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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad chirurgického zákroku
a/alebo hospitalizácie a/alebo rekonvalescencie z dôvodu úrazu
Rozsah poistenia
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad chirurgického zákroku a/alebo hospitalizácie a/alebo rekonvalescencie z dôvodu
úrazu HSC-A (ďalej len “OPP HSC-A”), ktoré je pripoistením alebo doplnkovým poistením k životnému poisteniu alebo úrazovému poisteniu,
podľa toho, ku ktorému poisteniu sú dojednané, tvoria neoddeliteľnú
súčasť poistnej zmluvy a toto poistenie je platné, ak kód tohto poistenia
je uvedený na poistke alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve a
zároveň je za toto poistenie zaplatené zodpovedajúce poistné v súlade
s podmienkami poistnej zmluvy.
2. Toto poistenie poskytuje poistnú ochranu poistenému, ktorého meno je
uvedené v poistnej zmluve, alebo v dodatku k poistnej zmluve.
Článok 1 - Základné pojmy
Pre účely poistenia podľa týchto OPP HSC-A platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú
zmluvu s Poisťovateľom. Poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu aj v
prospech inej osoby, t.j. v prospech jedného alebo viacerých poistených.
2. Poistený - fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie
vzťahuje. V prípade, že poisteným je maloletá osoba, je poistník povinný predložiť súhlas zákonného zástupcu takejto osoby.
3. Poistka - písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
4. Pacient - osoba, ktorá je na základe anamnestických údajov prijatá na
pobyt v nemocnici najmenej na 24 hodín.
5. Nemocnica - zdravotnícke zariadenie, ktoré:
a) má oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť (ak je vyžadované príslušnými právnymi predpismi),
b) poskytuje predovšetkým lôžkovú starostlivosť,
c) má 24 – hodinovú ložkovú starostlivosť vykonávanú kvalifikovanými
zdravotnými sestrami a nepretržite k dispozícii aspoň jedného kvalifikovaného lekára s atestáciou,
d) má vybavenie na chirurgickú prax a diagnostikovanie pacientov vo
svojich priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré sú mu dostupné, alebo v priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré má zmluvne dojednané,
e) nie je ošetrovateľským, doliečovacím alebo geriatrickým oddelením
nemocnice, ktoré pacientovi poskytuje najmä ošetrovateľskú starostlivosť alebo starostlivosť spojenú s liečbou/doliečením alkoholovej závislosti, drogovej závislosti a/alebo závislosti na inej návykovej
látke a nie je predovšetkým zotavovňou, doliečovacím alebo ošetrovateľským zariadením alebo domovom dôchodcov a pod.,
f) nie je bydliskom poisteného.
6. Kvalifikovaný lekár - kvalifikovaný absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie
je zároveň poisteným alebo jeho blízkou osobou alebo oprávnenou
osobu, liečiaci v rozsahu svojej odbornosti zranenia alebo choroby,
ktorých následkom je udalosť zakladajúca uplatnenie nároku z tohto
poistenia.
7. Úraz - telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany
poisteného, ktoré vzniklo priamo (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek
iných príčin), z náhlej a náhodnej príčiny počas platnosti poistnej zmluvy.
Článok 2 - Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistná udalosť podľa týchto OPP HSC-A poistenia je skutočnosť, ktorá nastala počas platnosti poistnej zmluvy a s ktorou je spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. Touto skutočnosťou môže
byť v zmysle poistnej zmluvy:
a) chirurgický zákrok z dôvodu úrazu a/alebo
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b) hospitalizácia z dôvodu úrazu a/alebo
c) rekonvalescencia z dôvodu úrazu.
Typ poistnej ochrany bližšie uvedenej v bode 1. tohto Článku OPP
HSC-A, ako aj výška poistných súm sú uvedené v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve.
Pokiaľ je poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu telesného poranenia spôsobeného úrazom, vzniknutého prvýkrát po dátume
začiatku tohto poistenia, Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie pre prípad
chirurgického zákroku z dôvodu úrazu, ktorého výška je vypočítaná
ako percento zodpovedajúce tomuto zákroku (podľa Tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov z dôvodu úrazu) z poistnej sumy uvedenej v
poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
V prípade, že poistený podstúpi chirurgický zákrok krytý týmto poistením, ktorý nie je vyslovene uvedený v Tabuľke oceňovania chirurgických zákrokov z dôvodu úrazu, Poisťovateľ určí výšku plnenia porovnaním so zákrokom uvedeným v tejto tabuľke, ktorý je čo do stupňa
náročnosti najbližšie danému zákroku. Stupeň náročnosti tohto zákroku určí kvalifikovaný lekár podľa výberu Poisťovateľa.
Pokiaľ je poistenému súčasne vykonaných viac chirurgických zákrokov, bude vyplatené len jedno poistné plnenie zodpovedajúce chirurgickému zákroku ohodnotenému najvyšším percentom.
V prípade opakovaných chirurgických zákrokov týkajúcich sa kĺbov
horných a/alebo dolných končatín, ktoré poistený podstúpi počas trvania tohto poistenia, vzniká v súvislosti s týmito opakovanými chirurgickými zákrokmi poistenému nárok na poistné plnenie maximálne 1
(jeden) krát v priebehu jedného roku trvania poistenia a maximálne 3
(tri) krát počas celej doby platnosti poistenia.
Poisťovateľ vyplatí tiež poistné plnenie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu uvedené v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k
poistnej zmluve, od 1. (prvého) dňa hospitalizácie až do 365.(tristošesťdesiateho piateho) dňa hospitalizácie, za predpokladu, že je poistený
hospitalizovaný z dôvodu telesného poranenia spôsobeného úrazom,
vzniknutého prvý krát po dátume začiatku tohto poistenia a je v odbornej starostlivosti kvalifikovaného lekára, pričom za hospitalizáciu sa
považuje pobyt poisteného v nemocnici po dobu minimálne 24 hodín.
V prípade, že je poistený hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS), bude mu vyplatené poistné plnenie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu vo výške dvojnásobku poistnej sumy uvedenej v
poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
Za sebou nasledujúce prijatia do nemocnice z rovnakého alebo podobného dôvodu budú považované za jednu poistnú udalosť, pokiaľ
medzi nimi nie je obdobie aspoň 12 (dvanásť) mesiacov, počas ktorého
poistený nebol z tohto dôvodu hospitalizovaný.
Poisťovateľ tiež vyplatí poistné plnenie pre prípad rekonvalescencie z
dôvodu úrazu, a to za predpokladu, že takéto poistné krytie je uvedené v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve a
taktiež bolo za toto poistné krytie zaplatené zodpovedajúce poistné.
Poistné plnenie pre prípad rekonvalescencie z dôvodu úrazu, ktorá nasleduje po hospitalizácii, bude vyplatené iba v prípade, ak bude vyplatené aj poistné plnenie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu.
V prípade rekonvalescencie z dôvodu úrazu Poisťovateľ vyplatí denné
odškodné za 2-násobok počtu dní trvania hospitalizácie, maximálne
však za 730 dní, a to bez ohľadu na to, kde poistený strávi toto ozdravovacie obdobie. Výška denného odškodného pri rekonvalescencii, za
ktorú bude toto poistné plnenie vyplácané, je uvedená v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
Poisťovateľ si vyhradzuje právo lekárskej prehliadky poisteného, vykonanej kvalifikovaným lekárom podľa výberu Poisťovateľa a poistený je
povinný umožniť Poisťovateľovi výkon tohto práva Poisťovateľa.

13. Vyplatenie poistného plnenia až do výšky dohodnutej poistnej sumy k
danej poistnej udalosti uvedenej v poistnej zmluve alebo v príslušnom
dodatku k poistnej zmluve, zbavuje Poisťovateľa ďalšej zodpovednosti
súvisiacej s poistnou udalosťou alebo jej dôsledkami.
14. Poistné plnenie bude vyplatené v súlade s podmienkami tohto poistenia nezávisle na výplate akéhokoľvek iného poistného plnenia v súlade
s podmienkami poistnej zmluvy.
15. Poistné plnenie podľa tohto poistenia bude vyplatené za podmienky, že
poistná udalosť nastala počas platnosti tohto poistenia a za podmienky, že sú splnené podmienky príslušnej poistnej zmluvy.
16. So súhlasom Poisťovateľa je v poistnej zmluve možné dohodnúť zmeny v poistnom krytí, na základe potrieb poistníka alebo poisteného.
Článok 3 - Doba trvania poistenia
1. Dátum začiatku poistenia podľa týchto OPP HSC-A je rovnaký ako deň
začiatku životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho,
ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, pokiaľ toto poistenie nebolo dohodnuté neskôr, resp. nadobúda platnosť o 00.01 hod.
dňa uvedeného v poistnej zmluve alebo príslušnom dodatku k poistnej
zmluve ako dátum začiatku poistenia za predpokladu, že bolo zaplatené zodpovedajúce poistné.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“), pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť (6)
týždňov pred uplynutím Doby poistenia, že o ďalšie poistenie nemá
záujem, predlžuje sa doba poistenia vždy o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
3. Poistenie zaniká uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve. V prípade, že doba trvania poistenia nie je uvedená v poistnej zmluve, poistenie zaniká v súlade s podmienkami konca životného poistenia alebo
úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie
dojednané alebo o 24.00 hod. dňa dohodnutého ako koniec poistenia,
pokiaľ toto poistenie nezaniklo skôr z iných dôvodov, alebo v prípade skupinovej poistnej zmluvy dňom, kedy poistený prestal patriť do
skupiny oprávnenej k poisteniu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr. Nároky, ktoré vznikli pred ukončením tohto poistenia, tým nebudú
dotknuté. Poistenie podľa týchto OPP HSC-A môže byť dohodnuté aj
samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné strany dohodnú v poistnej zmluve.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa
poistnej zmluvy v peňažnej forme.
Článok 4 - Platba a výška poistného
1. Bežné poistné podľa poistnej zmluvy je splatné 1. dňa poistného obdobia a jednorázové poistné je splatné 1. dňa začiatku poistenia, pokiaľ
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistného musí byť
uvedená v poistnej zmluve a stanoví sa podľa rozsahu poistenia, a to
na základe ohodnotenia rizika a dohodnutej poistnej sumy.
2. Pokiaľ nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie ani do jedného mesiaca po doručení výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, poistenie zanikne. To isté platí, pokiaľ bola zaplatená len časť poistného.
Výzva Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak
poistné nebude zaplatené.
3. Poistné sa platí ročne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Poisťovateľ nie je povinný zasielať poistníkovi výzvu na uhradenie poistného s výnimkou výzvy podľa § 801 ods. 2 Občianaskeho zákonníka
v platnom znení. Akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v nijakom
prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
5. Dátum úhrady poistného je dátum, kedy je zodpovedajúce poistné, v
zmysle poistnej zmluvy v plnej výške pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
6. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného
na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený
upraviť, najmä ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného,
nepriaznivému vývoju poistného určeného na základe poistno-matematických metód a vyplatených poistných plnení z poistení podľa
týchto OPP HSC-A. Pri výkone tohto práva Poisťovateľa je Poisťovateľ
povinný vopred písomne oznámiť poistníkovi novú výšku poistného, a
to pred začiatkom príslušného poistného obdobia, ktorého sa upravené

poistné týka. Uvedená zmena výšky poistného bude prijatá zo strany
poistníka zaplatením príslušnej výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka
v platnom znení tým nie je dotknuté.
Článok 5 - Výnimky z poistného krytia
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
a) vrodené ochorenia a ťažkosti z nich vyplývajúce,
b) akékoľvek iné druhy chorôb,
c) plánovanú/é hospitalizáciu/e a/alebo chirurgický/é zákrok/y, na ktorú/é nie je zdravotný dôvod, alebo ktorá/é bola/i určená/é alebo dohodnutá/é pred začiatkom poistenia,
d) telesné poranenia a/alebo zdravotný stav, ktorý je výsledkom telesného zranenia / ochorenia, ktoré existovali pred dátumom začiatku
tohto poistenia,
e) kozmetická a plastická chirurgia okrem prípadov, keď je nutná ako
zákrok po úraze krytom týmto poistením, odstránenie materských
znamienok
f) bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, keď neexistovali žiadne objektívne náznaky zhoršenia normálneho zdravia, laboratórne testy alebo röntgenové vyšetrenia okrem takých, ku ktorým
došlo počas uznanej pracovnej neschopnosti na základe predošlej
lekárskej prehliadky,
g) zákroky vykonané z dôvodu ochorenia zubov a ich komplikácií, ako
aj zákroky vykonané na umelom chrupe,
h) operácie slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pruhov/
prietrží)
i) prípady spôsobené následkom požitia drog, liekov alebo aplikáciou
liečby, ktorá nebola predpísaná kvalifikovaným lekárom, alebo boli
predávkované,
j) liečba alebo doliečenie v rehabilitačných centrách a ústavoch, kúpeľoch, doliečovacích a podobných zariadeniach,
k) bakteriálne infekcie (s výnimkou pyogénnych infekcií, ktoré vznikli v
dôsledku reznej rany alebo poranenia z úrazu),
l) akékoľvek prípady, choroby spôsobené priamo alebo nepriamo HIV
(Human Immuno - Deficiency Virus) a/alebo chorobami, ktoré sú
spojené s HIV a/alebo chorobou súvisiacou s HIV vrátane AIDS a/
alebo akékoľvek odvodené ochorenia,
m) úmyselné telesné poškodenie, samovražda alebo pokus o ňu, bez
ohľadu na duševný stav poisteného,
n) riadenie motocykla s obsahom vyšším ako 125 ccm,
o) prípady, ktoré vznikli počas pokusu poisteného o spáchanie trestného činu alebo vedomou účasťou na akomkoľvek násilí, útoku resp.
kladením odporu pri zatýkaní,
p) prípady spôsobené priamo alebo nepriamo teroristickým útokom,
aktívnou účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou alebo nevyhlásenou, inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom, občianskou
vojnou, revolúciou, vzburou, vojenskou silou alebo výnimočným
stavom, stavom obliehania alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo
príčin, ktoré vedú k vyhláseniu a udržovaniu tohto stavu, zatýkaním,
karanténou, colnými opatreniami, podobne akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom pracujúcim na základe jadrového štiepenia alebo jeho
využívaním alebo rádioaktívnou energiou, a to kedykoľvek v čase
mieru alebo vojny, ako aj prípady, ktoré sú výsledkom chemického
alebo biologického žiarenia, a otrava poistenej osoby spôsobená inhaláciou jedovatých plynov,
q) prípady, ktoré vznikli počas výkonu služby poisteného v ozbrojených
silách ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodného úradu v čase mieru alebo vojny alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského
výcviku, následkom účasti na vojenskom cvičení alebo následkom
plnenia bojových úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich úloh,
r) úrazy vzniknuté letom poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným
klzákom, kĺzavým padákom alebo padákom alebo športovým lietadlom alebo iným lietadlom, alebo letom poisteného akýmkoľvek
leteckým prostriedkom ako pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; uvedené výluky sa nevzťahujú na let/y poisteného pravidelnou leteckou linkou, charterový/é lety, let/y na obvyklej trase linky
prevádzkovanej registrovaným leteckým prepravcom, oprávneným
k preprave osôb alebo let/y za účelom prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného alebo jeho sprievodu leteckým dopravným
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prostriedkom prvej pomoci,
s) úrazy vzniknuté pri výkone profesionálnej športovej činnosti poisteného,
t) úrazy vzniknuté pri účasti poisteného v akomkoľvek preteku motorových prostriedkov na súši, vo vode alebo vo vzduchu.
2. Poistený musí dokázať, ak je to potrebné, že poistná udalosť nebola
zapríčinená žiadnou z okolností, ktoré sú uvedené vo výnimkách z poistného krytia. Toto predstavuje nevyhnutný predpoklad pre akýkoľvek
záväzok Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
Článok 6 - Uplatnenie nároku
1. Oznámenie poistnej udalosti musí byť Poisťovateľovi doručené v písomnej forme, ihneď ako je to možné, najneskôr však do 30 dní od
udalosti, ktorá môže zakladať nárok na poistné plnenie podľa platnej
poistnej zmluvy.
2. Všetky potvrdenia, informácie a dôkazový materiál bude dodaný Poisťovateľovi v ním požadovanej forme. Poisťovateľ má právo na lekársku
prehliadku alebo lekárske vyšetrenie poisteného v súvislosti s uvádzaným telesným poranením na náklady Poisťovateľa, pričom poistený
je povinný umožniť výkon tohto práva Poisťovateľa. Poistený je ďalej
povinný, po tom čo došlo k telesnému poraneniu, čo najskôr vyhľadať kvalifikovaného lekára a riadiť sa jeho pokynmi. Poisťovateľ nie
je zodpovedný za akékoľvek následky z dôvodu nevyhľadania alebo
nedodržania pokynov kvalifikovaného lekára alebo v dôsledku nepoužitia zariadení alebo prostriedkov, ktoré boli kvalifikovaným lekárom
predpísané.
3. Poisťovateľovi musí byť vždy dodaná lekárska správa udávajúca presnú diagnózu, správa o hospitalizácii vrátane všetkých lekárskych správ
a dokumentov o prevedenom chirurgickom zákroku, o predchádzajúcom zdravotnom stave poisteného a kompletný výpis z jeho zdravotnej
karty.
Článok 7 - Zánik poistenia
1. Poistenie podľa týchto OPP HSC-A zaniká:
a) pokiaľ akékoľvek poistné za ďalšie poistné obdobie za životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu
je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané alebo poistné za
ďalšie poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie,
ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
b) ak životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané, zanikne z akéhokoľvek dôvodu alebo pokiaľ je životné poistenie zrušené s výplatou odbavného alebo sa zmení na poistenie so zníženou
poistnou sumou v súlade s príslušným článkom VPPŽ alebo iným
spôsobom zrušené,
c) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje po dni, kedy poistený dosiahol vek:
(1) 18 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané
k úrazovému poisteniu,
(2) 25 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané
k životnému poisteniu,
(3) 75 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia vo veku od 18 do 74 rokov (vrátane), bez ohľadu na to, či je naďalej platné životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané,
d) uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve, alebo
e) ďalšími spôsobmi uvedenými v príslušných ustanoveniach týchto
OPP HSC-A, ustanoveniach poistnej zmluvy a/alebo Občianskeho
zákonníka v platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených
skutočností spôsobujúcich zánik poistenia nastane skôr.
2. V prípade, že toto poistenie zanikne predtým, ako uplynie doba trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, poistník počas zvyšnej časti doby trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia,
podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, nebude
povinný platiť poistné za toto poistenie. Platba akéhokoľvek poistného
po zániku tohto poistenia nevytvára žiadny nárok na poistné plnenie.

V prípade platby poistného za toto poistenie po zániku poistenia, bude
zaplatené poistné za toto poistenie vrátené poistníkovi.
Článok 8 - Postúpenie práv
1. V prípade poistnej udalosti uvedenej v Článku 2, bod 1. písm. a), b) a
c) týchto OPP HSC-A, právo poisteného na náhradu škody voči osobe,
ktorá je zodpovedná za škodu, prechádza na Poisťovateľa a to až do
výšky sumy vyplatenej poistenému Poisťovateľom. Poistený sa zaväzuje previesť na Poisťovateľa písomné nároky na náhradu škody voči
tretím osobám až do výšky plnenia krytého poistnou zmluvou a poskytovať Poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pri uplatnení týchto práv a
nárokov voči tým, ktorí za škodu zodpovedajú.
2. Ak sa poistený vzdá bez písomného súhlasu Poisťovateľa nároku na
toto odškodnenie, či práva, ktoré ho zaručuje, Poisťovateľ je zbavený
povinnosti plniť až do výšky, v akej by mohol získať náhradu škôd.
3. Ak poistený získal náhradu od tretích osôb povinných uhradiť škodu
alebo z iných právnych vzťahov, Poisťovateľ je oprávnený o túto náhradu znížiť poistné plnenie.

Článok 9 - Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané k poistnej zmluve
životného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú
prvé 3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania
poistenia. Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP HSC-A, splatné v sledovanom
období, ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
9.1 Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné
poistné za poistenie podľa týchto OPP HSC-A bolo riadne zaplatené,
vzniká nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10%
zo zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej len „bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za
toto poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené osoby, ktoré majú poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané a
splnili vyššie uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané k investičnému
životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po
uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovateľom na existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v
Operačnej cene v rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných programov, ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané k inému ako investičnému životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu,
po uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný
na špeciálny účet vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky
na tomto špeciálnom účte budú počas trvania poistenia zhodnocované
úrokom vo výške minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti s
poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok na výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa
odseku 3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus
vymáhať.
9.2 Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia Poisťovateľ automaticky navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP HSC-A
o 10%, ak poistné za poistenie podľa týchto OPP HSC-A bolo riadne
zaplatené. V takomto prípade sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej osoby nevyžaduje a zároveň výška poistného za poistenie
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podľa týchto OPP HSC-A sa nemení; ustanovenie bodu 6 článku 4
týchto OPP HSC-A tým nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia
podľa týchto OPP HSC-A.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude
vypočítaný z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného
obdobia.
Článok 10 - Ostatné podmienky
1. Poistník a poistený sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky
písomné otázky Poisťovateľa. Vedomé porušenie tejto povinnosti môže
mať za následok odstúpenie Poisťovateľa od poistnej zmluvy alebo odmietnutie či zníženie poistného plnenia.
2. Poistený a/alebo poistník je povinný oznámiť Poisťovateľovi zmenu
svojej adresy, podstatnú zmenu zdravotného stavu poisteného alebo
zamestnania poisteného.
3. Poistený a poistník sú povinní urobiť všetky primerané opatrenia k odvráteniu a/alebo zníženiu každej straty a škody a sú povinní vynaložiť
všetko úsilie k náhrade strát.
Článok 11 - Poistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Toto poistenie je súčasťou poistnej zmluvy životného poistenia alebo
úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je dojednané, a
taktiež sa na neho vzťahujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „VPPŽ“) a Osobitných poistných
podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „OPŽP“), resp. Všeobecných
poistných podmienok pre úrazové poistenie (ďalej aj „VPPÚ“) pokiaľ
určité ustanovenia neboli zmenené alebo nahradené príslušnými ustanoveniami týchto OPP HSC-A.
2. Nasledovné články VPPŽ pod názvom tak, ako sú uvedené nižšie v
tomto bode, pokiaľ existujú, sa nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Zmeny v poistnom krytí”
b) “Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného”
c) “Pôžička”
d) “Výluky z poistenia” odstavec 2
e) “Poistné krytie v dobe vojny”
f) “Prebytky poistného”
3. Nasledovné články OPŽP pod názvom tak, ako sú uvedené nižšie v
tomto bode, pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Jednorazové poistné”
b) “Pôžička”
c) “Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na
výnose“
d) “Zmeny poistenia na Poistenie pre prípad smrti alebo na Poistenie
pre prípad smrti alebo dožitia”
Článok 12 - Tabuľka oceňovania chirurgických zákrokov z dôvodu
úrazu

Popis chirurgického zákroku
BRUCHO
– resekcia čreva
– chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už diagnostický alebo odstránenie jedného alebo viacerých
orgánov, okrem špecifikovaných v tejto tabuľke (ak
je počas jednej operácie vykonaných viac chirurgických zákrokov, bude vyplatené poistné plnenie iba
za jeden zákrok)
AMPUTÁCIE
– prstu alebo palca, za každý
– ruka, predlaktie alebo chodidlo po členok
– dolná končatina, horná končatina
– stehno v bedrovom kĺbe
HRUDNÍK
– kompletná thorakoplastika (otvorenie hrudného koša)

Poistné plnenie
vyjadrené ako
maximálne percento z poistnej
sumy
70%

50%

10%
20%
40%
70%
100%
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– odstránenie pľúc (pneumonektómia) alebo časti pľúc
70%
– diagnostický alebo liečebný zákrok v hrudnej dutine
30%
okrem punkcie
– odstránenie hnisu okrem punkcie
10%
– arteficiálny pneumothorax
10%
– bronchoskopia diagnostická
10%
– bronchoskopia počas operácie (okrem biopsie)
20%
UCHO
– prepichnutie ušného bubienka (paracentéza)
5%
– fenestrácia uni– alebo bilaterálna
100%
PAŽERÁK
– operácia pre zúženie pažeráku
40%
– použitie endoskopu
10%
OKO
– odlúpnutie sietnice – viacpočetné postihnutie
100%
– odstránenie očného bulbu (enukleácia)
30%
ZLOMENINY
Liečba jednoduchých zlomenín – zákroky bez operácie:
– kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť)
15%
– kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč
10%
– kosť stehenná
40%
– rameno alebo predkolenie – jedna kosť
25%
– prst na ruke alebo nohe – za každý, rebro
5%
– predlaktie – obidve kosti
20%
– panva bez nutnosti trakcie, jabĺčko
20%
– predkolenie – obidve kosti
30%
– spodná čeľusť
20%
– kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, dve a viac
10%
rebier, hrudná kosť
– panva s nutnosťou trakcie
30%
– stavec, priečny výbežok stavca – za každý
5%
– kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac
40%
– zápästie
10%
Liečba komplikovaných a otvorených zlomenín:
– pri komplikovanej vyžadujúcej napravenie (repozíciu) sa vyššie uvedené percentá násobia indexom 1,5
– pri zlomenine vyžadujúcej operáciu (vrátane korekcie, osteosyntézy)
sa vyššie uvedené percentá zdvojnásobia s tým, že maximum nesmie
presiahnuť 100%
KĹBY A VYKĹBENIA
– incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie,
15%
okrem punkcie a ďalej uvedených
– incízia ramenného, lakťového, bedrového alebo ko40%
lenného kĺbu s výnimkou punkcie
– excízia z kĺbu, fixácia pomocou operácie, disartikulácia alebo arthroplastika:
– ramena, bedra alebo chrbtice
75%
– kolena, lakťa, zápästia alebo členka
30%
– vykĺbenie – zákroky bez operácie:
– prsta alebo palca – za každý
5%
– ramena, lakťa, zápästia alebo členka
15%
– spodnej čeľuste
5%
– bedra alebo kolena okrem jabĺčka
20%
– jabĺčka
5%
– vyvrtnutie (distorzia) členku alebo zápästia ošetrené sádrovou imobilizáciou (ošetrenie iným typom
10%
fixácie ako sádrovou imobilizáciou nie je kryté poistením)
Pri vykĺbení vyžadujúcom operáciu bude počítaný maximálne dvojnásobok vyššie uvedeného percenta.
POPÁLENINY

– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 27 % a
viac telesného povrchu
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 18 % a
viac, avšak menej ako 27 % telesného povrchu
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 9 % a
viac, avšak menej ako 18 % telesného povrchu
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 4,5 % a
viac, avšak menej ako 9 % telesného povrchu
NOS
– operácia intranazálnych dutín
– odstránenie nosnej mušle (turbinektómia)
PARACENTÉZY – PUNKCIE
– dutiny brušnej
– hrudníka, močového mechúra – okrem katetrizácie
– ušného bubienku, hydrokély, kĺbov alebo chrbtice
MOČOVÝ A POHLAVNÝ TRAKT
– odstránenie obličky
– fixácia obličky
– operačné zákroky v močovode
– operačné zákroky v močovej rúre
– odstránenie semenníka alebo nadsemenníka
KONEČNÍK
– fistula v oblasti konečníka
– fisura v oblasti konečníka
– iné operácie na konečníku
LEBKA
– chirurgický zákrok v dutine lebečnej, okrem trepanácie a punkcie
– odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia
HRDLO
– diagnostické vyšetrenie pomocou laryngoskopu

100%
60%
30%
16%
15%
10%
10%
5%
5%
70%
70%
30%
15%
25%
15%
5%
20%
100%
30%
5%

Článok 13 - Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP HSC-A zužujú, alebo sú v rozpore s ustanoveniami VPPŽ, OPŽP, resp. VPPÚ, pre toto poistenie sa prednostne
aplikujú ustanovenia týchto OPP HSC-A.
2. Od týchto OPP HSC-A je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to
príslušné ustanovenia týchto OPP HSC-A umožňujú a/alebo ak si to
vyžaduje účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve dohodnú.
3. Tieto OPP HSC-A nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2016.
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