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Úvodné ustanovenie 
Tieto Osobitné poistné podmienky pre riziko zlomenín a 
popálenín 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: 
Popálenina - poškodenie kože spôsobené kontaktom so zdrojom 
tepelnej energie, chemickou látkou alebo pôsobením vysokých 
alebo nízkych teplôt. 
Zlomenina - lekársky zistiteľné traumatická fraktúra kosti v 
dôsledku úrazu. 
Patologická zlomenina - fraktúra kosti vzniknutá v mieste, v 
ktorom predchádzajúce ochorenie spôsobilo oslabenie kostí. 
Úplná zlomenina - zlomenina v celej hrúbke. 
Otvorená zlomenina - fraktúra kosti, kde zlomená kosť 
prepichne kožu. 
Viacnásobná zlomenia - fraktúra jednej kosti vo viac ako jednom 
mieste. 
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 poisteného. 
2. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie podľa týchto Osobitných 

poistných podmienok v prípade zlomeniny alebo popáleniny 
následkom úrazu v zmysle vyššie uvedených definícií. 

3. Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti: 
Maximálne percento, ktoré môže byť vyplatené v prípade 
danej zlomeniny alebo popáleniny, je uvedené v tabuľke 
poistných plnení pre prípad zlomeniny alebo popáleniny. 

4. Ak následkom jednej poistnej udalosti dôjde k viac ako jednej 
zlomenine alebo popálenine, tak poistné plnenie sa vypočíta 
ako súčet poistných plnení pre jednotlivé zlomeniny alebo 
popáleniny, výsledné poistné plnenie nemôže byť viac ako 
poistná suma pre popáleniny alebo zlomeniny. 

5. Pre popáleniny alebo zlomeniny, ktoré nie sú uvedené v 
tabuľke poistných plnení pre prípad zlomeniny alebo 
popáleniny, poisťovňa vyplatí poistné plnenie na základe 
porovnateľnej diagnózy uvedenej v tabuľke. 

6. Poisťovňa si vyhradzuje právo prešetriť určenie diagnózy 
lekárom poisťovne a prípadne upraviť výšku poistného 
plnenia. 

ČLÁNOK 4 – Výluky 
Okrem výluk uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach 
pre úrazové poistenie a poistenie pre prípad ochorenia platia 
nasledujúce výluky:  
Poisťovňa neposkytne poistné plnenie v prípade: 
a) akýchkoľvek vrodených anomálií, 
b) akéhokoľvek ochorenia, postupne vyvíjajúcej sa príčiny, 

prirodzene vznikajúceho stavu alebo degeneratívneho 
procesu, 

c) osteoporózy alebo patologických zlomenín 

ČLÁNOK 5 – Tabuľka poistných plnení v prípade zlomenín a 
popálenín 

TYP ZLOMENINY: (Maximálne plnenie v % z poistnej sumy) 
Zlomenina bedra a panvy - okrem stehna a kostrče 
Viacnásobné zlomeniny - aspoň jedna otvorená 
a jedna úplná 100 
Všetky ostatné otvorené zlomeniny 50 
Viacnásobné zlomeniny - aspoň jedna úplná 30 
Jednoduché zatvorené zlomeniny 20 

Zlomenina stehna a päty 
Viacnásobné zlomeniny - aspoň jedna otvorená 
a jedna úplná  50 
Všetky ostatné otvorené zlomeniny  40 
Viacnásobné zlomeniny - aspoň jedna úplná 30 
Jednoduché zatvorené zlomeniny 18 

Zlomeniny bázy /spodiny/ lebky     40 

Zlomenina predkolenia, členka, lakťa, ramennej kosti alebo 
predlaktia vrátane zápästia 
Viacnásobné zlomeniny - aspoň jedna otvorená 
a jedna úplná  40 
Všetky ostatné otvorené zlomeniny  30 
Viacnásobné zlomeniny - aspoň jedna úplná 20 
Jednoduché zatvorené zlomeniny  15 

Zlomenina dolnej a hornej čeľuste 
Viacnásobné zlomeniny - aspoň jedna otvorená 
a jedna úplná  30 
Všetky ostatné otvorené zlomeniny  20 
Viacnásobné zlomeniny - aspoň jedna úplná 16 
Jednoduché zatvorené zlomeniny  10 
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Zlomenina lopatky, kľúčnej kosti, kolenného jabĺčka, prsnej 
kosti, ruky (okrem prstov a zápästia), nohy (okrem prstov a 
päty) 
Otvorené zlomeniny  20 
Jednoduché zatvorené zlomeniny  13 

Zlomeniny chrbtice - okrem kostrče 
Všetky kompresívne zlomeniny stavcov   20 
Všetky zlomeniny výbežkov /spinosus, transversus/ 
a pediklov      10 

Zlomenina čelovej, spánkovej, temennej a záhlavovej kosti 
S vpáčením úlomkov - impresívne zlomeniny 20 
Bez vpáčenia úlomkov - fissúry  10 

Zlomenina rebra alebo rebier, tvárovej /lícnej/ kosti a kostrče 
Viacnásobné zlomeniny - aspoň jedna  
otvorená a jedna úplná  16 
Všetky ostatné otvorené zlomeniny  12 
Viacnásobné zlomeniny - aspoň jedna úplná 8 
Jednoduché zatvorené zlomeniny    5 

Zlomenina prstov ruky a nohy 
Len otvorené zlomeniny  5 

POPÁLENINY 

Popáleniny II. alebo III. st.,  
zasahujúce 27 a viac % povrchu tela 100 
Popáleniny II. alebo III. st.,  
zasahujúce 18 - 26% povrchu tela  60 
Popáleniny II. alebo III. st.,  
zasahujúce 9 - 17% povrchu tela  30 
Popáleniny II. alebo III. st.,  
zasahujúce 4,5 - 8% povrchu tela  16 

ČLÁNOK 4 – Záverečné ustanovenie 
Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre riziko 
liečenia úrazu sú platné od 01.05.2016. 
 


