OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY ÚRAZOVÉHO POISTENIA
PRE RIZIKO ZLOMENÍN A POPÁLENÍN NÁSLEDKOM ÚRAZU
(CI 383/21/07)
Úvodné ustanovenie
Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre riziko
zlomenín a popálenín následkom úrazu dopĺňajú Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie úrazu a tvoria neoddeliteľnú
súčasť poistnej zmluvy, ak je riziko zlomenín a popálenín
následkom úrazu dojednané v poistnej zmluve alebo v jej
dodatku.
Ak je niektorý pojem v týchto Osobitných poistných podmienkach
Cl 383/21/07 podčiarknutý, je vysvetlený v článku 2 - Výklad
základných pojmov Všeobecných poistných podmienok pre
poistenie úrazu Cl 380/20/07.

poistné plnenie môže byť maximálne vo výške 100 % poistnej
sumy.
8. Ak úraz spôsobí poistenému takú zlomeninu alebo popáleninu,
ktorá nie je uvedená v Oceňovacej tabuľke zlomenín
a popálenín, stanoví poistiteľ výšku poistného plnenia podľa
jej závažnosti, porovnaním jej stupňa, resp. rozsahu so
zlomeninou alebo popáleninou uvedenou v tejto oceňovacej
tabuľke. V takomto prípade výšku percenta poistnej sumy
stanoví lekár určený poistiteľom.
9. Poistiteľ si vyhradzuje právo prešetriť určenie diagnózy svojím
posudkovým lekárom a stanoviť výšku poistného plnenia na
základe stanoviska posudkového lekára poistiteľa.

ČLÁNOK 1 – Dátum začiatku krytia poisteného rizika
Dátum začiatku krytia poisteného rizika v zmysle týchto
Osobitných poistných podmienok úrazového poistenia pre riziko
zlomenín a popálenín následkom úrazu bude totožný s dátumom
začiatku úrazového poistenia, dojednaného v poistnej zmluve,
príp. jej dodatku.

ČLÁNOK 3 – Výluky
Okrem výluk uvedených vo Všeobecných poistných
podmienkach pre poistenie úrazu Cl 380/20/04
platia
nasledujúce výluky:
Poistiteľ neposkytne poistné plnenie v prípade:
a) akéhokoľvek ochorenia, postupne vyvíjajúcej sa príčiny,
prirodzene vznikajúceho stavu alebo degeneratívneho
procesu,
b) osteoporózy alebo patologických zlomenín.

ČLÁNOK 2 – Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto Osobitných poistných
podmienok je úraz poisteného.
2. Poistiteľ vyplatí poistné plnenie podľa týchto Osobitných
poistných podmienok v prípade zlomeniny alebo popáleniny
následkom úrazu.
3. Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti:
Výška poistného plnenia v zmysle týchto Osobitných
poistných podmienok je maximálne percento, ktoré môže byť
vyplatené v prípade danej zlomeniny alebo popáleniny, ktoré
je uvedené v Oceňovacej tabuľke zlomenín a popálenín, ktorá
tvorí Prílohu č. 1 týchto Osobitných poistných podmienok
úrazového poistenia pre event (ďalej len „Príloha č. 1“).
4. Ak úraz spôsobí poistenému zlomeninu alebo popáleninu,
poistiteľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktorého výška je
stanovená percentom z poistnej sumy dohodnutej v poistnej
zmluve pre prípad zlomenín a popálenín. Toto percento je
stanovené podľa
konkrétneho telesného poškodenia
(zlomeniny/popáleniny) uvedeného v Prílohe č. 1.
5. Ak nie je v Prílohe č. 1 uvedené telesné poškodenie
s následkom neúplnej zlomeniny, poskytne poistiteľ poistné
plnenie vo výške jednej polovice percenta zodpovedajúcemu
príslušnému telesnému poškodeniu s následkom úplnej
zlomeniny uvedenému v Prílohe č. 1.
6. Ak nie je v Prílohe č. 1 uvedené telesné poškodenie
s následkom otvorenej zlomeniny, poskytne poistiteľ poistné
plnenie vo výške dvojnásobku percenta zodpovedajúcemu
príslušnému telesnému poškodeniu s následkom úplnej
zlomeniny uvedenému v Prílohe č. 1.
7. Ak následkom jednej poistnej udalosti dôjde k viac ako jednej
zlomenine (viacnásobnej zlomenine) alebo popálenine,
potom poistné plnenie sa stanoví ako súčet poistných plnení
pre jednotlivé zlomeniny alebo popáleniny, pričom celkové
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ČLÁNOK 5 – Záverečné ustanovenie
Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia
pre riziko zlomenín a popálenín následkom úrazu sú platné
od 01.07.2021.
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Príloha č.1
Oceňovacia tabuľka zlomenín a popálenín
(CI 383/20/04)
Druh a popis zlomeniny a popáleniny

Percento (%)
plnenia z poistnej
sumy

Zlomeniny lebečných (mozgových) kostí: čelová kosť, spánkové kosti, temenná kosť, záhlavná kosť, klinová kosť, kosť čuchová
0001
0002

Zlomenina bez vpáčenia úlomkov (vrátane fissúry)

20

Zlomenina s vpáčením úlomkov – impresívne zlomeniny

40

Zlomeniny tvárových kostí (okrem kostí nosa): čeľusť, sánka, jarmové kosti, slzná kosť, podnebná kosť, čerieslo
0003

Úplná alebo viacnásobná zlomenina

0004

Otvorená zlomenina

16
30
Zlomeniny kostí nosa

0005

Úplná zlomenina

5

0006

Viacnásobná úplná zlomenina

8
Zlomeniny stavcov chrbtice (okrem kostrče)

0007

Úplná zlomenina tela stavcov

20

0008

Úplná zlomenina výbežkov stavcov

10

0009

V prípade, že je zlomeninou poškodený viac ako jeden stavec (telo alebo výbežok stavca), percento plnenia sa zvyšuje
o 7 % za každý ďalší zlomeninou poškodený stavec (o 3,5% pri neúplnej zlomenine). Príklad: Zlomenina tela dvoch krčných
stavcov - plnenie: 20% + 7% = 27%

0010

Úplná zlomenina

20

0011

Viacnásobná úplná zlomenina

30

0012

Úplná zlomenina

5

0013

Sériová zlomenina rebier a/alebo viacnásobná zatvorená zlomenina

13

0014

Otvorená zlomenina (vrátane sériovej a/alebo viacnásobnej otvorenej zlomeniny)

18

Zlomeniny panvy a kostrče

Zlomeniny rebier a hrudnej kosti

Zlomeniny dlhých kosti hornej končatiny (ramenná kosť, vretenná kosť, lakťová kosť), vrátane lopatky a kľúčnej kosti
0015 Úplná zlomenina
15
0016

Viacnásobná zlomenina

25

0017

Otvorená zlomenina

40

Zlomeniny dlhých kostí dolnej končatiny (stehenná kosť, píšťala, ihlica), vrátane pätovej kosti
0018

Úplná zlomenina

18

0019

Viacnásobná zlomenina

30

0020

Otvorená zlomenina

50

0021

Zlomenina bedrového kĺbu, krčka stehennej kosti spojená s výmenou bedrového kĺbu do 72 hodín
(totálna endoprotéza)

100

Zlomeniny krátkych kosti hornej končatiny (zápästné, záprstné kosti), dolnej končatiny (priehlavkové, predpriehlavkové
kosti), vrátane jabĺčka (okrem kostí prstov)
0022

Úplná zlomenina

13

0023

Otvorená zlomenina

20
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0024

V prípade, že je na rovnakej končatine zlomená viac ako jedna krátka kosť, percento plnenia sa zvyšuje o 5 % za každú
ďalšiu zlomenú krátku kosť (o 2,5% pri neúplnej zlomenine) uvedenú v danej skupine (okrem jabĺčka).
Príklad: Zatvorená zlomenina jabĺčka pravej dolnej končatiny a 2. a 3. predpriehlavkovej kosti pravej dolnej končatiny plnenie: 13% + 13% + 5% = 31%
Zlomeniny kosti prstov (články prstov)

0025

Úplná zlomenina

3

0026

Otvorená zlomenina

5

0027

V prípade, že je na rovnakej končatine zlomený viac ako jeden článok prsta, percento plnenie sa zvyšuje o 2 % za každý
ďalší zlomeninou poškodený článok prsta (o 1% pri neúplnej zlomenine)
Popáleniny

0028

Popálenina II. alebo III. st., zasahujúca 27 a viac % povrchu tela

100

0029

Popálenina II. alebo III. st., zasahujúca 18 - 26% povrchu tela

60

0030

Popálenina II. alebo III. st., zasahujúca 9 - 17% povrchu tela

30

0031

Popálenina II. alebo III. st., zasahujúca 4,5 - 8% povrchu tela

16

0032

Popálenina II. alebo III. st., zasahujúca menej ako 4,5% povrchu tela

5

0033

Popálenina kože I. stupňa pokrývajúca akúkoľvek plochu tela, a/ alebo popálenina zasahujúca menej
ako 100 cm² povrchu tela akéhokoľvek stupňa popáleniny

0
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