
Osobitné poistné podmienky pre 
poistenie pre ženy (PZE) 
 (OPP PZE 2021.1) 

 

1 Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1.1 Pre poistenie pre ženy 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 poistná zmluva odvoláva 
a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

2 Článok 2 

Výklad pojmov 
 

Pre účely týchto OPP platia okrem pojmov uvedených vo VPP a OPP UCH aj nasledujúce pojmy: 
2.1 MKCH / Medzinárodná klasifikácia chorôb je systém položiek, ktorými sa označujú 

jednotlivé choroby a ich varianty podľa dohodnutých a ustanovených kritérií. 
2.2 Operácia je chirurgický zásah do telesnej integrity človeka vykonaný v zdravotníckom 

zariadení kvalifikovaným lekárom, ktorým sa v indikovaných prípadoch rieši určité štádium 
ochorenia alebo určitý následok úrazu. 

2.3 Vrodená chyba dieťaťa je odchýlka od normálneho prenatálneho vývoja. Ide o odchýlky, 
ktoré prekračujú bežnú mieru variability v populácii a môžu narušovať normálnu štruktúru 
tkanív a orgánov ako aj ich funkciu. Vznik vrodenej chyby môže byť zapríčinený dedičnými 
faktormi ako aj bez dedičného zaťaženia (napr. vplyvom vonkajšieho prostredia). 

2.4 Zdravotnícke zariadenie je štátne, súkromné alebo neziskové zariadenie s lôžkovou 
starostlivosťou, ktoré má platné povolenie prevádzkovať lekársku prax, má 24-hodinovú službu 
kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, zabezpečuje chirurgickú prax, disponuje 
dostatočnými diagnostickými a liečebnými možnosťami, pracuje podľa všeobecne uznávaných 
metód a vedie záznamy o zdravotnom stave a priebehu liečenia pacientov. Za zdravotnícke 
zariadenie sa na účely týchto OPP nepovažuje doliečovacie zariadenie, rehabilitačné 
zariadenia, kúpeľné liečebne, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, 
zariadenia pre liečbu závislostí, rekonvalescentné alebo geriatrické jednotky nemocnice. 
 

 

3 Článok 3 

Druhy poistenia 
 

V závislosti od dojednaného druhu poistenia je poisťovateľ povinný poskytnúť plnenie za: 
3.1 Poistenie pre ženy. 
 



4 Článok 4 

Poistná udalosť 
 
V poistení pre ženy je poistnou udalosťou skutočnosť ak: 
4.1 Poistenej bolo počas doby poistenia diagnostikované niektoré z tehotenských, pôrodných 

a popôrodných komplikácii definovaných v Tabuľke poistenia pre ženy (ďalej len „TPZE“),   
k tejto skutočnosti došlo po uplynutí čakacej doby a u poistenej nedošlo v nasledujúcich 15 
kalendárnych dňoch od dátumu stanovenia diagnózy alebo podstúpenia operácie k úmrtiu. Za 
tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie sa považujú aj komplikácie v zmysle tabuľky 
TPZE, ktoré nastali počas šestonedelia. 

4.2 Poistenej sa počas doby poistenia narodilo dieťa s niektorou z vrodených chýb 
definovaných v tabuľke TPZE, k tejto skutočnosti došlo po uplynutí čakacej doby a zároveň 
nedošlo v nasledujúcich 15 kalendárnych dňoch (vrátane) od dátumu narodenia dieťaťa k jeho 
úmrtiu. Vrodená chyba musí byť zároveň diagnostikovaná do dovŕšenia 3 roku veku dieťaťa. 

4.3 Poistenej bolo počas doby poistenia diagnostikované niektoré z vybraných vážnych 
ochorení alebo sa podrobila niektorej z operácii definovanej v Tabuľke TPZE, k tejto 
skutočnosti došlo po uplynutí čakacej doby a u poistenej nedošlo v nasledujúcich 15 
kalendárnych dňoch (vrátane) od dátumu stanovenia diagnózy alebo podstúpenia operácie 
k úmrtiu. 
 

 

5 Článok 5 

Poistné plnenie 
 
5.1 Ak dôjde počas poistenia k poistnej udalosti podľa čl. 4, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie 

z tohto poistenia podľa zásad uvedených v týchto OPP a v poistnej zmluve. 
5.2 Poisťovateľ poskytne poistné plnenie stanovené ako súčin poistnej sumy platnej pre toto 

poistenie v čase vzniku poistnej udalosti a percenta určeného pre danú diagnózu podľa TPZE. 
5.3 Poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba za také operácie, ktoré boli vykonané 

v zdravotníckych zariadeniach. 
5.4 Tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie 

5.4.1 Poisťovateľ vyplatí plnenie vždy len za jednu komplikáciu definovanú 
v TPZE za každé tehotenstvo a pôrod.  

5.4.2 V prípade súbehu viacerých komplikácií v zmysle TPZE vyplatí 
poisťovateľ plnenie vždy iba za komplikáciu ohodnotenú najvyšším 
percentuálnym plnením.   

5.5 Narodenie dieťaťa s vrodenou chybou 
5.5.1 Poisťovateľ vyplatí plnenie za každé živonarodené dieťa, ktorému bola 

diagnostikovaná vrodená chyba definovaná v TPZE.  
5.5.2 V prípade súbehu viacerých vrodených chýb v zmysle TPZE vyplatí 

poisťovateľ plnenie iba za jednu vrodenú chybu ohodnotenú najvyšším 
percentuálnym plnením.  

5.6 Vážne ženské operácie a vybrané vážne ochorenia 
5.6.1 Poisťovateľ vyplatí plnenie za každé ochorenie alebo operáciu definovanú 

v TPZE iba raz, a to aj v prípade, ak by počas doby trvania poistenia nastalo 
ochorenie alebo operácia viackrát.  

5.6.2 V prípade súbehu viacerých ochorení / operácii v zmysle TPZE poisťovateľ 
vyplatí plnenie za každé diagnostikované ochorenie / podstúpenú operáciu. 
 

 
 



6 Článok 6 

Čakacia doba 
 
6.1 Nárok na poistné plnenie vzniká najskôr pri poistnej udalosti, ktorá nastane po uplynutí čakacej 

doby. 
6.2 Čakacia doba začína plynúť od okamihu začiatku poistenia. 
6.3 Dĺžka čakacej doby je 9 mesiacov pre Tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie   

a Narodenia dieťaťa s vrodenou chybou a 6 mesiacov pre Vážne ženské operácie a vybrané 
vážne ochorenia. 

6.4 Táto čakacia doba sa neuplatňuje v prípade poistnej udalosti, ktorá nastala výlučne v dôsledku 
úrazu v zmysle OPP UCH, ktorý nastal počas trvania poistenia. 

7 Článok 7 

Územná platnosť 
 

Pokiaľ bola niektorá z operácii uvedených v TPZE vykonaná mimo územia členských štátov 
Európskej únie, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarskej 
konfederácie, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Čiernej hory, Bosny a Hercegoviny, 
Srbskej republiky, Macedónskej republiky, Andorrského kniežatstva, Lichtenštajnského 
kniežatstva, Monackého kniežatstva, Sanmarínskej republiky a Vatikánskeho mestského štátu, 
nárok na poistné plnenie môže vzniknúť iba v tom prípade, ak poisťovateľ dal  pred vykonaním 
zákroku písomný súhlas s vykonaním zákroku mimo uvedeného územia. V prípade urgentného 
operačného zákroku z dôvodu akútneho ochorenia alebo úrazu, sa písomný súhlas poisťovateľa 
nevyžaduje. 

 

8 Článok 8 

Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa 
 

Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH nárok na poistné plnenie nevzniká ani 
v nasledujúcich prípadoch: 
 
8.1 Pri Tehotenských, pôrodných a popôrodných komplikáciách a Vážnych ženských 

operáciách a vybraných vážnych ochoreniach nevzniká poistenej nárok na plnenie: 
8.1.1 z komplikácie a/alebo ochorenia, ktoré bolo poistenej diagnostikované už 

pred začiatkom poistenia, a to aj v prípade, že rovnaká komplikácia 
a/alebo ochorenie nastane opäť počas doby trvania poistenia, 

8.1.2 z operácií, ak poistená už pred začiatkom poistenia rovnakú operáciu 
absolvovala, alebo ak bola operácia lekárom indikovaná pred začiatkom 
poistenia alebo počas čakacej doby, 

8.1.3 ak poistená zomrie do 15 kalendárnych dní od dátumu diagnostikovania 
ochorenia a/alebo komplikácie, alebo podstúpenia operácie, 

8.1.4 k diagnostikovaniu ochorenia a/alebo komplikácie, resp. podstúpeniu 
operácie došlo počas čakacej doby. 

8.2 Pri Narodení dieťaťa s vrodenou chybou nevzniká nárok na plnenie: 
8.2.1 pokiaľ sa dieťa narodilo mŕtve alebo zomrelo do 15 kalendárnych dní od 

dátumu narodenia, 
8.2.2 pokiaľ vrodená chyba nebola diagnostikovaná najneskôr do dovŕšenia 3. 

roku veku dieťaťa, 
8.2.3 k narodeniu dieťaťa došlo počas čakacej doby. 

8.3 Poisťovateľ neposkytne plnenie ani v prípade, že poistená podstúpi niektorú z operácii 
uvedených v TPZE ako dôsledok úrazu, ktorý nastal pred začiatkom poistenia. 



 

9 Článok 9 

Poistné 
 

Ak dôjde v čase trvania poistenia k poistnej udalosti z poistenia pre ženy z kategórie Vážne ženské 
operácie a vybrané vážne ochorenia a v platnosti naďalej zostane poistné krytie aspoň pre jednu 
operáciu alebo ochorenie uvedených v TPZE v časti Vážne ženské operácie a vybrané vážne 
ochorenia, výška poistného sa nezmení a poistenie pre ženy naďalej trvá v rozsahu neuplatnených 
operácií alebo ochorení. 

 

10 Článok 10 

Zánik poistenia 
 

Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH zaniká poistenie pre ženy: 
 
10.1 v prípade, že poistená dosiahla vek minimálne 50 rokov a zároveň poisťovateľ poskytol      

plnenie za všetky ochorenia alebo operácie definované v TPZE v časti Vážne ženské 
operácie a vybrané vážne ochorenia, 

10.2 deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistená 
dosiahne výstupný vek 65 rokov. 

 

11 Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
 

11.1 Od týchto OPP je možné sa odchýliť v poistnej zmluve. 

11.2 Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 16.4.2021 a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo 
dňa účinnosti týchto OPP. 

 

 
 
 
 


