OPP 911
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE ZDRAVOTNÍCKYCH
POMÔCOK
Pre pripoistenie zdravotníckych pomôcok k životnému poisteniu, dojednávané spoločnosťou
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“), všeobecné poistné podmienky uvedené v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“),
tieto osobitné poistné podmienky (ďalej iba „OPP“) a rozsah nárokov a zmluvné dojednania v
poistnej zmluve.
V prípade, ak jednotlivé ustanovenia OPP upravujú konkrétnu podmienku odlišne od VPP a nemôžu
byť použité súčasne, majú prednosť ustanovenia OPP.

Článok 1
Definícia zdravotníckych pomôcok
(1) Pre potreby týchto OPP sa pod zdravotníckou pomôckou rozumie:
a) Dioptrické okuliare – predpísané oftalmológom ako nevyhnutná pomôcka k úprave
zdravotného stavu, s lekárskou správou od odborného lekára s informáciou, že ide o zmenu
zdravotného stavu, ktorá nastala po dátume začiatku poistenia.
b) Načúvací prístroj – predpísaný nový prístroj ORL lekárom, s lekárskou správou od odborného
lekára s informáciou, že ide o zmenu zdravotného stavu, ktorá nastala po dátume začiatku
poistenia.
c) Ortopedická obuv – špeciálne upravená obuv predpísaná ortopédom s výnimkou akejkoľvek
ortopedickej vložky alebo inej pomôcky na úpravu bežnej obuvi, s lekárskou správou od
odborného lekára s informáciou, že ide o zmenu zdravotného stavu, ktorá nastala po dátume
začiatku poistenia.
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Článok 2
Vznik a zánik pripoistenia
Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej zmluve a má k nemu ako
hlavnému poisteniu akcesorický vzťah.
Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia alebo pri dodatočnom
dojednaní pripoistenia v priebehu trvania životného poistenia, pripoistenie začína od nultej
hodiny dátumu účinnosti tejto zmeny v poistnej zmluve.
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 85 rokov,
ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.
Pripoistenie zaniká:
a) podľa ustanovení § 800 až § 802a Občianskeho zákonníka
b) zánikom životného poistenia,
c) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
d) úmrtím poisteného,
e) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
f) redukciou životného poistenia
g) iným spôsobom určeným v poistnej zmluve, týchto OPP a platných právnych predpisoch.
Zmena pripoistenia musí mať písomnú formu, ak tieto OPP, poistná zmluva alebo platené právne
predpisy neurčujú inak.
Ak sa účastníci dohodnú o zmene už dojednaného pripoistenia, je poisťovňa povinná plniť zo
zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú po účinnosti tejto dohody.

(7) Pri zmene pripoistenia na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvýšilo poistné krytie, je poisťovňa
povinná plniť až po uplynutí ochranných lehôt pre pripoistenie. Do ich uplynutia poisťovňa plní
podľa pôvodného dojednania.
(8) V prípade poistnej udalosti, ktorá súvisí so zdravotným ochorením alebo poškodením (vrátane ich
príznakov), ktoré vzniklo pred účinnosťou zmeny pripoistenia, ktorou sa zvýšilo poistné krytie,
poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania.
(9) Pri dodatočnom dojednaní pripoistenia na základe žiadosti poistníka, je poisťovňa povinná plniť
až po uplynutí ochranných lehôt pre pripoistenia. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa
pôvodného dojednania.
(10)
Ustanovenia ods. 7, 8 a 9 neplatia, ak k zvýšeniu poistného krytia došlo pri dynamizácii
(indexácii) poistenia zo strany poisťovne.

Článok 3
Poistné, platenie poistného
(1) 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. Jeho výška je
uvedená v poistnej zmluve.
Článok 4
Dynamizácia
(1) V poistnej zmluve dojednaná dynamizácia poistenia sa vzťahuje aj na toto pripoistenie
a vykonáva sa podľa podmienok stanovených vo všeobecných poistných podmienkach pre
príslušné životné poistenie.
Článok 5
Dôsledky neplatenia poistného
(1) Na omeškanie alebo neplatenie poistného sa vzťahujú ustanovenia všeobecných poistných
podmienok pre príslušné životné poistenie a tieto OPP.
Článok 6
Poistná udalosť
(1) Poistnou udalosťou v pripoistení zdravotníckych pomôcok sa rozumie:
a) predpísanie dioptrických okuliarov odborným lekárom (oftalmológom), ich vyzdvihnutie
v špecializovanej predajni, zaplatenie kúpnej ceny a predloženie lekárskej správy od
odborného lekára potvrdzujúcej, že ide o zmenu zdravotného stavu, ktorá nastala po dátume
začiatku poistenia, alebo
b) predpísanie načúvacieho prístroja odborným lekárom (ORL), jeho vyzdvihnutie
v špecializovanej predajni a zaplatenie kúpnej ceny, predloženie lekárskej správy od
odborného lekára potvrdzujúcej, že ide o zmenu zdravotného stavu, ktorá nastala po dátume
začiatku poistenia, alebo
c) predpísanie ortopedickej obuvi odborným lekárom (ortopédom), ich vyzdvihnutie
v špecializovanej predajni, zaplatenie kúpnej ceny a predloženie lekárskej správy od
odborného lekára potvrdzujúcej, že ide o zmenu zdravotného stavu, ktorá nastala po dátume
začiatku poistenia.
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Článok 7
Poistné plnenie
Ak bolo v poistnej zmluve dojednané pripoistenie podľa týchto OPP a ak došlo k poistnej udalosti
podľa článku 6, je poisťovňa povinná preplatiť náklady spojené so zaobstaraním vyššie
definovaných zdravotníckych pomôcok súhrne maximálne do výšky 100 Eur za každé dva roky
trvania poistenia. Obdobie dvoch rokov uvedené v predchádzajúcej vete začína plynúť dňom
začiatku poistenia a končí vo výročný deň začiatku poistenia po uplynutí dvoch rokov.
Poisťovňa pristúpi k posúdeniu vzniku nároku na poistné plnenie až po predložení základných
nevyhnutných podkladov k uplatneniu nároku, ktorými sú:
a) tlačivo poisťovne
b) kópia predpisu vystaveného odborným lekárom (recept)
c) lekárska správa od odborného lekára potvrdzujúca, že ide o zmenu zdravotného stavu, ktorá
nastala po dátume začiatku poistenia
d) kópia pokladničného dokladu preukazujúceho vyzdvihnutie si predpísanej zdravotníckej
pomôcky v špecializovanej zdravotníckej predajni
Ak k poistnej udalosti dôjde mimo územia Slovenskej republiky, je poisťovňa povinná plniť len
v prípade, ak je k uplatneniu nároku predložený úradne overený preklad alebo odborným
lekárom na území Slovenskej republiky potvrdená nutnosť použitia vyššie uvedených
zdravotníckych pomôcok.
Náklady spojené so zaobstaraním podkladov k uplatneniu si nároku na poistné plnenie, vrátane
úradne overeného prekladu alebo odborného lekárskeho potvrdenia znáša poistený.
Ak zomrie poistený pred výplatou poistného plnenia, vyplatí poisťovňa 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.
Splnením povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu
prechádza zodpovednosť za škodu na zákonného zástupcu maloletého.

Článok 8
Výluky, obmedzenia plnenia poisťovne
(1) Poisťovňa neposkytne poistné plnenie za tie zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú definované
v týchto poistných podmienkach v článku 1.
(2) Ochranná lehota pre pripoistenie zdravotníckych pomôcok z dôvodu choroby začína plynúť v deň
uzatvorenia poistnej zmluvy a trvá 12 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy. Pokiaľ je počas
tohto obdobia poistenému predpísaná niektorá z vyššie uvedených zdravotníckych pomôcok
z dôvodu choroby, poisťovňa poskytne poistné plnenie vo výške skutočne zaplateného poistného
za pripoistenie zdravotníckych pomôcok, a to za obdobie od začiatku poistenia do dátumu vzniku
poistnej udalosti, maximálne za obdobie 12 mesiacov. Ochranná lehota pre pripoistenie
zdravotníckych pomôcok z dôvodu úrazu začína plynúť v deň uzatvorenia poistnej zmluvy a trvá
do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom. Pokiaľ
sa počas tohto obdobia stane úraz, ktorý vedie k predpísaniu niektorej z vyššie uvedených
zdravotníckych pomôcok, poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Nárok na poistné plnenie vzniká
len v takých prípadoch, ak úraz, ktorý viedol k predpísaniu niektorej z vyššie uvedených
zdravotníckych pomôcok, sa stal po uplynutí nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume
zaplatenia prvého poistného poistníkom a zároveň sa stal po dátume začiatku poistnej zmluvy.
(3) Poistenie sa nevzťahuje na predpis niektorej z vyššie uvedených zdravotníckych pomôcok,
ktorého príčinou je:
a) choroba alebo úraz vzniknuté pri páchaní úmyselného trestného činu alebo pri pokuse oň,
b) choroba alebo následok úrazu vzniknuté pod vplyvom, v dôsledku požitia či pre pravidelné
požívanie alkoholických nápojov, návykových látok, omamných, psychotropných látok alebo
vysokých dávok liekov bez súhlasu lekára,
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c) úmyselné sebapoškodenie, pokus o samovraždu alebo úmyselné spôsobenie choroby,
d) liečenia závislostí každého druhu (závislosť od alkoholu, drog, gamblerstva a pod.), vrátane
odvykacích kúr,
e) poškodenie zdravia jadrovým žiarením, jadrovej reakcie alebo rádioaktívnej kontaminácie,
f) výmena dioptrických okuliarov bez akejkoľvek zdravotnej indikácie (napríklad zmena po
znehodnotení, výmena poškodeného rámu bez zmeny skiel a pod.),
g) výmena časti načúvacieho prístroja bez akejkoľvek zdravotnej indikácie,
h) korekcia zdravotného problému pomocou ortopedickej vložky alebo inej pomôcky
vkladajúcej sa do bežnej obuvi,
i) akákoľvek oprava, úprava, servis vyššie uvedených zdravotníckych pomôcok, vrátane výmeny
batérie v načúvacom prístroji.
Článok 9
Úprava poistného
(1) Poisťovňa je oprávnená pristúpiť k zmene výšky poistného dojednaného v poistnej zmluve podľa
stanovených poistno-matematických zásad, pokiaľ jeho výška nezabezpečuje trvalú splniteľnosť
záväzkov poisťovne, vrátane tvorby dostatočných technických rezerv podľa osobitného predpisu1
ako aj v prípade legislatívnych zmien, s ktorými poisťovňa nepočítala pri stanovení výšky
poistného. Zmena poistného sa vykoná s účinnosťou od začiatku najbližšieho možného
dvojročného obdobia definovaného v čl. 7 ods.1 týchto OPP a to oznámením zaslaným
poistníkovi najmenej 10 týždňov pred koncom tohto obdobia.
(2) Ak výsledkom uplatnenia práva poisťovne podľa predchádzajúceho článku bude zvýšenie
poistného, môže poistník poisťovňu písomne požiadať, aby jeho pripoistenie pokračovalo s
pôvodnou výškou poistného za podmienky primeraného zníženia poistnej sumy stanovenej podľa
poistno-matematických zásad. Poistník si právo podľa predchádzajúcej vety môže uplatniť
písomnou žiadosťou, pričom poisťovňa je povinná túto žiadosť akceptovať a to zaslaním
oznámenia poistníkovi, v ktorom bude uvedená upravená poistná suma.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
(1) Tieto osobitné poistné podmienky boli schválené na zasadnutí predstavenstva poisťovne a
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2019 a spolu so všeobecnými poistnými
podmienkami pre príslušné životné poistenie a dojednaniami v poistnej zmluve sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4/4

