OPP č. 835

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU
Pre pripoistenie chirurgického zákroku k životnému poisteniu, dojednávané KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. Vienna
Insurance Group (ďalej len "poisťovňa"), platia príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, resp.
všeobecné poistné podmienky pre dôchodkové životné poistenie, tieto osobitné poistné podmienky a dojednania
v poistnej zmluve.
Článok 1
Definícia chirurgického zákroku
Chirurgický zákrok – operačné liečenie chorôb alebo poranení
vykonávané mechanickým vplyvov na tkanivá a orgány pomocou
chirurgických nástrojov; endoskopicky alebo otvoreným spôsobom.
Chirurgickým zákrokom v zmysle týchto poistných podmienok nie je
akákoľvek rana chirurgicky ošetrená a chirurgické odstránenie
pigmentového névusu, verucy a hemangiomu akéhokoľvek druhu
a pôvodu, a taktiež ani odstránenie metličkových varixov.
Nemocnica – medicínske zariadenie (vrátane súkromných), ktoré
spĺňa požiadavky na výkon chirurgických zákrokov.
Úraz – telesné poškodenie spôsobené neočakávaným a náhlym
pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily, resp. neočaká
vaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych von
kajších teplôt, plynov, pár, žiarení a jedov (s výnimkou mikrobiálnych
jedov a imunotoxických látok).
Choroba alebo ochorenie je stav organizmu vznikajúci pôsobením
vonkajších alebo vnútorných faktorov narúšajúcich jeho správne
fungovanie a rovnováhu.
Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach – písomný dokument
stanovujúci maximálne poistné sumy pre konkrétne pripoistenie/
poistenie, ktorý sa nachádza na internetovej stránke
www.kooperativa.sk. Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach
môže poisťovňa doplňovať a meniť. Pre poistenú osobu sú rozhodujúce
obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach platné v čase uzatvorenia
poistnej zmluvy.
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Článok 2
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou podľa tohto pripoistenia je chirurgický zákrok
z dôvodu úrazu, choroby, alebo tehotenstva.
Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom bol
poistenému vykonaný chirurgický zákrok v nemocnici.
Poisťovňa nie je povinná plniť počas ochranných lehôt, ak výkon
chirurgického zákroku spadá do tohto obdobia.
Pre chirurgický zákrok v prípade choroby platí trojmesačná
ochranná lehota, ktorá začína plynúť dňom začiatku tohto pri
poistenia. Pre chirurgický zákrok v prípade úrazu začína
ochranná lehota plynúť v deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá do
nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého
poistného poistníkom. Nárok na plnenie vzniká len v takých
prípadoch, ak úraz, ktorý viedol k chirurgickému zákroku, sa stal
po uplynutí nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zapla
tenia prvého poistného poistníkom. Počas týchto ochranných
lehôt nevzniká nárok na poistné plnenie.
Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie len za tie chirur
gické zákroky, ktoré sú uvedené v tabuľke oceňovania chirur
gických zákrokov, ktorá je súčasťou týchto poistných podmienok.
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Článok 3
Poistné plnenie
Ak bol poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu úrazu,
choroby alebo tehotenstva alebo následkom úrazu, choroby
alebo tehotenstva, ktoré boli po prvýkrát diagnostikované po
dátume začiatku tohto pripoistenia, poisťovňa vyplatí poistné
plnenie pre prípad chirurgického zákroku. Poistenie sa
nevzťahuje na tie zdravotné problémy (úraz, choroba, tehotenstvo)
a ani ich následky, o ktorých poistený vedel, a pre ktoré bol pred
začiatkom poistenia vyšetrený, ošetrený alebo mu bolo v súvis
losti s predmetnými zdravotnými problémami v čase pred
vstupom do poistenia poskytnuté lekárske poradenstvo.
Výška poistného plnenia je vypočítaná ako percento zodpo
vedajúce tomuto zákroku podľa Tabuľky oceňovania chirur
gických zákrokov z poistnej sumy uvedenej na poistke alebo
v dodatku k poistnej zmluve.
Pokiaľ je poistenému vykonaných viac chirurgických zákrokov
naraz, bude vyplatené poistné plnenie zodpovedajúce zákroku
ohodnotenému najvyšším percentom.
V prípade viacerých po sebe nasledujúcich chirurgických zákro
kov z toho istého dôvodu, a to kvôli rovnakej diagnóze alebo
súvisiacim diagnózam, bude poistenému vyplatené plnenie
maximálne do výšky 100 % poistnej sumy určenej v poistnej
zmluve.
Ak zomrie poistený pred výplatou poistného plnenia za chirur
gický zákrok na následky chirurgického zákroku, vyplatí pois
ťovňa poistné plnenie jeho dedičom. V prípade, ak je dedičom
osoba maloletá, vyplatí poisťovňa poistné plnenie k rukám
zákonného zástupcu, ktorý by s ním mal nakladať v prospech
maloletého v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka
splnením povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie k rukám
zákonného zástupcu prechádza zodpovednosť za škodu na
zákonného zástupcu maloletého.
Za uvedené riziko nie je poisťovňa povinná vyplatiť poistné
plnenie, ak poistený zomrie do jedného mesiaca od poistnej
udalosti.
Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa pri
poistenie na poistné udalosti, ku ktorým dôjde pri akejkoľvek
činnosti a kdekoľvek počas trvania pripoistenia.

Článok 4
Vznik, zánik a zmena pripoistenia
(1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením.
(2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného pois
tenia alebo pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu
trvania životného poistenia, pripoistenie začína od nultej hodiny
dátumu účinnosti tejto zmeny v poistnej zmluve.
(3) Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je
zhodný s dátumom konca platenia poistného životného pois
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tenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak. Pri pois
teniach, kde bolo poistné zaplatené jednorazovo, je koniec
pripoistenia zhodný s koncom životného poistenia, ak nebol
stanovený koniec pripoistenia inak.
(4) Pripoistenie zaniká:
a) podľa ustanovení § 800 až § 802a Občianskeho zákon
níka,
b) uplynutím poistnej doby,
c) úmrtím poisteného,
d) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
e) nezaplatením poistného v lehote stanovenej Občianskym
zákonníkom,
f) odmietnutím plnenia z pripoistenia,
g) dožitím sa poisteného veku 65 rokov, a to s účinnosťou od
nultej hodiny výročného dňa začiatku poistenia v roku,
v ktorom sa poistený dožije veku 65 rokov, ak nebolo
v poistnej zmluve osobitne dojednané inak.
Článok 5
Poistné, platenie poistného
(1) Bežné alebo jednorazové poistné za pripoistenie 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 vstupného veku poisteného,
ktorý sa vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom
sa pripoistenie začína, resp. mení výška poistného krytia, a kalen
dárnym rokom, v ktorom sa poistený narodil. Jeho výška je
uvedená v poistnej zmluve.
(3) Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poist
ného zo životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej
istej zmluve i pripoistenie chirurgického zákroku, vzťahuje sa
oslobodenie i na poistné za toto pripoistenie, ak v poistnej
zmluve nebolo dohodnuté inak.
Článok 6
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 poistné 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) v súvislosti s účasťou poisteného na:
– vojnových udalostiach (pokiaľ Slovenská republika nie
je účastníkom vojenského konfliktu), vzburách, po
vstaní, štrajkoch, nepokojoch, bitkách a na teroristickej
akcii,
– potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo tero
ristickej akcie, pokiaľ k tejto účasti nedôjde pri plnení
pracovnej či služobnej povinnosti na území Slovenskej
republiky,
b) pri pokuse o samovraždu alebo pri úmyselnom sebapo
škodení,
c) zneužitím liekov alebo ich nesprávnym užívaním bez lekár
skeho odporučenia,
d) užívaním alebo vplyvom alkoholu, drog alebo omamných či
toxických látok,
e) v dôsledku choroby AIDS alebo infekcie HIV,
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f) chirurgickým zákrokom z estetických dôvodov (kozmetická
a plastická chirurgia),
g) dlhodobým pôsobením jadrového žiarenia, následkom
jadrovej reakcie alebo rádioaktívnej kontaminácie,
h) pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemali úradné
povolenie alebo ktoré boli uskutočnené proti úradnému
predpisu, alebo bez vedomia či proti vôli držiteľa lietadla,
i) pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so vzduš
nými, vodnými a cestnými dopravnými prostriedkami alebo
pri prípravných jazdách, letoch a plavbách k nim (tréning),
j) v dôsledku telesného poranenia alebo choroby existujúcich
pred uzavretím poistnej zmluvy a v dôsledku telesných pora
není alebo chorôb, ktoré s týmito telesnými poraneniami
a ochoreniami súvisia,
k) preventívne zákroky, zákroky na vlastné vyžiadanie, bez
indikácie lekárom.
(3) Poisťovňa je oprávnená znížiť až o 50% poistné plnenie v prípade,
ak poistený nenahlási poistnú udalosť bezodkladne, najneskôr
však do obdobia, kedy druh a rozsah jeho poistnej udalosti je
preveriteľný lekárskym vyšetrením, u lekára, ktorého mu určí
poisťovňa.
Článok 7
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného,
poistníka
(1) Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvý
šením poistného krytia a poistnými udalosťami overovať zdra
votný stav poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od
zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj pre
hliadkou 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) Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 84/2014 Z.z. poistený podpísaním návrhu poistnej zmluvy
dáva poisťovni súhlas, aby jeho osobné údaje, získané v sú
vislosti s jeho zdravotným stavom, spracovávala v rámci svojej
činnosti v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie
výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z predmetnej
zmluvy. Poistený udeľuje poisťovni podpisom návrhu poistnej
zmluvy súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla do
iných štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu
práv a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej
činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom pod
nikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto subjektov.
(3) Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 84/2014 Z.z. poistník, ak je iný ako poistená osoba podpísa
ním návrhu poistnej zmluvy dáva poisťovni súhlas, aby jeho osob
né údaje, získané v súvislosti s jeho zdravotným stavom, spraco
vávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú
pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich
z predmetnej zmluvy. Poistník udeľuje poisťovni podpisom návr
hu poistnej zmluvy súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa po
skytla do iných štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie
výkonu práv a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri poraden
skej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom
podnikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto
subjektov.
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(4) Poisťovňa má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné na likvi
dáciu poistnej udalosti, archivovať ich a preverovať podklady
rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.
(5) 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.
(6) Poistený alebo 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 na zistenie rozsahu poistného plnenia.
(7) Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po
úraze alebo pri chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa
pokynov lekára.
(8) Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na poistné plnenie, je
povinný poisťovni písomne oznámiť, že došlo k poistnej udalosti
a na žiadosť poisťovne predložiť všetky doklady potrebné na
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 poistného plnenia. Kým nie sú tieto
povinnosti splnené, poisťovňa nevyplatí poistnú sumu až do
splnenia uvedených povinností.
(9) Poistený, resp. ten, komu vzniklo právo na plnenie z tohto pri
poistenia, je povinný preukázať, že došlo k poistnej udalosti.
Článok 8
Úprava poistného
(1) Poisťovňa je oprávnená pristúpiť k zmene výšky poistného
dojednaného v poistnej zmluve podľa stanovených poistnomatematických zásad, pokiaľ jeho výška nezabezpečuje trvalú
splniteľnosť záväzkov poisťovne, vrátane tvorby dostatočných
technických rezerv podľa osobitného predpisu1. Zmena poist
ného sa vykoná k najbližšiemu výročiu poistnej zmluvy. Ak pois
ťovňa využije svoje právo zvýšiť poistné, môže poistník požadovať
pokračovanie trvania poistnej zmluvy s pôvodnou výškou
poistného za podmienky primeraného zníženia poistnej sumy.
(2) Ak sa dohodne jednorazové poistné, vykoná sa buď dodatočná
kalkulácia poistného, alebo zníženie poistného plnenia v závis
losti od tejto kalkulácie. Ak poisťovňa využije svoje právo
dodatočnej kalkulácie poistného, môže poistník požadovať
pokračovanie poistenia so zachovaním výšky poistného, ale
s primerane zníženým poistným plnením.
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Článok 11
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 dohod
nuté 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 boli schválené na zasadnutí pred
stavenstva poisťovne a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom
01. 01. 2015 a spolu so všeobecnými poistnými podmienkami
pre príslušné životné poistenie a dojednaniami v poistnej zmluve
sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
(5) Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group prehlasuje, že osobné údaje všetkých dot
knutých osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva
v rozsahu uvedenom v z. č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade so znením ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

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 poist
ného, a to podľa zásad uvedených v poistnej zmluve a ustanovení
všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.
Článok 10
Spôsob vybavovania sťažností
(1) Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného
a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa
v súvislosti s poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná
v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu
1

(2)

sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto pois
ťovateľa.
Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na
aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí
byť sťažovateľom podpísaná.
Poisťovateľ potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ
požiada.
Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez
zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti.
Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ
nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť
sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní
prípadne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude
možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.
Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažovateľa
o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie
sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa pred
chádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne
upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťa
žovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.
Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť
toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové
skutočnosti.
Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť
vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca
sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi
sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované
sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchá
dzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ
opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.
V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti
má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska
a/alebo na príslušný súd.

Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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TABUĽKA OCEŇOVANIA CHIRURGICKÝCH ZÁKROKOV
Popis chirurgického
zákroku
		

Poistné plnenie vyjadrené
ako maximálne percento
z poistnej sumy

Popis chirurgického
zákroku
		

LEBKA:
– lebka – chirurgický zákrok v dutine lebečnej okrem
trepanácie a punkcie
100
– lebka – odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia,
operačne liečené zlomeniny Le Fort I, II, III
30

HRUDNÍK:
– hrudník – kompletná thorakoplastika
(otvorenie hrudného koša)
50
– hrudník – odstránenie pľúc (pneumonektómia) alebo časti pľúc 80
– hrudník – endoskopická operácia hrudníka
40
– hrudník – odstránenie hnisu okrem punkcie
10
– hrudník – arteficiálny pneumothorax
10
– hrudník – bronchoskopia – podmienkou je mechanický
vplyv na tkanivá, resp. orgány
15
– hrudník – bronchoskopia – počas operácie (okrem biopsie) 20

HRDLO:
– hrdlo – odstránenie krčných alebo krčných a nosných mandlí15
– hrdlo – diagnostické vyšetrenie pomocou laryngoskopu
5
– hrdlo – tracheostómia
15
ZUBY:
– zuby, dutina ústna – resekcia koreňového hrotu zuba
– zuby, dutina ústna – extirpácia zárodku zuba
(v celkovej anestézii)

25

OKO:
– oko – šedý zákal (katarakta)
– oko – zelený zákal (glaukóm)
– oko – odstránenie očného bulbu (enukleácia)
– oko – odstránenie pterygia
– oko – odstránenie jačmenného zrna alebo chalázie
– oko – operácia laserom na sietnici
– oko – operačné riešenie odlúpenej (natrhnutej) sietnice

50
30
70
20
5
20
20

NOS:
– nos – operácia intranazálnych dutín
– nos – operácia extranazálnych dutín
– endoskopické operácie nosových dutín
– nos – odstránenie jedného alebo dvoch polypov
– nos – resekcia submukózy
– nos – odstránenie nosnej mušle (turbinektómia)
– ostránenie Adamsových závesov
– septoplastika

15
35
15
5
25
10
5
10

PRSIA:
– prsia – radikálna amputácia prsníka s resekciou
do podpažia – jedného
– prsia – radikálna amputácia prsníka s resekciou
do podpažia – obidvoch
– prsia – jednoduchá amputácia – jedného
– prsia – jednoduchá amputácia – obidvoch

10

PAŽERÁK:
– pažerák – operácie pre zúženie pažeráka s náhradou
– pažerák – použitie endoskopu, vrátane gastrofibroskopie
pažeráka, žalúdka, dvanástnika, endoskopie
pri ochorení žlčových ciest (ERCP)

35
70
20
40

BRUCHO:
– brucho – odstránenie slepého čreva (apendektómia)
– brucho – resekcia čreva
– brucho – resekcia žalúdka
– brucho – gastro - enterostómia
– brucho – odstránenie žlčníka (cholecystektómia)
– brucho – odstránenie sleziny
– brucho – pankreas (operácia na podžalúdkovej žľaze)
– brucho – chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už
diagnostický alebo odstránenie jedného alebo viacerých
orgánov, okrem špecifikovaných v tejto tabuľke
PRUH:
– pruh – operácia - jedna strana
– pruh – operácia - obidve strany

35
60
70
60
50
50
60
50
20
40

MOČOVÝ A POHLAVNÝ TRAKT:
– močový a pohlavný trakt – odstránenie obličky
70
– močový a pohlavný trakt – fixácia obličky
50
– močový a pohlavný trakt – odstránenie tumoru alebo
kameňov z obličiek, močovodu alebo močového
mechúra – operačne
60
– močový a pohlavný trakt – odstránenie tumoru alebo
kameňov z obličiek, močovodu alebo močového
mechúra – kategorizáciou alebo endoskopicky
20
– močový a pohlavný trakt – operačné zákroky v močovode 30
– močový a pohlavný trakt – operačné zákroky v močovej rúre 15
– močový a pohlavný trakt – prostata
– úplné odstránenie – operačne
70
– močový a pohlavný trakt – prostata
– čiastočné odstránenie – endoskopicky
25
– močový a pohlavný trakt – prostata
– ostatné chirurgické zákroky
50

UCHO:
– ucho – odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti
– radikálna unilaterálna
30
– ucho – odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti
– radikálna bilaterálna
60
– plastika ušného bubienka
5
ŠTÍTNA ŽĽAZA:
– štítna žľaza – odstránenie štítnej žľazy vrátane všetkých
ostatných štádií operačných zákrokov

Poistné plnenie vyjadrené
ako maximálne percento
z poistnej sumy

70
80
10
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Popis chirurgického
zákroku
		

Poistné plnenie vyjadrené
ako maximálne percento
z poistnej sumy

Popis chirurgického
zákroku
		

– močový a pohlavný trakt – prostata – transuretrálna resekcia 25
– močový a pohlavný trakt – odstránenie semenníka
alebo nadsemenníka
25
– močový a pohlavný trakt – hydrokéla alebo varikokéla,
		 fimóza
10
– močový a pohlavný trakt odstránenie fibroidných nádorov
bez otvorenia brušnej dutiny, laparoskopicky
20
– odstránenie mimomaternicového tehotenstva
20
– močový a pohlavný trakt – operácia Bartoliniho žliaz,
kondylómov
10
– močový a pohlavný trakt – odstránenie maternice
a obidvoch vaječníkov s vajcovodmi
80
– močový a pohlavný trakt – odstránenie maternice
60
– močový a pohlavný trakt – odstránenie jedného
vaječníka s vajcovodom
30
– močový a pohlavný trakt – konizácia čapíka
20
– močový a pohlavný trakt kyretáž, odber vajíčok
		 otvoreným spôsobom alebo laparoskopicky,
		 endometrióza riešená laparoskopicky,
		 chromopertubácia vaječníkov
15
– močový a pohlavný trakt – pôrod cisárskym rezom
(podmienka uplynutie 40 týždňov od začiatku poistenia
s výnimkou predčasných pôrodov)
40
– závesná operácia močového mechúra
15
KONEČNÍK:
– konečník – radikálna resekcia z dôvodu malignity, všetky
stupne vrátane kolostómie
– konečník – kompletná excízia vonkajších hemoroidov
– konečník – úplná excízia vnútorných alebo vnútorných
a vonkajších hemoroidov vrátane prolapsu rekta alebo
kompletná sklerotizácia
– konečník – fistula v oblasti konečníka
– konečník – fisura v oblasti konečníka
– konečník – iné operácie na konečníku, vrátane
rektoskopie, kolonoskopie,
enteroskopie s mechanickým vplyvom na tkanivá
ABSCES:
– absces – incízia povrchového alebo kožného abscesu,
vredu alebo furunkula (jedného alebo viacerých)
– absces – chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo
viacerých)
AMPUTÁCIE:
– amputácie – prst alebo palec, za každý (na ruke)
– amputácie – zápästie, predlaktie, chodidlo po členok
(s výlukou prstov) alebo predkolenie
– amputácie – dolná končatina, horná končatina
– amputácie – stehno v bedrovom kĺbe

Poistné plnenie vyjadrené
ako maximálne percento
z poistnej sumy

– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– kosť krížová
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– kosť stehenná
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– rameno alebo predkolenie – jedna kosť (píšťala alebo ihlica)
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– rebro (jedno), prst na ruke alebo nohe – za každý
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– predlaktie – obidve kosti (aj lakťová a vretenná)
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– panva bez nutnosti trakcie (naťahovania)
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– jabĺčko
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– predkolenie – obidve kosti (aj píšťala aj ihlica)
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– spodná čeľusť, horná čeľusť
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, dve a viac rebier,
hrudná kosť
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– panva s nutnosťou trakcie (naťahovania)
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– stavec, priečny výbežok stavca – za každý
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– zápästie
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– výber osteosyntetického materiálu
– vertebroplastika cementom TH, operačne
– hemilamektómia
– výber osteosyntetického materiálu (kdekoľvek)
– extirpácia kalcifikátov úponu šľachy

100
10
20
15
5
20

KĹBY A VYKĹBENIA:
– kĺby a vykĺbenia – incízia kĺbu pre ochorenie alebo
poruchu funkcie, okrem punkcie a ďalej uvedených
– operácia karpálneho tunela
– artroskopia, menisektómia
– kĺby a vykĺbenia – incízia ramenného, lakťového,
bedrového alebo kolenného kĺbu s výnimkou punkcie
– kĺby a vykĺbenia excízia z kĺbu, operácia haluxu
– kĺby a vykĺbenia – fixácia pomocou operácie
– artroskopia s plastikou väzov
– kĺby a vykĺbenia – exartikulácia alebo arthroplastika
– kĺby a vykĺbenia (luxácie) – zákroky s operáciou prsta
alebo palca – za každý
– sutura šľachy - za každý prst
– sutura Achillovej šľachy
– kĺby a vykĺbenia – zákroky s operáciou ramena, lakťa,
zápästia alebo členka

5
10
5
20
40
70

ZLOMENINY:
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom
– kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť)
15

10
25
25
20
5
20
20
10
30
15
10
30
5
40
10
10
40
40
10
10

15
15
15
40
15
40
40
70
5
10
15
15
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Popis chirurgického
zákroku
		

Poistné plnenie vyjadrené
ako maximálne percento
z poistnej sumy

– kĺby a vykĺbenia – zákroky s operáciou spodnej čeľuste,
hornej čeľuste
– kĺby a vykĺbenia – zákroky s operáciou bedra alebo
kolena okrem jabĺčka
– kĺby a vykĺbenia – zákroky s operáciou jabĺčka
ŽILY A ARTÉRIE:
– žily, artérie, varixy – chirurgické odstránenie alebo
sklerotizácia na jednej nohe
– varixy vo varikokéle
– žily, artérie, varixy – chirurgické odstránenie alebo
sklerotizácia na obidvoch nohách
– žily, artérie – laterizovanie artérie (až do srdca)
PARACENTÉZY, PUNKCIE:
– paracentézy – punkcie dutiny brušnej
– lumbálna punkcia – odber liquoru
– paracentézy – punkcie hrudníka, močového mechúra
– okrem katetrizácie (cievkovania)
– paracentézy – punkcie ušného bubienka, hydrokély,
kĺbov a mäkkých tkanív

Popis chirurgického
zákroku
		

Poistné plnenie vyjadrené
ako maximálne percento
z poistnej sumy

– ostatné punkcie (napr. hnisu z prsníka)
– paracentézy, punkcie – paracentéza (punkcia plodovej
vody – amniocentéza), podmienka uplynutie 20 týždňov
od začiatku poistenia

5
20
5

NÁDORY – CHIRURGICKÉ ODSTRÁNENIE:
– nádory – chirurgické odstránenie malígnych nádorov
okrem nádorov na sliznici, koži, na podkožnom tkanive
– nádory – chirurgické odstránenie malígnych nádorov
na sliznici, koži a podkožnom tkanive
– nádory – chirurgické odstránenie pilonidálnych dutín
alebo cýst
– nádory – chirurgické odstránenie benígnych nádorov
semenníkov alebo prsníkov
– nádory – chirurgické odstránenie ganglionu
– nádory – chirurgické odstránenie benígnych nádorov
(jedného alebo viacerých okrem vyššie spomenutých)

15
15
30
25
10
10

5
5

50
15
25
20
5
10

INÉ:
– iné – neuvedené v tabuľke oceňovania CHZ - nárok nevzniká 0

5
5
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