konzervatívne 50 % A,B,C,D,E,F 2
Poúrazové krvácanie do hrudníka lieãené operatívne 100 % A,B,C,D,E,F 4

Brucho
Rana prenikajúca do bru‰nej dutiny, bez poranenia vnútrobru‰n˘ch orgánov 50 % A,B,C,D,E,F 2
Natrhnutie, roztrhnutie peãene – lieãené konzervatívne 50 % A,B,C,D,E,F 2
Natrhnutie, roztrhnutie peãene – lieãené operatívne 100 % A,B,C,D,E,F 4
Natrhnutie, roztrhnutie sleziny –  lieãené konzervatívne 50 % A,B,C,D,E,F 2
Natrhnutie, roztrhnutie sleziny – lieãené operatívne 100 % A,B,C,D,E,F 4
Natrhnutie, roztrhnutie (pohmoÏdenie) bru‰nej slinivky 100 % A,B,C,D,E,F 4
Úrazové prederavenie Ïalúdka 100 % A,B,C,D,E,F 4
Úrazové prederavenie dvanástnika 100 % A,B,C,D,E,F 4
Natrhnutie, pretrhnutie tenkého ãreva 100 % A,B,C,D,E,F 4
Natrhnutie, pretrhnutie hrubého ãreva 100 % A,B,C,D,E,F 4

Urologickogenitálne ústroje
Roztrhnutie alebo rozdrvenie obliãky – lieãené konzervatívne 50 % A,B,C,D,E,F 2
Roztrhnutie alebo rozdrvenie obliãky – lieãené operatívne 100 % A,B,C,D,E,F 4
Roztrhnutie moãového mechúra 100 % A,B,C,D,E,F 4
Roztrhnutie moãovej rúry 100 % A,B,C,D,E,F 4

Chrbtica
Kompresívne a okrajové zlomeniny tiel stavcov lieãené pokojom na lôÏku 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomeniny C,Th a L chrbtice lieãené repozíciou, korzetom, alebo operáciou 100 % A,B,C,D,E,F 4

Panva
Okrajová odlomenina lopatky bedrovej kosti, sedacieho hrboºa, rozostup lonovej kosti, symf˘za, atì. 50 % A,B,C,D,E,F 2
Kompresívne poranenie z predozadnej a boãnej strany panvy (kompresia panvového kruhu) 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomeniny z vertikálneho strihu s léziami SI komplexu (kæb spájajúci panvu so spodnou sakrálnou chrbticou) 100 % A,B,C,D,E,F 4

Acetabulum
Zlomenina zadnej, alebo prednej hrany 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina zadného, alebo predného piliera a transverzálna zlomenina 100 % A,B,C,D,E,F 4
Kombinované zlomeniny – T zlomeniny, zlomeniny oboch pilierov 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina acetabula so subluxáciou aÏ luxáciou bedrového kæbu 100 % A,B,C,D,E,F 4

Horná konãatina
Vykæbenie kæbu medzi kºúãnou kosÈou a hrudnou kosÈou lieãené operatívne 100 % A,B,C,D,F 4
Vykæbenie kæbu medzi kºúãnou kosÈou a lopatkou lieãené operatívne 100 % A,B,C,D,F 4
Vykæbenie lakÈového kæbu 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina lopatky 100 % A,B,C,D,F 4
Zlomenina kºúãnej kosti 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina horného konca ramennej kosti – veºkého hrbolku bez posunutia 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina horného konca ramennej kosti – roztrie‰tená zlomenina hlavice 100 % A,B,C,D,F 4
Zlomenina horného konca ramennej kosti – chirurgického krãku 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina tela ramennej kosti 100 % A,B,C,D,F 4
Zlomenina ramennej kosti v oblasti lakÈa lieãená konzervatívne 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina ramennej kosti v oblasti lakÈa lieãená operatívne 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina v˘beÏku lakÈovej kosti lieãená konzervatívne 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina v˘beÏku lakÈovej kosti lieãená operatívne 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina hlaviãky vretennej kosti 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina jedného, alebo oboch kostí predlaktia 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova) 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina ãlnkovej kosti 100 % A,B,C,D,F 4
Zlomenina inej zápästnej kosti 50 % A,B,C,D,F 2
Zlomenina viacer˘ch zápästn˘ch kostí 50 % A,B,C,D,F 2
Luxaãná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) 50 % A,B,C,D,F 2
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Amputácia v ramennom kæbe 100 % A,B,C,D,F 4
Amputácia ramena 100 % A,B,C,D,F 4
Amputácia jedného, alebo oboch predlaktí 100 % A,B,C,D,F 4
Amputácia oboch rúk 100 % A,B,C,D,F 4
Amputácia ruky 100 % A,B,C,D,F 4
Amputácia viacer˘ch prstov alebo ich ãastí 50 % A,B,C,D,F 2

Dolná konãatina
Vykæbenie stehennej kosti (v bedrovom kæbe) 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina krãku stehennej kosti 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina proximálneho konca stehennej kosti lieãená konzervatívne, alebo operáciou 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomeniny hlavice stehennej kosti s luxáciou bedrového kæbu (Pipkinove zlomeniny) 100 % A,B,C,D,E,F 4
Odlomenie malého, alebo veºkého chochola 50 % A,B,C,D,E,F 2
Zlomeniny subtrochanterické, petrochanterické 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina tela a distálneho konca stehennej kosti 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina pately (jabæãka) 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina kæbovej chrupavky v oblasti jabæãka 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina medzihrboºovej vyv˘‰eniny holennej kosti 50 % A,B,C,D,E,F 2
Zlomenina kondylu holennej kosti (jedného, alebo oboch) 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina l˘tkovej kosti (bez postihnutia ãlenkového kæbu) 50 % A,B,C,D,E,F 2
Zlomenina holennej kosti, alebo oboch kostí predkolenia lieãená konzervatívne 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina holennej kosti, alebo oboch kostí predkolenia lieãená operatívne 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina vnútorného ãlenka, alebo zadnej hrany tibie, Weber A 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina vonkaj‰ieho ãlenka, Weber B. a C. a bimalleolárna zlomenina 100 % A,B,C,D,E,F 4
Trimalleolárna zlomenina, Weber C 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina pylónu tíbia 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomeniny pätovej kosti bez poru‰enia statiky (Bohlerovho uhla) 50 % A,B,C,D,E,F 2
Zlomeniny pätovej kosti s poru‰ením statiky (Bohlerovho uhla), alebo lieãené operatívne 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina ãlenkovej kosti 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomenina zadného v˘beÏku ãlenkovej kosti 50 % A,B,C,D,E,F 2
Zlomeniny priehlavkov˘ch kostí 100 % A,B,C,D,E,F 4
Zlomeniny predpriehlavkov˘ch kostiãiek 50 % A,B,C,D,E,F 2
Amputácia v bedrovom kæbe, alebo amputácia stehna 100 % A,B,C,D,E,F 4
Amputácia oboch predkolení 100 % A,B,C,D,E,F 4
Amputácia predkolenia 100 % A,B,C,D,E,F 4
Amputácia oboch nôh 100 % A,B,C,D,E,F 4
Amputácia nohy 100 % A,B,C,D,E,F 4
Amputácia palca nohy alebo jeho ãasti 50 % A,B,C,D,E,F 2

Poranenie nervovej sústavy
PomliaÏdenie – pohmoÏdenie mozgu 100 % A,B,C,D,E,F 4
Rozdrvenie mozgového tkaniva 100 % A,B,C,D,E,F,G 4
Krvácanie vnútro lebeãné a do chrbticového kanála 100 % A,B,C,D,E,F,G 4
Otras miechy 100 % A,B,C,D,E,F,G 4
PomliaÏdenie – pohmoÏdenie miechy 100 % A,B,C,D,E,F,G 4
Rozdrvenie miechy 100 % A,B,C,D,E,F,G 4

Popáleniny, poleptanie, alebo omrzliny (s v˘nimkou úãinku slneãného Ïiarenia na koÏu)
Druhého stupÀa od 15 % povrchu tela 50 % A,B,C,D,F 2
Druhého stupÀa od 20 % povrchu tela 50 % A,B,C,D,F 2
Druhého stupÀa od 30 % povrchu tela 100 % A,B,C,D,F 4
Druhého stupÀa od 40 % povrchu tela 100 % A,B,C,D,F 4
Druhého stupÀa od 50 % povrchu tela 100 % A,B,C,D,F 4
Tretieho stupÀa od 10 % povrchu tela s nutnosÈou chirurgickej lieãby 100 % A,B,C,D,F 4
Tretieho stupÀa od 15 % povrchu tela s nutnosÈou chirurgickej lieãby 100 % A,B,C,D,F 4
Tretieho stupÀa od 20 % povrchu tela s nutnosÈou chirurgickej lieãby 100 % A,B,C,D,F 4
Tretieho stupÀa od 30 % povrchu tela s nutnosÈou chirurgickej lieãby 100 % A,B,C,D,F 4
Tretieho stupÀa od 40 % povrchu tela s nutnosÈou chirurgickej lieãby 100 % A,B,C,D,F 4
Tretieho stupÀa od 50 % povrchu tela s nutnosÈou chirurgickej lieãby 100 % A,B,C,D,F 4
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Diagnóza V˘‰ka poistného plnenia Typ asistenãnej sluÏby Max. dæÏka poskytovania
z poistnej sumy v % asist. sluÏieb v t˘ÏdÀoch

Typ A – Upratovanie bytu poisteného
Bytom poisteného sa rozumie byt, v ktorom sa poisten˘ lieãi
v dôsledku úrazu.
Uprataním bytu sa rozumie upratanie beÏného prevádz-
kového priestoru bytu v beÏnom rozsahu, tzn.
– upratanie ob˘vacej izby (povysávanie alebo utretie

podlahy, utretie prachu);
– upratanie kúpeºne vrátane toalety;
– upratanie kuchyne (um˘vanie a uloÏenie riadu, utretie

podlahy, triedenie a likvidácia odpadu);
– upratanie spálne poisteného (povysávanie, príp. utretie

podlahy, ustlanie, utretie prachu).
Generálne upratanie bytu nie je predmetom tejto asistenãnej
sluÏby. Náklady na upratanie bytu poisteného hradí
poisÈovateº, spotrebu energií (elektrina, voda atì.) hradí
poisten .̆
Táto sluÏba bude vykonaná jedenkrát za kaÏd˘ch 7 dní, max.
po dobu 4 t˘ÏdÀov podºa rozhodnutia lekára asistenãn˘ch
sluÏieb.

Typ B – ÚdrÏba o‰atenia poisteného
ÚdrÏbou o‰atenia sa rozumie:
– pranie bielizne poisteného;
– su‰enie bielizne poisteného;
– Ïehlenie bielizne poisteného;
– triedenie a odloÏenie bielizne poisteného.
Pokiaº je v byte, v ktorom sa poisten˘ lieãi, k dispozícii práã-
ka, bude bielizeÀ poisteného vypraná v práãke poistené-
ho a usu‰ená v mieste lieãby poisteného. Pokiaº práãka 
k dispozícii nie je, bude poistenému bielizeÀ vyãiste-
ná/vypraná v najbliÏ‰ej práãovni/ãistiarni. Náklady na zor-

ganizovanie tejto sluÏby, popr. odvoz do práãovne/ãistiarne
organizuje a hradí poisÈovateº. Náklady na ãistenie, pranie,
su‰enie, Ïehlenie, popr. za práãovÀu/ãistiareÀ, vrátane spot-
reby energií (elektrina, voda atì.), nesie poisten .̆ Táto sluÏba
bude vykonaná jedenkrát za kaÏd˘ch 7 dní, max. po dobu 
4 t˘ÏdÀov podºa rozhodnutia lekára asistenãn˘ch sluÏieb.

Typ C – Organizácia doná‰ky jedla
Poisten˘ má nárok na doná‰ku siedmich hlavn˘ch jedál
t˘Ïdenne podºa v˘beru z jedálniãka. Podºa regionálnej
disponibility môÏe byÈ poisÈovateºom rozhodnuté o dennej
dodávke jedného teplého jedla alebo t˘Ïdennej dodávke 
7 zamrazen˘ch hlavn˘ch jedál. Cenu jedla hradí poisten˘
poskytovateºovi tejto sluÏby na základe predloÏeného
vyúãtovania. Náklady na organizáciu a zaistenie doná‰ky
jedla do bytu poisteného nesie poisÈovateº. Táto sluÏba bude
vykonaná denne (u tepl˘ch jedál) alebo jedenkrát za kaÏd˘ch
7 dní  (u zamrazen˘ch jedál), max. po dobu 4 t˘ÏdÀov podºa
rozhodnutia lekára asistenãn˘ch sluÏieb.

Typ D – Organizácia nákupu pre poisteného
Poskytovateº asistenãnej sluÏby zaistí nákup pre poistenú
osobu. Táto sluÏba zah⁄Àa:
– súpis poÏadovan˘ch poloÏiek beÏnej dennej potreby;
– nákup poÏadovan˘ch poloÏiek v mieste lieãby poisteného;
– obstaranie liekov – vyzdvihnutie liekov na lekársky predpis

z lekárne;
– odloÏenie nákupu.
Cenu nákupu a liekov hradí poisten˘ poskytovateºovi tejto
sluÏby na základe predloÏen˘ch úãteniek. Náklady na orga-
nizáciu, doná‰ku nákupu a liekov a odloÏenie nákupu a liekov

nesie poisÈovateº. Táto sluÏba bude vykonaná dvakrát za
kaÏd˘ch 7 dní, max. po dobu 4 t˘ÏdÀov podºa rozhodnutia
lekára asistenãn˘ch sluÏieb.

Typ E – Preprava z nemocnice a organizácia sprievodu
k lekárovi alebo na úrady
Po ukonãení hospitalizácie zaistí poskytovateº asistenãnej
sluÏby prepravu poisteného taxisluÏbou, resp. sanitkou (bez
sprievodu lekára) z nemocnice do domáceho o‰etrenia. Uhrá-
dzajú sa náklady za prepravu maximálne do vzdialenosti 
100 km od nemocnice, v ktorej bol poisten˘ hospitalizovan .̆
Poistenej osobe bude zaisten˘ sprievod k lekárovi alebo na
úrady, pokiaº je osobná úãasÈ poisteného nevyhnutná.
Náklady na dopravu k lekárovi/na úrady nesie poisten .̆
PoisÈovateº hradí náklady na osobu sprevádzajúcu
poisteného k lekárovi /na úrady. Túto sluÏbu je moÏné ãerpaÈ
raz za kaÏd˘ch 7 dní, max. po dobu 4 t˘ÏdÀov podºa roz-
hodnutia lekára asistenãn˘ch sluÏieb.

Typ F – Nonstop tiesÀové volanie
Poisten˘ môÏe v prípade núdzovej situácie 24 hodín denne
telefonicky kontaktovaÈ asistenãnú sluÏbu. Na základe
telefonátu poisteného bude poskytnutá telefonická pomoc
pri rie‰ení núdzov˘ch situácií. Núdzovou situáciou sa rozumie
akútne neoãakávane zhor‰enie zdravotného stavu alebo
núdzová situácia v domácnosti (napr. prasknuté vodovodné
potrubie atì.). Asistenãná sluÏba v tak˘chto prípadoch zaistí
adekvátnu pomoc (napr. privolanie sanitnej sluÏby, lekára,
informácie rodine, remeselníka atì.) tak, aby nedochádzalo
k zväã‰ovaniu ‰kôd. Náklady spojené s t˘mto druhom pomoci
a náklady na volanie na nonstop linku hradí poisten .̆

·pecifikácia rozsahu poskytovan˘ch asistenãn˘ch sluÏieb:
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Typ sluÏby medicínskej asistencie Rozsah poskytovanej sluÏby

Lekár na telefóne Poskytnutie lekárskej informácie/konzultácie po telefóne lekárom asistenãnej sluÏby podºa poÏiadaviek 
klienta v nasledujúcich oblastiach:
Konzultácie zdravotného stavu
– vysvetlenie symptómov – vysvetlenie príznakov ochorenia, zdravotn˘ch ÈaÏkostí, ìal‰ích prípadn˘ch súvisiacich symptómov
– vysvetlenie moÏn˘ch príãin – vysvetlenie príãin popísan˘ch symptómov a moÏn˘ vplyv predchádzajúcich zdravotn˘ch 

komplikácií ãi aktivít
Vysvetlenie lekárskych pojmov
– vysvetlenie beÏne uÏívan˘ch pojmov v zdravotníctve, zdravotníckych zariadeniach
– vysvetlenie skratiek a názvov z lekárskych správ a in˘ch lekárskych odborn˘ch dokumentácií
– vysvetlenie latinsk˘ch pojmov z lekárskej dokumentácie
– vysvetlenie diagnóz (v rámci zaslanej dokumentácie), ich moÏn˘ch následkov a súvislostí
– vysvetlenie ãíseln˘ch kódov diagnóz
– vysvetlenie následného nutného postupu pri lieãení pre danú diagnózu
Vysvetlenie laboratórnych v˘sledkov
– informácie o základn˘ch laboratórnych vy‰etreniach
– úãel jednotliv˘ch vy‰etrení
– forma jednotliv˘ch vy‰etrení a ich nároãnosÈ pre pacienta
– vysvetlenie skratiek a základn˘ch typov nameran˘ch hodnôt
– informácie o rozmedzí v˘sledkov jednotliv˘ch hodnôt, vzÈah t˘chto hodnôt k obvykl˘m v˘sledkom a naznaãenie v˘kladu 

odch˘lok od normálnych hodnôt
Vysvetlenie lekárskych postupov
– vysvetlenie v‰eobecn˘ch postupov lieãby daného ochorenia
– vysvetlenie v‰eobecn˘ch diagnostick˘ch postupov pri danom ochorení
– základné informácie o ãasovej nároãnosti lieãby jednotliv˘ch ochorení
Informácie o liekoch a ich úãinkoch
– informácie o úãinn˘ch látkach lieku
– moÏn˘ch neÏiaducich úãinkoch
Vysvetlenie pojmu z oblasti prenatálnej problematiky
– informácie, na ão má tehotná Ïena nárok v rámci prenatálnych prehliadok, aké vy‰etrenia a preão sa vykonávajú

Právnik pre oblasÈ zdravia na telefóne Poskytnutie právnej informácie/konzultácie po telefóne právnikom alebo zmluvn˘m právnikom asistenãnej sluÏby 
vybran˘m podºa konzultovanej problematiky v nasledujúcich oblastiach:
– v˘klad práv pacientov/poistencov
– právo na informácie (pacienta i blízkych osôb/príbuzn˘ch)
– ochrana práv pacienta
– v˘klad povinností pacientov/poistencov
– konzultácie na tému formálnej kore‰pondencie s jednotliv˘mi subjektmi na trhu zdravotníckych sluÏieb (ÏiadosÈ, objednanie,

Ïiadanka, sÈaÏnosÈ a pod.)
– problematika platby a v˘beru poistného
– dlÏníci a ich práva a povinnosti
– kvalita v˘konov poskytovateºov, reklamaãné riadenie, revízia v˘konov, reklamaãné lehoty dané zákonom
– právne postavenie alternatívnej medicíny
– vzÈah klienta/pacienta k jednotliv˘m subjektom na trhu zdravotníckych sluÏieb
– súdny systém a moÏnosÈ domáhaÈ sa práva
– súdne trovy a poplatky, lehoty
– zodpovednostné ‰kody na zdraví
– problematika pracovn˘ch úrazov
– problematika chorôb z povolania
– problematika pochybenia a sankcií pri poskytovaní chirurgickej starostlivosti
– problematika pochybenia a sankcií pri poskytovaní lekárskej starostlivosti
– povinnosÈ mlãanlivosti zdravotníckych pracovníkov
– ochrana práva na náboÏenské presvedãenie u hospitalizovan˘ch osôb
– transplantácie ºudsk˘ch tkanív a orgánov – základné princípy právnej úpravy

II. Tabuºka sluÏieb medicínskej asistencie (TSMA):
Medicínska asistencia je zaisÈovaná poskytovateºom asistenãn˘ch sluÏieb v pracovn˘ch dÀoch od 9:00 do 18:00 h.

Typ G – O‰etrovateºské sluÏby
Poistenej osobe, ktorá utrpela veºmi ÈaÏk˘ úraz, v dôsledku
ktorého je plne bezmocná, budú po dobu plnej bezmocnosti
poskytované o‰etrovateºské sluÏby. Plne bezmocná je osoba,
ktorá úplne stratila schopnosÈ sebaobsluhy, potrebuje
sústavné o‰etrovanie, je 24 hodín denne pripútaná na lôÏko 
a je úplne odkázaná na pomoc inej osoby pri v‰etk˘ch

Ïivotn˘ch úkonoch. O‰etrovateºskou sluÏbou sa rozumie
zaistenie základnej pomoci poistenému:
– s osobnou hygienou (ãistenie zubov, ãesanie, um˘vanie,

obliekanie a dvakrát za kaÏd˘ch 7 dní pomoc pri kúpaní
alebo sprchovaní s umytím vlasov);

– pri stravovaní.
SúãasÈou o‰etrovateºsk˘ch sluÏieb je i základná in‰truktáÏ 

k starostlivosti po úraze. Nárok na poskytovanie o‰etro-
vateºsk˘ch sluÏieb je v rozsahu maximálne 6 hodín denne po
dobu plnej bezmocnosti, max. po dobu 4 t˘ÏdÀov podºa
rozhodnutia lekára asistenãn˘ch sluÏieb.
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