
Individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
 Vienna Insurance Group,  
 Slovenská republika, IČO: 00 585 441

Tento Informačný dokument o poistnom produkte Skoré uzdravenie je určený len na poskytnutie súhrnu hlavného pokrytia a vylúčení a nie je prispôsobený 
Vaším špecifi ckým individuálnym potrebám. Kompletné informácie týkajúce sa produktu, ktoré sú predzmluvnými a zmluvnými údajmi, sú uvedené v dokumen-
tácii v poistnej zmluve.  

O aký typ poistenia ide?
Poistenie Skoré uzdravenie je individuálne doživotné zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku, ktoré slúži na fi nančné zabezpečenie poisteného 
v prípade operačného zákroku vykonaného v dôsledku choroby alebo úrazu.

  Čo je predmetom poistenia?

Hlavný predmet poistenia:
P Operačný zákrok, ktorý je defi novaný ako absolvované operačné 

liečenie chorôb, poranení alebo iných odchýlok od zdravia vykoná-
vané mechanickým vplyvom a pomocou laseru na tkanivá a orgány 
pomocou chirurgických nástrojov; endoskopicky alebo otvoreným 
spôsobom. Ďalej sa za operačný zákrok považuje poskytnutie or-
gánov za účelom darcovstva (okrem darovania krvi), transplantácia 
kostnej drene a ukončenie tehotenstva operačným spôsobom.

P Úmrtie poisteného.
P Narodenie dieťaťa poistenej osobe.

K hlavnému predmetu poistenia je možné dojednať aj nasledovné 
pripoistenia:
P Smrť následkom úrazu,
P Trvalé následky úrazu,
P Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350%,
P Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500%,
P Čas nevyhnutného liečenia úrazu,
P Denné odškodné za pobyt v nemocnici,
P Pripoistenie onkologických chorôb,
P Pripoistenie vážnych chorôb,
P Invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej 

sumy,
P Pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti,
P Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity.

   Čo nie je predmetom poistenia?

Poistnou udalosťou nie je: 
O Akákoľvek rana chirurgicky ošetrená.
O Chirurgické odstránenie pigmentového névusu, hemangiomu a ve-

rucy akéhokoľvek druhu a pôvodu.
O Odstránenie metličkových varixov, sklerotizácia žíl.
O Punkcia a paracentéza, biopsia.
O Operácia nosovej priehradky, pokiaľ sa nejedná o odstránenie 

poúrazového stavu, za podmienky, že úraz vznikol v čase platnosti 
poistnej zmluvy.

O Zákrok vykonaný za účelom diagnostiky alebo preventívneho vyšet-
renia, vedený cez anatomické otvory tela.

O Zákrok z estetických dôvodov, pokiaľ sa nejedná o odstránenie 
poúrazového stavu.

O Zákrok, ktorý vznikol priamo alebo nepriamo zneužitím liekov alebo 
ich nesprávnym užívaním, užívaním alebo vplyvom alkoholu, drog, 
omamných, toxických alebo psychotropných látok,

Úplný zoznam výluk nájdete vo Všeobecných poistných podmien-
kach č. 903.

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! V prípade nepravdivej, neúplnej odpovede, alebo v dôsledku ne-
správne uvedených údajov v poistnej zmluve môže poisťovňa plne-
nie primerane znížiť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo Všeobecných poistných 
podmienkach č. 903.

   Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

P Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa poistenie na poistné udalosti, ku ktorým dôjde pri akejkoľvek činnosti a kdekoľvek počas 
trvania poistenia.
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  Aké mám povinnosti?

• Poistený, ak je osobou odlišnou od poistníka, je povinný pravdivo zodpovedať otázky poisťovne týkajúce sa vzniku poistenia alebo zvýšenia poistné-
ho krytia, ako aj otázky súvisiace so vznikom poistnej udalosti na zistenie rozsahu poistného plnenia.

• Poistník, ak je odlišný od poisteného, je povinný počas trvania poistenia oznámiť poisťovni všetky zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy.
• Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze alebo pri chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.
• Poistený alebo osoba, ktorej vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný bezodkladne poisťovni písomne oznámiť, že došlo k poistnej udalosti a toto 

aj preukázať, na žiadosť poisťovne predložiť všetky doklady a informácie potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia. Poistený je povinný, na 
žiadosť poisťovne a na jej náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého poisťovňa sama určí, a oznámiť poisťovni všetky zmeny, ktoré majú vplyv 
na výplatu poistného plnenia. 

• Poistený je povinný počínať si tak, aby predchádzal vzniku poistnej udalosti. 

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

  Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Poistné sa platí bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) za poistné obdobia dohodnuté v poistnej zmluve.
• Poistné sa uhrádza v mene EUR prevodným príkazom na číslo účtu poisťovateľa, inkasom z účtu poistníka alebo poštovou poukážkou.
• Poistné sa považuje za zaplatené v okamihu jeho pripísania na účet poisťovne.
• Poistné za prvé poistné obdobie je poistník povinný uhradiť pri uzavretí poistnej zmluvy, najneskôr však v deň, ktorý je uvedený v zmluve ako začiatok 

poistenia. Poistné za ďalšie poistné obdobia sú splatné vždy prvý deň príslušného poistného obdobia.
• Poistné za všetky pripoistenia sa platia spolu s poistným za poistenie operačného zákroku.

  Kedy začína a končí krytie?

• Poistenie začína o nultej hodine prvého dňa v mesiaci nasledujúcom  po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznikne k 
prvému dňu v mesiaci neskôr. Pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania poistenia pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti 
tejto zmeny v poistnej zmluve.

• Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku.
• Hlavné dôvody zániku poistenia sú:

- pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie,
- úmrtie poisteného,
- dohoda medzi poistníkom a poisťovňou,
- nezaplatenie poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.

  Ako môžem zmluvu vypovedať?

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou do 1 mesiaca po oznámení zmeny variabilného bonusu.
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