
Článok 1
Definícia vážnych chorôb

(1) Pre potreby týchto OPP sa pod vážnou chorobou rozumie:

a) Akútny infarkt myokardu, tj. preukázané a nezvratné poškodenie
srdcovej svaloviny v dôsledku nedostatočného krvného zásobenia
postihnutej oblasti.
Diagnóza musí byť založená na všetkých nasledujúcich kritériách:
- anamnéza typických bolestí v oblasti hrudníka,
- novovzniknuté zmeny na EKG charakteristické pre infarkt myokardu,
- zvýšená hladina kardiošpecifických enzýmov. 

b) Rakovina (zhubný novotvar), tj. histologicky potvrdená prítomnosť
malígneho nádoru, pre ktorý je charakteristický nekontrolovateľný rast
a rozširovanie malígnych buniek a ich invázia do zdravého tkaniva.
Rakovina zahŕňa aj leukémiu, lymfómy a Hodgkinovu chorobu vyšších
štádií (štádiá II až IV).
Poistenie sa nevzťahuje na:
- všetky karcinómy kože okrem malígnych melanómov (rovnako sú

vylúčené metastázy nádorov kože),
- prvé štádium Hodgkinovej choroby,
- neinvazívne štádia nádorov (karcinómy in situ a mikroinvazívne

nálezy),
- nádory súvisiace s ochorením spôsobeným vírusom HIV,
- chronickú lymfatickú leukémiu.

c) Cievna mozgová príhoda, tj. cerebrovaskulárna príhoda, ktorej
následkom je patologický neurologický nález trvajúci viac ako 24
hodín, zahŕňajúci:
- infarkt mozgového tkaniva,
- krvácanie z vnútrolebečných ciev.
Trvalá povaha neurologického poškodenia musí byť potvrdená
neurologickým vyšetrením najskôr 3 mesiac po prekonaní cievnej
mozgovej príhody.
Poistenie sa nevzťahuje na reverzibilnú mozgovú ischémiu a tranzitívne
ischemické ataky.

d) Zlyhanie obličiek, tj. konečné štádium zlyhania obličiek v dôsledku
chronického nezvratného zlyhania funkcie oboch obličiek s nutnosťou
pravidelnej dlhodobej dialýzy alebo kombinovaného dialyzačno-
transplantačného programu (transplantácia obličiek).

e) Slepota, tj. úplná a trvalá strata zraku obidvoch očí so znížením
zrakovej ostrosti obidvoch očí s optimálnou korekciou na 3/60 alebo
menej. Diagnóza musí byť potvrdená príslušným odborným lekárom.

f) Ochrnutie, tj. plégia charakterizovaná úplnou a trvalou stratou
funkčného ovládania dvoch alebo viacerých končatín. Diagnóza musí
byť potvrdená príslušným odborným lekárom najskôr tri mesiace po
vzniku poistnej udalosti. 

g) Infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS ak k infikovaniu
preukázateľne došlo pri krvnej transfúzii v zdravotníckom zariadení na
území Slovenskej republiky.
Poistenie sa nevzťahuje na poistených trpiacich hemofíliou.

h) Transplantácia životne dôležitých orgánov, tj. životne nevyhnutná
transplantácia srdca, pľúc, pečene, pankreasu, obličiek alebo
heterotransplantát kostnej drene. Príjemcom orgánu musí byť poistený. 
Poistenie sa nevzťahuje na transplantáciu buniek Langerhansových
ostrovčekov pankreasu.

i) Operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien, tj. operácia aorty
alebo koronárnych tepien následkom ich roztrhnutia, zúženia alebo
vydutia, alebo ich chirurgické premostenie po predchádzajúcich
príznakoch angíny pectoris, vykonaná pri otvorenom hrudníku.
Premostenie koronárnych tepien musí byť dvoj alebo viacnásobné. 
Poistenie sa nevzťahuje na operáciu vetiev aorty a balónikovú
angioplastiku alebo iné zákroky vykonané bez otvorenia hrudníka.

(2) Poisťovňa môže dojednávať aj pripoistenie iných druhov vážnych
chorôb. Ak takéto pripoistenie nie je upravené osobitnými poistnými
podmienkami ani poistnou zmluvou, platia preň ustanovenia týchto
podmienok, ktoré sú mu povahou a účelom najbližšie.

Článok 2
Poistná udalosť

(1) Poistnou udalosťou v pripoistení vážnych chorôb sa rozumie:

a) ochorenie poisteného aspoň na jednu z vážnych chorôb uvedených 
v článku 1 týchto OPP, ktorá bola prvýkrát zistená počas trvania
pripoistenia a diagnosticky potvrdená odborným lekárom
zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol poistený vyšetrený, alebo

b) transplantácia niektorého z telesných orgánov poisteného uvedených 
v článku 1 týchto OPP.

(2) Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom bola
odborným lekárom stanovená diagnóza vážnej choroby alebo vykonaná
transplantácia telesného orgánu poisteného. 

Článok 3
Poistné plnenie

(1) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a ak došlo 
k poistnej udalosti podľa článku 2 týchto OPP je poisťovňa povinná vyplatiť
dohodnutú poistnú sumu pre prípad vážnej choroby.

(2) Poistné plnenie bude vyplatené iba za predpokladu, že poistený bude
nažive 30 dní po dátume vzniku poistnej udalosti.

(3) Nárok na poistné plnenie vzniká len za prvú poistnú udalosť. Ak 
k rovnakému dátumu vzniklo viacero poistných udalostí, poisťovňa vyplatí
poistné plnenie iba za jednu z nich.

(4) Poisťovňa nie je povinná plniť, ak vážna choroba podľa článku 1 týchto
OPP bola zistená alebo transplantácia telesného orgánu podľa článku 1
týchto OPP bola vykonaná počas prvých 6 mesiacov odo dňa začiatku
pripoistenia. Poisťovňa v takomto prípade vráti 90% poistného zaplateného
za pripoistenie vážnych chorôb a pripoistenie zanikne.

(5) Ak k poistnej udalosti dôjde mimo územia Slovenskej republiky, je
poisťovňa povinná plniť len v prípade jej potvrdenia odborným lekárom
alebo zdravotníckym zariadením s miestom pôsobnosti v Slovenskej
republike. 

Článok 4
Vznik a zánik pripoistenia

(1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej
poistnej zmluve.

(2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia,
resp. pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného
poistenia, pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti tejto
zmeny v poistnej zmluve. 

(3) Koniec pripoistenia je zhodný s dátumom konca platenia poistného
životného poistenia, najneskôr však vo výročný deň začiatku poistenia 
v roku, v ktorom poistený dovŕši vek 60 rokov, ak nebol stanovený koniec
pripoistenia inak. 
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(4) Pripoistenie zaniká:

a) dátumom poistnej udalosti podľa článku 2, ods. 1 týchto OPP,
b) zánikom životného poistenia,
c) výpoveďou pripoistenia poistníkom alebo poisťovňou v lehotách

stanovených Občianskym zákonníkom,
d) odmietnutím plnenia z pripoistenia poisťovňou,
e) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
f) úmrtím poisteného,
g) redukciou životného poistenia,
h) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou.

(5) Pri zmene, resp. náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka,
ktorou sa zvýšila poistná suma je poisťovňa povinná plniť až po uplynutí 
6 mesiacov od dátumu účinnosti zmeny. Do ich uplynutia poisťovňa plní
podľa pôvodného dojednania.

(6) Ustanovenia ods. 5 neplatia pri dynamizácii poistenia zo strany
poisťovne v dôsledku inflácie.

Článok 5
Poistné, platenie poistného

(1) Poistné za pripoistenia sa platí spolu s poistným za životné poistenie 
a za rovnaké poistné obdobia. 

(2) Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa
kalkulačných zásad a v závislosti od pohlavia a vstupného veku
poisteného, ktorý sa vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, 
v ktorom sa pripoistenie začína, resp. mení výška poistného krytia, 
a kalendárnym rokom, v ktorom sa poistený narodil. Jeho výška je
uvedená v poistnej zmluve.

(3) Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného zo
životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve 
i pripoistenie, vzťahuje sa oslobodenie i na poistné za toto pripoistenie, ak 
v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

(4) Ak sa zvýši reálna škoda v porovnaní s výškou škody, ktorá bola
základom pre výpočet poistného, a to z dôvodu častého vzniku nároku na
poistné plnenie, je poisťovňa oprávnená upraviť výšku poistného v súlade 
s upravenými kalkulačnými podkladmi, pokiaľ to bude nevyhnutné pre
zabezpečenie trvalej schopnosti poisťovne poskytovať poistné plnenie.
Zmena nadobudne účinnosť od nasledujúceho mesiaca po oboznámení
poistníka s touto skutočnosťou. Ak poisťovňa využije svoje právo zvýšiť
poistné, môže poistník požadovať pokračovanie poistenia so zachovaním
výšky poistného, ale s primerane zníženým poistným plnením. 

Článok 6
Nepoistiteľné osoby

Poistenie nemožno dojednať, ak je poistený plne alebo čiastočne invalidný
(pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%), ak je
poistený práceneschopný alebo hospitalizovaný, ak bol do dátumu
uzavretia poistenia diagnostikovaný ako nositeľ vírusu HIV alebo u neho
bola v minulosti zistená niektorá z vážnych chorôb, na ktorú sa vzťahuje
toto pripoistenie.

Článok 7
Výluky, obmedzenia plnenia poisťovne

(1) Ak boli na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede,
alebo v dôsledku nesprávne uvedených údajov v poistnej zmluve
stanovené nesprávne technické parametre poistenia (poistné, doba
poistenia a pod.), je poisťovňa oprávnená plnenie primerane znížiť.

(2) Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, poisťovňa nie je
povinná plniť za poistné udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli:

a) pri samovražde, pokuse o ňu alebo pri úmyselnom sebapoškodení, 
b) zneužitím liekov alebo ich nesprávnym užívaním bez lekárskeho

doporučenia,
c) užívaním alebo vplyvom alkoholu, drog alebo omamných či toxických

látok,

d) v dôsledku choroby AIDS alebo infekcie HIV,
e) následkom jadrového žiarenia, jadrovej reakcie alebo rádioaktívnej

kontaminácie.

Článok 8
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného, poistníka

(1) Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením
poistného krytia a poistnými udalosťami overovať zdravotný stav
poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od zdravotníckych
zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj prehliadkou lekárom, ktorého
mu sama určí. Podpísaním návrhu poistnej zmluvy poistený súhlasí, aby
poisťovňa podľa potreby zisťovala jeho zdravotný stav a oprávňuje každého
lekára, ktorý ho doteraz ošetroval alebo ho bude ošetrovať, aby poskytol
poisťovni informácie o jeho zdravotnom stave.

(2) Poisťovňa má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné pre likvidáciu
poistnej udalosti, archivovať ich a preverovať podklady rozhodujúce pre
stanovenie rozsahu poistného plnenia.

(3) Po oznámení poistnej udalosti je poisťovňa povinná vykonať
vyšetrovanie, nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť,
bez zbytočného odkladu a vyplatiť plnenie, ak vznikol nárok, v lehote
stanovenej Občianskym zákonníkom. 

(4) Poistený, resp. poistník, je povinný pravdivo zodpovedať na otázky
poisťovne týkajúce sa vzniku poistenia alebo zvýšenia poistného krytia,
ako aj na otázky v súvislosti so vznikom poistnej udalosti pre zistenie
rozsahu poistného plnenia. 

(5) Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze
alebo pri chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.

(6) Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný poisťovni
písomne oznámiť, že došlo k poistnej udalosti a na žiadosť poisťovne
predložiť všetky ďalšie doklady potrebné pre stanovenie rozsahu
poistného plnenia. Poistený je povinný, na žiadosť poisťovne a jej náklady,
podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého poisťovňa sama určí a oznámiť
poisťovni všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu poistnej sumy. Kým nie
sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa nevyplatí poistnú sumu až do
splnenia uvedených povinností.

(7) Poistený, resp. ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný
preukázať, že došlo k poistnej udalosti.

Článok 9
Dynamizácia

V poistnej zmluve môže byť dojednaná dynamizácia poistenia. Ak je
dynamizácia poistenia dojednaná, potom je poisťovňa oprávnená 
v závislosti od vývoja miery inflácie zvýšiť výšku poistnej sumy a poistného,
a to podľa zásad uvedených v poistnej zmluve a ustanovení všeobecných
poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

(1) Všetky platby realizované v súvislosti s poistením či už poistníkom,
poisteným, alebo poisťovňou, budú vyplatené v mene platnej na území
Slovenskej republiky, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

(2) Prípadnú sťažnosť poistníka, poisteného, oprávnenej osoby je povinná
prijať každá organizačná jednotka poisťovne. Písomný výsledok
prešetrenia sťažnosti oznamuje poisťovňa sťažovateľovi v zákonom
stanovených lehotách.

(3) Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.

(4) Tieto poistné podmienky platia pre pripoistenie k životným poisteniam
uzavreté od 1.5.2005 a spolu so všeobecnými poistnými podmienkami
pre príslušné životné poistenie a dojednaniami v poistnej zmluve sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 

8-
08

6-
05

PO-062-001/05  


