POISTNÉ PODMIENKY
pre pripoistenie kritických chorôb – 2009/1
(platné od 01.04.2009)

ÚVODNÉ USTANOVENIE
Poistenie kritických chorôb uzatvára UNIQA
poisťovňa, a.s. buď v rámci životného
(hlavného) poistenia alebo ako samostatné
pripoistenie k životnému poisteniu, resp. k
investičnému
životnému
poisteniu
(ako
hlavnému poisteniu). Poistenie kritických
chorôb sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho
zákonníka,
všeobecnými
poistnými podmienkami platnými pre hlavné
poistenie (ďalej len „VPP“), týmito poistnými
podmienkami (ďalej aj „PP“), uzavretou
poistnou
zmluvou
a poistno-technickými
zásadami poistiteľa. Tieto poistné podmienky
dopĺňajú príslušné VPP.

poistenie), s prerušením platenia poistného
(investičné životné poistenie), alebo s
oslobodením od platenia poistného z dôvodu
úmrtia poisteného P1, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak. Zánikom pripoistenia
nezaniká hlavné poistenie.
ČLÁNOK 2 – POISTNÁ UDALOSŤ V
POISTENÍ KRITICKÝCH CHORÔB

Ž/123/15

1. Poistná udalosť, s definíciami platnými pre
potreby poistenia:
a) Rakovina. Okamihom vzniku poistnej
udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému
lekárom po prvýkrát stanovená diagnóza
rakoviny na základe histologického alebo iného
ČLÁNOK 1 – POISTENIE KRITICKÝCH
vyšetrenia potvrdzujúceho zhubné postupujúce
CHORÔB
ochorenie
a
jeho
zaradením
podľa
medzinárodnej klasifikácie nádorov TNM, v
1. Poistenie kritických chorôb sa vzťahuje na
zmysle uvedenej definície. Diagnóza musí byť
prípady chorôb a lekárskych zákrokov
stanovená ešte za života poisteného.
Definícia: Ochorenie zhubným nádorom,
uvedených v čl.2 týchto PP, v nasledovnom
rozsahu:
charakterizované
nekontrolovateľným
a
a) v poistení kritických chorôb dospelého
invazívnym rastom nádorových buniek s
sú zahrnuté nasledovné kritické choroby:
tendenciou ku vzniku metastáz. Poistná
rakovina, zlyhanie obličiek, transplantácia
ochrana sa vzťahuje na všetky zhubné nádory
orgánov,
ochrnutie
(paraplégia
a
podľa uvedených kritérií, na leukémiu a na
kvadruplégia), oslepnutie, srdcový infarkt,
všetky zhubné nádory lymfatického systému s
operácia koronárny „by-pass“ na otvorenom
výnimkou Hodgkinovej choroby v I.štádiu. Pri
srdci, operácia aorty, náhla cievna mozgová
malígnych melanómoch kože sa poistná
príhoda, skleróza multiplex, Parkinsonova
ochrana vzťahuje len na malígne melanómy
choroba, Alzheimerova choroba, strata dvoch
kože od štádia Clark-Level III. (T2N0M0).
a viacerých končatín, uvedené v čl.2 týchto
Poistná ochrana sa neposkytuje pri výskyte
PP. Kritické choroby dospelého sa vzťahujú na
nezhubných (benígnych) nádorov, všetkých
poisteného so vstupným vekom od 18 rokov
kožných tumorov (s výnimkou malígnych
(vrátane).
melanómov),
nádorových
ochorení
pri
b) v poistení kritických chorôb dieťaťa sú
súčasnej
prítomnosti
HIV
–
infekcie,
zahrnuté nasledovné kritické choroby:
neinvazívnych štádií nádorových chorôb (tzv.
rakovina, zlyhanie obličiek, transplantácia
carcinoma in situ).
b) Zlyhanie obličiek. Okamihom vzniku
orgánov,
ochrnutie
(paraplégia
a
poistnej udalosti je deň začatia trvalého
kvadruplégia), oslepnutie, strata dvoch a
dialyzačného programu pri splnení podmienky
viacerých končatín, nezhubný nádor mozgu,
najmenej 3 mesiace trvajúcej liečby poisteného
závažné popáleniny, Cukrovka 1. typu
dialýzou,
dokladovanej
odborným
(diabetes mellitus závislý /dependentný na
pracoviskom, ktoré túto liečbu vykonáva, alebo
inzulíne), uvedené v čl.2 týchto PP. Kritické
dňom
vykonania
transplantácie
obličky
choroby dieťaťa sa vzťahujú na poisteného so
poistenému, v zmysle uvedenej definície.
vstupným vekom nižším ako 18 rokov.
Definícia: Tak pokročilé a nezvratné zlyhanie
2. V poistnej zmluve je uvedené, ktoré z
funkcie obidvoch obličiek, že si vyžaduje
poistení uvedených v ods.1 a), resp. b) tohto
článku sa na poisteného vzťahuje.
zaradenie do trvalého dialyzačného programu
alebo transplantáciu obličiek.
3. Poistenie kritických chorôb zaniká dňom, v
c) Transplantácia orgánov. Okamihom vzniku
ktorom nastane poistná udalosť uvedená v čl.
poistnej udalosti je deň vykonania operácie
2 týchto PP, ak je z nej nárok na poistné
poistenému, v zmysle uvedenej definície.
plnenie.
Nárok na poistné plnenie vzniká, ak sa
4. Ak je poistenie kritických chorôb dojednané
poistený dožije aspoň 48 hodín po ukončení
ako samostatné pripoistenie, zaniká bez
operácie. Definícia: Životne nevyhnutná
náhrady dňom uplynutia poistnej doby
transplantácia srdca, pľúc, pečene, pankreasu,
pripoistenia, dňom zániku hlavného poistenia a
obličky alebo kostnej drene, kedy príjemcom
dňom zmeny hlavného poistenia na poistenie s
orgánu je poistený. V prípade poistenia
redukovanou
poistnou
sumou
(životné
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dieťaťa, čl. 1, ods.1, písm. b), sa poistenie
vzťahuje aj na transplantáciu tenkého čreva.
Za transplantáciu srdca sa pre tieto účely
považuje tiež implantácia umelého srdca.
d) Ochrnutie (paraplégia a kvadruplégia).
Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku
ktorému bola poistenému po prvýkrát
stanovená
diagnóza
paraplégie
či
kvadruplégie, a to na základe lekárom
potvrdenej trvalosti neurologického nálezu nie
skôr ako 6 mesiacov od výskytu ochorenia, v
zmysle uvedenej definície. Definícia: Úplné a
trvalé ochrnutie buď oboch dolných končatín
alebo oboch horných končatín alebo oboch
dolných a horných končatín s trvalým a úplným
prerušením vodivosti miechy. Vylúčené z
poistného krytia je ochrnutie z dôvodu
Guillain– Barré syndrómu.
e) Oslepnutie. Okamihom vzniku poistnej
udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému
po prvýkrát stanovená diagnóza slepoty.
Slepota musí byť doložená oftalmologickou
správou a musí pretrvávať najmenej 3 mesiace
bez prerušenia, v zmysle uvedenej definície.
Definícia: Úplná a nezvratná strata schopnosti
vidieť na obidve oči, ktorá vznikla ochorením
alebo úrazom a bola klinicky preukázaná.
f) Srdcový infarkt. Okamihom vzniku poistnej
udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému
po prvýkrát lekárom stanovená diagnóza
akútneho transmurálneho infarktu myokardu, v
zmysle uvedenej definície. Diagnóza musí byť
stanovená ešte za života poisteného.
Definícia: Odumretie časti srdcového svalu v
celej jeho hrúbke spôsobený akútnym
prerušením krvného zásobovania jednou alebo
viacerými koronárnymi tepnami. Diagnóza
musí byť potvrdená splnením všetkých
nasledujúcich kritérií súčasne:
i)
bezprostredne
predchádzajúce
charakteristické (náhle vzniknuté, silné) bolesti
na hrudníku,
ii) novo sa objavujúce zmeny na EKG, typické
pre srdcový infarkt,
iii)
jednoznačné
zvýšenie
špecifických
enzýmov ako troponin a/alebo CK-MB.
g) Operácia koronárny „by-pass“ na
otvorenom srdci. Okamihom vzniku poistnej
udalosti
je
deň
vykonania
operácie
poistenému, v zmysle uvedenej definície.
Nárok na poistné plnenie vzniká, ak sa
poistený dožije aspoň 48 hodín po ukončení
operácie. Definícia: Vykonanie lekársky
odôvodneného chirurgického zákroku na
otvorenom srdci, ktorým sa odstraňuje zúženie
dvoch alebo viacerých koronárnych tepien u
osoby so symptómami angíny pectoris
pomocou „by-passu“. Poistná ochrana sa
neposkytuje
pre
lekárske
zákroky
nevykonávané na otvorenom srdci, ako je

napríklad
perkutánna
transluminálna
koronárna angioplastika (PTCA), laserové
výkony a iné neoperatívne postupy.
h) Operácia aorty. Okamihom vzniku poistnej
udalosti
je
deň
vykonania
operácie
poistenému, v zmysle uvedenej definície.
Nárok na poistné plnenie vzniká, ak sa
poistený dožije aspoň 48 hodín po ukončení
operácie. Definícia: Operácia v dôsledku
riešenia chronického ochorenia aorty, pri ktorej
je potrebné chirurgicky vykonať excíziu
(vyrezanie) a nahradiť postihnutú aortu
štepom. Poistné krytie sa vzťahuje na hrudnú a
brušnú aortu, nie ich vetvy. Realizácia
operácie musí byť potvrdená špecialistom.
i) Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP).
Poistná udalosť vzniká, ak NCMP vedie k
náhlemu výskytu neurologických príznakov,
ktoré pretrvávajú najmenej tri mesiace po
mozgovej príhode. Poistná udalosť vzniká
dňom, ku ktorému bola poistenému stanovená
diagnóza NCMP, a to na základe lekárom
potvrdenej trvalosti neurologického nálezu
najskôr tri mesiace po mozgovej príhode, v
zmysle uvedenej definície. Definícia: NCMP je
akákoľvek
cievna
mozgová
príhoda
produkujúca neurologické príznaky trvajúce
aspoň 24 hodín, zahŕňajúca infarkt mozgového
tkaniva, krvácanie do mozgového tkaniva a
embolizáciu z extrakraniálneho cievneho
riečišťa. Neurologický deficit musí pretrvávať
najmenej tri mesiace.
j) Skleróza multiplex. Okamihom vzniku
poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
poistenému odborným lekárom neurológom
stanovená diagnóza Skleróza multiplex, v
zmysle uvedenej definície, a to najskôr po 6
mesiacoch
kontinuálneho
pretrvávania
príznakov od ich prvého výskytu, alebo deň, ku
ktorému bola poistenému odborným lekárom
neurológom druhýkrát klinicky dokumentovaná
epizóda, ak od 1.epizódy uplynul aspoň jeden
mesiac. Definícia: Demyelinizačné ochorenie
centrálneho nervového systému s typickými
klinickými
príznakmi
demyelinizácie
a
poruchou motorických a senzitívnych funkcií
potvrdených CT, MRI mozgu, prípadne
vyšetrením likvoru. Diagnóza musí byť
potvrdená odborným lekárom neurológom a
príznaky musia pretrvávať kontinuálne aspoň 6
mesiacov od ich prvého výskytu alebo musia
byť potvrdené aspoň 2 klinicky dokumentované
epizódy, medzi ktorými uplynul aspoň jeden
mesiac.
k) Parkinsonova choroba. Okamihom vzniku
poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
poistenému odborným lekárom neurológom
stanovená diagnóza Parkinsonova choroba, v
zmysle uvedenej definície, pri splnení
podmienky, že príznaky pretrvávali aspoň 6

mesiacov od ich prvého výskytu. Definícia:
Degeneratívny proces postihujúci mozgové
podkôrové štruktúry, ktoré sa podieľajú na
centrálnom riadení hybnosti. Musí sa
prejavovať typickou hypokinézou (znížená
pohyblivosť),
rigiditou
(stuhlosťou),
asymetrickým tremorom (trasom), prípadne
ďalšími príznakmi. Diagnóza musí byť
potvrdená odborným lekárom neurológom a
príznaky musia pretrvávať aspoň 6 mesiacov
od ich prvého výskytu.
l) Alzheimerova choroba. Okamihom vzniku
poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola
poistenému odborným lekárom stanovená
diagnóza Alzheimerova choroba, v zmysle
uvedenej definície, pri splnení podmienky že
príznaky pretrvávali aspoň 6 mesiacov od ich
prvého výskytu. Definícia: Degeneratívne
ochorenie mozgu spojené s atrofiou mozgovej
kôry, prejavujúce sa progredujúcou demenciou
s poruchou prevažne pamäti, orientácie,
vyjadrovania sa a ďalšími príznakmi. Diagnóza
musí byť potvrdená odborným lekárom
neurológom a psychiatrom, resp. psychológom
a príznaky musia trvať aspoň 6 mesiacov od
ich prvého výskytu.
m) Strata dvoch a viacerých končatín.
Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň
vykonania operácie, v zmysle uvedenej
definície. Definícia: Úplná a nezvratná strata
dvoch alebo viacerých končatín nad zápästím
alebo nad členkom následkom úrazu alebo v
prípade lekársky nevyhnutnej amputácie.
Diagnóza, na základe ktorej bola vykonaná
amputácia, musí byť potvrdená lekárom
špecialistom.
n) Nezhubný nádor mozgu. Okamihom
vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bol
potvrdený trvalý neurologický deficit v dôsledku
nezhubného nádoru mozgu v zmysle uvedenej
definície. Diagnóza musí byť jednoznačne
stanovená
klinickými
a
zobrazovacími
postupmi, a to na základe lekárom potvrdenej
trvalosti
neurologického
deficitu.
Trvalý
neurologický deficit v dôsledku nezhubného
nádoru
mozgu
musí
byť
lekársky
zdokumentovaný a pretrvávať minimálne po
dobu 6 mesiacov. Definícia: Odstránenie
nezhubného rastu tkanív v mozgu pod
celkovou anestézou vedúce k trvalému
neurologickému deficitu alebo aj v prípade, ak
je neoperovateľný a vedie k trvalému
neurologickému deficitu. Vylúčené z poistného
krytia sú všetky cysty, granulómy, malformácie
ciev (tepien a žíl) mozgu, hematómy a nádory
podmozgovej žľazy a chrbtice.
o) Závažné popáleniny. Okamihom vzniku
poistnej udalosti je deň, ku ktorému bol
stanovený stupeň a percentuálny rozsah
popáleniny
podľa
súčasne
platných

medicínskych kritérií, v zmysle uvedenej
definície. Definícia: Za závažné popáleniny sa
považujú popáleniny od 3. stupňa o rozsahu
od 20% povrchu tela poisteného vrátane.
Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom.
p) Cukrovka 1. typu (diabetes mellitus
závislý/dependentný
na
inzulíne).
Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku
ktorému bola prvýkrát stanovená diagnóza
odborným lekárom v zmysle uvedenej
definície. Definícia: Cukrovka 1. typu je
chronické
metabolické
ochorenie
charakterizované poruchou látkovej premeny
cukrov,
znížením
zužitkovania
glukózy,
bezprostredne zapríčinená nedostatkom alebo
nedostatočným účinkom inzulínu tvoreného v
beta bunkách Langenharsových ostrovčekov
podžalúdkovej žľazy. Diagnóza musí byť
stanovená odborným lekárom, musí trvať
aspoň 6 mesiacov za súčasnej liečby
inzulínom.
2. Pre všetky kritické choroby dieťaťa, uvedené
v čl. 1, ods.1, písm. b) je stanovená doba
prežitia 1 mesiac. Doba prežitia je minimálna
doba od okamihu vzniku poistnej udalosti, po
prežití ktorej vzniká poistenému nárok na
poistné plnenie, ak sú splnené aj ostatné
podmienky stanovené týmito PP.
3. Poistnou udalosťou v poistení kritických
chorôb je nastatie kritickej choroby počas
trvania poistenia po uplynutí čakacej doby,
uvedenej v čl. 4 týchto PP. V prípade, ak je pre
danú kritickú chorobu stanovená aj doba
prežitia, tak je nutnou podmienkou vzniku
nároku na poistné plnenie, okrem splnenia
všetkých podmienok uvedených v ods.1 tohto
článku pre danú kritickú chorobu, aj prežitie
posledného dňa uvedenej doby. Ustanovenia
čl.4 týchto PP ustanovením tohto článku nie sú
dotknuté.
4. Pre posúdenie vzniku poistnej udalosti sa
vyžaduje, aby diagnóza uvedených ochorení a
lekárskych zákrokov bola stanovená a
potvrdená príslušným odborným lekárom špecialistom, prípadne príslušným odborným
pracoviskom resp. odbornou posudkovou
komisiou.
ČLÁNOK 3 – POISTNÉ PLNENIE
1. Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné
plnenie v prípade poistných udalostí, ktoré
nastali počas trvania poistenia a pri ktorých
vznikol nárok na poistné plnenie. Poistné
plnenie sa poskytuje na základe dokladov
vyžiadaných poistiteľom, ktoré musia byť v
originálnej podobe alebo v podobe úradne
resp. poistiteľom overených kópií. Nárok na
poistné plnenie z poistenia kritických chorôb
vzniká v prípade, ak počas trvania poistenia
kritických chorôb nastane poistná udalosť

uvedená v čl.2 týchto PP a ak sú splnené
ostatné prípadné podmienky požadované VPP,
týmito PP alebo poistnou zmluvou. Poistiteľ
poskytne jednorazovo poistné plnenie vo výške
dojednanej poistnej sumy pre kritické choroby.
Ak vznikne súčasne viac nárokov z poistenia
kritických
chorôb,
je
poistné
plnenie
obmedzené jednou dojednanou poistnou
sumou.
2. Poistiteľ poskytne poistné plnenie po
predložení všetkých požadovaných dokladov.
Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady
spojené s vystavením požadovaných dokladov
hradí poistený. Na doklady vydané manželom,
manželkou, súrodencom alebo príbuznými
poisteného v priamom rade sa neprihliada.
3. Právo na poskytnutie poistného plnenia má
poistený, ak nie je v poistnej zmluve určené
inak. V prípade, ak po vzniku nároku na
poistné plnenie a pred vyplatením poistného
plnenia poistený zomrie, bude poistné plnenie
vyplatené dedičom poisteného.

ČLÁNOK 4 – ČAKACIA DOBA
1. Čakacia doba je doba, ktorá začína plynúť
dátumom začiatku poistenia kritických chorôb.
Čakacia doba je 6 mesiacov. V poistnej zmluve
možno dohodnúť osobitnú čakaciu dobu.
2. Udalosť uvedená v čl. 2, ktorá nastala počas
plynutia čakacej doby nie je považovaná za
poistnú udalosť a nevzniká právo na poistné
plnenie. Čakacia doba sa neuplatňuje v
prípade poistnej udalosti výlučne v dôsledku
úrazu, ktorý nastal po začiatku tohto poistenia.
3. Ak dôjde počas trvania poistenia kritických
chorôb k zvýšeniu poistnej sumy, vzniká nárok
na vyššie plnenie až z poistných udalostí, ktoré
nastanú po uplynutí novej čakacej doby, ktorá
začne plynúť dňom účinnosti zmeny poistenia.
Plnenia za poistné udalosti, ktoré nastali počas
plynutia tejto novej čakacej doby, sa riadia
podľa pôvodných podmienok pred začiatkom
platnosti zmeny.
ČLÁNOK 5 – VÝLUKY Z POISTENIA
Do poistenia nie sú prijateľné a poistenie sa
nevzťahuje na osoby, ktoré v čase
dojednávania poistenia:
a) sú práceneschopné,
b) užívajú drogy s výnimkou legalizovaných
ľahkých drog,
c) absolvovali odvykaciu liečbu od alkoholu
alebo drog v priebehu posledných dvoch rokov
pred dojednávaním poistenia.
ČLÁNOK 6 – VÝLUKY Z POISTNÉHO
PLNENIA
1. Okrem výluk z poistného plnenia uvedených

v príslušných ustanoveniach VPP, nárok na
poistné plnenie nevzniká a poistenie sa
nevzťahuje tiež na prípady, ak choroba alebo
lekársky zákrok nastali ako následok:
a) úmyselného konania poisteného za účelom
vyvolania ochorenia, sebapoškodenia alebo
samovraždy,
b) priameho alebo nepriameho pôsobenia
ionizačného žiarenia alebo účinkov jadrovej
energie okrem prípadov, ak je poistený
vystavený tomuto riziku pri výkone svojho
povolania ako lekár alebo člen zdravotníckeho
personálu alebo ak je ionizujúcemu žiareniu
alebo účinkom jadrovej energie vystavený
poistený v rámci liečebného procesu pod
lekárskym dohľadom.
c) ochorenia AIDS alebo infekcie HIV.
2. Poistiteľ je oprávnený poistné plnenie
primerane znížiť, ak dôjde k poistnej udalosti v
dôsledku požitia alkoholu, drog alebo toxických
látok poisteným.
ČLÁNOK 7 – POVINNOSTI POISTENÉHO V
SÚVISLOSTI S POISTNOU UDALOSŤOU
1. V prípade vzniku poistnej udalosti je
poistený povinný predložiť poistiteľovi:
a) vyplnené tlačivo poistiteľa „Oznámenie
poistnej udalosti z poistenia kritických chorôb“,
b) histologický nález (ak je k dispozícii),
c) podrobnú lekársku správu,
d) prepúšťaciu správu z hospitalizácie (v
prípade, ak došlo k hospitalizácii),
e) na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť aj
ďalšie doklady, ktoré sú pre poistiteľa
nevyhnutné za účelom ukončenia vyšetrenia
udalosti.
2. Na základe žiadosti poistiteľa je poistený
povinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu,
ktoré vykoná zmluvný lekár poistiteľa.
ČLÁNOK 8 – ÚČINNOSŤ POISTNÝCH
PODMIENOK
Tieto poistné podmienky nadobudli účinnosť
1.4.2009.

