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Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pre poistenie exotických ochorení platia tieto osobit-
né poistné podmienky (ďalej len „OPP“), ktoré do-
pĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
osôb (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmien-
ky pre poistenie úrazu a choroby (ďalej len „OPP 
UCH“) a spolu s nimi tvoria neoddeliteľnú súčasť 
poistnej zmluvy.

1.2  Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto 
OPP sa spravujú ustanoveniami VPP, OPP UCH, 
poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami, na kto-
ré sa poistná zmluva odvoláva a príslušnými ustano-
veniami Občianskeho zákonníka.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPP platia okrem pojmov uvedených vo 
VPP a OPP UCH aj nasledovné pojmy:
2.1 Prevencia je súbor opatrení a činností na predchá-

dzanie chorôb, chýb, zranení a ich následkov a  udr-
žovanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňova-
nia a rozvoja.

2.2. Importované ochorenie je také ochorenie, ktoré je 
diagnostikované na Slovensku ale k infikovaniu do-
šlo počas zahraničnej cesty. Zároveň musí platiť , že 
počas trvania inkubačnej doby ochorenia bola po-
zitívna cestovateľská anamnéza, t.j. postihnutý bol 
v oblasti výskytu nákazy.

2.3  Zahraničná cesta je cesta mimo územia Slovenskej 
republiky, ktorá trvá nepretržite menej ako 4 mesia-
ce a jej začiatok a koniec musí spadať do poistnej 
doby tohto poistenia.

Článok 3
Druhy poistenia

V závislosti od dojednaného druhu poistenia je poisťova-
teľ povinný poskytnúť plnenie za:
3.1 poistenie exotických ochorení.

Článok 4
Poistná udalosť

4.1 Poistnou udalosťou v poistení exotických ochorení 
je skutočnosť, že u poisteného bolo diagnostikova-
né počas doby poistenia a po uplynutí čakacej doby 
niektoré z importovaných ochorení uvedených v Ta-
buľke exotických ochorení (ďalej len „TEXO“), ktorá 
je súčasťou poistnej zmluvy.

 4.2 Dňom vzniku poistnej udalosti je nasledujúci deň po 
stanovení diagnózy.

Článok 5
Poistné plnenie

5.1 Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za impor-
tované ochorenia definované v TEXO stanovené 
ako súčin poistnej sumy platnej pre toto poistenie 
v čase vzniku poistnej udalosti a percenta určeného 
v TEXO pre dané ochorenie.

5.2 Poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne  je-
denkrát za každé importované ochorenie alebo sku-
pinu ochorení uvedené v TEXO. 

Článok 6
Prevencia

6. 1 V zmysle týchto OPP je prevencia ďalej špecifiko-
vaná ako absolvovanie preventívneho očkovania na 
ochorenia uvedené v TEXO. Ďalej pod prevenciou 
sa rozumie aj absolvovanie vyšetrenia po návrate zo 
zahraničnej cesty na ochorenia uvedené v TEXO.

6.2. Absolvovanie prevencie môže nastať už počas pr-
vých troch rokov trvania tohto poistenia, ale  príspe-
vok na prevenciu poskytne poisťovateľ najskôr po  
3. roku trvania tohto poistenia vo výške, ktorá je  
uvedená  pri jednotlivých ochoreniach v tabuľke 
TEXO, avšak maximálne vo výške 50 €. Nárok na 
ďalší príspevok vo výške maximálne 50 € má pois-
tený každé 3 roky počas tohto poistenia, maximálne 
vo výške 150 € za všetky príspevky na prevenciu 
počas trvania poistenia.

6.3 Absolvovanie prevencie musí nastať pred diagnos-
tikovaním ochorenia z tabuľky TEXO, na ktorú sa 
daná prevencia viaže.

6.4 Nárok na vyplatenie príspevku na prevenciu končí 
vyplatením maximálnej sumy za prevenciu. 

6.5 Ukončením nároku na príspevok na prevenciu pois-
tenie nezaniká.

6.6 Prevencia musí byť vykonaná na území Slovenskej 
republiky.

Článok 7
Čakacia doba

Čakacia doba na poistenie exotických ochorení sú 3 me-
siace.

Článok 8
Poistné

Ak dôjde v čase trvania poistenia k poistnej udalosti 
z poistenia exotických ochorení a v platnosti naďalej zo-
stane poistné krytie aspoň pre jedno ochorenie z tabuľky 
TEXO, výška poistného sa nezmení a poistenie exotic-
kých ochorení naďalej trvá v rozsahu neuplatnených 
ochorení z tabuľky TEXO.
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Článok 9
Povinnosti pri vzniku poistnej udalosti

9.1 Pri nahlásení poistnej udalosti je potrebné predlo-
žiť doklady uvedené v tabuľke TEXO pre jednotlivé 
ochorenia.

9.2 Pri uplatnení príspevku na prevenciu v zmysle čl. 6 
je potrebné doložiť:
- doklad o zaplatení absolvovania prevencie, 
- lekársku správu alebo očkovací preukaz s uve-
dením druhu očkovania alebo vyšetrenia a dátumu 
očkovania alebo vyšetrenia.

9.3 Poisťovateľ je oprávnený vyžiadať si aj ďalšie doku-
menty súvisiace s poistnou udalosťou.

Článok 10
Zánik poistenia

Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH zaniká 
toto poistenie aj v nasledujúcich prípadoch:
10.1 pokiaľ po poistnej udalosti nezostane v platnosti po-

istné krytie ani pre jedno ochorenie
10.2 deň pred výročným dňom začiatku poistenia v ka-

lendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne výstup-
ný vek 30 rokov.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Od týchto OPP je možné sa odchýliť v poistnej zmlu-
ve.

11.2 Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 16. 4. 2020 
a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dňa 
účinnosti týchto OPP.
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