
Osobitné poistné podmienky pre 
poistenie rakoviny pre seniora 
(RAKS) 
(OPP RAKS 2021.1) 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 
1.1 Pre poistenie rakoviny pre seniora (ďalej len „RAKS“) platia tieto osobitné poistné 

podmienky (ďalej len „OPP“), ktoré dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
osôb (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky 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 ktoré sa poistné zmluva 
odvoláva a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
 
Článok 2 
Druhy poistenia 
V závislosti od dojednaného druhu poistenia je poisťovateľ povinný poskytnúť plnenie za: 
2.1 poistenie rakoviny pre seniora. 
 
Článok 3 
Poistná udalosť 
V poistení RAKS je poistnou udalosťou skutočnosť, že u poisteného došlo počas doby poistenia 
a po uplynutí čakacej doby k: 
3.1 diagnostikovaniu ochorenia č. 1 definovaného v Tabuľke pre poistenie rakoviny pre 

seniorov (ďalej len „TRAKS“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy,  
3.2 diagnostikovaniu ochorenia č. 2 definovaného v  TRAKS, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy.  
 
 
Článok 4 
Poistné plnenie 
4.1 Ak dôjde v čase trvania poistenia k poistnej udalosti v zmysle článku 3.1, vyplatí poisťovateľ 

poistenému poistnú sumu pre poistenie RAKS dojednanú v poistnej zmluve bez ohľadu na 
to či už bolo vyplatené plnenie v zmysle bodu 4.2.   

4.2 Ak dôjde v čase trvania poistenia k poistnej udalosti v zmysle článku 3.2, vyplatí poisťovateľ 
poistenému poistné plnenie vo výške 10 % z poistnej sumy pre poistenie RAKS dojednanej 
v poistnej zmluve. Nárok na čiastočné plnenie je len raz počas platnosti poistenia RAKS. 
Výplatou čiastočného plnenia poistenie nezaniká, ale pokračuje ďalej.  

4.3 Ak je ochorenie definované v tabuľke TRAKS diagnostikované pred uplynutím čakacej 
doby, právo na výplatu poistného plnenia z poistenia RAKS nevzniká. 

 

Článok 5 
Čakacia doba 
Čakacia doba pre poistenie RAKS je 6 mesiacov od začiatku poistenia.  
 
Článok 6 
Nepoistiteľné osoby 
Okrem prípadov uvedených vo VPP, poistenie RAKS nie je možné uzatvoriť pre osobu: 



6.1 ktorá je v lekárskej starostlivosti z dôvodu diagnostikovania, liečby, kontroly alebo 
sledovania akéhokoľvek zhubného nádorového ochorenia 

6.2 ktorej bolo kedykoľvek v minulosti pred začiatkom poistenia diagnostikované niektoré z 
ochorení: 
a) akékoľvek zhubné nádorové ochorenie, 
b) polycystická choroba obličiek, 
c) polypóza hrubého čreva, 
d) Crohnova choroba, 
e) ulcerózna kolitída, 
f) Lynchov syndróm, 
g) chronická hepatitída, 
h) cirhóza pečene, 
i) azbestóza, 
j) HIV / AIDS. 

 
 
 
Článok 7 
Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa 
Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH nárok na poistné plnenie nevzniká ani v 
prípadoch, ak k diagnostikovaniu ochorenia v zmysle tabuľky TRAKS dôjde:  
7.1 počas čakacej doby, 
7.2 v súvislosti s ochorením definovaným v tabuľke TRAKS, ktoré bolo diagnostikované, alebo 

ktorým poistený trpel pred začiatkom poistenia, alebo ktoré s ním priamo súvisia. 
 
 
 
Článok 8 
Zánik poistenia 
Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH zaniká toto poistenie aj v nasledujúcich 
prípadoch: 
8.1 výplatou poistného plnenia v zmysle článku 4.1, 
8.2 pokiaľ bolo ochorenie diagnostikované v zmysle tabuľky TRAKS pred uplynutím čakacej 

doby a to uplynutím poistného obdobia v ktorom bolo ochorenie diagnostikované. 
8.2 deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený 

dosiahne výstupný vek 85 rokov. 
 
Článok 9 
Záverečné ustanovenia 
9.1 Od týchto OPP je možné sa odchýliť v poistnej zmluve. 
9.2 Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 16. 4. 2021 a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté 

odo dňa účinnosti týchto OPP. 
 

 

 

 

 

 

  


