Osobitné poistné podmienky pre poistenie
asistenčných služieb EXTRA (ASE)
(OPP ASE 2020.1)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Článok 4
Poistná doba

1.1 Pre poistenie asistenčných služieb EXTRA 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.

Poistenie sa dojednáva na dobu 1 roka s tým, že uplynutím doby, na ktorú bolo toto poistenie dojednané, toto
poistenie nezaniká, pokiaľ poisťovateľ alebo poistník najmenej 6 týždňov pred uplynutím poistnej doby neoznámi
druhej strane, že na ďalšom trvaní tohto poistenia nemá
záujem. Pokiaľ toto poistenie nezanikne, predlžuje sa za
rovnakých podmienok o rovnakú dobu, na ktorú bolo dojednané, a to aj opakovane ak nebolo v poistnej zmluve
dohodnuté inak.

Článok 2
Výklad pojmov

5.1 Kompenzácia nadštandardného ubytovania
Poistnou udalosťou sa rozumie poskytnutie hospitalizácie, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná
z dôvodu choroby alebo úrazu poisteného a nastala
počas trvania poistenia.
5.1.1 Poistná udalosť začína dňom prijatia poisteného do
nemocničnej lôžkovej starostlivosti a končí dňom,
keď je z tejto starostlivosti prepustený.
5.1.2 Za hospitalizáciu sa nepovažuje pobyt v liečebniach
pre dlhodobo chorých, v liečebniach tuberkulózy
a respiračných chorôb a v ďalších odborných liečebných ústavoch, a tiež pobyt v ústavoch sociálnej
opatery, liečebný pobyt v kúpeľných zariadeniach,
liečebniach, centrách, sanatóriách a zotavovniach.
5.1.3 Poistnou udalosťou nie je, ak bol poistený prijatý na
hospitalizáciu pred začiatkom poistenia.
5.2 Pomoc v domácnosti
Poistnou udalosťou sa rozumie choroba alebo úraz
poisteného, ktorá si vyžaduje na základe lekárskych
indikácií kľudový režim na lôžku alebo má za následok fyzické obmedzenie mobility poisteného. O mobilite poisteného rozhoduje lekár asistenčnej centrály na základe doloženej lekárskej správy.

Článok 5
Poistná udalosť

Pre účely týchto OPP platia okrem pojmov uvedených vo
VPP a OPP UCH aj nasledovné pojmy:
2.1 Hospitalizáciou sa rozumie taká hospitalizácia,
kedy vzhľadom k závažnosti a charakteru choroby
a/alebo úrazu musí byť ošetrenie alebo liečenie vykonané v nemocnici, v lôžkovej časti, ktorá je pod
stálym lekárskym dozorom, disponuje dostatočným
diagnostickým, chirurgickým a terapeutickým zariadením, pracuje v súlade so súčasnými dostupnými
poznatkami lekárskej vedy a jej prevádzkovanie je
v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2.2 Tabuľkou asistencie v domácnosti (ďalej len
„TAD“) sa rozumie tabuľka poisťovateľa, ktorá stanovuje typ asistenčnej služby a limit plnenia asistenčnej služby, a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy.
2.3 Asistenčná centrála - právnická osoba, ktorá menom a v zastúpení poisťovateľa poskytuje poistenému poistné plnenie. Asistenčná centrála zastupuje
poisťovateľa pri uplatňovaní vyšetrení a likvidácii
poistných udalostí. Asistenčná centrála alebo iný
poisťovateľom poverený zástupca majú právo konať
v mene poisťovateľa pri všetkých poistných udalostiach vymedzených týmito OPP. Adresa asistenčnej
centrály: Europ Assistance s.r.o. so sídlom Na Pankráci 1658/121 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ:
25287851, zapísaná v obchodnom registri vedenom
mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 87094.

Článok 6
Poistné plnenie
6.1 Kompenzácia nadštandardného ubytovania
6.1.1 Ak počas poistenia došlo k poistnej udalosti podľa
bodu 5.1 týchto OPP, poskytne poisťovateľ poistné
plnenie prostredníctvom asistenčnej služby spätnou
úhradou výdavkov na nadštandardné ubytovanie
v zdravotníckom zariadení. Úhrada výdavkov nadštandardného ubytovania je obmedzená dennou
sadzbou určenou daným zdravotníckym zariadením
pre tento typ ubytovania, maximálne však do výšky
200 Eur na jednu poistnú udalosť, a to maximálne
2 krát za kalendárny rok.
6.1.2 V prípade, že z objektívnych dôvodov na strane
zdravotníckeho zariadenia (napr. chýbajúca možnosť nadštandardného ubytovania, obmedzená
kapacita a pod.) nie je možné zabezpečiť nadštan-

Článok 3
Druhy asistenčnej služby
Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie za:
3.1 kompenzácia nadštandardného ubytovania
3.2 pomoc v domácnosti.
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Záverečné ustanovenia
11.1 Od týchto OPP je možné sa odchýliť v poistnej
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Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/38 11 11 17, e-mail: generali.sk@generali.com, www.generali.sk, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, č. ú.: 0048134112/0200, IBAN:
SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
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Článok 6
Čakacia doba

Článok 8
Povinnosti pri vzniku poistnej udalosti

6.1
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starostlije možné
využiť v trvaní dve hodiny za jednotlivú
vosti,
službu.
g) pri hospitalizácii z dôvodu kozmetických úkoCelkový
maximálny
počet
využití asistenčných
slunov,
ktoré nie sú
z lekárskeho
hľadiska nevyžieb zo
zoznamu v ods. 1 je 4 krát počas trvania
hnutné,
jednej
poistnej
udalosti.
Asistenčné
službyzariadeje možh) pri
liečebnom
pobyte
v kúpeľných
né kombinovať
počas jednej
poistnejaudalosti
resp.
niach, liečebniach,
centrách
sanatóriách,
počas zotavovniach,
kalendárneho roka,
pričom zariadeniach,
celkové limity pre
dietetických
reasistenčné
služby musia
byť zachované.
Celkovo
je
habilitačných
zariadeniach
a zvláštnych
detmožnéských
tieto služby
čerpať pre 5 poistných udaloszariadeniach,
tíi)počas
roka. V cene aasistenčných
pri kalendárneho
používaní diagnostických
liečebných
služiebmetód,
je aj doprava
na miesto vedecky
vykonaktoré dodávateľa
nie sú všeobecne
nia služieb.
uznávané.
3. Pokiaľ po zhodnotení situácie pred vykonaním asistenčnej služby vykonávateľom asistenčnej služby
vyplynie, že rozsah požadovaného výkonu jednotli-

8.1

Pri vzniku poistnej udalosti je potrebné poisťovateľovi predložiť vyplnený formulár poisťovateľa
a doklad o nemocničnej lôžkovej starostlivosti
– prepúšťaciu správu z nemocnice vydanú prísvých
asistenčných
služiebzariadením.
je vyšší akoTieto
maximálny
lilušným
zdravotníckym
doklady
mit
stanovený
pre jednotlivé
asistenčné
služby
uvemusia
obsahovať
identifikáciu
poisteného
(meno,
dené
v tejtoošetrovanej
tabuľke TAD,
vykonávateľ
upovedomí
priezvisko
osoby,
jej rodné číslo
a bydpoistenú
osobu o tejto
skutočnosti,
je povinná
lisko), označenie
druhu
ošetrenia ktorá
(diagnóza),
dáuhradiť
rozdiel amedzi
limitomhospitalizácie
pre asistenčnú
služtum začiatku
ukončenia
a ďalšie
bu
a skutočným
V prípade, ak poistená
údaje
vyžiadanévýkonom.
poisťovateľom.
osoba nesúhlasí s doplatením nadlimitného výkonu,
môže sa dohodnúť
s vykonávateľom
asistenčnej
Článok
9
služby len na vykonaní
služby do limitu uvedeného
Zánik poistenia
pre jednotlivé asistenčné služby.
4. Nárok
na poistné
plnenie
v akejkoľvek
súOkrem
prípadov
uvedených
vonevzniká
VPP a OPP
UCH zaniká
vislosti soajškodami
na hmotných
veciach, ktoré tvototo poistenie
v nasledujúcich
prípadoch:
alebo zariadenie
bytu/domu
asistova9.1 ria
v vybavenie
prípade poistenia
H deň pred
výročným
dňom
nej
domácnosti.
začiatku
poistenia v kalendárnom roku, v ktorom
5. Zo
starostlivosti
o dom
alebo byt
poistený
dosiahne
výstupný
vekpoistenej
65 rokov,osoby sú
nasledujúce
práce:
9.2 vylúčené
v prípade
poistenia HU
deň pred výročným dňom
a)začiatku
Voskovanie
parketových
a iných podláh.
poistenia
v kalendárnom
roku, v ktorom
b)poistený
Čistenie
a tepovanie
koberca,
dosiahne
výstupný
vek sedačiek,
75 rokov. stoličiek
a kresiel.
c) Akékoľvek opravy,
úpravy,
Článok
10 údržba alebo preventívne opravy.
Záverečné ustanovenia
d) Montáže alebo demontáže vnútorného alebo
10.1 Odvonkajšieho
týchto OPPzariadenia
je možné bytu/domu
sa odchýliťasistovanej
v poistnej
domácnosti.
zmluve.
Odstraňovanie
následkov
škôddňa
vzniknutých
za10.2 e)Tieto
OPP nadobúdajú
účinnosť
27. 9. 2019
nedbaním
bytu/domu
domáca vzťahujú
saúdržby
na poistné
zmluvyasistovanej
uzavreté odo
dňa
nosti. týchto OPP.
účinnosti
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