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Úvodné ustanovenie 
Tieto Osobitné poistné podmienky pre riziko operácie následkom 
úrazu dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
úrazu a poistenie choroby a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej 
zmluvy, ak je toto riziko dojednané v poistnej zmluve alebo v jej 
dodatku. Poistná zmluva sa ďalej  riadi  príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
Vydávajú sa za účelom krytia poisteného, ktorého meno je 
uvedené v poistnej zmluve, na základe návrhu na uzatvorenie 
poistnej zmluvy v čase dojednania poistenia, prípadne neskôr 
formou prijateľnou pre poisťovňu. 
Poskytnutie poistného krytia v zmysle týchto osobitných poistných 
podmienok je podmienené zaplatením poistného za dané riziko. 
Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve alebo v jej 
dodatku. 

ČLÁNOK 1 – Výklad základných pojmov 
Pre účely poistenia podľa týchto osobitných poistných podmienok 
sa budú používať tieto pojmy: 
Nemocnica – zdravotné zariadenie, ktoré spĺňa všetky tieto 
požiadavky: 
a) je oprávnené poskytovať starostlivosť a liečenie zraneným 

alebo chorým ľuďom (ak je takéto oprávnenie požadované zo 
zákona), 

b) pôsobí predovšetkým za účelom prijatia, starostlivosti 
a liečenia chorých alebo zranených osôb ako 
hospitalizovaných pacientov, 

c) poskytuje nepretržitú 24 hodinovú opatrovateľskú službu 
kvalifikovanými zdravotnými sestrami, 

d) v stave pracovníkov má jedného alebo viacerých lekárov, 
pričom lekárska starostlivosť je zabezpečená 24 hodín 
denne, 

e) poskytuje diagnostikovanie a tiež vykonáva závažné 
chirurgické zákroky, 

f) nie je opatrovateľským, rekonvalescentným ani geriatrickým 
zariadením, prípadne podobným zariadením. 

Hospitalizovaný pacient – osoba, ktorá zostáva v nemocnici ako 
pacient, a ktorá tam zotrvá minimálne jednu noc s nárokom na 
lôžko a  stravu. 
Lekár – osoba, ktorá je na základe zákonom predpísaného 
osvedčenia oprávnená praktizovať medicínu, prípadne chirurgické 
zákroky, a je inou osobou ako poistený alebo člen najbližšej 
rodiny poisteného. 
ČLÁNOK 2 – Dátum začiatku krytia poisteného rizika 
Dátum začiatku krytia poistného rizika v zmysle týchto osobitných 
poistných podmienok bude totožný s dátumom začiatku 
úrazového poistenia, ak toto poistné krytie nebolo dojednané 
neskôr. V prípade, ak toto poistné krytie bolo dojednané neskôr, 
dátum začiatku krytia poistného rizika v zmysle týchto osobitných 
poistných podmienok bude uvedený v príslušnom dodatku 
k poistnej zmluve. 

ČLÁNOK 3 – Poistné udalosti a poistné plnenie 
1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto osobitných poistných 

podmienok je úraz alebo choroba poisteného. 

 
2. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie podľa týchto Osobitných 

poistných podmienok v prípade, že poistený je následkom 
úrazu alebo choroby v nemocnici ako pacient a podrobil sa 
operácií súvisiacej s úrazom v zmysle vyššie uvedených 
definícií. 

3. Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti: 
Maximálne percento, ktoré môže byť vyplatené v prípade 
danej operácie je uvedené v tabuľke poistných plnení 
v prípade operácie. 

4. Ak počas jednej operácie je vykonaných viac chirurgických 
výkonov uvedených v tabuľke poistných plnení, v prípade 
operácie tak poisťovňa vyplatí maximálne sumu, ktorá sa 
rovná maximálnemu percentu uvedenému v tabuľke 
poistných plnení v prípade operácie pre ktorýkoľvek 
vykonaný chirurgický výkon vynásobený poistnou sumou pre 
prípad operácie následkom úrazu.  

5. Suma všetkých poistných plnení následkom tej istej poistnej 
udalosti nesmie  presiahnuť 100% poistnej sumy pre prípad 
operácie následkom úrazu. 

Poisťovňa neposkytne poistné plnenie za operáciu 
následkom úrazu, ak percento poistného plnenia (po 
prípadnom znížení) je stanovené na menej ako 5% z poistnej 
sumy pre prípad operácie následkom úrazu. 

6. Poisťovňa poskytne poistné plnenie v zmysle týchto 
Osobitných poistných podmienok aj  v prípade operácie 
poisteného ak poistený nebol následne v nemocnici ako 
hospitalizovaný pacient, avšak poistné plnenie bude znížené 
o 20%. 

7. V prípade, že poistený bol operovaný a typ chirurgického 
výkonu nie je uvedený v tabuľke poistných plnení v prípade 
operácie bude poisťovňa pri určení výšky poistného plnenia 
vychádzať z percenta poistného plnenia prislúchajúceho 
chirurgickému výkonu uvedenému v tabuľke 
a porovnateľnému z hľadiska závažnosti. 

ČLÁNOK 4 – Tabuľka poistných plnení v prípade operácie 
Všetky nižšie uvedené číselné hodnoty sú uvedené ako % 
z poistnej sumy pre prípad operácie následkom úrazu.  
CHIRURGICKÉ VÝKONY (v % z poistnej sumy) 
Absces 
liečba jedného alebo viacerých karbunkulov alebo abscesov 
vyžadujúca hospitalizáciu 10 
Amputácia 
dolná končatina v bedrovom kĺbe 80 
horná končatina v ramennom kĺbe alebo v ramennej kosti, dolná 
končatina v stehne alebo predkolení 50 
ruka, predlaktie alebo noha v členkovom kĺbe 40 
prsty na rukách alebo nohách, za každý 10 
Dutina brušná  
resekcia čreva alebo žalúdka  70 
gastroenterostómia  60 
operačný zákrok v brušnej dutine za účelom liečby alebo 
odstránenia jedného alebo viacerých orgánov   50 
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Oko 
odlúpená sietnica-mnohonásobná fúzia 100 
odstránenie očnej gule  30 

Hrudník  
kompletná torakoplastika (otvorenie hrudníka) 100 
odstránenie jednej strany pľúc alebo časti pľúc  70 
operačný zákrok v hrudnej dutine za účelom liečby orgánov v nej, 
s výnimkou punkcie  30 
odstránenie hnisu s výnimkou punkcie  10 
bronchoskopia (operatívna, okrem biopsie)  20 
umelý pneumotorax  10 

Kĺby 
rez do kĺbu za účelom liečby okrem nižšie uvedeného a okrem 
punkcie kĺbu  15 
rez do ramenného, lakťového, bedrového alebo kolenného kĺbu, 
okrem punkcie  40 
resekcia kĺbu, znehybnenie otvorenou cestou alebo artroplastika 
na:  ramene, bedre alebo chrbtici                                        75  kolene, lakti, zápästí alebo členku                                30 
vykĺbenie  
a) bedra alebo kolena okrem kolenného jabĺčka                      20 

ramena, lakťa, zápästia, členku  15 
sánky   5 
prstov na nohách alebo rukách (ktorýkoľvek)   5 
kolenného jabĺčka   5 

b) za vykĺbenie vyžadujúce otvorenú operáciu – 
dvojnásobok vyššie uvedeného percenta, maximum nesmie 
prekročiť 100% 

Konečník  
otvorené operácie na konečníku  20 

Lebka 
operačný výkon v dutine lebečnej, okrem trepanácie lebky a 
punkcie 100 
odstránenie lebečnej kosti, trepanácia alebo dekompresia       30  

Močovopohlavné ústrojenstvo 
odstránenie obličky (nefrektómia)  70 
zúženie močovej rúry (otvorená operácia)  30 
orchidektómia alebo epididymektómia  25 
otvorená operácia močovej rúry  15 

Nos 
operácia prínosových dutín extranasálnou cestou  35 
operácia prínosových dutín intranasálnou cestou  15 

Paracentéza 
punkcia: 
dutiny brušnej  10 
dutiny hrudnej alebo močového mechúra, s výnimkou 
kateterizácie   5 
kĺbov alebo chrbtice   5 

Zlomeniny 
a)  liečba: 

zlomeniny stehna, kompresívnej zlomeniny stavcov (jedného 
alebo viacerých)  40 
panvy vyžadujúca trakciu, predkolenia (obidve kosti)          30 
ramennej kosti alebo píšťaly  25 
predlaktia (obidve kosti), kolenného jabĺčka, panvy 
nevyžadujúca trakciu, sánky  20 

kľúčnej kosti, lopatky, predlaktia (jedna kosť)  15 
nosa, rebier (dvoch alebo viacerých), hrudnej kosti, zápästia, 
zápästných kostí, záprstných kostí, priehlavkových kostí, 
predpriehlavkových kostí, pätovej kosti  10 
transverzálnych výbežkov stavcov (každého), rebra, prstov 
na rukách alebo nohách (každého)   5 

b)  zlomeniny vyžadujúce otvorenú operáciu vrátane kostného 
štepu - dvojnásobok vyššie uvedeného percenta, maximum 
nesmie presiahnuť 100% 

ČLÁNOK 5 – Záverečné ustanovenie 
Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre riziko 
operácie následkom úrazu sú platné od 01.05.2016. 
 


