Osobitné poistné podmienky pre poistenie
dennej dávky pri hospitalizácii následkom
úrazu (HU) pre seniora
(OPP HU pre seniora 2020.1)
Článok 1
Úvodné ustanovenia

4.5 Ústavné pobyty (hospitalizácia) k ošetreniu zubov
a zákroky v oblasti zubnej a čeľustnej chirurgie v dôsledku úrazu sa považujú za lekársky nevyhnutné
iba vtedy, ak z lekárskych dôvodov nie je možné ambulantné ošetrenie.
4.6 V prípade hospitalizácie má poistený právo na slobodnú voľbu pri výbere zdravotníckeho zariadenia
v zmysle bodu 2.1 týchto OPP.

1.1 Pre poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu pre seniora (ďalej len „HU pre seniora“)
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.

Článok 5
Poistné plnenie
5.1 Poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu (HU)
V poistení HU pre seniora sa denné dávky poskytujú
za každý kalendárny deň hospitalizácie s časovým
obmedzením t. j. maximálne počas 90 dní za jednu
poistnú udalosť v priebehu štyroch rokov od dátumu
vzniku úrazu.
5.2 Pre účely poskytnutia denných dávok pri hospitalizácii sa deň, keď bol poistený prijatý do nemocničného
ošetrenia a deň, keď bol z tohto poistenia prepustený, sčítajú a považujú sa za jeden deň hospitalizácie.
5.3 Ak dôjde v čase hospitalizácie k ďalšiemu úrazu
(t. j. v prípade súbežnosti nevyhnutnej hospitalizácie
v dôsledku viacerých úrazov s rozdielnym dátumom
začiatku), započítava sa hospitalizácia v dňoch súbežnosti tak, že poisťovateľ poskytne denné plnenie
za každý deň hospitalizácie iba raz.

Článok 2
Výklad pojmov
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 a 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.

Článok 6
Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa

Článok 3
Druhy poistenia

6.1 Nárok na poskytovanie denných dávok pri hospitalizácii nevzniká za dni, keď sa poistený v nemocnici
nezdržoval (prerušenie hospitalizácie) alebo ak hospitalizácia trvala menej ako 24 hodín.
6.2 Poisťovateľ neplní z poistných udalostí, ku ktorým
dôjde:
a) pokiaľ poistený utrpel úraz v súvislosti s profesionálnym vykonávaním športu vrátane tréningu,
b) pri hospitalizácii poisteného v liečebniach pre
dlhodobo chorých, v liečebniach tuberkulózy
a respiračných chorôb a v ďalších odborných
liečebných ústavoch, zvláštnych detských zariadeniach a tiež pri pobyte v ústavoch sociálnej
opatery a na ošetrovniach vojenských útvarov,
c) pri hospitalizácii v psychiatrických liečebniach a v
iných zdravotníckych zariadeniach v dôsledku
psychiatrického alebo psychologického nálezu,
d) pri liečebnom pobyte poisteného v zariadeniach
pre liečbu alkoholizmu, toxikománie, hráčskej
alebo inej závislosti,
e) pri hospitalizácii súvisiacej iba s potrebou ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti,

Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie za:
3.1 dennú dávku za hospitalizáciu následkom úrazu.
Článok 4
Poistná udalosť
4.1 Poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu (HU)
Poistnou udalosťou v poistení HU pre seniora sa
rozumie poskytnutie hospitalizácie, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná z dôvodu úrazu poisteného a nastala počas trvania poistenia.
4.2 Poistná udalosť vzniká dňom prijatia poisteného do
nemocničnej lôžkovej starostlivosti a končí dňom,
keď je z tejto starostlivosti prepustený.
4.3 Za hospitalizáciu sa nepovažuje ústavný pobyt v prípade, ak tento pobyt je odôvodnený iba nedostatkom domácej starostlivosti alebo inými osobnými
pomermi poisteného.
4.4 Poistnou udalosťou nie je, ak bol poistený prijatý na
hospitalizáciu pred začiatkom poistenia.
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Článok 8
Povinnosti pri vzniku poistnej udalosti
8.1

Pri vzniku poistnej udalosti je potrebné poisťovateľovi predložiť vyplnený formulár poisťovateľa
a doklad o nemocničnej lôžkovej starostlivosti
– prepúšťaciu správu z nemocnice vydanú príslušným zdravotníckym zariadením. Tieto doklady
musia obsahovať identifikáciu poisteného (meno,
priezvisko ošetrovanej osoby, jej rodné číslo a bydlisko), označenie druhu ošetrenia (diagnóza), dátum začiatku a ukončenia hospitalizácie a ďalšie
údaje vyžiadané poisťovateľom.
Článok 9
Zánik poistenia

Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH zaniká
toto poistenie aj v nasledujúcich prípadoch:
9.1 v prípade poistenia H deň pred výročným dňom
začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom
poistený dosiahne výstupný vek 65 rokov,
9.2 v prípade poistenia HU deň pred výročným dňom
začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom
poistený dosiahne výstupný vek 75 rokov.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
10.1 Od týchto OPP je možné sa odchýliť v poistnej
zmluve.
10.2 Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 27. 9. 2019
a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dňa
účinnosti týchto OPP.
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