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Článok 1: Predmet programu Senior (ďalej len „program“)
1. V rámci programu je možné dojednať nasledovné poistenia: 

a) kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo doži-
tia so skrátenou dobou platenia (K3S),

b) poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici
z dôvodu úrazu (15UP),

c) poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plne-
ním od 10 % (18UP),

d) poistenie telesného poškodenia následkom úrazu (19UP),
e) poistenie Služba Asistent (SA1).

2. Základné poistenie je povinnou súčasťou programu. Základ-
ným poistením je
a) poisteným zvolený súbor poistení z ponúkaných súborov

poistení uvedených v poistnej zmluve s pevne stanovený-
mi poistnými sumami alebo

b) poisteným zvolený súbor poistení s voliteľnými poistnými
sumami a vybranými poisteniami.

2.1 Úrazové poistenia uvedené v ods. 1. písm. b) až d) tohto člán-
ku môžu byť v rámci základného poistenia podľa ods. 2. písm.
b) tohto článku dojednané len ku kapitálovému životnému
poisteniu uvedenému v ods. 1. písm. a) tohto článku.

3. Voliteľné poistenie je nepovinnou súčasťou programu. Voliteľ -
ným poistením je poistenie Služba Asistent (SA1).

3.1 Voliteľné poistenie je možné v rámci programu dojednať len
k základnému poisteniu podľa ods. 2. tohto článku, ak nie je
v týchto ZD uvedené inak.

3.2 Voliteľné poistenie je možné dojednať len ku kapitálovému ži-
votnému poisteniu uvedenému v ods. 1. písm. a) tohto člán-
ku, ku ktorému je zároveň dojednané aspoň jedno úrazové
poistenie uvedené v ods. 1. písm. b) až d) tohto článku.

Článok 2: Poistiteľné osoby
1. Poistiteľnou osobou je každá fyzická osoba, u ktorej sú ku dňu

uzavretia poistnej zmluvy v rámci programu súčasne splnené
všetky nasledovné podmienky:
a) jej vstupný vek je minimálne 55 rokov a maximálne 66 ro-

kov,
b) nie je odkázaná na opatrovanie alebo asistenciu inej oso-

by v rozsahu 4 a viac hodín denne,
c) nie je a ani v posledných 3 mesiacoch pred uzavretím po-

istnej zmluvy nebola hospitalizovaná v nemocnici alebo
inom zdravotníckom zariadení,

d) nepožiadala o umiestnenie alebo nie je umiestnená v za-

riadení sociálnych služieb z dôvodu odkázanosti na po-
moc inej osoby.

Článok 3: Úrazové poistenia
1. Na úrazové poistenia uvedené v čl. 1 ods. 1. písm. b) až d)

týchto ZD sa nevzťahujú ustanovenia čl. 4 ods. 1. a čl. 5 Poist-
ných podmienok pre úrazové poistenie.

2. Úrazové poistenie uvedené v čl. 1 ods. 1. písm. b) týchto ZD
zanikne okrem dôvodov uvedených v čl. 2 ods. 2. Osobitných
poistných podmienok pre poistenie denného odškodného
pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu aj zánikom kapitálové-
ho životného poistenia uvedeného v čl. 1 ods. 1. písm. a) tých-
to ZD.

Článok 4: Poistné, doba platenia poistného
1. Pri področnom platení sa poistné za poistenie uvedené v čl. 1

ods. 1 písm. e) týchto ZD dojednané v rámci programu nezvy-
šuje o področnú prirážku. 

2. Dobu platenia poistného pre kapitálové životné poistenie
uvedené v čl. 1 ods. 1. písm. a) týchto ZD je možné dojednať
na dobu 5 alebo 10 rokov odo dňa začiatku tohto poistenia.
Za zvyšnú časť poistnej doby tohto poistenia, ktorá nasleduje
po uplynutí dohodnutej doby platenia poistného pre toto po-
istenie, poistník poistné za toto poistenie neplatí. 

3. Od nasledujúceho výročného dňa po uplynutí doby platenia
poistného pre kapitálové životné poistenie uvedené v čl. 1
ods. 1. písm. a) týchto ZD sa lehota platenia poistného pre po-
istenia uvedené v čl. 1 ods. 1. písm. b) až e) týchto ZD auto-
maticky zmení na ročnú. Poisťovateľ a poistník sa však môžu
dohodnúť aj na področnom platení poistného pre poistenia
uvedené v čl. 1 ods. 1 písm. b) až e) týchto ZD, ak bude dodr-
žaná podmienka minimálneho poistného na poistnej zmluve.

Článok 5: Záverečné ustanovenia
1. V prípade, že sú ustanovenia týchto ZD v rozpore s ustanove-

niami Všeobecných poistných podmienok pre poistenie osôb,
poistných podmienok alebo osobitných poistných podmie-
nok, ktorými sa riadi tento program, platia ustanovenia týchto
ZD.

2. Od jednotlivých ustanovení týchto ZD je možné sa v poistnej
zmluve odchýliť.

3. Tieto ZD boli schválené dňa 01.06.2016.

Zmluvné dojednania pre program Senior (ďalej len „ZD“)

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len
„VPP“) sa vzťahujú na všetky poistenia osôb, dojednané v rámci
poistnej zmluvy, ktorej sú súčasťou.

Článok 2: Základné pojmy
1. Bonusový úrok: úrok, o ktorý sa poisťovateľ zaväzuje zhodnotiť

rezervu životného poistenia. Bonusový úrok poskytne
poisťovateľ, ak je to uvedené v príslušných Osobitných poistných
podmienkach, spôsobom a za podmienok v nich uvedených.

2. Bonusové zhodnotenie rezervy: zhodnotenie rezervy ži-
votného poistenia o bonusový úrok za podmienok stanove-
ných poisťovateľom.

3. Cestná premávka: užívanie diaľnic, ciest, miestnych komu-

nikácií a účelových komunikácií vodičmi  vozidiel a chodcami.
4. Doba nevyhnutného liečenia: doba liečenia úrazu, ktorá je

stanovená poisťovateľom v Tabuľke plnenia za dobu liečenia
úrazu. Táto doba musí byť adekvátne a dostatočne zdoku-
mentovaná ošetrujúcim lekárom náležitým klinickým popi-
som a liečebným procesom.

5. Dopravná nehoda: udalosť v cestnej premávke, ktorá sa sta-
ne v priamej súvislosti s premávkou vozidla.

6. Dynamika: zvýšenie bežného poistného a tým i jemu zodpo-
vedajúce zvýšenie poistnej sumy, vypočítané podľa poistno-
matematických metód v závislosti od indexu navýšenia. Index
navýšenia pre účely dynamiky určuje poisťovateľ.

7. Elektronická korešpondencia: zasielanie korešpondencie
elektronickou formou (prostredníctvom e-mailu).

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb
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8. Finančný agent: osoba so sídlom alebo ústredím na území
Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo osoba
s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom a miestom
podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú
osobu, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe
písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo na základe pí-
somnej zmluvy so samostatným finančným agentom. Fi-
nančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo.

9. Choroba: lekársky preukázaná patologická odchýlka od nor-
málneho zdravotného stavu poisteného, pričom ide o zmenu
jeho fyzického a/alebo psychického zdravia.

10. Invalidita: dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, v dôsledku
ktorého nastal pokles schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou,
potvrdený v rozhodnutí príslušného orgánu alebo inštitúcie.
Za deň vzniku invalidity (deň uznania poisteného invalidným)
sa považuje deň uvedený v rozhodnutí príslušného orgánu
alebo inštitúcie. V odôvodnených prípadoch môže vznik inva-
lidity potvrdiť aj lekár poisťovateľa.

11. Lekár: absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie je zároveň poiste-
ným alebo členom jeho rodiny a ktorý je uznaný právom svo-
jej krajiny za kvalifikovaného lekára na liečenie úrazu alebo
choroby a poskytovanie preventívnej a zdravotníckej starostli-
vosti.

12. Nemocnica: zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
ktoré je určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oso-
bám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti spojené s predpokladaným poby-
tom na lôžku v zdravotníckom zariadení presahujúcim 24
hodín. Za nemocnicu sa nepovažuje:
a) centrum pre liečbu drogových závislostí, v ktorom sa

poskytuje nepretržitá, systematická a dlhodobo progra-
movaná špecializovaná zdravotná starostlivosť osobám,
ktoré sú závislé od psychoaktívnych látok, zameraná
na zlepšenie ich zdravotného stavu, kvality života a na in-
tegráciu do spoločnosti,

b) liečebňa,
c) hospic,
d) dom ošetrovateľskej starostlivosti,
e) prírodné liečebné kúpele,
f) kúpeľná liečebňa,
g) zariadenie biomedicínskeho výskumu,
h) zotavovňa, 
i) rehabilitačný ústav,
j) sanatórium.

13. Nemocničná lôžková starostlivosť: starostlivosť na lôžko-
vom oddelení nemocnice, ktoré má stály lekársky dohľad, pra-
cuje v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej
vedy a jeho prevádzkovanie je v súlade s príslušnými právny-
mi predpismi.

14. Občianska vojna: ozbrojené konflikty, ku ktorým dochádza
na území jedného štátu medzi jej ozbrojenými silami a disi-
dentskými ozbrojenými silami alebo inými organizovanými
ozbrojenými skupinami vykonávajúcimi pod zodpovedným
velením takú kontrolu nad časťou jej územia, ktorá im umož-
ňuje viesť trvalé a koordinované vojenské operácie.

15. Odkupná hodnota (odbytné): suma, ktorá sa vypláca, ak je
to dohodnuté v príslušných Osobitných poistných podmien-
kach a za podmienok v nich dohodnutých. Odkupná hodnota
nezodpovedá celkovému zaplatenému poistnému.         

16. Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba uvedená
v poistnej zmluve alebo určená v zmysle príslušných ustano-
vení Občianskeho zákonníka, ktorej poistnou udalosťou vznik-

ne právo na poistné plnenie v prípade, že poistnou udalosťou
je smrť poisteného.

17. Pobyt v nemocnici (hospitalizácia): poskytnutie z lekárske-
ho hľadiska nevyhnutnej nemocničnej lôžkovej starostlivosti
poistenému v dôsledku úrazu, choroby, pôrodu, tehotenstva,
prerušenia tehotenstva alebo potratu.

18. Poistený: fyzická osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje.  
19. Poistka: písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
20. Poistná doba: doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej

zmluve.
21. Poistná suma: v poistnej zmluve dohodnutá suma, ktorá tvo-

rí základ pre stanovenie výšky plnenia poisťovateľa v prípade
vzniku poistnej udalosti pri súčasnom splnení dohodnutých
podmienok.

22. Poistná udalosť: náhodná udalosť, ktorá nastala počas trva-
nia poistenia, ak v Osobitných poistných podmienkach nie je
dohodnuté inak, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťova-
teľa plniť (poskytnúť poistné plnenie).

23. Poistná zmluva: zmluva v písomnej forme uzavretá medzi
poistníkom a poisťovateľom, v ktorej sa poisťovateľ zaväzuje
poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane poistná
udalosť v zmluve bližšie označená. Poistnú zmluvu možno
uzavrieť aj v prospech inej osoby (poistený).

24. Poistné obdobie: časový úsek poistnej doby dohodnutý
v poistnej zmluve (lehota platenia), vymedzujúci obdobie,
za ktoré je poistník povinný platiť bežné (lehotné) poistné.

25. Poistné plnenie: plnenie, ktoré poskytuje poisťovateľ, ak na-
stane poistná udalosť.

26. Poistné: finančný záväzok poistníka voči poisťovateľovi
za poistenie dohodnutý v poistnej zmluve.

27. Poistník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela
s poisťovateľom poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné.

28. Poistný rok: obdobie, ktoré začína okamihom začiatku poi-
stenia a končí uplynutím dňa pred najbližším nasledujúcim
výročným dňom. Každý ďalší poistný rok začína výročným
dňom a končí uplynutím dňa pred najbližším nasledujúcim
výročným dňom.

29. Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského
rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700.

30. Pracovný úraz: úraz, ktorý poistený utrpel pri plnení pracov-
ných alebo služobných úloh, v priamej súvislosti s ním alebo
pre ich plnenie. Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý poistený
utrpel na ceste do zamestnania a späť.

31. Splatený stav: stav poistenia bez povinnosti platenia poistné-
ho, ktorý môže nastať za podmienok uvedených v príslušných
Osobitných poistných podmienkach. Zmenou poistenia
na poistenie v splatenom stave môže dôjsť k zníženiu poistnej
ochrany, prípadne k iným zmenám v poistení, ak tak stano-
vujú príslušné Osobitné poistné podmienky a za podmienok
v nich uvedených.

32. Technická úroková miera: úroková miera, ktorú poisťovateľ
používa na výpočet poistného a rezerv v životnom poistení
pomocou poistno-matematických metód. Je súčasťou poist-
nej sadzby. Jej maximálna výška je legislatívne upravovaná.

33. Účastník dopravnej nehody: osoba, ktorá sa priamo aktívne
alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

34. Úraz: akékoľvek neúmyselné, náhle, neočakávané a neprerušo-
vané pôsobenie vonkajších síl, vysokých alebo nízkych vonkaj-
ších teplôt, plynov, pár, elektrického prúdu alebo jedov
(s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), ná-
sledkom ktorého bolo poistenému nezávisle od jeho vôle počas
trvania poistenia spôsobené poškodenie zdravia. Za poškodenie
zdravia sa v zmysle definície úrazu považuje aj stav spôsobený:
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a) lokálnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárod-
kov do otvorenej rany, spôsobenej úrazom,

b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze, alebo infekč-
ným ochorením, zápalom mozgových blán, boreliózou,
ak boli menované ochorenia prenesené uhryznutím
kliešťa,

c) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi,
kozmetickými a plastickými operáciami, vykonanými
za účelom liečenia následkov úrazu.
Za úraz sa považuje i stav, keď v dôsledku zvýšenej svalo-
vej sily vyvinutej na končatinu alebo chrbticu dôjde k vy-
skočeniu kĺbu alebo pretrhnutiu svalov, šliach, väzov ale-
bo jeho puzdier. 

Za úraz sa nepovažuje: 
a) vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého dru-

hu a pôvodu, vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľa-
chových pošiev, svalových úponov, mazových vačkov
a epikondylitíd, náhle platničkové chrbticové syndrómy,
náhle cievne príhody a odlupovanie sietnice z chorob-
ných príčin,

b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením (vyní-
majúc nákazy tetanom, besnotou a infekčné ochorenie,
zápal mozgových blán a borelióza, ak boli menované
ochorenia prenesené uhryznutím kliešťa),

c) choroby z povolania,
d) zhoršenie choroby následkom úrazu,
e) samovražda, pokus o samovraždu, úmyselné sebapoško-

denie a zámerné privodenie telesného poškodenia,
f) telesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením

organizmu,
g) duševné poruchy a zmeny psychického stavu, ak neboli

spôsobené úrazom,
h) úrazy tých častí organizmu, ktoré boli pred dojednaním

poistenia poškodené úrazom či ochorením a ktorých per-
centuálne poškodenie pred dojednaním poistenia bolo
70 % a viac,

i) patologické zlomeniny.
35. Vnútroštátny nepokoj: vnútorné nepokoje a napätia, ako sú

vzbury, izolované a sporadické násilné činy a ostatné činy po-
dobnej povahy, ktoré sa nepovažujú za ozbrojené konflikty.

36. Vojnová udalosť: udalosť, ktorá má pôvod alebo súvisí s voj-
nou, bez ohľadu na skutočnosť, či vojna bola alebo nebola vy-
hlásená, napr.: invázia alebo útok ozbrojených síl, vojenská
okupácia, akékoľvek pripojenie územia, bombardovanie, pou-
žitie akýchkoľvek zbraní proti územiu iného štátu, blokáda prí-
stavov. Za vojnovú udalosť sa nepovažujú vnútorné nepokoje
a napätia, ako sú vzbury, izolované a sporadické násilné činy
a ostatné činy podobnej povahy, ktoré sa nepovažujú
za ozbrojené konflikty.

37. Vstupný vek: rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku
poistenia a kalendárnym rokom narodenia poisteného.

38. Výluka z poistenia: skutočnosť bližšie špecifikovaná v prí-
slušných osobitných poistných podmienkach, v príslušných
poistných podmienkach alebo v poistnej zmluve, s ktorou nie
je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné pl-
nenie.

39. Výročný deň: deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesia-
com dňa začiatku poistenia. V prípade, že takýto deň v prísluš-
nom kalendárnom roku nie je, je výročným dňom posledný
deň mesiaca, ktorý sa pomenovaním zhoduje s mesiacom
začiatku poistenia.

40. Zaplatené poistné: poistné pripísané na bankový účet pois-
ťovateľa za splnenia podmienok stanovených poisťovateľom.

41. Zdravotnícke zariadenie: prevádzkový útvar zriadený na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a prevádzkovaný 
na základe udeleného povolenia.

Článok 3: Druhy poistenia 
1. Poisťovateľ môže v rámci poistenia osôb poistiť fyzickú osobu

pre prípad: 
a) smrti, 
b) dožitia, 
c) úrazu, 
d) choroby,
e) invalidity,
f) inej skutočnosti súvisiacej s jej zdravím alebo so zmenou

jej osobného postavenia.  
2. Ak poistenie nie je upravené osobitnými predpismi alebo

poistnou zmluvou resp. poistnými podmienkami, platia preň
ustanovenia podmienok, ktoré sú mu povahou a účelom
najbližšie. 

Článok 4: Uzavretie poistnej zmluvy, poistka
1. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy musí mať písomnú for-

mu. Poistná zmluva je uzavretá okamihom podpísania návr-
hu oboma zmluvnými stranami (poistníkom a poisťovate-
ľom), ak nie je dohodnuté inak. 

2. Poisťovateľ vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie
o uzavretí poistnej zmluvy. Ak dôjde k jej strate alebo zničeniu,
vydá poisťovateľ poistníkovi na jeho žiadosť a náklady druho-
pis poistky. 

3. Súčasťou poistnej zmluvy sú VPP, príslušné poistné podmien-
ky, príslušné Osobitné poistné podmienky, Zmluvné dojedna-
nia, odpovede na písomné otázky poisťovateľa, týkajúce sa
dojednávaného poistenia, lekárske správy, dodatky, osvedče-
nia a prípadne iné dokumenty. 

Článok 5: Začiatok poistenia, koniec poistenia
1. Poistenie začína prvým dňom po dni uzavretia poistnej zmlu-

vy, pokiaľ nie je dohodnuté, že začne už uzavretím poistnej
zmluvy alebo neskôr.  

2. Poistenie je možné dojednať na dobu neurčitú ako aj na dobu
určitú.

Článok 6: Zánik poistenia
1. Uplynutím poistnej doby

Ak bolo poistenie dojednané na dobu určitú, zanikne uplynu-
tím poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve, t.j. o 24:00
hodine posledného dňa dohodnutej poistnej doby, resp. uply-
nutím dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako koniec poiste-
nia. 

2. Smrťou poisteného
2.1 Poistenie zanikne smrťou poisteného. 
2.2 Ak smrť poisteného nie je poistnou udalosťou, poisťovateľ má

právo na poistné do zániku poistenia.
3. Výpoveďou v dvojmesačnej lehote

Poistenie môže vypovedať každá zo zmluvných strán do 2
mesiacov po uzavretí  poistnej  zmluvy. Výpovedná lehota je
osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

4. Výpoveďou ku koncu poistného obdobia
4.1 Poistenie s bežne plateným poistným môže zaniknúť výpove-

ďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň
šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

4.2 Poisťovateľ môže takto vypovedať len poistenia pre prípad
úrazu.
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4.3 Poisťovateľ vyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu, ak tak stano-
vujú príslušné Osobitné poistné podmienky.

5. Dohodou zmluvných strán
5.1 Poisťovateľ a poistník sa môžu dohodnúť na ukončení poiste-

nia dohodou.
5.2 V prípade, že poistenie zanikne dohodou zmluvných strán,

poisťovateľ vyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu, ak tak stano-
vujú príslušné Osobitné poistné podmienky. 

6. Z dôvodu neplatenia poistného
6.1 Ak nie je poistné za prvé poistné obdobie zaplatené do troch

mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie zanikne uplynu-
tím tejto lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poist-
ného. 

6.2 Poistenie zanikne, ak osobitné poistné podmienky neustano-
vujú inak, aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo
zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy
poisťovateľa na jeho zaplatenie na adresu trvalého pobytu
/ sídla / miesta podnikania poistníka, ak nebolo zaplatené
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upo-
zornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté
platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovateľ vyplatí
poistníkovi odkupnú hodnotu, ak tak stanovujú príslušné Oso-
bitné poistné podmienky.  

6.3 Poisťovateľ má právo na poistné do zániku poistenia, ak v prí-
slušných Osobitných poistných podmienkach nie je dohodnu-
té inak.

6.4 Lehoty podľa bodov 6.1 a 6.2 tohto článku možno dohodou
predĺžiť.

7. Odstúpením od poistnej zmluvy
7.1 Poistník má v zmysle § 802a Občianskeho zákonníka právo

najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tej-
to poistnej zmluvy odstúpiť. Prejav vôle poistníka urobený
do 30 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a smerujúci k jej
zrušeniu sa považuje za odstúpenie od zmluvy podľa pred-
chádzajúcej vety. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účin-
nosť, ak bude doručené poisťovateľovi do 30 dní odo dňa
uzavretia poistnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť
urobené písomne. Z odstúpenia od zmluvy musí byť zrejmé,
kto ho podáva, musí obsahovať predbežné číslo poistnej
zmluvy, od ktorej sa odstupuje, prejav vôle poistníka smerujú-
ci k zrušeniu poistnej zmluvy a musí byť podpísané a datova-
né. Ak odstúpenie od zmluvy podáva fyzická osoba, odstúpe-
nie od zmluvy musí obsahovať meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu fyzickej osoby. Ak odstúpenie od zmluvy po-
dáva právnická osoba, odstúpenie od zmluvy musí obsahovať
názov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby
a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby. Ak poiste-
nie zanikne takýmto odstúpením poistníka od poistnej zmlu-
vy, poisťovateľ vráti poistníkovi zaplatené poistné; pritom má
právo si od zaplateného poistného odpočítať čo už plnil. Ak
poskytnuté poistné plnenie presahuje výšku zaplateného
poistného, vráti poistník alebo poistený poisťovateľovi výšku
poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené poistné.

7.2 Poistník a poistený, ak je iná osoba ako poistník, sú povinní od-
povedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťova-
teľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. Pri vedomom poru-
šení týchto povinností môže poisťovateľ od poistnej zmluvy
odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by
poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplat-
niť do 3 mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil. Ak
poistenie zanikne takýmto odstúpením poisťovateľa od poist-
nej zmluvy alebo z iných zákonom ustanovených dôvodov

ako podľa bodu 7.1 tohto článku, poisťovateľ vráti poistníkovi
zaplatené poistné, znížené o náklady, ktoré vznikli s uzavretím
a správou poistnej zmluvy, pritom má právo si od zaplatené-
ho poistného odpočítať prípadné čiastočné odkupy, pôžičku
vrátane úroku, ak v príslušných Osobitných poistných podmi-
enkach nie je dohodnuté inak. Osoba, ktorej bolo poskytnuté
plnenie z poistnej zmluvy, od ktorej bolo odstúpené, je povin-
ná poisťovateľovi toto plnenie vrátiť v plnej výške.

7.3 Účinným odstúpením od poistnej zmluvy sa poistná zmluva
zrušuje od začiatku. 

8.   Odmietnutím poistného plnenia
8.1 Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou

je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné
odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá
pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený
plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia
poistenie zanikne. 

8.2 V prípade, že poistenie zanikne odmietnutím plnenia, poisťo-
vateľ vyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu, ak tak stanovujú
príslušné Osobitné poistné podmienky.

9. Poistnou udalosťou
Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým od-
padol, poistenie zanikne; poisťovateľovi patrí poistné do kon-
ca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

10. Z iných dôvodov
Poistenie zanikne aj z iných dôvodov uvedených v príslušných
Osobitných poistných podmienkach, v príslušných Poistných
podmienkach, v Zmluvných dojednaniach alebo v poistnej
zmluve. 

Článok 7: Poistné, splatnosť poistného, poistné obdobie
1. Výška poistného sa určuje podľa sadzieb pre jednotlivé druhy

poistenia stanovených poisťovateľom. Môže byť stanovená
v závislosti od vstupného veku, poistnej doby, vykonávanej
pracovnej a športovej činnosti, spôsobu platenia a pod.

2. Poistné sa platí formou bežného poistného. Bežné poistné sa
platí za poistné obdobia dojednané v poistnej zmluve ročne
alebo spôsobom področného platenia, a to polročne, štvrťroč-
ne alebo mesačne. Pri področnom platení sa poistné zvýši
o področnú prirážku, ak nie je dohodnuté inak.

3. Poistné za prvé poistné obdobie je splatné dňom začiatku
poistenia, ak nie je dohodnuté inak. 

4. Poistné za ďalšie poistné obdobie je splatné v prvý deň poist-
ného obdobia, ak nie je dohodnuté inak. 

5. Poistné platené prostredníctvom pošty alebo banky sa pova-
žuje za zaplatené dňom pripísania platby na účet poisťovate-
ľa.

6. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie o neuhradené
poistné z poistnej zmluvy splatné v čase výplaty poistného
plnenia. 

7. Poistné obdobie (lehota platenia bežného poistného) dohod-
nuté v poistnej zmluve je rovnaké pre všetky poistenia dojed-
nané v poistnej zmluve. Poistník je povinný platiť poistné spo-
lu za všetky poistenia dojednané v poistnej zmluve; splatnosť
poistného je rovnaká pri všetkých poisteniach dojednaných
v poistnej zmluve.

8. V prípade, že výška poistného presiahne limity stanovené
v platnom zákone o poisťovníctve, je poisťovateľ povinný zis-
ťovať vlastníctvo finančných prostriedkov použitých klientom.
Vlastníctvo finančných prostriedkov sa zisťuje záväzným pí-
somným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť,
či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či uzavretie poistnej
zmluvy vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlast-
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níctvom inej osoby alebo ak je poistná zmluva uzavretá
na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno,
priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a trvalý pobyt
fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnic-
kej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú finančné
prostriedky a na účet ktorej je poistná zmluva uzavretá;
v takom prípade je klient povinný odovzdať poisťovateľovi aj
písomný súhlas tejto osoby na použitie jej finančných pros-
triedkov a na uzavretie tejto zmluvy na jej účet. Ak klient
nesplní povinnosti podľa tohto odseku, poisťovateľ je povinný
odmietnuť uzavretie takej poistnej zmluvy.

Článok 8: Zmeny  poistnej zmluvy
1. Î iadosť o zmenu poistnej zmluvy podáva poistník písomne,

s výnimkou uvedenou v  ods. 2. tohto článku, a to spravidla
na predpísanom tlačive poisťovateľa.

2. Poistník môže požiadať o zmenu poistnej zmluvy poisťovate-
ľa aj telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa v prípadoch,
ktoré poisťovateľ zverejnil na svojom webovom sídle. Poisťo-
vateľ je oprávnený identifikovať osobu a overiť identifikáciu
osoby, ktorá žiada o vykonanie zmeny. Vykonanie zmien
na základe žiadosti poistníka poisťovateľ potvrdí písomne.
V prípade, ak poistník s vykonanou zmenou nesúhlasí, je po-
vinný v lehote uvedenej v písomnom potvrdení poisťovateľa
túto skutočnosť písomne poisťovateľovi oznámiť. 

3. Vykonanie zmeny, ktorá nemá vplyv na obsah a rozsah poiste-
nia, resp. výšku poistného a týka sa najmä opravy chýb v písa-
ní a iných zrejmých nesprávností, oznámi poisťovateľ poistní-
kovi po jej uskutočnení.

4. Ak došlo k zmene rozsahu už dojednaného poistenia, plní
poisťovateľ zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí,
ktoré nastanú odo dňa účinnosti tejto zmeny. Zmena nado-
budne účinnosť dňom v zmysle príslušných Osobitných poist-
ných podmienok, resp. dňom vzájomnej dohody poistníka
a poisťovateľa.

5. Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného,
môže poistník zmeniť určenie oprávnenej osoby až do vzniku
poistnej udalosti; ak je poistník iná osoba ako poistený, môže
tak urobiť len so súhlasom poisteného. Zmena určenia opráv-
nenej osoby je účinná doručením oznámenia poisťovateľovi.

6. V prípade smrti poistníka, ktorý je iná osoba ako poistený,
vstupuje na miesto poistníka poistený. To isté platí aj v prípa-
de, ak je poistníkom právnická osoba, ktorá zanikne. 

Článok 9: Plnenie poisťovateľa
1. Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie, ak nastane poistná

udalosť.
2. Plnenie z poistnej zmluvy poskytne poisťovateľ poistenému.

Ak je smrť poisteného poistnou udalosťou, poskytne poisťova-
teľ v prípade jeho smrti plnenie z poistnej zmluvy oprávnenej
osobe určenej v poistnej zmluve, ak nie je dohodnuté inak.
Oprávnená osoba, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť prá-
vo na plnenie poisťovateľa, toto právo nenadobudne, ak
spôsobila smrť poistenému úmyselným trestným činom,
za ktorý bola súdom právoplatne odsúdená. Ak oprávnená
osoba nie je určená, poskytne sa plnenie osobám podľa prí-
slušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

3. Z poistenia je poisťovateľ povinný buď poskytnúť jednorazové
plnenie, vyplácať dôchodok alebo dohodnuté plnenie v pravi-
delných splátkach, resp. poskytnúť nepeňažné plnenie, podľa
toho, čo bolo v poistnej zmluve dohodnuté.

4. Peňažné plnenie je splatné alebo nepeňažné plnenie poskyt-
ne poisťovateľ do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie

potrebné na zistenie rozsahu povinností poisťovateľa plniť. Ak
nemôže byť vyšetrenie ukončené do 1 mesiaca po tom, keď
sa poisťovateľ dozvedel o poistnej udalosti, je poisťovateľ
po doložení nevyhnutných dokladov povinný poskytnúť
poistenému na požiadanie primeranú zálohu/preddavok.

5. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike, a to v mene
platnej na území Slovenskej republiky v čase vyplatenia poist-
ného plnenia, ak nie je dohodnuté inak.

Článok 10: Práva a povinnosti poistníka a poisteného
1. Poistník a poistený, ak je iná osoba ako poistník, sú povinní

pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poisťo-
vateľa, najmä na otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia,
zvýšenia poistného krytia, zdravotného stavu poisteného
(otázky na súčasné a predchádzajúce choroby, zdravotné po-
ruchy, ťažkosti a pod.), otázky súvisiace so zmenou poistenia
a stanovením rozsahu poistného plnenia. 

2. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede súvisiace
s poistením môžu mať za následok primerané zníženie plne-
nia z poistnej zmluvy, odstúpenie od poistnej zmluvy alebo
odmietnutie plnenia z poistnej zmluvy podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka a týchto VPP.

3. Poistník je povinný počas trvania poistenia bez zbytočného
odkladu oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa
poistnej zmluvy (zmena kontaktnej adresy, sídla, mena atď.). 

4. Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný,
akonáhle je to objektívne možné, bez zbytočného odkladu
poisťovateľovi písomne alebo telefonicky oznámiť, že k poist-
nej udalosti došlo, preukázať jej vznik a na žiadosť poisťovate-
ľa bez zbytočného odkladu predložiť resp. zabezpečiť predlo-
ženie alebo umožniť poisťovateľovi získať všetky ďalšie
doklady a informácie, potrebné pre stanovenie rozsahu poist-
ného plnenia. 

5. Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný
uviesť pravdivé a úplné údaje k poistnej udalosti, vyplnením
tlačiva k poistnej udalosti, a zabezpečiť jeho včasné doručenie
poisťovateľovi. Všetky potvrdenia, informácie a dôkazový ma-
teriál budú dodané poisťovateľovi v ním požadovanej forme,
podobe a jazyku.

6. Poistený je povinný v prípade poistnej udalosti bezodkladne
vyhľadať lekára, dodržiavať liečebné a režimové opatrenia do-
poručené lekárom a ak je to možné, prispievať k zmierneniu
následkov úrazu alebo choroby.

7. Poistený je povinný sa starať, aby znovu nadobudol pracovnú
schopnosť; zvlášť sa musí riadiť doporučením lekára a vykonať
všetky obvyklé postupy, resp. nezdržať sa žiadneho obvyklého,
resp. lekársky doporučeného postupu prospešného pre jeho
uzdravenie.

8. Poistený je povinný dať sa vyšetriť lekárom, ktorého určí pois-
ťovateľ a v termíne, ktorý určí poisťovateľ, resp. lekár poisťova-
teľa. Náklady s tým spojené, okrem náhrady ušlej mzdy poi-
steného, znáša poisťovateľ. V prípade neoprávnenej
požiadavky poisteného na likvidáciu poistnej udalosti je pois-
ťovateľ oprávnený odmietnuť mu uhradenie nákladov, ktoré
sú spojené s lekárskymi vyšetreniami, ak bol zistený podvod-
ný úmysel poisteného.

9. Poistený je povinný poisťovateľovi umožniť vykonanie kontro-
ly plnenia ustanovení poistných podmienok.

10. Poistený má právo na slobodný výber nemocnice.

Článok 11: Práva a povinnosti poisťovateľa
1. Poisťovateľ je oprávnený v súvislosti s uzavretím poistnej
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zmluvy, zvýšením poistného krytia a poistnými udalosťami
zisťovať a overovať zdravotný stav poisteného, a to na základe
správ vyžiadaných od poskytovateľov zdravotníckej starostli-
vosti, v ktorých sa poistený liečil, ako aj prehliadkou u lekára,
ktorého určí poisťovateľ.

2. Poisťovateľ je oprávnený v prípade potreby požadovať od poiste-
ného alebo oprávnenej osoby doklady vo forme úradne ove-
rených kópií.

3. Poisťovateľ je povinný vykonávať všetky potrebné vyšetrenia
týkajúce sa poistnej udalosti bez zbytočného odkladu.

4. Svojím podpisom na poistnej zmluve poistený súhlasí, aby
poisťovateľ podľa potreby zisťoval jeho zdravotný stav a opráv-
ňuje každého lekára, ktorý ho doteraz ošetroval alebo ho bude
ošetrovať, aby poskytol poisťovateľovi informácie o jeho zdra-
votnom stave. Poisťovateľ je rovnako oprávnený skúmať aj iné
skutočnosti podstatné pre uzavretie poistnej zmluvy a pre sta-
novenie rozsahu poistného plnenia.   

5. Poisťovateľ je oprávnený preverovať a archivovať podklady
rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia. 

6. Poistník a poistený, ak je iná osoba ako poistník, svojimi pod-
pismi na poistnej zmluve dávajú poisťovateľovi súhlas s vyho-
tovovaním a následným archivovaním zvukových záznamov
telefonických hovorov uskutočnených medzi ním a poisťova-
teľom v súvislosti s poistením podľa poistnej zmluvy, a to
na technických prostriedkoch umožňujúcich ich zachytenie,
zachovanie a reprodukciu. Poistník a poistený uzavretím
poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas s tým, aby
poisťovateľ použil tieto záznamy a ich kópie pri uplatňovaní
práv a povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ je opráv-
nený uchovať tieto záznamy až do vysporiadania všetkých
práv a povinností súvisiacich s poistením podľa tejto poistnej
zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy počas doby ich ucho-
vania chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

7. Poisťovateľ sa zaväzuje, že všetky získané informácie použije
výlučne len pre potreby poistného vzťahu. 

8. V prípade, že má poisťovateľ podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu oznamovaciu povinnosť voči klientovi,
táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že  daný
oznam uverejní na svojom webovom sídle www.allianzsp.sk. 

9. Poisťovateľ má právo na poplatky v zmysle aktuálneho Sa-
dzobníka poplatkov, ktorý je zverejnený na webovom sídle
poisťovateľa, ako aj na všetky preukázateľné náklady súvisiace
s poistnou zmluvou. 

10. Poisťovateľ je oprávnený výšku poplatkov a výšku limitov jed-
nostranne stanoviť a meniť. Zmeny v Sadzobníku poplatkov
sú platné a účinné dňom zverejnenia nového Sadzobníka
poplatkov na webovom sídle poisťovateľa. Zverejnením zme-
ny výšky poplatkov je zmena platná aj pre už dojednané
poistenia, ak nie je dohodnuté inak.

11. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného alebo poisťo-
vateľ s výplatou poistného plnenia, má druhá strana nárok
na úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov
a vo výške platnej k prvému dňu omeškania.

12. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť generálnu plnú moc, kto-
rú poistník alebo poistený udelili svojmu splnomocnenému
zástupcovi, a to najmä z dôvodu ochrany práv a majetku
poistníka alebo poisteného. Poisťovateľ môže trvať na tom,
aby plná moc bola udelená na konkrétny právny úkon, týkajú-
ci sa poistnej zmluvy.  

Článok 12: Zníženie a zamietnutie poistného plnenia
1. Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie, ak: 

a) v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu narodenia po-
isteného boli nesprávne stanovené technické parametre
poistenia (poistné, poistná doba, poistná suma),

b) poistník alebo poistený poruší povinnosti uvedené v prí-
slušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka, v týchto
VPP, v príslušných poistných podmienkach a v príslušných
osobitných poistných podmienkach.

2. Poisťovateľ je oprávnený zamietnuť poistné plnenie, ak:
2.1 udalosť bližšie označená v príslušných Osobitných poistných

podmienkach alebo v príslušných poistných podmienkach
nastala v dôsledku: 
a) liečby alebo zákrokov, ktoré neboli ordinované kvalifikova-

ným lekárom s platnou licenciou v danom odbore, resp.
liečba sa uskutočnila v zariadení bez platnej licencie, 

b) liečby alebo zákrokov, ktoré majú experimentálnu pova-
hu,

c) použitia vedecky všeobecne neuznávaných diagnostic-
kých a liečebných metód a liekov.

2.2 poistník alebo poistený poruší povinnosti uvedené v prísluš-
ných ustanoveniach Občianskeho zákonníka, v týchto VPP,
v poistných podmienkach a v príslušných osobitných poist-
ných podmienkach.  

3. Miera zníženia poistného plnenia alebo zamietnutie poistné-
ho plnenia závisí od závažnosti porušenia povinností poistní-
ka a poisteného a jeho vplyvu na rozsah poisťovateľa plniť.

Článok 13: Dynamika
1. Dynamiku poistenia ponúka poisťovateľ k poisteniam s plate-

ním bežného poistného. Pri dynamike nie je potrebné nové
ohodnotenie zdravotného stavu poisteného. 

2. Ak je v poistnej zmluve dynamika dojednaná, platí pre všetky
poistenia, ktoré možnosť dynamiky majú uvedenú v Osobit-
ných poistných podmienkach. 

3. Účinnosť dynamiky je vždy vo výročný deň. Poisťovateľ zašle
poistníkovi písomné oznámenie o dynamike pred jej účinnos-
ťou, spoločne za celú poistnú zmluvu. 

4. V prípade, že poistník dynamiku neprijme, je povinný o tejto
skutočnosti poisťovateľa informovať. 

5. Ak poistník neprijme ponuku dynamiky dvakrát  po sebe, žiad-
na ďalšia  mu už nebude zaslaná. Právo poistníka požiadať
o dynamiku týmto nebude dotknuté za podmienky, že poisťo-
vateľ s ďalšou dynamikou poistenia súhlasí. 

6. V prípade, že v poistnej zmluve s dojednanou dynamikou bola
k výročnému dňu vykonaná zmena alebo dojednané ďalšie
poistenie, dynamika  pre poistenie, v ktorom bola vykonaná
zmena alebo k novodojednanému poisteniu, bude ponúknu-
tá až k nasledujúcemu výročnému dňu, spoločne za celú
poistnú zmluvu. 

7. Ak v poistnej zmluve s dojednanou dynamikou dôjde k oslo-
bodeniu od platenia poistného, ku ktorému došlo z dôvodu
poistnej udalosti, k zrušeniu dynamiky dochádza k najbližšie-
mu výročnému dňu po začiatku oslobodenia od platenia
poistného. Poisťovateľ bude ponuku dynamiky zasielať opäť
k najbližšiemu výročnému dňu po ukončení oslobodenia
od platenia poistného.

Článok 14: Doručovanie písomností
1. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu kontaktnú

adresu poistníka (ďalej len „adresát“), ak nie je v týchto VPP
uvedené inak. 

2. Písomnosť sa považuje za doručenú: 
a) dňom prevzatia písomnosti adresátom, 
b) dňom kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel,
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c) posledným dňom odbernej lehoty v prípade, že sa písom-
nosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že
si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, aj
keď sa o jej uložení nedozvedel,  

d) dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo
poistený neoznámil.

3. Elektronická korešpondencia (ďalej len „EK“):
Poistník, resp. poistený si uvedením kontaktnej e-mailovej
adresy v poistnej zmluve zriadia službu EK k tejto poistnej
zmluve. Ak si poistník, resp. poistený zriadia službu EK, poisťo-
vateľ im bude zasielať prostredníctvom e-mailu (elektronicky)
pravidelnú korešpondenciu podľa zvoleného intervalu platby
poistného a mimoriadnu korešpondenciu, s výnimkou koreš-
pondencie, na ktorej prevzatie je potrebný potvrdzujúci pod-
pis o jej prevzatí alebo pri ktorej z jej povahy vyplýva nevy-
hnutnosť doručiť ju inak ako prostredníctvom e-mailu
(službou EK budú napríklad doručované: poistka, predpis
na úhradu poistného, oznámenie o likvidácii poistnej udalos-
ti). Poistník, resp. poistený sú povinní hlásiť každú zmenu
e-mailovej adresy. Zasielanie korešpondencie elektronickou
formou nie je spoplatnené. O zmenu a zrušenie služby EK je
možné požiadať na všetkých predajných miestach poisťova-
teľa alebo prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. Zria-
denie, zmenu a zrušenie spôsobu zasielania korešpondencie
elektronickou formou vykoná poisťovateľ bez zbytočného od-
kladu. O dátume účinnosti zriadenia, zmeny alebo zrušenia
služby EK budú poistník, resp. poistený informovaní poštovou
zásielkou alebo e-mailom. Ak bude uvedené heslo, korešpon-
dencia zasielaná elektronicky bude skomprimovaná progra-
mom WinZip a bude ju možné otvoriť až po zadaní hesla.
V prípade zabudnutia hesla je potrebné navštíviť predajné
miesta poisťovateľa, alebo kontaktovať Infolinku 0800 122 222,
kde bude po overení totožnosti heslo oznámené. Povinnosť
zaslania korešpondencie elektronicky je splnená jej odosla-
ním na e-mailovú adresu poistníka, resp. poisteného. Poisťo-
vateľ nezodpovedá za chybné zadanie jednotlivých údajov
poistníkom, resp. poisteným. Zriadením služby EK nedochá-
dza k zániku podmienok doručovania dohodnutých pre ko-
rešpondenciu doručovanú prostredníctvom pošty.

Článok 15: Osobné údaje
1. Poistník a poistený, ak je iný než poistník, sú povinní poisťova-

teľovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním
alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie
údaje požadované poisťovateľom (ďalej len „osobné údaje“)
v zmysle platného zákona o poisťovníctve.

2. Poistník a poistený svojimi podpismi na poistnej zmluve dá-
vajú poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním / poskytovaním
osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám
a s ich spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou
poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním pohľa-
dávok, zaisťovniam za účelom zaistenia a peňažným ústavom
za účelom vinkulácie; súhlas sa udeľuje na dobu do vysporia-

dania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a po-
čas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. 

3. Poistník je povinný nahlásiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu
svojich osobných údajov, ako aj zmenu osobných údajov
poisteného, resp. oprávnených osôb.

4. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú
upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Článok 16: Spôsob vybavovania sťažností
1. Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti, podané ústne alebo pí-

somne, proti jeho postupu. Sťažovateľ môže ústnu a písomnú
sťažnosť podať osobne na pracoviskách servisu klientom
a v agentúrnych kanceláriách poisťovateľa. Ústnu sťažnosť
môže sťažovateľ podať aj na telefónnom čísle 0800 122 222.
Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú
sťažnosť môže sťažovateľ zaslať aj e-mailom na dialog@alli-
anzsp.sk alebo poštou na adresu sídla poisťovateľa.

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podá-
va, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ do-
máha. Ak je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsa-
hovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je
sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať ná-
zov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby.

3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažo-
vateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich
zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie
sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezod-
kladne upovedomený.

4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa sťažovateľ
môže obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá je poverená
vykonávať dohľad nad poisťovateľom. 

Článok 17: Všeobecné informácie o daňových povinnostiach
vzťahujúcich sa na danú poistnú zmluvu
Daňové povinnosti vzťahujúce sa na poistnú zmluvu sú upravené
všeobecne záväzným právnym predpisom platným na území Slo-
venskej republiky, ktorým je zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príj-
mov v znení neskorších predpisov. Tento zákon taktiež ustanovu-
je, ktoré plnenia z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, ako
aj odpočítateľné položky, resp. iné daňové náležitosti týkajúce sa
poistenia.

Článok 18: Záverečné ustanovenia
1. Na poistné zmluvy uzavreté s poisťovateľom sa vzťahujú práv-

ne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
2. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy budú riešené

prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky.
3. Od jednotlivých ustanovení týchto VPP je možné sa odchýliť.
4. Tieto VPP boli schválené dňa 31.07.2015.

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Pre životné poistenia dojednávané Allianz - Slovenskou poisťov-
ňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“) platia príslušné ustanovenia Ob-
čianskeho zákonníka, Všeobecné  poistné podmienky pre poiste-
nie osôb, tieto Poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len
„PP“), príslušné Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“),

Zmluvné dojednania a podmienky dojednané v Poistnej zmluve. 

Článok 2: Základné pojmy
1. Vinkulácia: viazanie poistného plnenia (príkaz vyplatiť poist-

né plnenie) v prospech tretej osoby. 
2. Rezerva poistenia: pre dané poistenie finančné prostriedky,

Poistné podmienky pre životné poistenie
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ktorých výška je vypočítaná podľa platných kalkulačných zá-
sad poisťovateľa, určené na splnenie budúcich záväzkov
poisťovateľa voči poisteným, oprávneným osobám alebo
iným osobám, ktorým vznikol nárok na poistné plnenie.

Článok 3: Druhy životného poistenia
1. V rámci životného poistenia môže poisťovateľ poistiť fyzickú

osobu pre prípad: 
a) smrti, 
b) dožitia, 
c) smrti alebo dožitia. 

2. Poisťovateľ môže dojednávať aj iné druhy životného poiste-
nia. Ak také poistenie nie je upravené osobitnými predpismi
alebo poistnou zmluvou resp. poistnými podmienkami, platia
pre neho tie ustanovenia týchto PP, ktoré sú mu povahou
a účelom najbližšie.

Článok 4: Vinkulácia
1. Poistné plnenie pre prípad smrti možno vinkulovať.
2. Vinkuláciu je možné vykonať len so súhlasom poisteného,

zrušenie vinkulácie len so súhlasom toho, v prospech koho
bolo poistné plnenie vinkulované. Tieto zmeny sú účinné
odo dňa nasledujúceho po doručení príslušných súhlasov
poisťovateľovi.

Článok 5: Výluky z poistenia a zníženie poistného plnenia
1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie, ak: 

a) k smrti poisteného z dôvodu samovraždy poisteného
došlo pred uplynutím dvoch rokov od začiatku poistenia,
ak v príslušných OPP nie je uvedené inak,

b) k smrti poisteného došlo v bezprostrednej alebo násled-
nej súvislosti s vojnovými udalosťami alebo pri aktívnej
účasti na občianskej vojne alebo vnútroštátnych nepoko-
joch, ak v príslušných OPP nie je uvedené inak.

2. Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak vznik poist-
nej udalosti nastal v dôsledku požitia alebo aplikácie návyko-
vej látky, ktorou je alkohol, omamná látka, psychotropná látka,
alebo iná látka spôsobilá nepriaznivo ovplyvniť psychiku člo-
veka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti,
alebo sociálne správanie (s výnimkou užívania lekárom pred-
písaných liečiv). Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený
poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa toho, ako uvede-
ná skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti, ak v prísluš-
ných OPP nie je uvedené inak.

Článok 6: Územná platnosť
Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, pokiaľ v príslušných
OPP nie je uvedené inak. 

Článok 7: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto PP je možné sa odchýliť.
2. Tieto PP boli schválené dňa 1.12.2015.

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
so skrátenou dobou platenia (K3S) (ďalej len „poistenie“) sa
okrem týchto Osobitných poistných podmienok pre kapitálové ži-
votné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou
platenia (K3S) (ďalej len „OPP“) vzťahujú Poistné podmienky
pre životné poistenie, Všeobecné poistné podmienky pre poiste-
nie osôb (ďalej len „VPP“), príslušné ustanovenia Zmluvných do-
jednaní a podmienok dojednaných v Poistnej zmluve.

Článok 2: Čakacia doba
1. Čakacia doba začne plynúť dňom začiatku poistenia.
2. Dĺžka čakacej doby je stanovená v trvaní 3 mesiacov.
3. Pre smrť poisteného následkom úrazu sa čakacia doba neu-

platňuje. 

Článok 3: Poistná doba, zánik poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú.
2. Poistenie zanikne podľa čl. 6 VPP.

Článok 4: Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť a poistné
plnenie
1. Poistná ochrana je poskytnutá v prípade dožitia alebo v prípa-

de smrti poisteného, za súčasného splnenia podmienok
pre vznik poistnej udalosti.

2. Poistnou udalosťou v tomto poistení je:
a) dožitie sa poisteného konca poistnej doby, 
b) smrť poisteného, ktorá nastala po uplynutí čakacej doby.

3. V prípade poistnej udalosti podľa ods. 2. písm. a) tohto článku
vznikne poistenému právo na poistné plnenie vo výške poist-
nej sumy.

4. V prípade poistnej udalosti podľa ods. 2. písm. b) tohto článku
následkom úrazu vznikne oprávnenej osobe právo na poistné

plnenie vo výške trojnásobku poistnej sumy.
5. V prípade poistnej udalosti podľa ods. 2. písm. b) tohto článku

následkom choroby pred uplynutím dvoch rokov od začiatku
poistenia vznikne oprávnenej osobe právo na poistné plnenie
vo výške jednej polovice poistnej sumy, ak nie je v týchto OPP
uvedené inak.

6. V prípade poistnej udalosti podľa ods. 2. písm. b) tohto článku
následkom choroby pred uplynutím dvoch rokov od začiatku
poistenia vznikne oprávnenej osobe právo na poistné plnenie
vo výške poistnej sumy, ak poistná zmluva bola uzavretá naj-
neskôr do 1 mesiaca po uplynutí dohodnutej poistnej doby
v kapitálovom alebo v rizikovom životnom poistení alebo
po uplynutí dohodnutej doby platenia v investičnom život-
nom poistení.
Ak dôjde k zániku kapitálového alebo rizikového životného
poistenia pred uplynutím dohodnutej poistnej doby alebo
k zániku investičného životného poistenia pred uplynutím do-
hodnutej doby platenia, oprávnenej osobe právo na poistné
plnenie podľa tohto odseku nevzniká. Poistnou zmluvou kapi-
tálového životného poistenia, rizikového životného poistenia
alebo investičného životného poistenia sa na účely tohto od-
seku rozumie poistná zmluva uzavretá s poisťovateľom, v kto-
rej poistený z tohto poistenia bol poistenou osobou.

7. V prípade poistnej udalosti podľa ods. 2. písm. b) tohto článku
následkom choroby po uplynutí dvoch rokov od začiatku
poistenia vznikne oprávnenej osobe právo na poistné plnenie
vo výške poistnej sumy.

8. Ak poistná udalosť podľa ods. 2. písm. b) tohto článku nastala
z dôvodu samovraždy poisteného pred uplynutím dvoch ro-
kov od začiatku poistenia, oprávnenej osobe sa v takomto prí-
pade vyplatí poistné plnenie vo výške odkupnej hodnoty.

9. V prípade, že pri hlásení poistnej udalosti budú predložené
všetky doklady požadované poisťovateľom v zmysle čl. 6

Osobitné poistné podmienky pre kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia (K3S)
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ods. 1 prípadne ods. 2 týchto OPP a zároveň oprávnená osoba
je v poistnej zmluve presne určená menom, priezviskom
a rodným číslom a nebude potrebné žiadne ďalšie došetrova-
nie, poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie do 3
dní od doručenia uvedených dokladov. 

Článok 5: Bonusový úrok a bonusové zhodnotenie rezervy
1. Výška bonusového úroku je vyhlasovaná na kalendárny rok.

Poisťovateľ vyhlasuje výšku bonusového úroku pred začiat-
kom kalendárneho roka, pre ktorý takýto bonusový úrok platí,
najneskôr však v deň, ktorý predchádza dňu uzavretia poistnej
zmluvy životného poistenia, na ktorú sa bonusový úrok vzťa-
huje.

2. Výška bonusového úroku na kalendárny rok je zverejnená
na webovom sídle poisťovateľa www.allianzsp.sk.

3. Bonusové zhodnotenie rezervy za kalendárny rok sa určí ako
súčin bonusového úroku platného pre daný kalendárny rok
a priemernej hodnoty rezervy životného poistenia v prísluš-
nom kalendárnom roku. Priemerná hodnota rezervy životné-
ho poistenia sa určí ako aritmetický priemer jej hodnôt na za-
čiatku a na konci obdobia, za ktoré sa bonusové zhodnotenie
rezervy počíta.

4. Bonusové zhodnotenie rezervy za časť kalendárneho roka sa
určí postupom podľa ods. 3 tohto článku v alikvótnej časti
zodpovedajúcej dobe, za ktorú sa počíta.

5. Bonusový úrok sa vzťahuje aj na bonusové zhodnotenie re-
zervy ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka; ods. 3
a 4 tohto článku platia primerane.

6. Nárok na výplatu bonusového zhodnotenia rezervy vzniká:
a) v prípade zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty

poistníkovi za obdobie od začiatku poistenia do konca ka-
lendárneho roka, ktorý predchádza roku zániku poistenia.
Ak je však rok zániku poistenia zhodný s rokom začiatku
poistenia, nárok na výplatu bonusového zhodnotenia re-
zervy nevzniká.

b) v prípade poistnej udalosti, ktorou je smrť poisteného,
oprávnenej osobe za obdobie od začiatku poistenia
do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalen-
dárnemu mesiacu zániku poistenia,

c) v prípade poistnej udalosti, ktorou je dožitie sa poistené-

ho konca poistnej doby, poistenej osobe za celú dobu tr-
vania poistenia.

Článok 6: Hlásenie poistnej udalosti
1. Pri hlásení poistnej udalosti podľa čl. 4 ods. 2. písm. b) týchto

OPP je nevyhnutné doložiť úmrtný list, podrobnú lekársku ale-
bo úradnú správu o príčine smrti a popis okolností vzniku po-
istnej udalosti.

2. Ak smrť poisteného vyšetroval policajný útvar, prikladá sa po-
licajná správa preukazujúca okolnosti smrti poisteného (pro-
tokol o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania
a pod.); ak nie je policajná správa k dispozícii, oznamovateľ
uvedie presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý udalosť
vyšetroval (úplnú adresu a telefón). V prípade smrti poistené-
ho na pracovisku je potrebné predložiť zápis z vyšetrovania ta-
kejto smrti.

3. V prípade poistnej udalosti podľa čl. 4 ods. 2. písm. a) týchto
OPP je potrebné, aby poistený predložil dispozície pre výplatu
poistného plnenia (aktuálna adresa poisteného, resp. banko-
vý účet). V prípade, že tak neurobí, poisťovateľ zašle poistné
plnenie na poslednú známu adresu poisteného.

4. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ po-
žadovať ďalšie potrebné doklady a sám vykonávať ďalšie po-
trebné vyšetrenia.

Článok 7: Odkupná hodnota
1. Odkupná hodnota sa vypláca, ak bola vytvorená kladná rezer-

va poistenia.
2. Odkupná hodnota predstavuje zníženú rezervu poistenia, kde

výška zníženia je stanovená v kalkulačných zásadách poisťo-
vateľa.

3. Odkupná hodnota sa vypláca pri zániku poistenia v súlade
s čl. 6 VPP.

4. Odkupná hodnota sa v zmysle čl. 4 ods. 8 týchto OPP vypláca
aj v prípade samovraždy poisteného, ak táto nastala pred uply-
nutím dvoch rokov od začiatku poistenia. 

Článok 8: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa 31.07.2015.

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Pre úrazové poistenia dojednávané Allianz - Slovenskou poisťov-
ňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“) platia príslušné ustanovenia Ob-
čianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poiste-
nie osôb, tieto  Poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej len
„PP“), príslušné Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“),
Zmluvné dojednania a podmienky dojednané v Poistnej zmluve. 

Článok 2: Druhy úrazového poistenia
1. V rámci úrazového poistenia poisťovateľ dojednáva: 

a) poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, 
b) poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu bez progre-

sie alebo s progresiou, 
c) poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici

z dôvodu úrazu, 
d) poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutné-

ho liečenia následkov úrazu,
e) poistenie telesného poškodenia následkom úrazu,
f) poistenie invalidity následkom úrazu. 

2. Poisťovateľ môže dojednávať aj iné druhy úrazového poiste-

nia. Na také poistenie sa vzťahujú tieto PP, ak tak stanovujú
príslušné OPP.

Článok 3: Výluky z poistenia a zníženie poistného plnenia
1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie, ak úraz

poisteného vznikne:
a) v súvislosti so samovraždou, s pokusom o samovraždu,

s úmyselným sebapoškodením alebo v súvislosti so zá-
merným privodením telesného poškodenia, vrátane ich
následkov,

b) v bezprostrednej alebo následnej súvislosti s vojnovými
udalosťami a pri aktívnej účasti na občianskej vojne alebo
vnútroštátnych nepokojoch,

c) v súvislosti s konaním poisteného pri úmyselnom trest-
nom čine, za ktorý bol súdom právoplatne odsúdený,

d) v dôsledku požitia alebo aplikácie návykovej látky, ktorou
je alkohol (pri zistenom promile alkoholu v krvi nad 1,5),
omamná látka, psychotropná látka, alebo iná látka spôso-
bilá nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho
ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne

Poistné podmienky pre úrazové poistenie
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správanie (s výnimkou užívania lekárom predpísaných
liečiv),

e) v dôsledku priameho alebo nepriameho pôsobenia ioni-
začného žiarenia alebo účinkov jadrovej energie (s vý-
nimkou ich pôsobenia v rámci liečebného procesu
pod lekárskym dohľadom),

f) v dôsledku psychiatrickej diagnózy, t.j. diagnózy F00 až
F99 podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (duševné
poruchy alebo poruchy správania) alebo poruchy vedo-
mia, mozgovej m⁄tvice, epileptického záchvatu alebo
iného záchvatu k⁄čom, ktorý zachváti celé telo poistené-
ho (s výnimkou duševnej poruchy alebo poruchy vedo-
mia spôsobenej úrazom),

g) pri leteckej doprave, pričom poistený bol členom letecké-
ho personálu na palube havarovaného vrtuľového alebo
prúdového lietadla alebo vrtuľníka, alebo pri parašutizme,
paraglidingu, lietaní na bezmotorovom, či motorovom
rogale, pri lietaní v klzáku alebo balóne,

h) v súvislosti s tým, že poistený sa ako vodič, spolujazdec
alebo cestujúci motorového vozidla zúčastní pretekov
alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich tréningových jázd,

i) v dôsledku otravy požitím alebo aplikáciou pevných alebo
kvapalných látok. Poistná ochrana sa však poskytuje de-
ťom do dov⁄šenia 10. roku života. U týchto detí zostávajú
vylúčené otravy potravinami.

2. Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak:
a) vznik poistnej udalosti nastane v súvislosti s konaním

poisteného, ktoré bolo v rozpore so všeobecne záväzným
právnym predpisom. Poisťovateľ je v takomto prípade
oprávnený poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa
toho, ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku poistnej
udalosti,

b) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku požitia alkoho-
lu pri zistenom promile alkoholu v krvi do 1,5 vrátane.
Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený poistné plne-
nie znížiť primerane tomu, ako uvedená skutočnosť 
prispela k vzniku poistnej udalosti,

c) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku spolupôsobe-
nia choroby alebo telesnej vady, pričom toto spolupôso-
benie predstavuje podiel minimálne 25 %. Poisťovateľ je
v takomto prípade oprávnený poistné plnenie znížiť v po-

mere k podielu spolupôsobenia tejto choroby alebo teles-
nej vady,

d) je vznik poistnej udalosti spôsobený zjavným precenením
vlastných telesných síl, schopností a znalostí, prípadne
nedbanlivosťou. Poisťovateľ je v takomto prípade opráv-
nený poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa toho,
ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti.

Článok 4: Povinnosti poisteného
1. Poistený je povinný poisťovateľovi bezodkladne oznámiť všet-

ky zmeny súvisiace so zmenou jeho povolania, zamestnania
alebo športovej činnosti.

2. Poistený je povinný v prípade úrazu, na ktorý sa poistenie
vzťahuje, bezodkladne vyhľadať lekára, dodržiavať liečebné
a režimové opatrenia odporučené lekárom, a ak je to možné,
prispievať k zmierneniu následkov úrazu. 

Článok 5: Zmena povolania, zamestnania alebo športovej
činnosti
1. V prípade zmeny podľa článku 4 ods. 1 týchto PP, ak novému

povolaniu, zamestnaniu alebo športovej činnosti poisteného
podľa sadzobníka poisťovateľa platného v okamihu zmeny
zodpovedá zaradenie do inej rizikovej skupiny, vykoná sa táto
zmena spolu so zmenou výšky poistného k najbližšiemu dňu,
ktorý sa kalendárne na dni zhoduje s dňom začiatku poistenia.
Ak je tento deň dňom, ktorý v príslušnom mesiaci neexistuje,
je dňom účinnosti zmeny posledný deň v mesiaci. 

2. V prípade, že zmena povolania, zamestnania alebo športovej
činnosti, ktorá by znamenala zaradenie poisteného do vyššej
rizikovej skupiny, nebude oznámená do vzniku poistnej uda-
losti, potom prípadné poistné plnenie bude znížené v pome-
re poistného, ktoré bolo doteraz platené, a poistného, ktoré
malo byť platené v dôsledku tejto zmeny.

Článok 6: Územná platnosť
Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, pokiaľ v príslušných
OPP nie je uvedené inak. 

Článok 7: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto PP je možné sa odchýliť.
2. Tieto PP boli schválené dňa 15.12.2014.

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici
z dôvodu úrazu (15UP) (ďalej len „poistenie“) sa okrem týchto
Osobitných poistných podmienok pre poistenie denného odškod-
ného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu (15UP) (ďalej len
„OPP“) vzťahujú Poistné podmienky pre úrazové poistenie, Všeo-
becné poistné podmienky pre poistenie osôb, príslušné ustanove-
nia Zmluvných dojednaní a podmienok dojednaných v Poistnej
zmluve.

Článok 2: Poistná doba
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. 

Článok 3: Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť a poistné
plnenie
1. Poistná ochrana je poistenému poskytnutá počas jeho pobytu

v nemocnici z dôvodu úrazu.
2. Poistnou udalosťou v tomto poistení je pobyt poisteného

v nemocnici z dôvodu úrazu, za súčasného splnenia nasledo-
vných podmienok:
a) poistený strávil v nemocnici aspoň jednu polnoc,
b) úraz nastal počas trvania poistenia. 

3. Za deň vzniku poistnej udalosti sa po splnení podmienok
pre vznik poistnej udalosti považuje deň začiatku pobytu
poisteného v nemocnici. 

4. Poistná suma zodpovedá jednému dňu pobytu poisteného
v nemocnici. Celkový počet dní strávených v nemocnici je
daný počtom polnocí tam strávených.

5. Poistným plnením je suma, ktorej výška zodpovedá celkové-
mu počtu dní pobytu poisteného v nemocnici vynásobených
poistnou sumou platnou v čase vzniku poistnej udalosti. 

6. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za obdobie odo dňa
vzniku poistnej udalosti do dňa skončenia pobytu poisteného
v nemocnici, najdlhšie však do dňa uplynutia jedného roka
odo dňa úrazu poisteného.

7. Poistné plnenie vyplatí poisťovateľ poistenému naraz za celú

Osobitné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu (15UP) 
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dobu pobytu poisteného v nemocnici. V prípade, že pobyt
poisteného v nemocnici trvá dlhšie ako 30 dní, poisťovateľ
môže na základe písomnej žiadosti poisteného a po doložení
nevyhnutných dokladov poskytnúť poistenému primeraný
preddavok.

Článok 4: Hlásenie poistnej udalosti
1. Pobyt poisteného v nemocnici z dôvodu úrazu nie je nutné

samostatne oznamovať, lebo je oznamovaný v rámci ozná-
menia úrazu na tlačive Hlásenie poistnej udalosti. V prípade
samostatného hlásenia pobytu poisteného v nemocnici je po-
trebné použiť tlačivo Oznámenie pobytu v nemocnici, priložiť
všetku zdravotnú dokumentáciu vzťahujúcu sa k úrazu, vráta-
ne popisov RTG, CT alebo MRI snímkov, resp. záznamov a po-
pis okolností vzniku úrazu poisteného. 

2. Ak udalosť vyšetroval policajný útvar, prikladá sa policajná
správa, preukazujúca okolnosti vzniku úrazu poisteného (pro-
tokol o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania

a pod.); ak nie je policajná správa k dispozícii, oznamovateľ
uvedie presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý udalosť
vyšetroval (úplnú adresu a telefón). V prípade úrazu poistené-
ho na pracovisku je potrebné predložiť zápis z vyšetrovania ta-
kéhoto úrazu. 

3. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ po-
žadovať ďalšie potrebné doklady a sám vykonávať ďalšie po-
trebné vyšetrenia.

Článok 5: Dynamika
1. Poisťovateľ ponúka dynamiku k výročnému dňu. 
2. K poslednej dynamike môže dôjsť jeden rok pred uplynutím

poistnej doby.

Článok 6: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa01.06.2016.

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením
od 10 % (18UP) (ďalej len „poistenie“) sa okrem týchto Osobit-
ných poistných podmienok pre poistenie trvalých následkov úra-
zu s progresiou a plnením od 10 % (18UP) (ďalej len „OPP“) vzťa-
hujú Poistné podmienky pre úrazové poistenie, Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len „VPP“), príslušné
ustanovenia Zmluvných dojednaní a podmienok dojednaných
v Poistnej zmluve.

Článok 2: Poistná doba, zánik poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak nie je dohodnuté

inak.
2. Poistenie zanikne okrem dôvodov uvedených vo VPP

a Zmluvných dojednaniach aj zánikom kapitálového životné-
ho poistenia.

Článok 3: Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť a poistné
plnenie
1. Poistná ochrana je poistenému poskytnutá v prípade trvalých

následkov úrazu poisteného.
2. Poistnou udalosťou v tomto poistení je úraz poisteného za sú-

časného splnenia nasledovných podmienok:
a) úraz zanechal poistenému trvalé následky v rozsahu mi-

nimálne 10 % (vrátane) po ich ustálení podľa Tabuľky trva-
lých následkov úrazu (ďalej len „oceňovacia tabuľka“),

b) úraz nastal počas trvania poistenia.
3. Poistným plnením je suma, ktorej výška je toľko percent z po-

istnej sumy, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých
následkov úrazu po ich ustálení podľa oceňovacej tabuľky.
V prípade, že sa trvalé následky úrazu neustálili do 3 rokov
odo dňa úrazu, vyplatí poisťovateľ poistenému sumu, ktorá
zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu na konci tejto
lehoty. Poistné plnenie sa bude progresívne zvyšovať podľa
uvedenej tabuľky.

4. Poistený je oprávnený každoročne, najdlhšie však do 3 rokov
po poistnej udalosti, znovu požiadať o stanovenie rozsahu tr-
valých následkov úrazu, ak nastalo ich podstatné zhoršenie.
Ak poisťovateľ na základe takejto žiadosti prizná poistenému
vyšší rozsah trvalých následkov úrazu, zvýšenú časť poistného
plnenia poisťovateľ vyplatí poistenému do 15 dní od priznania
vyššieho rozsahu trvalých následkov úrazu.

5. Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, kto-
ré boli poškodené už pred úrazom, poisťovateľ zníži poistné
plnenie za trvalé následky o toľko percent, koľkým percentám
zodpovedalo predchádzajúce poškodenie určené tiež podľa
oceňovacej tabuľky.  

6. Celkové ohodnotenie trvalých následkov jedného úrazu zod-
povedá najviac 100 % podľa oceňovacej tabuľky.

7. Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo viacerých úrazoch
týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotí ich po-
isťovateľ ako celok, a to najviac percentom stanoveným v oce-
ňovacej tabuľke pre anatomickú alebo funkčnú stratu prísluš-
ného údu, orgánu alebo ich častí.

8. Ak poistený zomrie z akejkoľvek príčiny do 3 rokov odo dňa
vzniku úrazu, poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe sumu, kto-
rá zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu poisteného
v čase jeho smrti. Toto platí v prípade, že bol poisteným uplat-

Osobitné poistné podmienky pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením od 10 % (18UP)

Tabuľka progresívneho plnenia za trvalé následky úrazu
% ohodnotenia trvalých

následkov podľa oceňovacej
tabuľky

príslušné % progresívneho
plnenia

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

100%

10%
15%
20%
25%
40%
55%
70%
85%

100%
125%
150%
175%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
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nený nárok na plnenie za trvalé následky úrazu, ale doteraz
nebolo plnené.

9. V prípade, že oceňovacia tabuľka stanoví percentuálne roz-
pätie rozsahu trvalých následkov úrazu, určí poisťovateľ výšku
poistného plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpove-
dalo poistné plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia
spôsobeného úrazom.

10. Oceňovacia tabuľka tvorí prílohu týchto OPP. Poisťovateľ je
oprávnený oceňovaciu tabuľku doplniť a meniť (ďalej iba
„zmena oceňovacej tabuľky“), a to z dôvodu pokroku alebo
zmien vo vývoji lekárskej vedy alebo lekárskej praxe. Zmena
oceňovacej tabuľky podľa predchádzajúcej vety je pre poistní-
ka záväzná len vtedy, ak písomné oznámenie poisťovateľa
o zmene oceňovacej tabuľky je poistníkovi doručené najme-
nej dva mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny
oceňovacej tabuľky. Písomné oznámenie poisťovateľa obsa-
huje popis samotnej zmeny oceňovacej tabuľky, bližší popis
dôvodu zmeny oceňovacej tabuľky, informáciu o možnosti
vypovedať poistenie a dátum nadobudnutia účinnosti zmeny
oceňovacej tabuľky. V prípade nesúhlasu so zmenou oceňo-
vacej tabuľky má poistník právo poistenie bezplatne vypove-
dať písomnou výpoveďou doručenou poisťovateľovi najnes-
kôr do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny oceňovacej
tabuľky. V prípade včas doručenej výpovede poistenie zanikne
ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny oceňovacej tabuľky.

Článok 4: Hlásenie poistnej udalosti
1. Pri hlásení poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť pravdivo

a úplne vyplnené tlačivo Hlásenie poistnej udalosti, všetku
zdravotnú dokumentáciu vzťahujúcu sa k úrazu, vrátane po-
pisov RTG, CT alebo MRI snímkov, resp. záznamov a popis
okolností vzniku úrazu poisteného.

2. Ak udalosť vyšetroval policajný útvar, prikladá sa policajná
správa, preukazujúca okolnosti vzniku úrazu poisteného (pro-
tokol o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania
a pod.); ak nie je policajná správa k dispozícii, oznamovateľ
uvedie presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý udalosť
vyšetroval (úplnú adresu a telefón). V prípade úrazu poistené-
ho na pracovisku je potrebné predložiť zápis z vyšetrovania ta-
kéhoto úrazu.

3. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ po-
žadovať ďalšie potrebné doklady a sám vykonávať ďalšie po-
trebné vyšetrenia.

Článok 5: Dynamika
1. Poisťovateľ ponúka dynamiku k výročnému dňu.
2. K poslednej dynamike môže dôjsť jeden rok pred uplynutím

poistnej doby.

Článok 6: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa 31.07.2015.

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na poistenie telesného poškodenia následkom úrazu (19UP)
(ďalej len „poistenie“) sa okrem týchto Osobitných poistných pod-
mienok pre poistenie telesného poškodenia následkom úrazu
(19UP) (ďalej len „OPP“) vzťahujú Poistné podmienky pre úrazo-
vé poistenie, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb
(ďalej len „VPP“), príslušné ustanovenia Zmluvných dojednaní
a podmienok dojednaných v Poistnej zmluve.

Článok 2: Poistná doba, zánik poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak nie je dohodnuté

inak. 
2. Poistenie zanikne okrem dôvodov uvedených vo VPP

a v Zmluvných dojednaniach aj:
a) zánikom kapitálového životného poistenia,
b) výplatou maximálnej výšky poistných plnení za všetky po-

istné udalosti počas trvania poistenia v zmysle čl. 3 ods. 5.
týchto OPP.

Článok 3: Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistná ochrana je poistenému poskytnutá v prípade telesné-

ho poškodenia následkom úrazu poisteného.
2. Poistnou udalosťou v tomto poistení je úraz poisteného za sú-

časného splnenia nasledovných podmienok:
a) úraz zanechal poistenému telesné poškodenie uvedené

v Tabuľke telesných poškodení,
b) úraz nastal počas trvania poistenia.

3. Poistným plnením je suma, ktorej výška je stanovená ako prí-
slušné percento z poistnej sumy platnej v čase vzniku poistnej
udalosti, v závislosti od druhu telesného poškodenia podľa Ta-
buľky telesných poškodení.         

4. Ak dôjde v rámci jednej poistnej udalosti k telesnému poško-
deniu podľa viacerých položiek Tabuľky telesných poškodení,
poistné plnenie sa poskytne vo výške určenej ako súčet per-
cent za jednotlivé položky Tabuľky telesných poškodení, maxi-
málne však vo výške 100 percent.

5. Súčet percent, ktorými je vyjadrená maximálna výška poist-
ných plnení za všetky poistné udalosti počas trvania poistenia,
nemôže presiahnuť 300 percent. 

Osobitné poistné podmienky pre poistenie telesného poškodenia následkom úrazu (19UP)

Tabuľka telesných poškodení

Položka Popis telesného poškodenia * % plnenia
z poistnej sumy

1a úplná zlomenina (fraktúra / fisúra) lebečnej kosti / kostí okrem nosovej kosti / kostí a sánky 40

1b úplná zlomenina (fraktúra / fisúra) lebečnej kosti / kostí okrem nosovej kosti / kostí a sánky -
komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná liečba v celkovej anestézii) 80

2a úplná zlomenina (fraktúra) stehennej kosti 25

2b úplná zlomenina (fraktúra) stehennej kosti - komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná
liečba v celkovej anestézii) 50
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3a úplná zlomenina (fraktúra) kosti / oboch kostí predkolenia 20

3b úplná zlomenina (fraktúra) kosti / oboch kostí predkolenia - komplikovaná alebo otvorená zlomenina
(operačná liečba v celkovej anestézii) 40

4a úplná zlomenina (fraktúra) kolenného jabĺčka 15

4b úplná zlomenina (fraktúra) kolenného jabĺčka - komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná
liečba v celkovej anestézii) 30

5a úplná zlomenina (fraktúra) priehlavkovej (tarzálnej), predpriehlavkovej (metatarzálnej)
kosti / kostí, pätovej kosti, talusu 15

5b úplná zlomenina (fraktúra) priehlavkovej (tarzálnej), predpriehlavkovej (metatarzálnej) kosti / kostí,
pätovej kosti, talusu  - komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná liečba v celkovej anestézii) 30

6a úplná zlomenina (fraktúra) zápästnej (karpálnej) / záprstnej (metakarpálnej) kosti / kostí 10

6b úplná zlomenina (fraktúra) zápästnej (karpálnej) / záprstnej (metakarpálnej) kosti / kostí -
komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná liečba v celkovej anestézii) 20

7a úplná zlomenina (fraktúra) panvovej kosti 20

7b úplná zlomenina (fraktúra) panvovej kosti - komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná liečba
v celkovej anestézii) 40

8a úplná zlomenina (fraktúra) kľúčnej kosti 15

8b úplná zlomenina (fraktúra) kľúčnej kosti - komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná liečba v
celkovej anestézii) 30

9a úplná zlomenina (fraktúra) ramennej kosti 25

9b úplná zlomenina (fraktúra) ramennej kosti - komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná
liečba v celkovej anestézii) 50

10a úplná zlomenina (fraktúra) kosti / oboch kostí predlaktia 20

10b úplná zlomenina (fraktúra) kosti / oboch kostí predlaktia - komplikovaná alebo otvorená zlomenina
(operačná liečba v celkovej anestézii) 40

11a úplná zlomenina (fraktúra) rebra / viac rebier 5 / 10

11b úplná zlomenina (fraktúra) rebra / viac rebier - komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná
liečba v celkovej anestézii) 10 / 20

12a úplná zlomenina (fraktúra) stavca / za každý stavec 10

12b úplná zlomenina (fraktúra) stavca / za každý stavec - komplikovaná alebo otvorená zlomenina
(operačná liečba v celkovej anestézii) 20

13a úplná zlomenina (fraktúra) lopatky 15

13b úplná zlomenina (fraktúra) lopatky - komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná liečba v
celkovej anestézii) 30

14a úplná zlomenina (fraktúra) sánky 20

14b úplná zlomenina (fraktúra) sánky - komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná liečba v
celkovej anestézii) 40

15a úplná zlomenina (fraktúra) hrudnej kosti 10

15b úplná zlomenina (fraktúra) hrudnej kosti - komplikovaná alebo otvorená zlomenina (operačná liečba v
celkovej anestézii) 20

16a úplná zlomenina (fraktúra) nosovej kosti / kostí 10

16b úplná zlomenina (fraktúra) nosovej kosti / kostí  - komplikovaná alebo otvorená zlomenina
(operačná liečba v celkovej anestézii) 20

17
roztrhnutie / pretrhnutie / prederavenie jedného alebo viacerých vnútorných orgánov
súčasne: pľúca, bránica, pečeň, podžalúdková žľaza, žalúdok, dvanástorník, tenké črevo
s resekciou, hrubé črevo s resekciou, močový mechúr, močová rúra

40

18 popálenina III. a IV. stupňa
a) s rozsahom viac ako 30% telesného povrchu 100
b) s rozsahom 16 - 30% telesného povrchu 50
c) s rozsahom 11 - 15% telesného povrchu 30
d) s rozsahom 5 - 10% telesného povrchu 10

* Vysvetlivky:
- pre všetky položky v Tabuľke telesných poškodení platí: pokiaľ nie je bližšie špecifikovaná príslušná časť kosti alebo orgánu,

myslí sa akákoľvek jej / jeho časť
- pre položku 17 v Tabuľke telesných poškodení platí: % plnenia sa vzťahuje v rovnakej výške tak na poškodenie jedného ako aj

viacerých vnútorných orgánov súčasne v rámci jednej poistnej udalosti
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Článok 4: Hlásenie poistnej udalosti
1. Pri hlásení poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť pravdivo

a úplne vyplnené tlačivo Hlásenie poistnej udalosti, všetku
zdravotnú dokumentáciu vzťahujúcu sa k úrazu, vrátane po-
pisov RTG, CT alebo MRI snímkov, resp. záznamov a popis
okolností vzniku úrazu poisteného.

2. Ak udalosť vyšetroval policajný útvar, prikladá sa policajná
správa, preukazujúca okolnosti vzniku úrazu poisteného (pro-
tokol o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania
a pod.); ak nie je policajná správa k dispozícii, oznamovateľ
uvedie presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý udalosť
vyšetroval (úplnú adresu a telefón). V prípade úrazu poistené-
ho na pracovisku je potrebné predložiť zápis z vyšetrovania ta-
kéhoto úrazu.

3. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ po-
žadovať ďalšie potrebné doklady a sám vykonávať ďalšie po-
trebné vyšetrenia.

Článok 5: Dynamika
1. Poisťovateľ ponúka dynamiku k výročnému dňu.
2. K poslednej dynamike môže dôjsť jeden rok pred uplynutím

poistnej doby.

Článok 6: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa 15.08.2016.

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Pre poistenie Služba Asistent (SA1) (ďalej len „poistenie“) dojed-
návané Allianz - Slovenskou poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťova-
teľ“) platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeo-
becné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len „VPP“),
tieto Poistné podmienky pre poistenie Služba Asistent (ďalej len
„PP“), Zmluvné dojednania a podmienky dojednané v Poistnej
zmluve.

Článok 2: Základné pojmy
1. Asistenčné služby: služby materiálnej povahy určené poi-

stenému, ktoré sú organizované poskytovateľom, v rozsahu
a za podmienok uvedených v týchto PP.

2. Bežné domáce práce: vysávanie, umytie podlahy, utretie
prachu, umývanie a upratanie riadu, triedenie a likvidácia od-
padu, výmena posteľnej bielizne, umytie a upratanie kúpeľne
a toalety, triedenie bielizne, pranie v práčke, sušenie, žehlenie,
odloženie bielizne, polievanie kvetov.

3. Blízka osoba poisteného: manžel, manželka, partner, part-
nerka, rodičia a deti do 18 roku života (vrátane), ktoré žijú s
poisteným v spoločnej domácnosti.

4. Bydlisko: budova alebo bytová jednotka určená na bývanie,
na adrese ktorej má poistený v poistnej zmluve uvedené trva-
lé bydlisko alebo korešpondenčnú adresu.

5. Hospitalizácia: poskytnutie neplánovanej a z lekárskeho hľa-
diska nevyhnutnej nemocničnej lôžkovej starostlivosti v dô-
sledku neočakávanej a náhlej zmeny zdravotného stavu poi-
steného následkom úrazu alebo choroby, pričom
hospitalizácia trvala po dobu zah⁄ňajúcu minimálne jednu
polnoc strávenú v nemocnici.

6. Informačné služby: služby nemateriálnej povahy určené po-
istenému, ktoré sú poskytované poskytovateľom telefonicky
alebo elektronickou poštou, najmä v oblasti ochrany zdravia,
v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto PP.

7. Osobná hygiena: kúpanie alebo sprchovanie alebo umýva-
nie celého tela, čistenie tvárových dutín,  umývanie, sušenie a
česanie vlasov, čistenie zubov vrátane zubných protéz, hole-
nie, čistenie a ošetrenie nechtov na rukách a nohách, pomoc
pri obliekaní, pomoc pri vyprázdňovaní a intímnej toalete
(a pod.).

8. Poskytovateľ: zmluvný partner poisťovateľa, ktorý poskytuje
Informačné služby a zabezpečuje Asistenčné služby. Identifi-
kačné údaje poskytovateľa sú uvedené v poistnej zmluve a sú
zverejnené aj  na webovom sídle poisťovateľa. Poisťovateľ má
právo na zmenu poskytovateľa počas trvania poistenia.

9. Stravovanie: príprava jedla zo surovín, ktoré sú k dispozícii
u poisteného, servírovanie a podávanie jedla.

Článok 3: Informačné služby
1. Prostredníctvom Informačných služieb sa poskytujú informá-

cie pre poisteného za účelom zvýšenia jeho informovanosti
v oblasti ochrany zdravia alebo informácie pre pozostalých
poisteného v prípade smrti poisteného. Poistený má nárok
požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia
počas celej doby trvania tohto poistenia, 24 hodín denne,
365 resp. 366 dní v roku, s platnosťou pre celé územie Sloven-
skej republiky, a to na telefónnom čísle zverejnenom na we-
bovom sídle poisťovateľa.

2. Informačné služby zah⁄ňajú:
a) Telefonická poradňa praktického lekára – poskytnutie

informácií z odboru všeobecného lekárstva, 1 konzultácia
aktuálneho zdravotného stavu v trvaní max. 1 hodiny, vy-
svetlenie liečebných postupov obvyklých na území Slo-
venskej republiky. 
Nárok na poskytnutie tejto služby má aj blízka osoba poi-
steného. 

b) Informácie o preventívnej starostlivosti na území
Slovenskej republiky – poskytnutie informácií o preven-
tívnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného po-
istenia v Slovenskej republike, informácie o očkovaní a o
vhodných termínoch pre očkovanie, všeobecné zdravot-
né informácie z oblasti cestovnej medicíny, odporučené
očkovanie, informácie o prevencii proti ochoreniam.

c) Informácie o liečivách dostupných na území Sloven-
skej republiky – poskytnutie informácií o zložení, účin-
nej látke, odporúčanom dávkovaní a užívaní, skladovaní,
prípadných nežiaducich účinkoch a ich zastupiteľnosti in-
ými liečivami. 

d) Informácie pre pozostalých – poskytnutie informácií
o potrebných úkonoch a dostupných službách na území
Slovenskej republiky v prípade smrti poisteného.

3. Pri Informačných službách podľa tohto článku poistený alebo
iná volajúca osoba (ďalej aj pod spoločným názvom „žiada-
teľ“) uvedie minimálne nasledujúce údaje:
a) meno a priezvisko volajúceho,
b) meno a priezvisko poisteného,
c) predbežné číslo poistnej zmluvy alebo číslo poistnej zmluvy,
d) telefónne číslo, na ktorom je možné žiadateľa kontakto-

vať, aktívne v pevnej alebo mobilnej sieti na území Slo-
venskej republiky,

Poistné podmienky pre poistenie Služba Asistent (SA1)
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e) prípadne ďalšie informácie, nevyhnutné pre poskytnutie
Informačných služieb, o ktoré poskytovateľ požiada.

4. Všetky informácie poskytnuté poistenému alebo žiadateľovi
v rámci Informačných služieb sú informácie z verejne dostup-
ných zdrojov a majú výlučne informatívny a odporúčajúci
charakter. Poisťovateľ ani poskytovateľ nezodpovedajú
za správnosť a úplnosť poskytnutej informácie s ohľadom
na plynutie času a ani za následky použitia poskytnutej infor-
mácie a neposkytujú záruku ani garanciu voči aktuálnemu
alebo budúcemu zdravotnému stavu poisteného.

5. Informačné služby sú poistenému alebo žiadateľovi poskyt-
nuté telefonicky alebo elektronickou poštou najneskôr do jed-
ného pracovného dňa odo dňa prijatia požiadavky, ak nie je
dohodnuté inak. Informačné služby sa telefonicky poskytujú
len na telefónne číslo aktívne v pevnej alebo mobilnej sieti
na území Slovenskej republiky.

Článok 4: Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou v tomto poistení je 

a) jedna hospitalizácia poisteného za príslušný poistný rok,
b) jedna pracovná neschopnosť poisteného za príslušný

poistný rok,
c) jeden liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom za prí-

slušný poistný rok,
d) jeden úraz poisteného za príslušný poistný rok.

2. V prípade poistnej udalosti podľa ods. 1 písm. a) tohto článku
musia byť súčasne splnené nasledovné podmienky:
a) hospitalizácia poisteného následkom úrazu alebo choro-

by nastala počas trvania poistenia,
b) hospitalizácia poisteného následkom choroby nastala

po uplynutí čakacej doby,
c) poistený strávil v nemocnici aspoň jednu polnoc.

Článok 5: Poistné plnenie a limity poistného krytia
1. V prípade, že nastane poistná udalosť, poistený má nárok

na zabezpečenie a úhradu Asistenčných služieb poskytovate-
ľom špecifikovaných v ods. 2 tohto článku a v rozsahu uvede-
nom v ods. 6 tohto článku. Asistenčné služby sa poskytujú
v rozsahu nevyhnutnom po vzniku poistnej udalosti alebo ne-
skôr počas liečenia súvisiaceho s poistnou udalosťou.

2. Popis jednotlivých Asistenčných služieb:
a) Preprava po hospitalizácii: zabezpečenie a úhrada ná-

kladov spojených s prepravou poisteného a jednej sprevá-
dzajúcej osoby po prepustení z nemocnice, v ktorej bol
poistený hospitalizovaný, do miesta bydliska, pokiaľ nie je
s poisteným dohodnuté iné miesto. Spôsob prepravy zvo-
lí poskytovateľ na základe zhodnotenia zdravotného stavu
poisteného. Táto preprava bude uskutočnená sanitným
vozidlom (sanitkou), vozidlom taxislužby alebo zabezpe-
čením náhradného vodiča. 

b) Preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu
po hospitalizácii a / alebo späť: zabezpečenie a úhrada
nákladov spojených s prepravou poisteného a jednej
sprevádzajúcej osoby z miesta bydliska, pokiaľ nie je s poi-
steným dohodnuté iné miesto, do zdravotníckeho zaria-
denia, v ktorom sa na odporúčanie ošetrujúceho lekára
poisteného vykoná kontrola jeho zdravotného stavu, ale-
bo jeho rehabilitácia po hospitalizácii, a / alebo späť
do miesta bydliska, pokiaľ nie je s poisteným dohodnuté
iné miesto. Spôsob prepravy zvolí poskytovateľ na základe
zhodnotenia zdravotného stavu poisteného. Táto prepra-
va bude uskutočnená sanitným vozidlom (sanitkou), vo-
zidlom taxislužby alebo zabezpečením náhradného vodiča.

c) Rehabilitácia po hospitalizácii: výber vhodného reha-
bilitačného zariadenia, dohodnutie termínu návštevy po-
isteného v tomto zariadení, úhrada ďalších nákladov súvi-
siacich s rehabilitačnou starostlivosťou (napr. poplatok
za objednanie, poplatok za výkon rehabilitácie a pod.)
a nákladov na zdravotnícke pomôcky, ktoré poistenému
odporučí ošetrujúci lekár v súvislosti so zlepšením jeho
zdravotného stavu po hospitalizácii a o ich odporúčaní je
záznam v zdravotnej dokumentácii.  

d) Kontrola domácnosti počas hospitalizácie: zabezpe-
čenie a úhrada nákladov na vykonanie činností, vopred
odsúhlasených medzi poisteným a poskytovateľom, spo-
jených s kontrolou neobývaného bydliska poisteného po-
čas doby, kedy je poistený hospitalizovaný. Takáto kontro-
la zah⁄ňa obhliadku miesta bydliska, vetranie domácnosti,
kontrolu poštovej schránky, zalievanie kvetov prípadne
iné činnosti podľa dohody s poisteným.  

e) Asistencia v domácnosti po hospitalizácii: zabezpeče-
nie a úhrada nákladov na poskytnutie pomoci poistené-
mu v domácnosti po jeho návrate z hospitalizácie pri stra-
vovaní, osobnej hygiene a bežných domácich prácach. 

f) Zabezpečenie nákupu po hospitalizácii: zabezpeče-
nie a úhrada nákladov na obstaranie nákupu potravín, lie-
kov a hygienických potrieb pre poisteného po jeho návra-
te z hospitalizácie. Nákup je zabezpečený na základe
písomného zoznamu požadovaných položiek. Súčasťou
služby je tiež uloženie nákupu na k tomu určené miesta v
domácnosti poisteného. Náklady na nákup (t.j. hodnotu
samotného nákupu) hradí sám poistený na základe pred-
ložených dokladov.

g) Dovoz liekov po hospitalizácii: zabezpečenie a úhrada
nákladov na dovoz liekov pre poisteného, a to liekov na le-
kársky predpis, ako aj voľne predajných liekov, po jeho ná-
vrate z hospitalizácie. Ak je liek na lekársky predpis, posky-
tovateľ si najskôr lekársky predpis vyzdvihne u poisteného
a následne doručí poistenému vyzdvihnuté lieky. Náklady
na lieky (t.j. hodnotu samotných liekov), vrátane prípad-
ných doplatkov, hradí sám poistený.

h) Návšteva praktického lekára v domácnosti poistené-
ho: zabezpečenie a úhrada nákladov spojených s návšte-
vou praktického lekára v dĺžke trvania max. 1 hodiny v do-
mácnosti poisteného. Praktický lekár je zmluvným
partnerom poskytovateľa. Podmienkou pre poskytnutie
tejto Asistenčnej služby je:
- zhoršenie zdravotného stavu poisteného po pred-

chádzajúcej hospitalizácii (príčina zhoršenia zdravot-
ného stavu nemusí súvisieť s dôvodom, pre ktorý bol
poistený hospitalizovaný), alebo

- zhoršenie zdravotného stavu poisteného počas pra-
covnej neschopnosti alebo liečenia poisteného
pre chorobu alebo úraz, pre ktoré ošetrujúci lekár po-
isteného stanovil domáci liečebný režim, alebo

- úraz poisteného, následkom ktorého nie je poistený
schopný samostatne chodiť.

Návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného
bude zrealizovaná do 4 hodín od prijatia požiadavky
poskytovateľom.

3. Poistený má nárok využívať v súvislosti s jednou poistnou uda-
losťou podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) týchto PP každú Asistenčnú
službu uvedenú v ods. 2. písm. a) až h) tohto článku alebo ich
rôzne kombinácie. Poistený má nárok využívať v súvislosti s jed-
nou poistnou udalosťou podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) až d) týchto
PP Asistenčnú službu uvedenú v ods. 2. písm. h) tohto článku. 
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4. Poistné plnenie z tohto poistenia nezakladá nárok na poistné
plnenie z iných druhov poistení a tiež nezaväzuje poisťovate-
ľa k prehodnoteniu nárokov z iných druhov poistení.

5. Na toto poistenie sa nevzťahujú ustanovenia čl. 9. ods. 3. a 4.
VPP.

6. Poistná suma je určená najvyššou možnou výškou poistného
plnenia do výšky limitov poistného krytia, ktoré sú v súvislosti
s jednou poistnou udalosťou pre jednotlivé Asistenčné služby
nasledovné:

7. Asistenčná služba sa pre účely limitov poistného krytia podľa
ods. 6 tohto článku považuje za vykonanú aj v prípade, ak vý-

jazd poskytovateľa za poisteným bol začatý, avšak Asistenčná
služba nebola poskytnutá v dôsledku nepresných, nepravdi-
vých alebo úmyselne skreslených informácií zo strany poiste-
ného alebo na základe dodatočného odvolania zorganizova-
nia Asistenčnej služby zo strany poisteného.

8. Všetky náklady, ktoré prevyšujú limit poistného krytia stanove-
ný v ods. 6 tohto článku, hradí sám poistený. V prípade, ak vy-
konaním Asistenčnej služby bude prekročený limit poistného
krytia stanovený v ods. 6 tohto článku, je poskytovateľ povinný
pred vykonaním takejto Asistenčnej služby upozorniť poiste-
ného na túto skutočnosť a na jeho povinnosť podľa predchád-
zajúcej vety. 

9. Úhrada nákladov na Asistenčné služby môže byť realizovaná
aj formou preplatenia nákladov vynaložených priamo poiste-
ným v rozsahu podľa týchto PP. Preplatenie nákladov, ktoré
uhradil priamo poistený, je možné, len ak sa tak stalo na zákla-
de dohody medzi poskytovateľom a poisteným.

Článok 6: Čakacia doba
1. Čakacia doba začne plynúť dňom začiatku poistenia. 
2. Dĺžka čakacej doby je stanovená v trvaní 3 mesiacov.
3. Pre Informačné služby, hospitalizáciu poisteného následkom

úrazu a pre úraz, následkom ktorého poistený nie je schopný
samostatne chodiť a bezprostredne po udalosti potrebuje ná-
vštevu lekára, sa čakacia doba neuplatňuje. 

Článok 7: Poistná doba
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak nie je dohodnuté
inak.

Článok 8: Povinnosti poisteného
Pre účely poskytnutia Informačných služieb, zorganizovania Asi-
stenčných služieb a likvidácie poistnej udalosti je poistený povin-
ný poskytovateľovi na jeho žiadosť predložiť alebo doplniť požado-
vané informácie a dokumenty (napr. lekárske správy s číslom
diagnózy, pre ktorú je poistený hospitalizovaný, potvrdenie (do-
klad) o hospitalizácii / prepúšťacia správa).

Článok 9: Práva a povinnosti poisťovateľa a poskytovateľa
1. V prípade, ak poskytnutie niektorej z Asistenčných služieb nie

je účelné vzhľadom na rozsah, obsah a kvalitu poskytnutých
informácií alebo doloženej dokumentácie podľa čl. 8 týchto
PP, má poskytovateľ právo Asistenčnú službu neposkytnúť.

2. Poskytovateľ má rovnako právo neposkytnúť požadované In-
formačné služby a Asistenčné služby, pokiaľ nie je možné sa
s poisteným alebo žiadateľom ani po opakovaných (počas
3 dní, minimálne 2x denne) pokusoch telefonicky spojiť.

3. Práva a povinnosti poisťovateľa uvedené v čl. 11 ods. 6. až 8.
VPP sa v tomto poistení primerane vzťahujú na poskytovateľa.

4. V prípade, ak dôjde k zisteniu, že bolo poskytnuté neoprávne-
né poistné plnenie na základe nepresných, nepravdivých ale-
bo úmyselne skreslených informácií od poisteného, má pois-
ťovateľ právo na úhradu nákladov, ktoré boli na tento účel
vynaložené.

Článok 10: Hlásenie poistnej udalosti
1. Poistený alebo žiadateľ žiada o poskytnutie poistného plnenia

priamo poskytovateľa na telefónnom čísle, ktoré je pre účely
tohto poistenia zverejnené na webovom sídle poisťovateľa.

2. Pri telefonickej požiadavke podľa ods. 1. tohto článku poiste-
ný alebo žiadateľ uvedie minimálne tieto údaje:
a) meno a priezvisko volajúceho,
b) meno a priezvisko poisteného,
c) dátum narodenia poisteného,
d) adresa trvalého bydliska poisteného,
e) predbežné číslo poistnej zmluvy alebo číslo poistnej

zmluvy,
f) telefónne číslo, na ktorom je možné žiadateľa kontakto-

vať, aktívne v pevnej alebo mobilnej sieti na území Slo-
venskej republiky,

g) dokumenty a ich obsah, nevyhnutné pre zabezpečenie
Asistenčných služieb, o ktoré poskytovateľ požiada,

h) prípadne ďalšie informácie, nevyhnutné pre zabezpeče-
nie Asistenčných služieb, o ktoré poskytovateľ požiada.

3. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od poisteného dolože-
nie požadovaných informácií alebo dokumentácie aj v listin-
nej podobe, a to aj v origináli dokumentu alebo jeho úradne
overenej kópii.

4. Asistenčné služby sú poistenému poskytnuté najneskôr
do 1 pracovného dňa odo dňa prijatia požiadavky poskytova-
teľom, ak nie je s poisteným dohodnuté inak.

Článok 11: Výluky z poistenia
1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie v prípa-

de, ak ide o:
a) náklady, ktoré sa nevzťahujú alebo sú nad rámec udalostí

uvedených v čl. 5 ods. 6 týchto PP,                          
b) náklady na Asistenčné služby vynaložené poisteným

bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa, i keď sú

Asistenčné služby Limity poistného krytia
na 1 poistný rok

Preprava po hospitalizácii 1 cesta do vzdialenosti najviac
100 km

Preprava na kontrolné
vyšetrenie alebo rehabilitáciu
po hospitalizácii a/alebo späť

2 kontroly / rehabilitácie, t.j.
spolu 4  cesty,
1 cesta do vzdialenosti najviac
100 km

Rehabilitácia po hospitalizácii
limit 30 EUR na úhradu
rehabilit. starostlivosti
a zdravotníckych  pomôcok

Kontrola domácnosti počas
hospitalizácie 2 kontrolné návštevy

Asistencia v domácnosti
po hospitalizácii

max. 3 dni, max. 10 hodín
denne, počas liečenia
súvisiaceho s poistnou
udalosťou

Zabezpečenie nákupu po hospi-
talizácii 1x týždenne, max. 2 nákupy

Dovoz liekov po hospitalizácii 1x týždenne, max. 2 dovozy
Návšteva praktického lekára
v domácnosti poisteného 1 návšteva v trvaní max. 1 hodiny
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v rozsahu limitov poistného krytia podľa čl. 5 ods. 6 tých-
to PP,

c) náklady na následnú škodu, a to ani finančnú (napr. stra-
tu na zárobku a ušlý zisk),

d) Asistenčné služby vyžiadané mimo územia Slovenskej re-
publiky.

2. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie ani v prí-
pade, ak ide o:                                                                    
a) úraz alebo chorobu spôsobené v súvislosti s konaním po-

isteného, ktoré bolo v rozpore so všeobecne záväzným
právnym predpisom (napr. úmyselným konaním, hrubou
nedbanlivosťou, úmyselným spáchaním trestného činu
alebo pokusom o trestnú činnosť, za ktoré bol poistený
súdom právoplatne odsúdený),  

b) úraz alebo chorobu, ktoré nastali v bezprostrednej alebo
následnej súvislosti s epidémiou alebo pandémiou, voj-
novými udalosťami, občianskou vojnou, vnútroštátnym
nepokojom, štrajkom, ozbrojeným konfliktom, teroriz-
mom, zásahom vyššej moci alebo v súvislosti so živelnou
udalosťou,                                              

c) úraz alebo chorobu následkom požitia alebo aplikácie ná-
vykovej látky, ktorou je alkohol, omamná látka, psycho-
tropná látka alebo iná látka spôsobilá nepriaznivo ovplyv-
niť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo
rozpoznávacie schopnosti (s výnimkou užívania lekárom
predpísaných liečiv),

d) úraz alebo chorobu spôsobené v súvislosti s pokusom
o samovraždu, s úmyselným sebapoškodením alebo v sú-
vislosti so zámerným privodením telesného poškodenia
vrátane ich následkov, pričom nezáleží na stave príčet-
nosti,

e) úraz alebo chorobu, ktoré vznikli následkom priameho
alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo
účinkov jadrovej energie (s výnimkou pôsobenia v rámci
liečebného procesu pod lekárskym dohľadom),

f) chorobu, ktorá vznikla v priamom alebo nepriamom dô-
sledku HIV pozitivity alebo AIDS s výnimkou HIV pozitivity
alebo AIDS získaných pri výkone povolania,

g) psychiatrickú diagnózu, t.j. diagnózy F00 až F99 podľa
medzinárodnej klasifikácie chorôb (duševné poruchy
a poruchy správania), 

h) pohlavné choroby,
i) liečbu obezity,
j) zákroky, ktorých účel je preventívny (nie diagnostický ale-

bo liečebný),
k) kozmetické a/alebo plastické operácie, okrem tých, kto-

rých vykonanie po úraze alebo chorobe je nevyhnutné,
l) neodborné, vedecky neuznávané alebo experimentálne

liečebné metódy alebo zákroky, ktoré si poistený vykoná
alebo nechá vykonať na svojom tele.

3. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie podľa
čl. 5 ods. 2 písm. f) až h) týchto PP, ak uplynula lehota 21 dní
od ukončenia hospitalizácie poisteného alebo od začatia pra-
covnej neschopnosti poisteného alebo od začatia domáceho
liečebného režimu poisteného stanoveného ošetrujúcim le-
károm alebo po úraze, následkom ktorého poistený nie je
schopný samostatne chodiť.

Článok 12: Výluka zodpovednosti
1. Poisťovateľ nie je zodpovedný za oneskorenie alebo neposkyt-

nutie poistného plnenia v prípade prekážok objektívneho cha-
rakteru, ktoré nemôže ovplyvniť, ako napríklad povstanie,
štrajk, vnútroštátne nepokoje, sabotáž, terorizmus, vojnové
udalosti, občianska vojna, následky účinkov jadrovej energie,
zemetrasenia alebo povodní, epidémií alebo pandémií, živel-
ná udalosť, extrémne klimatické zmeny a ekologická katastro-
fa. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na zodpoved-
nosť poskytovateľa.

2. Poisťovateľ nie je zodpovedný za oneskorenie alebo neposkyt-
nutie poistného plnenia, ak oneskorenie alebo neposkytnutie
nastali nezávisle od jeho vôle a bráni mu v splnení jeho povin-
nosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekáž-
ku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Toto ustanove-
nie sa primerane vzťahuje aj na zodpovednosť poskytovateľa.

3. Poskytovateľ nie je zodpovedný za dôsledky nesprávne alebo
oneskorene poskytnutých Informačných služieb a Asistenč-
ných služieb a Poisťovateľ neprispeje na úhradu nákladov
na takéto služby, pokiaľ poistený uviedol nepresné, nepravdi-
vé alebo úmyselne skreslené informácie.

4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté
z dôvodu plynutia času medzi požiadavkou na Informačné
služby a poskytnutím Informačnej služby alebo hlásením po-
istnej udalosti a zorganizovaním Asistenčnej služby.

5. Poistenie Služba Asistent podľa týchto PP
a) nemôže nahradiť a ani nenahrádza linku tiesňového vola-

nia 112, iné služby integrovaného záchranného systému
Slovenskej republiky, lekársku službu prvej pomoci, zá-
chrannú službu a za prípadné zásahy týchto útvarov
z tohto poistenia poisťovateľ neposkytne žiadnu finančnú
ani inú formu kompenzácie,

b) nemôže nahradiť a ani nenahrádza zdravotnú starostli-
vosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami.

Článok 13: Zmena poistného
Poisťovateľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku sadzby poist-
ného, a to v závislosti od zmeny rizikovosti poistenia, najskôr však
až po uplynutí jedného roka odo dňa začiatku poistenia. Poisťova-
teľ je oprávnený zmeniť výšku sadzby poistného jednostranne
v príslušnom kalendárnom roku len jedenkrát. Účinnosť zmeny
výšky poistného nastáva v najbližší výročný deň. Poistník je povin-
ný uhrádzať na účet poisťovateľa poistné v takto poisťovateľom ur-
čenej výške. Jednostranná úprava výšky poistného je pre poistníka
záväzná len vtedy, ak sa o nej dozvie na základe písomného ozná-
menia poisťovateľa najmenej dva mesiace pred výročným dňom.      

Článok 14: Územná platnosť
Poistenie je platné na území Slovenskej republiky.

Článok 15: Záverečné ustanovenia
1. Odchylne od čl. 13 VPP nie je možné pre toto poistenie dojed-

nať dynamiku.
2. Od jednotlivých ustanovení týchto PP je možné sa odchýliť.
3. Tieto PP boli schválené dňa 01.06.2016.



Príloha - Tabuľka trvalých následkov úrazu - platná od 1.7.2009
ÚRAZY HLAVY %

001 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 1 cm2 2,5
002 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 1 cm2 do 2 cm2 4
003 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 2 cm2 do 4 cm2 7
004 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 4 cm2 do 8 cm2 11
005 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 8 cm2 do 10 cm2 15
006 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 10 cm2 do 15 cm2 20
007 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 15 cm2 25
008 Ľahké objektívne príznaky alebo lekárskym pozorovaním u psychiatra, resp. neurológa, zistené subjektívne 

ťažkosti po zraneniach hlavy alebo iných častí tela
5

009 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi 
zmenami mozgu, ľahkého stupňa

25

010 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi 
zmenami mozgu, stredného stupňa

50

011 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi 
zmenami mozgu, ťažkého stupňa

80

012 Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa 10
013 Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa 15
014 Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa 5
015 Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa 10
016 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, hornej vetvy 5
017 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, strednej vetvy 10
018 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, dolnej vetvy 10
019 Poškodenie tváre vo forme jaziev vzbudzujúcich súcit alebo odpor, bez funkčných porúch - podľa pomoc-

nej tabuľky č. 4
020 Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, 

ľahkého stupňa
10

021 Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, 
stredného stupňa

20

022 Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, 
ťažkého stupňa

35

023 Anatomická strata polovice tváre 80
024 Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvorea) 25

POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU
025 Strata hrotu nosa 10
026 Strata celého nosa, bez zúženia, bez poruchy dýchania 20
027 Strata celého nosa, so zúžením, s poruchou dýchania 25
028 Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania, jednostranná 5
029 Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania, obojstranná 10
030 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení, jednostranný 5
031 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení, obojstranný 10
032 Perforácia nosovej priehradky 5
033 Chronický hnisavý poúrazový zápal prinosových dutín, jednostranný 5
034 Chronický hnisavý poúrazový zápal prinosových dutín, obojstranný 10
035 Porucha čuchu 5
036 Strata čuchu, úplná 10
037 Porucha chuti 5
038 Strata chuti, úplná 10
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POŠKODENIE OKA ALEBO ZRAKU
039 Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti - podľa pomocnej tabuľky č. 1.

Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 
25%, na druhom oku viac než 75% a na oboch viac než 100%. Trvalé poškodenie uvedené v bodoch 040, 
048 až 051, 053, 062 a 063 sa však hodnotia i nad túto hranicu.

 

040 Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti 5
041 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášanlivosti kontaktnej šošovky aspoň 4 

hodiny denne), bež ďalšieho hodnotenia vízu
15

042 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášanlivosti kontaktnej šošovky menej 
než 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu

18

043 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej 
šošovky alebo vnútroočnej šošovky)

25

044 Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s kontaktnou šošovkou 
horšia než 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10% na ťažkosti 
z nosenia (znášanlivosti) afakickej korekcie. 

15

Artefakiu hodnotiť podľa bodu 039, s možnosťou pripočítania prípadnej poruchy akomodácie - od 058 do 
061 

045 Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov 25
046 Koncentrické  obmedzenie zorného poľa - podľa pomocnej tabuľky č. 2.
047 Ostatné obmedzenia zorného poľa - podľa pomocnej tabuľky č. 3.
048 Porušenie priechodnosti slzných ciest, na jednom oku 5
049 Porušenie priechodnosti slzných ciest, na oboch očiach 10
050 Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na jednom oku 5
051 Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na oboch očiach 10
052 Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka), nezávisle od poruchy vízu 3
053 Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia, vzbudzujúca súcit alebo odpor, tiež ptóza horného vieč-

ka, pokiaľ nekryje zrenicu, i poúrazový glaukóm (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko
5

054 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), jednostranná 20
055 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), obojstranná 40
056 Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nez￡visle od poruchy v￡zu), jedn￡ho oka 1
057 Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), oboch očí 2
058 Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, do 45 rokov  8
059 Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, do 45 rokov 5
060 Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, po 45 rokoch 5
061 Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, po 45 rokov 3
062 Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, jednostranný 8
063 Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, obojstranný 12

Pri hodnotení podľa bodov 062 a 063 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 053
POŠKODENIE UCHA ALEBO SLUCHU

064 Strata časti ušnice alebo jej deformita 5
065 Strata jednej ušnice 10
066 Strata oboch ušníc 15
067 Trvalá poúrazová perforácia bubienka, bez zjavnej sekundárnej infekcie 5
068 Chronický hnisavý zápal stredného ucha, preukázaný ako následok úrazu 10
069 Nedoslýchavosť jednostranná, ľahkého stupňa 0
070 Nedoslýchavosť jednostranná, stredného stupňa 5
071 Nedoslýchavosť jednostranná, ťažkého stupňa 8
072 Nedoslýchavosť obojstranná, ľahkého stupňa 7
073 Nedoslýchavosť obojstranná, stredného stupňa 10
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074 Nedoslýchavosť obojstranná, ťažkého stupňa 15
075 Strata sluchu jedného ucha 15
076 Strata sluchu druhého ucha (pričom pred úrazom bolo prvé ucho poškodené hluchotou) 25
077 Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 40
078 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, ľahkého stupňa 10
079 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, stredného stupňa 15
080 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, ťažkého stupňa 20
081 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, ľahkého stupňa 20
082 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, stredného stupňa 30
083 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, ťažkého stupňa 40

POŠKODENIE CHRUPU
Strata zubov alebo ich časti, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násilia.

084 Strata časti zuba (frontálneho), bez straty vitality zuba - za každý zub 0,5
085 Strata časti zuba (frontálneho), so stratou vitality zuba - za každý zub 1
086 Strata frontálneho zuba - za každý zub 2
087 Strata časti zuba (iného ako frontálneho), bez straty vitality zuba 0
088 Strata časti zuba (iného ako frontálneho), so stratou vitality zuba - za každý zub 0,5
089 Strata zuba (iného ako frontálneho) - za každý zub 1
090 Deformácia frontálnych dočasných (mliečnych) zubov, lôžka, následkom preukázaného úrazu - za každý 

zub
1

091 Replantácia zuba - za každý zub 0,5
092 Strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov 0

POŠKODENIE JAZYKA
093 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, bez fixácie jazyka 10
094 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, s fixáciou jazyka 20

Pri hodnotení podľa bodov  093 a 094 nemožno súčasne oceňovať  podľa bodov 098 až 101
ÚRAZY KRKU

095 Zúženie hrtana alebo priedušnice, ľahkého stupňa 10
096 Zúženie hrtana alebo priedušnice, stredného stupňa 20
097 Zúženie hrtana alebo priedušnice, ťažkého stupňa 40

Pri hodnotení podľa bodu 096 nemožno súčasne oceňovať  podľa bodov 097 až 101
098 Čiastočná strata hlasu 15
099 Strata hlasu (afónia) 25
100 Strata reči, následkom poškodenia rečových ústrojov 30
101 Sťaženie reči, následkom poškodenia rečových ústrojov 15

Pri hodnotení podľa bodov 097 až 100 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 096 alebo 101 
102 Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou 50

Pri hodnotení podľa bodu 101 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu  096  alebo podľa bodov 097 až  
100

103 Strata hrtana 80
ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA

104 Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ľahký stupeň porušenia funkcie 15
105 Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, stredný stupeň porušenia funkcie 40
106 Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ťažký stupeň porušenia funkcie 70
107 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - jednostranné odstránenie prsníka do 45 rokov (vrátane) 30
108 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - obojstranné odstránenie prsníkov do 45 rokov (vrátane) 50
109 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - jednostranné odstránenie prsníka nad 45 rokov 15
110 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - obojstranné odstránenie prsníkov nad 45 rokov 30
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111 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ľahký stupeň porušenia funkcie 20
112 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, stredný stupeň porušenia funkcie 60
113 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ťažký stupeň porušenia funkcie 100
114 Následky po náhrade pažeráka, bez sťaženého prehltania 30
115 Následky po náhrade pažeráka, so sťaženým prehltaním 55
116 Poúrazové zúženie pažeráka, ľahkého stupňa 10
117 Poúrazové zúženie pažeráka, stredného stupňa 30
118 Poúrazové zúženie pažeráka, ťažkého stupňa 60

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV
119 Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu, bez hernie 10
120 Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu, s herniou 18
121 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ľahký stupeň poruchy výživy 20
122 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, stredný stupeň  poruchy výživy 55
123 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ťažký stupeň poruchy výživy 80
124 Strata časti sleziny 10
125 Strata sleziny, do 18 roku veku 25
126 Strata sleziny, po 18 roku veku 15
127 Sterkorálna fistula (suchá bez zápalu okolia) 25
128 Sterkorálna fistula (mokvajúca so zápalom okolia) 50
129 Nedovieravosť análnych zvieračov, čiastočná 20
130 Nedovieravosť análnych zvieračov, úplná 60
131 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa 10
132 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa 20
133 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa 45

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV
134 Strata jednej obličky 25
135 Strata oboch obličiek 80
136 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ľahkého stupňa 10
137 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, stredného stupňa 20
138 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ťažkého stupňa 50
139 Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 50

Fistulu nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 136 až 138
140 Poúrazová hydrokéla 5
141 Strata jedného semenníka (pri cryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) 10
142 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 50 rokov (vrátane) 40
143 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 50 do 60 rokov (vrátane) 30
144 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov 15
145 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk)  do 50 rokov 

(vrátane)
40

146 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) od 51 do 60 
rokov (vrátane)

25

147 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk)  od 61 rokov a 
viac 

10

Ak sa hodnotí podľa bodov 145 až 147, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 142 až 
144

148 Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov , resp. poúrazové odstránenie maternice alebo 
oboch vaječníkov do 45 rokov (vrátane)

40
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149 Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov , resp. poúrazové odstránenie maternice alebo 
oboch vaječníkov nad 45 rokov

20

ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY
150 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ľahkého stupňa 7
151 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, stredného stupňa 15
152 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ťažkého stupňa 30
153 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ľahkého stupňa 7
154 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, stredného stupňa 15
155 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ťažkého stupňa 30
156 Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi 

porušenej funkcie, ľahkého stupňa
20

157 Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi 
porušenej funkcie, stredného stupňa

40

158 Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi 
porušenej funkcie, ťažkého stupňa

70

159 Paraplégia 70
160 Kvadruplégia 100

Hodnotenie tých druhov trvalých následkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poškodením chrbtice, 
miechy, miechových plien a koreňov, sa hodnotí len podľa bodov 156 až 160
ÚRAZY PANVY

161 Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných 
končatín, u žien do 45 rokov

50

162 Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných 
končatín, u žien nad 45 rokov

40

163 Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných 
končatín, u mužov

30

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.
Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu

164 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ, vpravo 60
165 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ, vľavo 50
166 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom - funkčný 

pahýľ, vpravo 
55

167 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom - funkčný 
pahýľ, vľavo

45

168 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vpravo 35
169 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vľavo 30
170 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vpravo 30
171 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vľavo 25
172 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu (vzpaženie predpažením od 160 do 180 stupňov) 3
173 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 

stupňov), vpravo
5

174 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 
stupňov), vľavo

4

175 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 
stupňov), vpravo

10

176 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 
stupňov), vľavo

8

177 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), 
vpravo

18
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178 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), 
vľavo

15

Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa, sa pri súčasnom 
obmedzení rotačných pohybov, hodnotenie podľa bodov 172 až 178 zvyšuje o jednu tretinu

180 Poúrazové deformity ramennej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou) po supra-
kondylických zlomeninách, za každých 5 stupňov

3

181 Endoprotéza ramenného kĺbu (okrem príp. poruchy funkcie) 10
182 Pakĺb ramennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 30
183 Pakĺb ramennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 25
184 Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na 

liečenie následkov úrazu, vpravo
30

185 Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na 
liečenie následkov úrazu, vľavo

25

186 Habituálne vykĺbenie ramena (reluxované rameno), vpravo 20
187 Habituálne vykĺbenie ramena (reluxované rameno), vľavo 16

Plnenie podľa bodov 186 a 187 vylučuje nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí 
podľa tabuľky A body 221 a 224

188 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo 3
189 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo 2,5
190 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vpravo 6
191 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vľavo 5
192 Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vpravo 5
193 Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vľavo 4

Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu
194 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu, pri neporušenej funkcii ramenného a 

lakťového kĺbu, vpravo
3

195 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a 
lakťového kĺbu, vľavo

2,5

196 Poúrazové obehové a trofické zmeny na jednej hornej končatine, bez porušenia funkcie, preukázané ako 
následok úrazu

8

197 Poúrazové obehové a trofické zmeny na oboch horných končatinách, bez porušenia funkcie, preukázané 
ako následok úrazu

16

198 Poúrazové atrofie svalstva, na pravej hornej končatine 5
199 Poúrazové atrofie svalstva, na ľavej hornej končatine 3

Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia 0
200 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postave-

nia im blízke), vpravo
30

201 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postave-
nia im blízke), vľavo

25

202 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v 
uhle 90 až 95 stupňov), vpravo

20

203 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v 
uhle 90 až 95 stupňov), vľavo

16

204 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu (ohnutie od 120 do 140 stupňov), vpravo alebo vľavo 3
205 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vpravo 6
206 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vľavo 5
207 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vpravo 12
208 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vľavo 10
209 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vpravo 18
210 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vľavo 15
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211 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaz-
nivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom 
odvrátení alebo privrátení), vpravo

20

212 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaz-
nivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom 
odvrátení alebo privrátení), vľavo

16

213 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), 
vpravo

20

214 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), 
vľavo

16

215 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vpravo 5
216 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vľavo 4
217 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vpravo 8
218 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vľavo 6
219 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vpravo 15
220 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vľavo 12
221 Endoprotéza lakťového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 10
222 Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 40
223 Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 35
224 Pakĺb vretennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 30
225 Pakĺb vretennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 25
226 Pakĺb lakťovej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 20
227 Pakĺb lakťovej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 15
228 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných 

zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo
28

229 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných 
zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo

23

230 Kývavý lakťový kĺb, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, vpravo 15
231 Kývavý lakťový kĺb, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, vľavo 12
232 Kývavý lakťový kĺb, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, vpravo 20
233 Kývavý lakťový kĺb, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, vľavo 15
234 Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo 55
235 Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo 45
236 Poúrazové deformity v predlaktí, vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke - preu-

kázané Rtg., za každých 5° (okrem prípadnej poruchy funkcie) 
2

Strata alebo poškodenie ruky 0
237 Strata ruky v zápästí, vpravo 50
238 Strata ruky v zápästí, vľavo 42
239 Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 50
240 Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 42
241 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 45
242 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 37
243 Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné 

alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo 
30

244 Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné 
alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo 

25

245 Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vpravo 20
246 Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vľavo 17
247 Endoprotéza zápästia (okrem prípadnej poruchy funkcie) 10
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248 Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 15
249 Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 13
250 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vpravo 6
251 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vľavo 5
252 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vpravo 10
253 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vľavo 8
254 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vpravo 18
255 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vľavo 15
256 Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vpravo 5
257 Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vľavo 4
258 Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vpravo 8
259 Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vľavo 7
260 Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vpravo 12
261 Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vľavo 10

Poškodenie palca 0
262 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo 4
263 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo 3
264 Strata časti kosti koncového článku palca, vpravo 7
265 Strata časti kosti koncového článku palca, vľavo 5
266 Strata koncového článku palca, vpravo 9
267 Strata koncového článku palca, vľavo 7
268 Strata oboch článkov palca, vpravo 18
269 Strata oboch článkov palca, vľavo 15
270 Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 25
271 Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 21
272 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo 8
273 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo 7
274 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo 7
275 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo 6
276 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo 6
277 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo 5
278 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 6
279 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 5
280 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo ab-

dukcia), vpravo 
9

281 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo ab-
dukcia), vľavo

8

282 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo 6
283 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo 5
284 Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou subluxáciou (okrem plnenia za poru-

chu funkcie), vpravo
3

285 Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou subluxáciou (okrem plnenia za poru-
chu funkcie), vľavo 

2,5

286 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vpravo 25
287 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vľavo 21
288 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, 

vpravo
2
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289 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, 
vľavo                                      

1,5

290 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, 
vpravo

4

291 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, 
vľavo 

3

292 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, 
vpravo

6

293 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, 
vľavo 

5

294 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo 2
295 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo 1,5
296 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, 

vpravo
4

297 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vľavo 3
298 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo 6
299 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo 5
300 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého 

stupňa, vpravo
3

301 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého 
stupňa, vľavo

2,5

302 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného 
stupňa, vpravo

6

303 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného 
stupňa, vľavo

5

304 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého 
stupňa, vpravo

9

305 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého 
stupňa, vľavo

7,5

306 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo 5
307 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo 2,5
308 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo 3
309 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo 2

Poškodenie ukazováka 
310 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo 3
311 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo 2
312 Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vpravo 4
313 Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vľavo 3
314 Strata koncového článku ukazováka, vpravo 5
315 Strata koncového článku ukazováka, vľavo 4
316 Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vpravo 8
317 Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vľavo 6
318 Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vpravo 10
319 Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vľavo 8
320 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 12
321 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 10
322 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 15
323 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 13
324 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo 12
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325 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo 10
326 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo 15
327 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo 13
328 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 3
329 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 2
330 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vpravo 5
331 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vľavo 4
332 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo 8
333 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo 6
334 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo 11
335 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 9
336 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopova-

cej funkcii, vpravo 
1,5

337 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopova-
cej funkcii, vľavo 

1

338 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, 
vpravo

3

339 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, 
vľavo

2

340 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vpravo 2,5
341 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vľavo 2

Poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka
342 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo po￡razov￡mi 

deform￡ciami, vpravo
1,5

343 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými 
deformáciami, vľavo

1

344 Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 2
345 Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 1,5
346 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 3
347 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 2
348 Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vpravo 4
349 Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vľavo 5
350 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vpravo 8
351 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vľavo 6
352 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo 9
353 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo 8
354 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení 

brániacom funkcii susedných prstov), vpravo
9

355 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení 
brániacom funkcii susedných prstov), vľavo

8

356 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 1,5
357 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 1
358 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vpravo 3
359 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vľavo 2
360 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo 6
361 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo 5
362 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo 8
363 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 6
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364 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii 
prsta, vpravo

1

365 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii 
prsta, vľavo

0,5

366 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo 2
367 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo 1
368 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vpravo 1,5
369 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vľavo 1

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá 
úplným parézam. 

370 Traumatická porucha axillárneho nervu, vpravo 20
371 Traumatická porucha axillárneho nervu, vľavo 15
372 Traumatická porucha axillárneho nervu - izolovaná senzitívna lézia 5
373 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 30
374 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 20
375 Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo 20
376 Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo 15
377 Traumatická porucha vretenného nervu - izolovaná senzitívna lézia 5
378 Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo 12
379 Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo 7
380 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo 20
381 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo 15
382 Traumatická porucha svalovokožného nervu - izolovaná senzitívna lézia 5
383 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 20
384 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 15
385 Traumatická porucha lakťového nervu - izolovaná senzitívna lézia, vpravo 10
386 Traumatická porucha lakťového nervu - izolovaná senzitívna lézia, vľavo 8
387 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia 

a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo
20

388 Traumatická porucha distiálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia 
a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo

15

389 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 25
390 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 20
391 Traumatická porucha distiálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vpravo 15
392 Traumatická porucha distiálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vľavo 10
393 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti) nefunkčný pahýľ, vpravo 50
394 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti) nefunkčný pahýľ, vľavo 40
395 Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vpravo 1,5
396 Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vľavo 1

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN
397 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe 55
398 Strata jednej dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 50
399 Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40
400 Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 15
401 Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných 

zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu
25

402 Dĺžkový rozdiel 1 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 1
403 Dĺžkový rozdiel 2 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 2
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404 Dĺžkový rozdiel do 4 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 5
405 Dĺžkový rozdiel do 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 10
406 Dĺžkový rozdiel nad 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 20
407 Poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou, preukázané 

RTG snímkou), za každých 5° úchylky
5

Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne 
započítavať relatívne skrátenie končatiny.

408 Úplná meravosť bedrového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie 
alebo ohnutie a postavenia týmto blízke) 

40

409 Úplná meravosť bedrového kĺbu, v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo 
nepatrné ohnutie)

30

410 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ľahkého stupňa 10
411 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, stredného stupňa 20
412 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ťažkého stupňa 30

Poškodenie kolena 0
413 Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°) 30
414 Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°) 45
415 Úplná meravosť kolena, v priaznivom postavení 25
416 Endoprotéza kolenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 15
417 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ľahkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolen-

ného kĺbu)
8

418 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, stredného stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti 
kolenného kĺbu)

15

419 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ťažkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolen-
ného kĺbu)

25

420 Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa, s poškodením postranných väzov 8
421 Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa, s poškodením postranných väzov a čiastočne skríženého 

väzu, objektivizované odborným vyšetrením
15

422 Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, s kompletne poškodeným skríženým a postranným väzom, 
objektivizované odborným vyšetrením 

25

423 Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj 30
424 Trvalé následky po poranení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu 5
425 Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - parciálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a 

dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 
2,5

426 Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - subtotálna alebo totálna menisektómia (pri úplnom roz-
sahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 

5

427 Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite 
kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 

10

Poškodenie predkolenia 0
428 Strata dolnej končatiny v predkolení, so zachovaným kolenom 45
429 Strata dolnej končatiny v predkolení, s meravým kolenným kĺbom 50
430 Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 40
431 Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia, len po otvorených zraneniach alebo operačných 

zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu
25

432 Poúrazové deformity predkolenia, vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke 
(úchylky musia byť preukázané na rtg.); za každých 5°

5

Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne 
započítavať relatívne skrátenie končatiny. 
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu 
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433 Strata nohy v členkovom kĺbe 40
434 Úplná meravosť členkového kĺbu, v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne 

plantárnej flexie)
30

435 Úplná meravosť členkového kĺbu, v pravouhlom postavení (okrem prípadného obmedzenia resp. úplnej 
straty pronácie a supinácie)

25

436 Úplná meravosť členkového kĺbu, v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5°) 20
437 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ľahkého stupňa 6
438 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, stredného stupňa 10
439 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ťažkého stupňa 18
440 Úplná strata pronácie a supinácie nohy 15
441 Obmedzenie pronácie a supinácie nohy 8
442 Kývavosť členkového kĺbu, ľahkého stupňa 5
443 Kývavosť členkového kĺbu, stredného stupňa 8
444 Kývavosť členkového kĺbu, ťažkého stupňa 13
445 Plochá, vbočená alebo vybočená noha, následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a 

nohy 
20

446 Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti, len po otvorených 
zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu

15

Poškodenie v oblasti nohy 
447 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe, s artrodézou členka alebo s kýpťom v plantárnej flexii 30
448 Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25
449 Strata časti chodidla v oblasti metatarzov 20
450 Strata všetkých prstov nohy 15
451 Strata oboch článkov palca nohy 10
452 Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou 15
453 Strata koncového článku palca nohy 3
454 Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst (hodnotenie nesmie prevýšiť plnenie za stratu 

všetkých prstov)
2

455 Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 10
456 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3
457 Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 7
458 Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 10
459 Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy 3
460 Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy 7
461 Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst 1
462 Poúrazové obehové a trofické poruchy, na jednej dolnej končatine, bez porušenia funkcie 10
463 Poúrazové obehové a trofické poruchy, na oboch dolných končatinách, bez porušenia funkcie 20
464 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne 5
465 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení 3

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá 
úplným parézam.
Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny 

466 Traumatická porucha bederno-krížového pletenca, jednostranná 30
467 Traumatická porucha bederno-krížového pletenca s poruchou inkontinencie  50
468 Traumatická porucha sedacieho nervu 20
469 Traumatická porucha sedacieho nervu - izolovaná senzitívna lézia 8
470 Traumatická porucha stehnového nervu 15
471 Traumatická porucha stehnového nervu - izolovaná senzitívna lézia 5
472 Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov 25
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473 Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu, s postihnutím funkcie prstov 5
474 Traumatická porucha píšťalového nervu - izolovaná senzitívna lézia 4
475 Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov 20
476 Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu 20
477 Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu 5
478 Traumatická porucha koncových vetiev senzitívnych nervov dolnej končatiny 1

RÔZNE
479 Keloidné jazvy do 1% telesného povrchu (okrem tváre) 4
480 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) do 1% telesného povrchu 2
481 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 1% do 15 % telesného povrchu 10
482 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15% do 40 % telesného povrchu 30
483 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 40 % telesného povrchu 50

Rozsah plošných jaziev sa vypočítava podľa pomocnej tabuľky č. 5
VYSVETLIVKY
 pod pojmom “úplný defekt v lebečnej klenbe” sa rozumie strata celej hrúbky kosti (001 - 007) 
 podľa bodu 008 je možné hodnotiť trvalé následky len vtedy, keď je v zdravotnej dokumentácii poist-
eného   
potvrdená liečba u psychológa, resp. neurológa, resp. psychiatra aspoň 3 x za rok
podľa bodu 009 - “ľahký stupeň”je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si nevyžaduje inva-
lidizáciu  
podľa bodu 010 - “stredný stupeň” je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje inva-
lidizáciu s organickou duševnou poruchou   
podľa bodu  011 - “ťažký stupeň” je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje starostlivosť 
inej osoby
podľa bodu 020  “ľahký stupeň” je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív 
oproti norme do 30 % (norma - úrazom nepoškodené mäkké a tvrdé tkanivá)
podľa bodu 021 “stredný stupeň” je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív 
oproti norme nad 30% - do 50% 
podľa bodu 022 “ťažký stupeň” je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív 
oproti norme nad 50% 
otras mozgu ľahkého stupňa sa nepovažuje za ťažké poranenie hlavy (009 - 011) 
pod pojmom horná vetva tvárového nervu sa rozumie inervácia svalstva v oblasti čela a oka,  
dolnú vetvu tvárového nervu tvorí ostatná časť tváre (012 - 015) 
frontálne zuby: v čelusti a v sánke stredné a bočné rezáky, očné zuby (084, 085, 086, 090)
v hodnotení zníženej sluchovej ostrosti je zohľadnené i prípadné nosenie načúvacieho prístroja 
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Pomocné tabuľky
TABUĽKA  č. 1 

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri znížení zrakovej ostrosti, s optimálnou okuliarovou korekciou
6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0

6/6 0% 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 23% 24% 25%
6/9 2% 4% 6% 8% 11% 14% 18% 21% 23% 25% 27% 30%
6/12 4% 6% 9% 11% 14% 18% 21% 24% 27% 30% 32% 35%
6/15 6% 8% 11% 15% 18% 21% 24% 27% 31% 35% 38% 40%
6/18 9% 11% 14% 18% 21% 25% 28% 32% 38% 43% 47% 50%
6/24 12% 14% 18% 21% 25% 30% 35% 41% 47% 52% 57% 60%
6/30 15% 18% 21% 24% 28% 35% 42% 49% 56% 62% 68% 70%
6/36 18% 21% 24% 27% 32% 41% 49% 58% 66% 72% 77% 80%
6/60 21% 23% 27% 31% 38% 47% 56% 66% 75% 83% 87% 90%
3/60 23% 25% 30% 35% 43% 52% 62% 72% 83% 90% 95% 95%
1/60 24% 27% 32% 38% 47% 57% 68% 77% 87% 95% 100% 100%
0 25% 30% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 100%
Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75%, a ak vznikla úrazom 
slepota lepšieho oka, alebo, ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedá 
75% invalidity, a ak vzniklo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25%. 

TABUĽKA  č. 2 
 Plnenie za trvalé telesné poškodenie, pri koncentrickom zúžení zorného poľa

stupeň koncentrického zúženia percentá plnenia trvalých následkov úrazu
stupeň zúženia jedného oka oboch očí 

rovnako
jedného oka, pri slepote druhého 
oka

k 60° 0% 10% 40%
k 50° 5% 25% 50%
k 40° 10% 35% 60%
k 30° 15% 45% 70%
k 20° 20% 55% 80%
k 10° 23% 75% 90%
k 5° 25% 100% 100%
Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25% alebo viac, a na tomto oku nasta-
la úplná alebo praktická slepota, alebo zúženie zorného poľa k 5°, odškodňuje sa vo výške 25%.

TABUĽKA  č. 3
 Plnenie za trvalé následky úrazu, pri nekoncetrickom zúžení zorného poľa

              Hemianopsia homonymná
ľavostranná 35% jednostranná temporálna 15% - 20%
pravostranná 45% jednostranná horná 5% - 20%
binasálna 10% jednostranná dolná 10% - 20%
bitemporálna 60% -70% kvantová nasálna horná 4%
horná obojstranná 10% - 15% nasálna dolná 6%
dolná obojstranná 30% -50% temporálna horná 6%
nasálna jednostranná 6% temporálna dolná 12%
Centrálny scotom jednostranný i obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.
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TABUĽKA  č. 4 
Plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári

dĺžka jazvy
jazva na tvári 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm

NORMÁLNA JAZVA 0% 1% 1,5% 2% 2,5%
HYPERTROFICKÁ JAZVA 0% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5%
KELOIDNÁ JAZVA 1% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5%
jazva na tvári 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm
NORMÁLNA JAZVA 3% 3,5% 4% 4,5% 5%
HYPERTROFICKÁ JAZVA 5,5% 6,5% 7,5% 8,5% 9,5%
KELOIDNÁ JAZVA 6,5% 7,5% 8,5% 9,5% 10%
* zaokrúhľovanie jaziev - matematicky (napríklad jazva dĺžky 2,5 cm = 3 cm)
* položka 019 - jazvy na viditeľnom mieste tváre - čelo, spánková oblasť, nos, líca, horná a dolná pera, viditeľná časť 
brady
* likvidátor každú jazvu hodnotí samostatne (pri viacerých drobných jazvách žiada vyjadrenie posudkového lekára 
poisťovateľa)
* pri detských jazvách, kde je Správa ošetrujúceho lekára potvrdená ošetrujúcim lekárom do 3 mesiacov od dátumu 
úrazu, je likvidátor povinný z dĺžky jazvy odpočítať 0,5 cm
* poistné plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári u detí, likvidátor odškodňuje hneď pri poistnom plnení za 
denné odškodné alebo čas nevyhnutného liečenia úrazu

TABUĽKA  č. 5 
Plnenie za trvalé následky úrazu - plošné jazvy na tvári alebo tele

VEK VÁHA TELA V KG POVRCH TELA V CM2 1% 5% 15% 20% 30%
novorodenec 3,5 2300 23 115 345 460 767
2 mesiace 5 2700 27 135 405 540 810
6 mesiacov 7,5 3500 35 175 525 700 1050
1 rok 10 4200 42 210 630 840 1260
2 roky 12,5 4900 49 245 735 980 1470
3 roky 14 5900 59 295 885 1180 1770
4 roky 16,5 6900 69 345 1035 1380 2070
5 rokov 18 7200 72 360 1080 1440 2160
6 rokov 20 8000 80 400 1200 1600 2400
7 rokov 23 8700 87 435 1305 1740 2610
8 rokov 26 9300 93 465 1395 1860 2790
9 rokov 29 10000 100 500 1500 2000 3000
10 rokov 32 11100 111 555 1665 2220 3330
11 rokov 36 12000 120 600 1800 2400 3600
12 rokov 39 12700 127 635 1905 2540 3810
13 rokov 45 14100 141 705 2115 2820 4230
14 rokov 50 15000 150 750 2250 3000 4500
15 rokov 55 15900 159 795 2385 3180 4770
dospelí 65 17300 173 865 2595 3460 5190
dospelí 70 18000 180 900 2700 3600 5400
dospelí 75 18700 187 935 2805 3740 5610
dospelí 80 19400 194 970 2910 3880 5820
dospelí 85 20100 201 1005 3015 4020 6030
dospelí 90 20800 208 1040 3120 4160 6240
dospelí 95 21500 215 1075 3225 4300 6450
dospelí 100 22200 222 1110 3330 4440 6660
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