Osobitné poistné podmienky pre poistenie
trvalých následkov úrazu s progresívnym
plnením od 10 % (TNP10) pre seniora
(OPP TNP10 pre seniora 2020.1)
Článok 1
Úvodné ustanovenia

troch rokov odo dňa úrazu, vychádza sa z rozsahu
trvalých následkov zodpovedajúceho stavu ku koncu tejto doby.
4.3 Ak Oceňovacia tabuľka B stanovuje pre telesné
poškodenie percentuálne rozpätie, určí poisťovateľ
rozsah trvalých následkov tak, aby v rámci daného
rozpätia zodpovedal povahe a rozsahu telesného
poškodenia spôsobeného úrazom.
4.4 Ak nemôže poisťovateľ plniť podľa bodu 4.1 týchto
OPP, pretože trvalé následky úrazu nie sú po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa vzniku úrazu ešte
ustálené, avšak už je známe, aký bude ich minimálny rozsah, môže poisťovateľ poskytnúť poistenému
na jeho požiadanie primeranú zálohu.
4.5 Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo
orgánov, ktoré boli poškodené už pred úrazom, zníži
poisťovateľ rozsah trvalých následkov o toľko percent, koľkým percentám zodpovedalo predchádzajúce poškodenie určené podľa Oceňovacej tabuľky
B.
4.6 Ak spôsobil jediný úraz poistenému niekoľko trvalých následkov, hodnotí poisťovateľ trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé následky, najviac
však 100 %.
4.7 Ak sa týkajú jednotlivé následky po jednom alebo
viacerých úrazoch toho istého údu, orgánu alebo
jeho časti, hodnotí ich poisťovateľ ako celok, a to
najviac percentom stanoveným v Oceňovacej tabuľke B pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo jeho časti.
4.8 Ak nie je možné stanoviť rozsah trvalých následkov
podľa Oceňovacej tabuľky B, stanoví sa rozsah trvalých následkov lekárskym posudkom s ohľadom na
mieru funkčnosti poškodeného orgánu.
4.9 Ak nie je stupeň poškodenia jednoznačný z hľadiska druhu a rozsahu následkov úrazu, má poisťovateľ
aj poistený právo na ďalšie lekárske preskúmanie
stupňa poškodenia. Toto následné preskúmanie vykoná lekár poisťovne.
4.10 Ak pred výplatou plnenia za trvalé následky úrazu
poistený zomrel, nie však na následky tohto úrazu,
vyplatí poisťovateľ jeho dedičom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu poisteného
v dobe smrti.
4.11 Ak úraz zanechal poistenému trvalé následky v rozsahu nižšom ako 10 %, poistený nemá nárok na plnenie z tohto poistenia.

1.1 Pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením od 10 % pre seniora (ďalej len „TNP10
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 2
Výklad pojmov
Pre účely týchto OPP platia okrem pojmov uvedených vo
VPP a OPP UCH aj nasledovné pojmy:
2.1 Oceňovacou tabuľkou B sa rozumie tabuľka poisťovateľa, ktorou sa stanovuje percentuálny rozsah
trvalých následkov úrazu, a ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy.
2.2 Rozsah trvalých následkov sa rozumie miera poškodenia zdravia poisteného, ktorú určuje odborník
určený poisťovateľom posúdením straty telesných
funkcií, komplikácií a ostatných zranení, ktoré nastali v dôsledku úrazu.
2.3 Prevencia je súbor opatrení a činností na predchádzanie chorôb, chýb, zranení a ich následkov a udržovanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja.
Článok 3
Druhy poistenia
Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie za:
3.1 trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
od 10 %.
Článok 4
Poistné plnenie
4.1 Ak zanechá úraz v zmysle OPP UCH poistenému
trvalé následky aspoň v rozsahu 10 % po ustálení
telesného poškodenia najneskôr do troch rokov od
vzniku úrazu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie
v závislosti od výšky poistnej sumy a rozsahu trvalých následkov. Výška poistného plnenia sa určí
v závislosti od percentuálneho rozsahu trvalých následkov úrazu spôsobom určeným v poistnej zmluve.
4.2 V prípade, že sa telesné poškodenie neustáli do

Článok 5
Prevencia
5.1 V zmysle týchto OPP je príspevok chápaný ako prevencia na zníženie rozsahu trvalých následkov po
úraze v zmysle OPP UCH a je špecifikovaný ako
príspevok na:
1

OPP TNP10 pre seniora 2020.1

a) prenájom zdravotných
Článok 6a rehabilitačných pomôcok,
Čakacia doba
b) lieky a výživové doplnky urýchľujúce hojenie
následkov
úrazu.plnenie
Celkovoz apoistenia
lokálne pôsobiace
6.1 Nárok
na poistné
H vzniká
látky, pri
ktoré
účinkujú
protizápalovo
a regenenajskôr
poistnej
udalosti
(hospitalizácia
poisračne ktorá
na rany,
pohybový
systém
(kosť, alebo
sval,
teného),
nastane
po uplynutí
čakacej
väzivá,čakacej
šľachy)doby.
a nervový systém.
zvláštnej
rehabilitáciu
úraze, čakacia
ktorá je nad
6.2 c)Čakacia
doba apo
zvláštna
dobarámec
začínarehaplyhradenej
zdravotnou poisťovňou.
núťbilitácie
od začiatku
poistenia.
5.2 Poistnou
udalosťou
satrirozumie
poisteného,
6.3
Dĺžka čakacej
doby je
mesiace,úraz
v prípade
nakaktorý
počas
a vyžiadal
si lezenianastal
vírusom
HIVtrvania
alebopoistenia
v súvislosti
s ochorením
kárske
ošetrenie.
chrbtice
alebo kĺbov a s jeho priamymi alebo ne5.3 Príspevok
poskytne poisťovateľ
predložení
priamymi následkami
je čakacia po
doba
2 roky. doo úhrade
pomôcok,
liekov
alebo
úhrade reha6.4 kladu
V prípade
úrazu
sa čakacia
doba
neuplatňuje.
uvedených
v bode
a) 9
ažmesiacov
5.1 c), maximál6.5 bilitácie
Zvláštna
čakacia doba
v 5.1
dĺžke
je stane
však do výšky 100 Eur na jednu poistnú udalosť.
novená:
výška poistného
plnenia
z pre6.5.1Maximálna
pre prípadúhrnná
hospitalizácie
v súvislosti
s tehotenvencie
Eur za dobu trvania poistenia.
stvomjea 300
pôrodom,
5.4 Nárok
na príspevok
je maximálne
do 3zubov,
mesiacov
po
6.5.2
pre prípad
hospitalizácie
pri ošetrení
zhotopoistnej
udalosti.
vení zubných
náhrad a úkonov čeľustnej chirurgie.
5.5 Nárok na vyplatenie príspevku končí vyplatením
maximálnej sumy za
prevenciu.
Článok
7
5.6 Výluky
Ukončením
nároku na príspevok
na prevenciu poisa obmedzenia
plnenia poisťovateľa
tenie nezaniká.
7.1 Nárok na poskytovanie denných dávok pri hospita6 sa poistený v nemocnilizácii nevzniká zaČlánok
dni, keď
Práva
a povinnosti
ci nezdržoval
(prerušenie
hospitalizácie) alebo ak
hospitalizácia trvala menej ako 24 hodín.
6.1 Pri
uplatnení neplní
príspevku
na prevenciu
v zmysle
čl. 5
7.2
Poisťovateľ
z poistných
udalostí,
ku ktorým
jedôjde:
potrebné doložiť:
a)a) doklad
o zaplatení,
pokiaľ poistený
utrpel úraz v súvislosti s profesprávu
s uvedením
druhu
pomôcky
b) lekársku
sionálnym
vykonávaním
športu
vrátane
tréalebo
rehabilitácie a dátumu absolvovania.
ningu,
b) v súvislosti s chronickým únavovým syndróČlánok 7
mom,
Zánik poistenia
c) pri hospitalizácii
poisteného v liečebniach pre
dlhodobo chorých, v liečebniach tuberkulózy
Okrem prípadov
uvedených
vo VPP
OPP UCH
zaniká
a respiračných
chorôb
a vaďalších
odborných
toto poistenie
deň pred ústavoch,
výročným dňom
začiatku
poisteliečebných
zvláštnych
detských
nia v kalendárnom
roku, av tiež
ktorom
poistený
dosiahne sovýzariadeniach
pri pobyte
v ústavoch
stupný vek ciálnej
85 rokov.
opatery a na ošetrovniach vojenských
útvarov,
Článokv 8psychiatrických liečebd) pri hospitalizácii
ustanovenia zariadeniach
niachZáverečné
a v iných zdravotníckych
v dôsledku psychiatrického alebo psycholo8.1 Od týchto
OPPnálezu,
je možné sa odchýliť v poistnej zmlugického
ve.
e) pri liečebnom pobyte poisteného v zariade8.2 Tieto OPP
účinnosť dňa toxikománie,
8. 10. 2020
niach nadobúdajú
pre liečbu alkoholizmu,
a vzťahujú
sa na
poistné
zmluvy uzavreté odo dňa
hráčskej
alebo
inej závislosti,
účinnosti
OPP. súvisiacej iba s potrebou
f)
pri týchto
hospitalizácii
ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti,
g) pri hospitalizácii z dôvodu kozmetických úkonov, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné,
h) pri liečebnom pobyte v kúpeľných zariadeniach, liečebniach, centrách a sanatóriách,
zotavovniach, dietetických zariadeniach, rehabilitačných zariadeniach a zvláštnych detských zariadeniach,
i)
pri používaní diagnostických a liečebných
metód, ktoré nie sú všeobecne vedecky
uznávané.

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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