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Investičné životné poistenie PlusLife je určené klientom, ktorí hľadajú komplexnú poistnú ochranu  
s možnosťou zhodnotenia finančných prostriedkov. Parametre tohto poistenia boli nastavené tak, aby 
poistenie prinášalo vyššiu hodnotu a flexibilitu klientom, ktorí sa rozhodnú poistnú ochranu kombinovať  
s pravidelným a dlhodobým investovaním. 

Poistenie nie je vhodné pre klientov, ktorí nie sú ochotní znášať riziko z investovania.

Investičné životné 
poistenie PlusLife

Zamerané
Na krytie 
• rizika smrti
• úrazových rizík
• zdravotných rizík

Na zabezpečenie 
• celej rodiny 
•  pravidelné investovanie finančných prostriedkov 
• ochrany splácania hypotéky
• úverov a iných záväzkov

Benefity

Zľavy za poistenie smrti 
v závislosti od výšky 
poistného až 30 %                                                   

Komplexná poistná ochrana 
s možnosťou zhodnotenia 
finančných prostriedkov

Poistnú ochranu je možné  
nastaviť podľa aktuálnych  
potrieb klienta.

K základnému poisteniu PlusLife (ďalej IŽPP) je možné pripoistiť rizikové poistenie pre prípad smrti (TDV), poistenie 
úverovej asistencie pre ďalšie dve dospelé osoby a všetky existujúce poistenia úrazu a choroby:

Možné nastavenia produktu

 Základné poistenie Doplnkové poistenia 

1. Poistený Investičné životné poistenie IŽPP

Poistenie smrti TDV  
Úverová asistencia UA  
Úrazové a zdravotné poistenia  

2. Poistený

Poistenie smrti TDV  
Úverová asistencia UA  
Úrazové a zdravotné poistenia  

Poistník

Poistenie smrti TDV   
Úverová asistencia UA  
Úrazové a zdravotné poistenia  
Oslobodenie od platenia poistného

Pripoistené deti Úrazové a zdravotné poistenia
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Poistná udalosť a poistné plnenie
A.  Smrť poisteného počas doby trvania poistenia. Ak poistený zomrie počas doby trvania poistenia, vyplatíme 

oprávneným osobám v závislosti od zvoleného variantu poistného plnenia nasledovne:
 –  Pri variante „vyššia z hodnôt“ vyplatíme vyššiu z hodnôt: poistná suma alebo hodnota bežného účtu. K tomu 

bude pripočítaná hodnota špeciálneho účtu.
 –  Pri variante „súčet hodnôt“ vyplatíme súčet hodnôt: poistná suma a hodnota účtov.

B.  Dožitie sa poisteného konca poistenia. Pri dožití sa poisteného konca poistenia, vyplatíme poistenému hodnotu 
účtov ku dňu zániku poistenia.

Výhody poistenia
• Nové investičné programy
• Bonus v závislosti od výšky poistného 
• Bez odkupných poplatkov
•  Poistné za krytie smrti závisí od aktuálneho veku  - v mladšiom veku sa strháva z účtu poistenia nižší 

poplatok za krytie smrti
•  Kompletná ponuka doplnkových poistení a zľavy z poistného za rizikové poistenie až 30% a úrazové a 

zdravotné až 25%

Investičné životné 
poistenie (IŽPP)

Investičné životné poistenie je určené klientom, ktorí hľadajú komplexnú poistnú ochranu s možnosťou 
zhodnotenia finančných prostriedkov. Parametre tohto poistenia boli nastavené tak, aby poistenie 
prinášalo vyššiu hodnotu a flexibilitu klientom, ktorí sa rozhodnú poistnú ochranu kombinovať s 
pravidelným a dlhodobým investovaním. 

Poistenie nie je vhodné pre klientov, ktorí nie sú ochotní znášať riziko z investovania.

Parametre poistenia
Poistné podmienky VPPŽ, IŽPP, TP IŽPP, IP IŽPP

Vstupný vek
Dospelý poistený Poistené dieťa

18 – 69 rokov 0 -17 rokov

Doba trvania poistenia Na výber: 10, 15, 20 rokov alebo do 100 rokov veku poisteného.

Poistná suma
 

Dospelý poistený Poistené dieťa

Min. 3 000 EUR 
(pri vyšších vstupných
vekoch = maximálnej PS)
Max. v závislosti od vstupného 
veku a poistného.

Min. 300 EUR
Max. 3 000 EUR

             Maximálna poistná suma je kontrolovaná Ismetom. 

             Vyššie maximálne poistné sumy aj pri nižšiom poistom.

Poistné Min. mesačné poistné 10 EUR za IŽP + 10 EUR za doplnkové poistenia
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Bonus za bežne poistné

V závislosti od výšky bežného poistného za IŽP, má klient nárok na bonus 
podľa nižšie uvedenej tabuľky.
              Bonus pripočítame k bežnému účtu v rokoch, kedy je 

investovateľné poistné 100 %.

Poplatky

Všetky poplatky sú uvedené v Tabuľke poplatkov a limitov (TP IŽPP), ktorá 
je súčasťou poistných podmienok.

             Bez odkupných poplatkov.

Bežné poistné zaplatene za IŽP za rok poistenia v Eur Bonus 

do 799,99 vrátane 0 %

800,00 – 999,99 1 %

1 000,00 – 1 199,99 2 %

1 200,00 – 1 399,99 3 %

1 400,00 – 1 599,99 4 %

1 600,00 a viac 5 %

Možné zmeny v poistení

Zvýšenie/zníženie poistného

O zvýšenie a zníženie poistného môže poistník požiadať po 3. roku trvania 
poistenia (v dôsledku podmienok, ktoré stanovuje nová legislatíva).

              V prípade zvýšenia poistného bude rozdiel medzi pôvodným a 
zvýšeným poistným investovaný počas prvých 5 rokov trvania 
poistenia od zvýšenia podľa tabuľky Investovateľného poistného 
(OPP IŽPP) Pravidlá sa uplatnia bez ohľadu na to, v ktorom roku 
poistenia zvýšenie nastalo.

Zníženie alebo zvýšenie
poistnej sumy

Poistník môže kedykoľvek počas trvania poistenia požiadať o zníženie alebo
zvýšenie poistnej sumy pre prípad smrti.

              Pri zvýšení poistnej sumy má poisťovňa právo preskúmať 
zdravotný stav poisteného a požadovať zvýšenie poistného 
v prípade, že nová poistná suma nezodpovedá maximálnej 
poistnej sume pre dané poistné. Ak má zvýšenie poistnej sumy 
za následok zvýšenie poistného, je o takéto zvýšenie možné 
požiadať až po 3. roku trvania poistenia.

Realokácia prostriedkov
Realokácia, presun všetkých alebo časti prostriedkov z jedného 
Investičného programu do iného je možný na základe písomnej žiadosti 
poistníka v operačnej cene, pričom zmena je bez poplatku.

Zmena alokačného pomeru Alokačné percento môže poistník kedykoľvek na základe písomnej žiadosti
zmeniť. Zmena je bez poplatku.

Dynamizácia
Poistenie IŽPP umožňuje dynamizáciu poistného po 3. roku trvania 
poistenia. Klient si volí výšku dynamizácie pri uzatvorení poistenia, alebo ju 
môže zamietnuť.
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Varianty poistenia 
Poistený si môže vybrať jeden alebo obidva z nasledujúcich variantov poistenia:
a) poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou
b) poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou:
 - lineárne
 - s percentom umorovania 2%
 - s percentom umorovania 4%
 - s percentom umorovania 6%

Poistná udalosť a poistné plnenie
Smrť poisteného počas doby trvania poistenia. Ak poistený zomrie počas doby trvania poistenia, vyplatíme 
oprávneným osobám aktuálnu poistnú sumu.

Výhody poistenia
• Výhodná cena poistenia
• Zľava v závislosti od výšky poistného až 30 %
• Až 6 variantov krytia a ich kombinácie 
• Minimálny počet výluk

Smrť
(TDV)

Poistenie smrti je vhodné pre ekonomicky aktívnych neprofesionálnych klientov vo veku 18 - 65, ktorý 
chcú finančne zabezpečiť svojich blízkych v prípade straty života. Poistenie je určené na krytie finančných 
záväzkov poisteného, ako sú hypotéky, úvery, ale aj na udržanie životnej úrovne rodiny aj v prípade úmrtia 
poisteného.

Poistenie nie je určené pre deti vo veku od 0 do 18 rokov.
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Poistné podmienky VPPŽ, TDV

Vstupný vek 18 – 65 rokov

Doba trvania poistenia

Doba trvania poistenia: na 5 - 57 rokov. 

  Jednotlivé osoby môžu mať rôzne poistné doby pre poistenie TDV ako aj 
pre jednotlivé varianty poistenia. 

Poistná suma

   Pre jednotlivé poistené osoby je možné ľubovolne kombinovať rôzne 
varianty poistenia smrti.

Konštantná poistná 
suma Poistná suma sa počas celej doby poistenia nemení

Klesajúca  
poistná suma   
(4 varianty poklesu)

a) LINEÁRNY POKLES
Každý rok je poistná suma znížená o rovnakú časť, vždy k 
príslušnému výročnému dňu poistenia. 

b) POKLES O 2%, 4% alebo 6%
Poistná suma je znižovaná umorovaním o 2%, 4% alebo 6%  
každý rok k príslušnému výročnému dňu poistenia.

 

   Klesanie poistnej sumy v jednotlivých rokoch je prehľadne zobrazené  
v projekcii z ISMETU.

Poistné

   Zľava za výšku poistného za poistenie TDV:

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa vzťahuje oslobodenie od platenia poistného, ak je v poistnej
zmluve dojednané.

Mesačné poistné Ročné poistné Zľava

menej ako 12 EUR menej ako 144 EUR 0%

12 EUR - 19,99 EUR 144 EUR - 239,99 EUR 10%

20 EUR - 39,99 EUR 240 EUR - 479,99 EUR 20%

nad 40 EUR nad 480 EUR 30%

 Minimálna Maximálna

Konštantná a klesajúca PS 3 000 EUR 1 000 000 EUR

Parametre poistenia TDV
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Poistenie je určené neprofesionálnym klientom od 18 do 60 rokov na zabezpečenie úhrady zostatku 
hypotéky alebo iného úveru v prípade smrti, invalidity alebo kritickej choroby (v závislosti od zvoleného 
variantu poistenia). Poistenie je určené aj pre partnerov, ktorí spoločne ručia za úver.

Poistenie nie je možné uzatvoriť deťom.

Výhody poistenia

Úverová asistencia 
(UA)

•  Kryje jednu alebo dve osoby na najzávažnejšie rizika, za jednu, veľmi výhodnú cenu!
• Zľava v závislosti od výšky poistného až 30 %
• Zľava pre druhú poistenú osobu 25 %
•  Krytie smrti bez krátenia poistného plnenia, len dve výluky (profesionálny vojak a samovražda do dvoch 

rokov od uzatvorenia

Varianty poistenia 
V rámci poistenia úverovej asistencie si klient môže vybrať jeden z nasledujúcich variantov poistenia:
a) Variant 1 – Smrť / Invalidita od 71 %,
b) Variant 2 – Smrť / Invalidita od 41%,
c) Variant 3 – Smrť / Kriticke choroby Basic,
d) Variant 4 – Smrť / Kriticke choroby Premium,
e) Variant 5 – Smrť / Invalidita od 71 % / Kriticke choroby Basic,
f) Variant 6 – Smrť / Invalidita od 41% / Kriticke choroby Premium.

 Ak sú poistením kryté dve osoby, obe osoby majú ten istý variant poistenia.

Poistná udalosť a poistné plnenie 

  Poistenie umožňuje kryť jednu alebo dve poistené osoby až na 6 najzávažnejších rizík za jednu, veľmi 
výhodnú cenu!

Poistnou udalosťou je v závislosti od zvoleného variantu smrť, invalidita (len variant 1, 2, 5, 6) alebo diagnostikovanie 
niektorej z kritických chorob (len variant 3, 4, 5, 6) v zmysle poistných podmienok. Ak nastane u jednej z poistených osob 
poistná udalosť vyplatíme aktuálnu poistnú sumu a poistenie zaniká.
 

  V prípade vzniku viacerých poistných udalostí bude poistné plnenie vyplatené len raz, a to v súvislosti  
s poistnou udalosťou, ktorá nastala ako prvá v poradí.

  V súvislosti s poistnou udalosťou invalidity, sa za deň vzniku poistnej udalosti považujeme deň vzniku 
invalidity uvedený v právoplatnom rozhodnutí Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity.

  Výplata poistného plnenia nie je podmienená výplatou invalidného dôchodku od Sociálnej poisťovne.
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Parametre poistenia
Poistné podmienky VPPŽ, VPPÚCH, UA

Poistený Jedna alebo dve osoby (staršia osoba = 1. poistený)

Vstupný vek Minimálne 18 – maximálne 60 rokov

Poistná doba  5 – 47 rokov (maximálne do 65 rokov staršej poistenej osoby)

Poistná suma lineárne klesajúca, minimálna 10 000 €, maximálna v závislosti od príjmu  
(v prípade dvoch poistených osôb sa berie do úvahy vyšší príjem ).

Poistné  

             Zľava pre druhú poistenú osobu 25%.

             Zľava v závislosti od výšky poistného úverovej asistencie:

Čakacia lehota

Na poistne plnenie v súvislosti invaliditou je čakacia lehota 18 mesiacov  
a v súvislosti s kritickými chorobami je čakacia lehota 3 mesiace.

             Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme rozhodnutie 
Socialnej poisťovne o uznani invalidity.

Oslobodenie od platenia poistného Na toto poistenie sa nevzťahuje oslobodenie od platenia poistného.

Koniec poistenia Poistenie končí v 65. roku veku prvej poistenej osoby (staršej).

Ročné poistné Zľava 

144 - 239 10%

240 - 479 20%

480+ 30%
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Úrazové a zdravotné poistenia sú určené neprofesionálnym klientom za účelom vykrytia finančných 
nákladov, ktoré vznikajú v prípade úrazu alebo choroby. Prostriedky z poistenia môžu byť použité na 
kompenzáciu príjmu poisteného, uhradenie nadštandardnej liečby a následnej rekonvalescencie. Špecifiká 
cieľového trhu jednotlivých poistení, ako aj osoby pre ktoré dané poistenie nie je vhodné sú uvedené pri 
jednotlivých poisteniach.

Bonusy a zľavy 

Novinky pre klientov 
 •  Kryjeme aj pre-existujúce stavy a vrodené vady, ak poistený nebol v súvislosti s nimi 10 a viac rokov  

pred uzatvorením poistenia liečený, alebo monitorovaný
 • Možnosť zvoliť dlhšiu dobu krytia pri niektorých poisteniach
 •  Skrátené čakacie lehoty
 •  Zrušená doba prežitia 
 •  Nové vyššie limity poistných súm a limity v závislosti od príjmu 
 •  Nové poistenie kritických chorôb 

Úrazové a zdravotné 
poistenia 2019

Zľava za rizikové poistné
0% (<20 €)       15% (≥20 €)       25% (≥40 €)
Rizikové poistné = poistné za poistenie smrti +  úverovú asistenciu +  úrazové a zdravotné poistenia

20% poistnej sumy zdarma pre všetky úrazové  
a zdravotné poistenia

Bonus za vernosť 10% navýšenie poistnej sumy  
po 7 rokoch 
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Poistenie je určené neprofesionálnym klientom od 18 rokov za účelom zabezpečenia rodiny v prípade náhlej 
a nečakanej straty života poisteného následkom úrazu. Poistná suma z tohto poistenia by mala pokryť 
nesplatené záväzky poisteného a minimálne dvojročný príjem poisteného, tak aby rodina mala čas na 
spamätanie sa z novej situácie.

Poistenie nie je určené deťom vo veku od 0 do 18 rokov.

Parametre poistenia

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je smrť poisteného následkom úrazu. V prípade poistnej udalosti vyplatíme oprávnenej osobe 
dohodnutú poistnú sumu.

 • V prípade smrti pri dopravnej nehode vyplatíme oprávnenej osobe 2–násobok poistnej sumy

 • Poistenie kryje smrť úrazom, ktorá nastane najneskôr  do 3 rokov odo dňa úrazu

Výhody poistenia

Poistné podmienky VPPÚCH, AD

Vstupný vek 18 – 79 rokov

Maximálny výstupný vek 80 rokov

Poistná suma
Minimálna Maximálna

7 000 € 3 000 000 €

Poistné Poistné zavisí od rizikovej skupiny poisteného.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa vzťahuje oslobodenie od platenia poistného, ak je v poistnej 
zmluve dojednané.

Koniec poistenia Poistenie končí v 80. roku veku poistenej osoby, ukončením základného poistenia 
alebo výplatou poistného plnenia.

Smrť následkom úrazu 
(AD)

• Dvojnásobné plnenie v prípade dopravnej nehody
• Krytie do 80 rokov 
• Poistenie kryje aj úraz na motocykli 
• Poistenie kryje smrť úrazom, ktorá nastane najneskôr  do 3 rokov odo dňa úrazu
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Varianty poistenia 
Poistenie trvalých následkov s progresiou 1000%  je možné uzatvoriť v troch variantoch, ktoré kryjú: 
• telesné poškodenia od 0,5%
• telesné poškodenia od 10%
• extra vážne telesné poškodenia.

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý mu spôsobí trvalé následky. V prípade poistnej udalosti vyplatíme 
poistenému príslušné percento poistnej sumy pre dané poškodenie podľa Tabuľky ocenenia trvalých následkov úrazu. 
Pri poistení s progresiou poistné plnenie navýšime nasledovne:

Výhody poistenia
• 3 varianty poistenia s progresívnym plnením  
• Progresívne plnenie až do 10-násobku poistnej sumy
• Progresívne plnenie s pamäťou
• Trvalé následky, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením
• Vyššia progresia pri menších trvalých následkoch
• Maximálny výstupný vek poistenia do 80 rokov, pre poistené dieťa do 25 rokov

Percento poškodenia Percento progresie Percento poškodenia Percento progresie

0% až 20% 100% 61% až 65% 550%

21% až 25% 150% 66% až 70% 600%

26% až 30% 200% 71% až 75% 650%

31% až 35% 250% 76% až 80% 700%

36% až 40% 300% 81% až 85% 750%

41% až 45% 350% 86% až 90% 800%

46% až 50% 400% 91% až 95% 850%

51% až 55% 450% 96% až 99% 900%

56% až 60% 500% 100% 1000%

Poistenie trvalých následkov úrazu je určené osobám od 0 do 79 rokov a slúži na zabezpečenie 
poisteného a jeho rodiny v prípade úrazu s trvalými následkami. Prostriedky z poistenia slúžia na 
prispôsobenie sa zmeneným životným podmienkam po úraze. Čím sú následky úrazu väčšie, tým vyššiu 
sumu bude klient po úraze potrebovať, čo je odzrkadlené v poistení s progresiou. 

Poistenie je určené neprofesionálnym klientom.

Trvalé následky úrazu 
(PI)
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Parametre poistenia
Poistné podmienky VPPÚCH, PI, Tabuľka ocenenia trvalých následkov úrazu

Vstupný vek
Poistené dieťa Dospelý poistený

0 – 17 rokov 18 – 79 rokov

Maximálny výstupný vek 25 rokov 80 rokov

Poistná suma

 Minimálna Maximálna

PI 7 000 € - 150 000 € 7 000 € - 3 000 000 €

PPI 1000% 7 000 € - 150 000 € 7 000 € - 3 000 000 €

Poistné Poistné závisí od variantu poistenia, vstupného veku poisteného  
a od rizikovej skupiny.

Oslobodenie od platenia poistného Na toto poistenie sa vzťahuje oslobodenie od platenia poistného,  
ak je v poistnej zmluve dojednané.

Koniec poistenia Poistenie končí v 80. roku veku poistenej osoby, resp. v 25. roku veku  
poisteného dieťaťa.

  Pamäť = Pri druhej a ďalšej poistnej udalosti sa výška progresie určí na základe súčtu všetkých Extra 
vážnych trvalých následkov, ktoré vznikli od začiatku poistenia a boli predmetom poistného plnenia, tzv. 
pamäť.

PRÍKLAD
Poistený mal úraz, pri ktorom prišiel o obličku. V oceňovacej Tabuľke je ohodnotená strata obličky na 25%. Pre výpočet 
poistného plnenia sa použije percento progresie 150%. Poistenému bude vyplatené po zohľadnení progresie poistné 
plnenie vo výške 3 750 Eur (10 000 Eur * 25 % * 150 %). 
Poistený mal po čase ďalší úraz a bolo mu amputované predlaktie dominantnej ruky (v oceňovacej Tabuľke ohodnotené 
na 50%). Nakoľko prvá a druhá poistná udalosť sú Extra vážne úrazy, budú sa pre účely výpočtu percenta progresie pri 
druhej poistnej udalosti spočítavať percentá ohodnotenia (25% + 50% = 75%). Pre výpočet druhého poistného plnenia sa 
použije percento progresie 650 %. Poistenému bude vyplatené po zohľadnení progresie poistné plnenie vo výške  
32 500 Eur (10 000 Eur * 50 % * 650 %). V prípade, ak by druhá poistná udalosť nebola  označená ako Extra vážna, 
nesčítava sa percento poškodenia s predchádzajúcimi poistnými udalosťami.

  Ak jeden úraz spôsobí viaceré trvalé následky, príslušné percentá poškodenia za jednotlivé trvalé následky 
sa sčítajú, výsledné percento poškodenia nemôže presiahnuť 100%. 

 Trvalé následky musia nastať najneskôr do jedného roka od dňa úrazu.
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Poistenie kritických chorôb je určené pre všetkých, ktorí chcú zabezpečiť sebe a svojim blízkym finančnú 
rezervu v prípade diagnostikovania niektorej z krytých chorôb. Poistený sa tak môže sústrediť na rýchle 
uzdravenie a nemusí si robiť starosti s práceneschopnosťou, zabezpečením rodiny, zvýšenými výdavkami  
v súvislosti s liečbou. 

Poistenie je určené neprofesionálnym klientom od 18 rokov.

Varianty poistenia 
Klient má na výber jeden z dvoch variantov poistenia kritických chorôb: 
•  Gold  kryje závažné štádia 40 kritických chorôb s výplatou poistného plnenia vo výške 100% poistnej sumy
•  Platinum kryje 40 kritických chorôb a  je rozšírený aj o menej závažné štádiá kritických chorôb s čiastkovou výplatou 

poistného plnenia vo výške 25% alebo 50% z poistnej sumy

a k ním je možné uzatvoriť aj doplnkové poistenia: 
• Karcinóm in situ 
• Závažné komplikácie ochorenia diabetes 

  Doplnkové poistenia Karcinóm in situ a Závažné komplikácie diabetes je možné uzatvoriť len k poisteniu 
kritických chorôb: CI Gold, CI Platinum, resp. k starším poisteniam CI Basic, CI Premium, CI 1, CI 7, CI 32, 
poisteniu WD a MD.

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je diagnostikovanie kritickej choroby alebo podstúpenie operácie, ktorá je krytá príslušným variantom 
poistenia.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy tohto poistenia, 
zodpovedajúce príslušnej kritickej chorobe alebo operácii podľa Tabuľky kritických chorôb.

  Variant Platinum je rozšírený o kritické choroby, ktoré sú v Tabuľke ohodnotené plnením 25% alebo 50% z 
poistnej sumy.

Výhody poistenia

Kritické choroby, 
karcinóm in situ a/alebo 
závažné komplikácie 
diabetes (CI)

• Oba varianty kryjú až 40 diagnóz
• Variant Platinum kryje aj menej závažné stavy
• Zrušená doba prežitia
• Čakacia lehota len 2 mesiace
• Rozšírený zoznam krytých diagnóz
• Na výber poistná doba do 65, alebo do 70 rokov
• Celkové plnenie z poistenia až 500% poistnej sumy
• Štyri typy sadzieb poistného
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Zoznam krytých kritických chorôb (pre definície viď Tabuľku kritických chorôb, ktorá je prílohou poistných podmienok) (CI):

Č. Diagnóza Poistné plnenie
SKUPINA 1 – NÁDORY
1. Rakovina 25%, 50%,100%

SKUPINA 2 – KRITICKÉ CHOROBY SÚVISIACE SO SRDCOM A CIEVAMI
2. Bypass srdcových (vencových) tepien 25%, 50%,100%

3. Akútny infarkt myokardu 100%

4. Operácia srdcovej chlopne 100%

5. Operácia aorty 100%

6. Primárna (idiopatická a familiárna) pľúcna hypertenzia 100%

7. Iné závažné ochorenie srdcových (vencových) tepien 100%

SKUPINA 3 – KRITICKÉ CHOROBY SÚVISIACE S ĎALŠÍMI HLAVNÝMI ORGÁNMI A FUNKCIAMI
8. Chronické zlyhanie pľúc 100%

9. Konečná (terminálna) fáza zlyhania obličiek 100%

10. Transplantácia životne dôležitého orgánu 100%

11. Diabetes mellitus typu (závislý na inzulíne) 100%

12. Závažné popáleniny 100%

13. Zlyhanie pečene v konečnom štádiu 100%

SKUPINA 4 – KRITICKÉ CHOROBY SÚVISIACE S NERVOVÝM SYSTÉMOM
14. Alzheimerova choroba 25%, 50%,100%

15. Bakteriálna meningitída 100%

16. Amyotrofická a primárna laterálna skleróza 100%

17. Kóma 100%

18. Encefalitída 100%

19. Progresívna bulbárna obrna 100%

20. Spinálna svalová atrofia 100%

21. Roztrúsená skleróza multiplex 25%, 50%,100%

22. Pokročilá demencia 25%, 50%,100%

23. Parkinsonova choroba 100%

24. Poliomyelitída (mozgová obrna) 100%

25. Cievna mozgová príhoda (Mozgová mŕtvica) 25%, 50%,100%

26. Kritická choroba spôsobená prisatím kliešťa 100%

27. Tetanus 25%, 50%,100%

28. Paralýza 25%, 50%,100%

29. Závažné poranenie hlavy 100%

30. Nezhubný nádor mozgu 100%

SKUPINA 5 – OSTATNÉ KRITICKÉ CHOROBY
31. Hluchota 25%, 50%,100%

32. Slepota 25%, 50%,100%

33. Ochorenie HIV získané pri transfúzii krvi 100%

34. Ochorenie HIV získané pri výkone povolania 100%

35. Ochorenie HIV získané pri fyzickom napadnutí alebo pri poskytovaní laickej prvej pomoci pri 
dopravnej nehode 100%

36. Crohnova choroba 100%

37. Strata reči 100%

38. Bechterevova choroba 100%

39. Terminálne ochorenie 100%

40. Aplastická anémia 50% a 100%
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 Maximálne plnenie z jednej skupiny je 100% z poistnej sumy. Po výplate 100% zaniká nárok na akékoľvek 
ďalšie poistné plnenie v rámci danej skupiny. 
 Ak bude v rámci jednej skupiny vyplatené poistné plnenie vo výške 25% alebo 50% z poistnej sumy 
a dôjde k vzniku nároku na plnenie s vyšším ohodnotením z tej istej skupiny, bude vyplatené poistné 
plnenie vo výške rozdielu medzi pôvodným a novým ohodnotením. 

 Celková výška plnenia z poistenia môže byť až 500%  poistnej sumy, maximálne 100% z každej skupiny. 

PRÍKLAD
Poistenému bolo vyplatené poistné plnenie za diagnózu Rakovina mierneho rozsahu zo Skupiny 1 – Nádory vo výške 25% 
poistnej sumy. Následne bude poistenému diagnostikovaná rakovina stredného rozsahu z tej istej skupiny ohodnotená 
50% poistnej sumy. Poistenému vyplatíme poistné plnenie za druhú poistnú udalosť z tej istej skupiny vo výške rozdielu 
medzi prvým a vyšším ohodnotením, t. j. 25% (50% - 25%).

Parametre poistenia

Poistné podmienky VPPÚCH, CI, 
Tabuľka kritických chorôb, karcinómu in situ, závažných komplikácii diabetes 

Vstupný vek
Dospelý poistený

18 – 64 rokov

Maximálny výstupný vek do 65 rokov, alebo do 70 rokov

Poistná suma

Minimálna – Maximálna

CI Gold, CI Platinum 5 000 € - 250 000 €

CI Karcinóm in situ 1 500 € – 70 000 €, ale max. 30% CI

CI Diabetes 5 000 € – 70 000 €

Poistné

Klient si môže vybrať jednu zo štyroch typov sadzieb: 
• 5 ročnú - poistné sa mení každých 5 rokov podľa aktuálneho veku poisteného
• 10 ročnú - poistné sa mení každých 10 rokov podľa aktuálneho veku poisteného
• do 65 rokov veku - poistné je rovnaké počas celej poistnej doby
• do 70 rokov veku - poistné je rovnaké počas celej poistnej doby

5 a 10 ročná poistná sadzba umožňuje poistenému získať potrebnú 
poistnú ochranu, aj keď v súčasnosti nemá dostatok finančných 
prostriedkov, keďže tieto sadzby sú pri uzatvorení nižšie a po 5, resp. 10 
rokoch sa zvyšujú. Pri 5 a 10 ročnej sadzbe platí poistná doba do 65 rokov 
a neprehodnocuje sa zdravotný stav počas trvania poistenia.

   Typ sadzby pre doplnkové poistenia je vždy rovnaký ako typ sadzby 
hlavného CI.

Čakacia lehota 

   Čakacia lehota je pre všetky varianty poistenia a doplnkové poistenia 
2 mesiace a plynie od začiatku poistenia. 

Čakacia lehota na  stanovenie ďalšieho kritického ochorenia z rovnakej skupiny je 12 
mesiacov. Ak nastane ďalšie kritické ochorenie v rámci inej skupiny a bez priamej súvis-
losti s predchádzajúcou poistnou udalosťou, táto čakacia lehota sa neuplatňuje.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa vzťahuje oslobodenie od platenia poistného, ak je v poistnej 
zmluve dojednané.

Koniec poistenia

Poistenie končí v 65. alebo 70. roku veku poistenej osoby, v závislosti od zvolenej  
poistnej doby, alebo výplatou poistného plnenia v celkovej výške 500% poistnej sumy 
CI Gold, CI Platinum.

   Doplnkové poistenia Karcinóm in situ a Závažné komplikácie diabetes 
navyše zaniknú aj vtedy, ak zanikne poistenie kritických chorôb Gold, resp. 
Platinum.
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Varianty poistenia 
Klient má na výber jeden z dvoch variantov poistenia kritických chorôb: 
• Gold  kryje závažné štádia 26 kritických chorôb s výplatou poistného plnenia vo výške 100% poistnej sumy
•  Platinum kryje 26 kritických chorôb a  je rozšírený aj o menej závažné štádiá kritických chorôb s čiastkovou výplatou

poistného plnenia vo výške 25% alebo 50% z poistnej sumy

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je diagnostikovanie kritickej choroby alebo podstúpenie operácie, ktorá je krytá príslušným variantom 
poistenia.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy tohto poistenia, 
zodpovedajúce príslušnej kritickej chorobe alebo operácii podľa Tabuľky detských kritických chorob.

 Variant Platinum je rozšírený o menej závažné kritické choroby, ktoré sú v Tabuľke ohodnotené plnením 
25% alebo 50% z poistnej sumy.

Poistenie je určené deťom vo veku 0 - 17 rokov za účelom vykrytia finančných nákladov, ktoré vznikajú, keď 
je dieťaťu diagnostikované závažné ochorenie. Prostriedky z poistenia môžu byť použité na kompenzáciu 
príjmu jedného z rodičov starajúceho sa o dieťa, uhradenie nadštandardnej liečby a pod., tak aby sa celá 
rodina mohla sústrediť na uzdravenie dieťaťa.

Poistenie nie je určené osobám nad 18 rokov.

Výhody poistenia

Detské kritické choroby 
(CICH)

• Poistenie kryje najčastejšie sa vyskytujúce detské závažné ochorenia
• Zľava v závislosti od počtu detí poistených na zmluve
• Dva varianty poistenia, ktoré  kryjú až 27 diagnóz
• Variant Platinum kryje aj menej závažné stavy
• Čakacia lehota len 2 mesiace
• Rozšírený zoznam krytých diagnóz
• Celkové plnenie z poistenia až 500% poistnej sumy

Zoznam krytých kritických chorôb (pre definície viď Tabuľku kritických chorôb, ktorá je prílohou poistných podmienok):

Č. Diagnóza Poistné plnenie
SKUPINA 1 – NÁDORY
1. Zhubné novotvary (nádory) - Rakovina 25%, 50%,100%

SKUPINA 2 – KRITICKÉ CHOROBY SÚVISIACE SO SRDCOM A CIEVAMI
2. Operácia srdcovej chlopne 100%

3. Operácia aorty 100%

4. Získané chronické ochorenie srdca 50% a 100%

5. Reumatická horúčka 50% a 100%
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SKUPINA 3 – KRITICKÉ CHOROBY SÚVISIACE S ĎALŠÍMI HLAVNÝMI ORGÁNMI A FUNKCIAMI
6. Konečná (terminálna) fáza zlyhania obličiek 100%

7. Transplantácia životne dôležitého orgánu 100%

8. Chronická vírusová hepatitída 100%

9. Cukrovka

10. Cystická fibróza

11. Závažné popáleniny 100%

SKUPINA 4 – KRITICKÉ CHOROBY SÚVISIACE S NERVOVÝM SYSTÉMOM
12. Poliomyelitida (mozgová obrna) 100%

13. Bakteriálna meningitída 100%

14. Encefalitída 100%

15. Epilepsia 25%, 100%

16. Kóma 100%

17. Tetanus 100%

18. Paralýza 25%, 50%,100%

19. Nezhubný nádor mozgu 100%

SKUPINA 5 – OSTATNÉ KRITICKÉ CHOROBY
20. Hluchota 25%, 50%,100%

21. Slepota 25%, 50%,100%

22. Ochorenie HIV získané pri transfúzii krvi 100%

23. Ochorenie HIV získané pri výkone povolania 100%

24. Ochorenie HIV získané pri fyzickom napadnutí alebo pri poskytovaní laickej prvej pomoci pri
dopravnej nehode 100%

25. Strata reči 100%

26. Aplastická anémia 50% a 100%

 Maximálne plnenie z jednej skupiny je 100% z poistnej sumy. Po výplate 100% zaniká nárok na akékoľvek 
ďalšie poistné plnenie v rámci danej skupiny. 
 Ak bude v rámci jednej skupiny vyplatené poistné plnenie vo výške 25% alebo 50% z poistnej sumy a dôjde 
k vzniku nároku na plnenie s vyšším ohodnotením z tej istej skupiny, bude vyplatené poistné plnenie vo 
výške rozdielu medzi pôvodným a novým ohodnotením. 

 Celková výška plnenia z poistenia môže byť až 500%  poistnej sumy, maximálne 100% z každej skupiny. 

PRÍKLAD
Poistenému bolo vyplatené poistné plnenie za diagnózu Rakovina mierneho rozsahu zo Skupiny 1 – Nádory vo výške 25% 
poistnej sumy. Následne bude poistenému diagnostikovaná rakovina stredného rozsahu z tej istej skupiny ohodnotená 
50% poistnej sumy. Poistenému vyplatíme poistné plnenie za druhú poistnú udalosť z tej istej skupiny vo výške rozdielu 
medzi prvým a vyšším ohodnotením, t. j. 25% (50% - 25%).

100%

100%
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Parametre poistenia
Poistné podmienky VPPÚCH, CICH, Tabuľka detských kritických chorôb

Vstupný vek
Poistené dieťa 

0 - 17 rokov

Maximálny výstupný vek 25 rokov

Poistná suma
 Minimálna – Maximálna

1 500 € - 40 000 €

Poistné Poistné závisí od variantu poistenia.

Čakacia lehota 

   Čakacia lehota je pre oba varianty poistenia 2 mesiace a plynie od začiatku 
poistenia. 

Čakacia lehota na  stanovenie ďalšieho kritického ochorenia z rovnakej skupiny je 12 
mesiacov. Ak nastane ďalšie kritické ochorenie v rámci inej skupiny a bez priamej súvis-
losti s predchádzajúcou poistnou udalosťou, táto čakacia lehota sa neuplatňuje.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa vzťahuje oslobodenie od platenia poistného, ak je v poistnej 
zmluve dojednané.

Koniec poistenia Poistenie končí v 25. roku veku poistenej osoby, alebo výplatou poistného plnenia v 
celkovej výške 500% poistnej sumy CI Gold, CI Platinum.
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Varianty poistenia 
Klient si môže nakombinovať nasledujúce varianty poistenia:: 

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je pri variante:
• Invalidita od 41% - invalidita poisteného z dôvodu úrazu alebo choroby s mierou poklesu 41% - 100%
• Invalidita od 71% - invalidita poisteného z dôvodu úrazu alebo choroby s mierou poklesu 71% - 100%

  Jednotlivé varianty invalidity ako aj formy výplaty poistného plnenia je možné zvoliť súčasne a to do 
maximálnej kumulatívnej výšky poistných súm.

Poistenie invalidity je určené ekonomicky aktívnym osobám, na zabezpečenie finančnej istoty, v prípade 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ak bude poistený uznaný invalidným, prostriedky z 
poistenia mu pomôžu zvládnuť novú  situáciu, udržať si pôvodnú životnú úroveň, zabezpečiť finančné 
prostriedky na nákup liečebných pomôcok, dodatočnú liečbu, prípadne nevyhnutnú úpravu bytu.

Poistenie je určené neprofesionálnym klientom vo veku od 18 do 65 rokov.

Výhody poistenia

Invalidita
(PIS)

•  Poistený nemusí mať priznaný invalidný dôchodok, stačí rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní 
invalidity

• Rôzne kombinácie  variantov poistenia a foriem výplaty poistnej sumy
• Výplata poistného plnenia v jednej splátke
• Možnosť uzatvoriť aj do veku 70 rokov
• Poistenie kryje aj invaliditu následkom duševných a psychických porúch

Varianty invalidity Forma výplaty poistného plnenia Doba krytia

Invalidita od 41% - 100%
jednorazová výplata

konštantná poistná suma 

do 65, do 70 rokovklesajúca poistná suma

mesačná výplata konštantná poistná suma 

Invalidita od 71% - 100%
jednorazová výplata

konštantná poistná suma 

do 65, do 70 rokovklesajúca poistná suma

mesačná výplata klesajúca poistná suma
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  Invalidita musí nastať počas doby trvania poistenia, resp. rozhodnutie o uznaní invalidity musí nadobudnúť 
právoplatnosť počas doby trvania poistenia, po uplynutí čakacej lehoty a počas života poisteného.

  Invalidita musí byť spôsobená následkom úrazu, ktorý nastal prvýkrát až po dátume začiatku poistenia 
alebo následkom choroby, ktorej príznaky sa prejavili prvýkrát až po dátume začiatku poistenia.

  Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme deň vzniku invalidity uvedený v právoplatnom rozhodnutí 
Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity. 

Parametre poistenia
Poistné podmienky VPPÚCH, PIS

Vstupný vek 18 – 60, 65 rokov

Maximálny výstupný vek 65 rokov alebo 70 rokov

Poistná suma
Minimálna  – Maximálna

Jednorazová výplata 1 000 € - 300 000 €

Mesačná výplata 15 € - 1 000 €

    Max. kumulatívna výška poistných súm pre všetky dojednané varianty PIS 
≤ 300 000 € (t. j. jednorazová výplata konštantná PS + Jednorazová výplata 
klesajúca PS + [(12 x mesačná výplata) x 0,5 x poistná doba] ≤ 300 000 €.)

   Max. poistná suma jednorazovej výplaty alebo mesačnej výplaty závisí od 
výšky čistého ročného príjmu poistenej osoby.

   Max. kumulatívna výška poistných súm pre poistenie PIS pre klientov  
bez pravidelného príjmu (nezamestnaní, ženy na materskej, študenti) je 
40 000 € (jednorazová + mesačná výplata), pričom max. výška mesačnej 
výplaty je 200 €.

Poistné Poistné závisí od zvoleného variantu poistenia, vstupného veku poisteného a zvolenej 
doby poistenia.

Čakacia lehota 

18 mesiacov, v prípade úrazu sa neuplatňuje.

    Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme rozhodnutie Sociálnej 
poisťovne o uznaní invalidity.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa nevzťahuje oslobodenie od platenia poistného, preto sa poistné za 
PIS nezapočítava do výpočtu poistného za W, resp. CPA.

Koniec poistenia Poistenie končí v 70. roku veku poistenej osoby, resp. v 65 roku veku v závislosti od 
dohodnutej poistnej doby.
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Poistenie je určené osobám vo veku 0 - 79 rokov a slúži na pokrytie výdavkov súvisiacich s hospitalizáciou 
poisteného, napríklad na uhradenie nadštandardnej izby a ďalších výdajov súvisiacich s hospitalizáciou.

Parametre poistenia

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistenému v prípade hospitalizácie vyplatíme denné odškodné vo výške dohodnutej poistnej sumy od 1. dňa 
hospitalizácie až do 365. dňa hospitalizácie, za predpokladu, že jeho hospitalizácia bude trvať nepretržite po dobu viac 
ako 24 hodín.

  Poistenému, ktorý je hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti, vyplatíme za toto obdobie 
2-násobné poistné plnenie.

  Poistenému, ktorý je hospitalizovaný 10 a viac dní, vyplatíme za obdobie od 10. dňa 1,5-násobné poistné 
plnenie.

Výhody poistenia

Poistné podmienky VPPÚCH 3, H N3

Vstupný vek
Poistené dieťa Dospelý poistený

0 – 17 rokov 18 – 64, 79 rokov

Maximálny výstupný vek 25 rokov 65 alebo 80 rokov

Poistná suma
Minimálna - Maximálna

7,5 € - 150 €

Poistné Poistné závisí od vstupného veku poisteného a od zvolenej poistnej doby.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa vzťahuje oslobodenie od platenia poistného, ak je v poistnej 
zmluve dojednané.

Koniec poistenia Poistenie končí v 80. roku alebo 65. roku veku poistenej osoby, v závislosti od zvolenej 
poistnej doby, resp. v 25. roku veku poisteného dieťaťa.

Čakacia lehota 2 mesiace

Hospitalizácia 
(H)

• Poistné plnenie vyplácame už od 1. dňa hospitalizácie až do 365. dňa hospitalizácie
• V prípade hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti vyplatíme 2-násobok poistnej sumy
• V prípade hospitalizácie trvajúcej viac ako 10 dní od 10. dňa vyplatíme 1,5-násobok poistnej sumy
• Čakacia lehota len dva mesiace 
• Možnosť uzatvoriť  aj do veku 80 rokov
• Poistné krytie kdekoľvek na svete
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Poistenie je určené osobám vo veku 0 - 69 rokov a slúži na pokrytie výdavkov súvisiacich s chirurgickým 
zákrokom. Prostriedky z poistného plnenie nahradia ušlý príjem počas pracovnej neschopnosti v dôsledku 
chirurgického zákroku, nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a ďalšie výdaje súvisiace so zákrokom. 

Poistenie je určené neprofesionálnym klientom.

Parametre poistenia

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistenému v prípade chirurgického zákroku vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy, uvedené pre daný chirurgický 
zákrok v Tabuľke ocenenia chirurgických zákrokov (príloha poistných podmienok).

  Chirurgický zákroku je operácia alebo zákrok s invazívnym zásahom do tkaniva, vykonaný v lokálnej 
alebo celkovej anestézii kvalifikovaným lekárom. Za chirurgický zákrok sú považované aj endoskopické 
vyšetrenia/zákroky, punkcie uvedené v Tabuľke ocenenia chirurgických zákrokov, a chirurgická liečba 
popálenín II. – III. stupňa pokrývajúcich viac ako 4,5% telesného povrchu.

Výhody poistenia

Poistné podmienky VPPÚCH, S, Tabuľka ocenenia chirurgického zákroku

Vstupný vek
Poistené dieťa Dospelý poistený

0 – 17 rokov 18 – 64, 69 rokov

Maximálny výstupný vek 25 rokov 65 alebo 70 rokov

Poistná suma
Minimálna - maximálna  

750 € - 15 000 €  

Poistné Poistné závisí od vstupného veku poisteného a od zvolenej poistnej doby.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa vzťahuje oslobodenie od platenia poistného, ak je v poistnej 
zmluve dojednané.

Koniec poistenia

Poistenie končí v 65. roku alebo 70. roku veku poistenej osoby,  v závislosti od zvolenej 
poistnej doby, resp. v 25. roku veku poisteného dieťaťa.

   Poistenie nekončí vyplatením 100 % poistnej sumy.

Čakacia lehota 2 mesiace

Chirurgický zákrok 
(S)

• Čakacia lehota len dva mesiace 
• Možnosť uzatvoriť  aj do veku 80 rokov
• Chirurgický zákrok, ktorý nie je uvedený v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením
• Poistné krytie kdekoľvek na svete

  V súvislosti s tehotenstvom, umelým oplodnením, potratom, pôrodom a s ich priamymi alebo nepriamymi 
následkami, je čakacia lehota 12 mesiacov od začiatku poistenia.
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Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistenému v prípade zlomeniny alebo popáleniny spôsobenej úrazom vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy 
uvedené v Tabuľke ocenenia zlomenín a popálenín (Príloha č. 6 poistných podmienok).

  Pri viacerých zlomeninách pri jednom úraze sa poistné plnenie určí ako súčet poistných plnení za 
jednotlivé zlomeniny / popáleniny až do výšky celkovej poistnej sumy.

Poistenie je určené pre osoby od 0 do 79 rokov, ktoré si chcú zabezpečiť finančnú ochranu pre prípad 
najčastejších úrazových zranení, ktorými sú práve zlomeniny, či už ide o jednoduché, otvorené alebo viac 
početné zlomeniny. Poistné plnenie je poskytované bez nutnosti hospitalizácie poisteného a posudzovania 
trvalých následkov. Súčasťou poistnej ochrany je aj krytie popálenín.

Poistenie je určené neprofesionálnym klientom.

Výhody poistenia

Zlomeniny  
a popáleniny (BBB)

•  Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, trvalých následkov, alebo práceneschopnosti.
•  Najširšie krytie zlomenín (kryté sú aj prasknuté kosti bez nutnosti sadry).
•  Poistenie kryje popáleniny I. až III. stupňa akéhokoľvek rozsahu.
•  Maximálny výstupný vek 80 rokov pre dospelého a 25 rokov pre poistené dieťa.
•  Zlomeniny a popáleniny, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením.

Parametre poistenia
Poistné podmienky VPPÚCH, BBB, Tabuľka ocenenia zlomenín a popálenín.

Vstupný vek
Dospelý poistený Poistené dieťa

18 - 79 rokov 0 -17 rokov

Maximálny výstupný vek 
Dospelý poistený Poistené dieťa

80 rokov 25 rokov

Poistná suma
Dospelý poistený Poistené dieťa

350 € - 7 500 € 350 € - 7 500 €

Poistné Poistné za toto poistenie závisí od rizikovej skupiny.

Oslobodenie od platenia 
poistného Na toto poistenie sa nevzťahuje oslobodenie od platenia poistného.

Koniec poistenia

Poistenie končí v 80. roku veku poistenej osoby, resp. v 25 roku veku poisteného  
dieťaťa.

  Poistenie nekončí vyplatením 100 % poistnej sumy. 
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Poistná udalosť a poistné plnenie 
A) Trvalé následky úrazu 
– poistnou udalosťou je úraz poisteného dieťaťa, následkom ktorého sú trvalé následky. Poistenému (zákonnému 
zástupcovi) v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy uvedené pre dané poškodenie v 
Tabuľke ocenenia trvalých následkov úrazu.

  Ak trvalé následky vznikli následkom úrazu poisteného počas pobytu v škole, materskej škole alebo počas 
školských prázdnin, vyplatíme poistenému 2 – násobok poistného plnenia.

B) Zlomeniny a popáleniny 
– poistnou udalosťou je zlomenina alebo popálenina spôsobená úrazom poisteného. Poistenému (zákonnému 
zástupcovi) v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy podľa Tabuľky ocenenia zlomenín a 
popálenín.

  Poistná suma pre poistenie zlomenín a popálenín sa automaticky navyšuje každé 3 roky, až do 3-násobku 
dohodnutej poistnej sumy, pričom poistné zostáva nezmenené.

C) Chirurgický zákrok a špecifické chirurgické ošetrenie 
– poistnou udalosťou je chirurgický zákrok, ktorý podstúpi poistené dieťa, z dôvodu úrazu a/alebo choroby. Poistenému 
v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy, uvedené pre daný chirurgický zákrok v Tabuľke 
chirurgických zákrokov.

  Poistenie kryje aj liečbu a naprávanie zlomenín a vykĺbenín.

Poistenie Moje dieťa je určené deťom vo veku 0 - 17 rokov, na zabezpečenie poistnej ochrany pre prípad 
úrazu alebo choroby dieťaťa. Poistenie pozostáva z krytia pre prípad trvalých následkov úrazu, zlomenín  
a popálenín, hospitalizácie a chirurgického zákroku.

Poistenie je určené neprofesionálnym klientom.

Výhody poistenia

Moje dieťa 
(MCH)

•  2-násobné krytie pre prípad trvalých následkov úrazu, ktorý sa stane v škole, škôlke, alebo počas 
akýchkoľvek oficiálnych prázdnin

•  Rastúca poistná ochrana pre prípad zlomenín a popálenín
•  2-násobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie na JIS a v prípade hospitalizácie následkom úrazu, 

ktorý sa stane v škole, škôlke, alebo počas akýchkoľvek oficiálnych prázdnin
•  10-násobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie následkom úrazu v zahraničí
•  Zľava v závislosti od počtu detí poistených a zmluve
•  Čakacia lehota pre krytia v prípade choroby len dva mesiace



24

D) Hospitalizácia 
– poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného z dôvodu úrazu a/alebo choroby. Poistenému (zákonnému zástupcovi) 
v prípade poistnej udalosti vyplatíme denné odškodné vo výške dohodnutej poistnej sumy od 1. dňa hospitalizácie až do 
365. dňa hospitalizácie.

  V prípade hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti, hospitalizácie z dôvodu úrazu, ktorý sa 
stal počas pobytu v škole, materskej škole alebo počas školských prázdnin, vyplatíme za toto obdobie 
2-násobné denné odškodné. V prípade hospitalizácie následku úrazu v zahraničí (mimo územia SR), 
vyplatíme za túto hospitalizáciu 10-násobné denné odškodné až do výšky 5 000 €.

Parametre poistenia

Poistné podmienky
VPPÚCH, MCH, Tabuľka ocenenia trvalých následkov úrazu, 
Tabuľka ocenenia zlomenín a popálenín, 
Tabuľka chirurgických zákrokov a špecifických chirurgických ošetrení

Vstupný vek
Poistené dieťa

0 -17 rokov

Maximálny výstupný vek 25 rokov

Poistná suma  

Poistné

Čakacia lehota 2 mesiace pre chirurgický zákrok a hospitalizáciu.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa vzťahuje oslobodenie od platenia poistného, ak je v poistnej 
zmluve dojednané.

Koniec poistenia Poistenie končí v 25. roku veku poisteného dieťaťa.

Poistné krytie

Variant poistenia

Šidielko Šidlo Maxišidlo

Poistná suma

Trvalé následky úrazu 10 000 € 10 000 € 15 000 €

Zlomeniny a popáleniny 500 € 500 € 750 €

Chirurgický zákrok 500 € 750 € 1 000 €

Hospitalizácia – 5 € 10 €

Ročné poistné

Šidielko Šidlo Maxišidlo

47,50 € 65,00 € 96,25 €
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Varianty poistenia 
  V závislosti od potrieb a možností klienta, je možné zvoliť si nasledujúce varianty poistenia:

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby poisteného, počas ktorej zároveň poistený 
poberá náhradu príjmu od zamestnávateľa alebo nemocenské dávky podľa príslušných právnych predpisov SR. 
Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme za každý deň pracovnej neschopnosti dennú dávku v dohodnutej výške.
Poistné plnenie vyplatíme poistenému spätne od 1. dňa pracovnej neschopnosti až po posledný deň pracovnej 
neschopnosti (vrátane), za predpokladu, že doba trvania pracovnej neschopnosti bola minimálne rovná alebo dlhšia ako 
odkladná lehota.

   Ak PN nastane následkom úrazu, v dôsledku ktorého bol poistený hospitalizovaný, skracuje sa odkladná 
lehota na 7 dní.

  Maximálna doba výplaty PN – maximálny počet dní pracovnej neschopnosti, za ktoré vyplatíme 
poistenému poistné plnenie pre každú poistnú udalosť.

 Odkladná lehota - minimálna dĺžka trvania PN, kedy vzniká nárok poisteného na poistné plnenie. 

Pracovná neschopnosť 
(PN)

Poistenie je určené neprofesionálnym klientom vo veku od 18 do 65 rokov, ktorých cieľom je zabezpečiť si 
finančnú istotu potrebnú v prípade výpadku príjmu z dôvodu pracovnej neschopnosti.

Poistenie nie je vhodné pre klientov, ktorí nemajú pravidelný príjem, resp. sú vo veku do 18 rokov alebo nad 
65 rokov.

Výhody poistenia
• Poistenie môžu uzatvoriť nielen zamestnanci, ale aj živnostníci a podnikatelia. 
• Pri PN následkom úrazu s následnou hospitalizáciou znížime odkladnú lehotu na 7 dní.
•  Pri PN následkom úrazu s následnou hospitalizáciou vyplatíme 3 x dennú dávku za každý deň 

hospitalizácie.
• Rovnaké sadzby aj pre zamestnancov v štátnej správe. 
• Tri typy sadzieb platenia poistného.
• Plníme po odkladnej lehote spätne od 1. dňa

Rozsah poistného krytia

Odkladná lehota (v dňoch) / Maximálna doba výplaty PN (v dňoch)

21/180 21/365 21/730

28/180 28/365 28/730
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Parametre poistenia
Poistné podmienky VPPÚCH, PN

Vstupný vek 18 – 64 rokov

Maximálny výstupný vek 65 rokov 

Poistná suma

Minimálna – Maximálna

5 – 100 €

Výška maximálneho denného odškodného závisí od výšky ročného príjmu poisteného:

   Príjem pre účely poistenia PN znamená:
   1. Ak je poisteným zamestnanec – hrubý ročný príjem poisteného zo závislej 

činnosti. V prípade dennej dávky viac ako 10 € je potrebné pri poistnej 
udalosti preukázať príjem potvrdením od zamestnávateľa.

  2. Ak je poisteným SZČO 
   a) ročný príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti po 

zdanení, t .j. čistý ročný príjem poisteného z podnikania, alebo 
   b) 40% z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak je 

to pre poisteného výhodnejšie ako príjem podľa bodu a). 
   V prípade dennej dávky viac ako 10 € je potrebné pri poistnej udalosti 

preukázať príjem výpisom z daňového priznania k dani z príjmov fyzických 
osôb za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo poistnej 
udalosti, vydaným a potvrdeným (odtlačkom pečiatky) príslušným daňovým 
úradom.

Ročný príjem (EUR) Max. výška 
denn. odškod- 
ného PN (EUR)

Zamestnanec SZČO
od do od do

4 860 5 999,99 4 860 5 159,99 10
6 000 8 399,99 5 160 6 863,99 10
8 400 10 799,99 6 864 8 555,99 10
10 800 13 199,99 8 556 10 235,99 10
13 200 15 599,99 10 236 11 915,99 10
15 600 17 999,99 11 916 13 607,99 13
18 000 20 399,99 13 608 15 287,99 18
20 400 22 799,99 15 288 16 967,99 23 
22 800 25 199,99 16 968 18 563,99 27 
25 200 27 599,99 18 564 20 147,99 32 
27 600 29 999,99 20 148 21 599,99 36 
30 000 32 399,99 21 600 23 315,99 41 
32 400 34 799,99 23 316 24 899,99 45 
34 800 37 199,99 24 900 26 483,99 49 
37 200 39 599,99 26 484 28 067,99 54 
39 600 41 999,99 28 068 29 363,99 58 
42 000 44 399,99 29 364 30 935,99 63 
44 400 46 799,99 30 936 32 759,99 67 
46 800 49 199,99 32 760 34 319,99 72 
49 200 51 599,99 34 320 36 083,99 76 
51 600 53 999,99 36 084 37 883,99 80 
54 000 56 399,99 37 884 39 683,99 86 
56 400 58 799,99 39 684 41 483,99 91 
58 800 61 199,99 41 484 43 283,99 96 
61 200 viac ako 61 200 43 284 viac ako 43 284 100 
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Poistné

Výška poistného závisí od vstupného veku poisteného, variantu poistenia a typu sadzby.
Klient si môže vybrať jednu z troch typov sadzieb:
• 5 ročnú - poistné sa mení každých 5 rokov podľa aktuálneho veku poisteného 
• 10 ročnú - poistné sa mení každých 10 rokov podľa aktuálneho veku poisteného 
• do 65 rokov veku - poistné je rovnaké počas celej poistnej doby

   5 a 10 ročná poistná sadzba umožňuje poistenému získať potrebnú poistnú 
ochranu, aj keď v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov, keďže 
tieto sadzby sú pri uzatvorení nižšie a po 5, resp. 10 rokoch sa zvyšujú.  
Pri 5 a 10 ročnej sadzbe taktiež platí poistná doba do 65 rokov  
a neprehodnocuje sa zdravotný stav počas trvania poistenia

Čakacia lehota 

Čakacia lehota je 2 mesiace a plynie od začiatku poistenia. Poistenému nevzniká nárok 
na poistné plnenie v súvislosti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej lehoty.

    V súvislosti s ochorením chrbtice alebo kĺbov je čakacia lehota 24 mesia-
cov od začiatku poistenia.

   V súvislosti s tehotenstvom, umelým oplodnením, potratom, pôrodom  
a s ich priamymi alebo nepriamymi následkami, je čakacia lehota  
12 mesiacov od začiatku poistenia.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa nevzťahuje oslobodenie od platenia poistného, preto sa poistné za 
PN nezapočítava do výpočtu poistného za W, resp. CPA.

Koniec poistenia Poistenie končí v 65. roku veku poistenej osoby.
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Parametre poistenia

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je úraz poistného a telesné poškodenie, ktoré si vyžiada liečbu pod dohľadom kvalifikovaného lekára 
a doba liečenia je minimálne 4 (štyri) po sebe nasledujúce dni. Poistným plnením je vyplatenie finančnej hotovosti, ktorá 
zodpovedá počtu dní nevyhnutného liečenia vynásobeného dohodnutou poistnou sumou. Poistné plnenie je vyplácané 
od 1. (prvého) dňa doby nevyhnutného liečenia následkov úrazu, ak doba nevyhnutného liečenia bude trvať viac ako  
4 (štyri) po sebe nasledujúce dni. 

    Ak telesné poškodenie nie je uvedené v oceňovaciej tabuľke, poistné plnenie bude určené na základe 
podobného telesného poškodenia.

    V prípade, že poistná udalosť nastane počas autonehody, bude poistenému vyplatené poistné plnenie vo 
výške dvojnásobku poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

 

Výhody poistenia

Poistné podmienky VPPÚCH, OC, Tabuľka ocenenia maximálnej doby liečenia úrazu.

Vstupný vek
Poistené dieťa Dospelý poistený

0 – 17 rokov 18 – 64, 79 rokov

Maximálny výstupný vek 25 rokov 65, 80 rokov

• Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, trvalých následkov, alebo práceneschopnosti
• Poistenie kryje úrazy s dobou liečenia nad 4 dni, plníme spätne od 1. dňa
• Dvojnásobné poistné plnenie pri dopravnej nehode 
• Telesné poškodenia, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením
• Možnosť uzatvoriť  aj do veku 80 rokov

Poistenie je určené osobám od 0 do 79 rokov a účelom poistenia je kompenzovať výpadok príjmu spojený 
s úrazom poisteného, alebo výpadok príjmu rodiča, ktorý sa stará o dieťa po úraze. Poistná ochrana 
pozostávajúca z krytia približne 600 úrazov a obsahuje nie len vážne úrazy ale aj tie, ktoré u poistenej osoby 
nevedú priamo k hospitalizácii alebo k potvrdenej pracovnej neschopnosti. 

Poistné plnenie nastáva už pri úrazoch s dobou liečenia nad 4 dni. 

Denné dávky liečenia 
úrazu (OC) 



29

Poistná suma

5 € - 20 €

Maximálna výška denného odškodného pre poistenie OC je závislá od príjmu poistenej 
osoby, viď tabuľka:

   Poistná suma pre OC môže byť maximálne vo výške 1/1000 poistnej sumy 
PI, PPI 500% alebo PPI 1000%.

Poistné Poistné závisí od rizikovej skupiny a od zvolenej poistnej doby.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa nevzťahuje oslobodenie od platenia poistného, preto sa poistné 
za OC nezapočítava do výpočtu poistného za W, resp. CPA.

Koniec poistenia Poistenie končí v 65. alebo 80. roku veku v závislosti od zvolenej poistnej doby, resp.  
v 25. roku veku poisteného dieťaťa.

Minimálna hrubá mzda 
zamestnanec

Minimálny príjem 
SZČO

Maximálna 
PS

Bez príjmu  10

5 000 5 244 10

6 000 5 244 10

7 000 5 892 10

8 000 6 588 10

9 000 7 284 10

10 000 7 992 11

11 000 8 700 12

12 000 9 396 13

13 000 10 096 14

14 000 10 803 16

15 000 11 502 20



30

Poistná udalosť a poistné plnenie
A) Poistenie ženských kritických chorôb (WDE)
  Poistnou udalosťou je diagnostikovanie kritickej choroby, ktorá je krytá pre aktuálny vek poistenej (viď 

Tabuľku ženských kritických chorôb), za predpokladu, že poistená bude nažive po uplynutí 30 dní od dátumu 
diagnostikovania choroby.

  Poistné plnenie - v prípade prvej poistnej udalosti vyplatíme poistenej príslušné percento dohodnutej poistnej sumy 
v závislosti od diagnostikovanej choroby. V prípade druhej poistnej udalosti poistenej vyplatíme polovicu príslušného 
percenta dohodnutej poistnej sumy.

  Poistenie kryje aj druhú poistnú udalosť.

  Rastúca poistná ochrana s vekom poistenej

Poistenie je určené ženám, ktoré sa chcú finančne zabezpečiť pre prípad zložitých životných situácií, ako je 
diagnostikovanie závažného ochorenia, alebo komplikácie počas tehotenstva.

Žena sa tak môže sústrediť na to najdôležitejšie, na rýchle uzdravenie a nemusí si robiť starosti s prípadnou 
práceneschopnosťou, zabezpečením starostlivosti o deti, zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu.

Výhody poistenia

Fakty

• ochrana pre najčastejšie sa vyskytujúce ženské závažné ochorenia
• rastúca poistná ochrana s vekom poistenej
• krytie druhej diagnózy
• NOVÉ voliteľné doplnkové poistenie komplikácií v tehotenstve a pri pôrode

• Rakovina prsníka je najčastejšie nádorové ochorenie žien na Slovensku
 –  každoročne pribudne 2 650 nových prípadov
 –  počet diagnostikovaných vo veku 25 – 40 vzrástol o 30%
•  Rakovina krčka maternice je druhou najčastejšou formou rakoviny.
 –  postihuje ženy najčastejšie vo veku od 15 do 45 rokov.
•  Nádorové ochorenia ženských orgánov tvoria viac ako 50% všetkých nádorových ochorení žien v aktívnom 

veku
Dobrá správa je, že sa jedná o najľahšie diagnostikované a liečiteľné závažné ochorenia

Poistenia ženských 
kritických chorôb (WDE)

Poistenie ženských kritických chorôb poskytuje ženám ochranu pre prípad najčastejšie sa vyskytujúcich 
ženských závažných ochorení, ktoré postihujú čoraz viac žien v aktívnom veku.
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AKTUÁLNY VEK POISTENEJ / KRYTÉ DIAGNÓZY /% PLNENIA Z PS
(pre definície diagnóz viď Tabuľku ženských krtických chorôb)

18 - 34 35 -44 45 - 65

  Rakovina ženských orgánov 100%

  Rakovina 100%

  Srdcový infarkt 20%

 Rakovina ženských orgánov 100% Cievna mozgová príhoda 20%

Rakovina ženských orgánov 100% Rakovina 100% Závažná osteoporóza 20%

   TYP: Uzatvorte poistenie WDE spolu s poistením CI a klienka tak bude krytá na dvojnásobnú poistnú 
sumu pre najčastejšie sa vyskytujúce ženské závažné ochorenia.

PRÍKLAD: 
Poistená má uzatvorené poistenie WDE s poistnou sumou 10 000 EUR. V 35. roku veku
jej bude diagnostikovaná rakovina prsníka, vyplatíme jej poistné plnenie z prvej poistnej udalosti vo
výške 100% dohodnutej poistnej sumy, t. j. 10 000 EUR. V 45. roku veku poistená utrpí srdcový infarkt,
vyplatíme jej 50% z príslušného percenta pre danú diagnózu, t. j. 10% dohodnutej poistnej sumy, čo je
1 000 EUR a poistenie zanikne.

B) Poistenie komplikácii v tehotenstve a pri pôrode (RM)
 a.    Hospitalizácia v prípade rizikového tehotenstva – poistnou udalosťou je hospitalizácia poistenej z dôvodu 

komplikácií súvisiacich s tehotenstvom, ktorá trvá minimálne päť dní bez prerušenia.

   V prípade opakovaných hospitalizácií poistenej počas jedného gestačného mesiaca bude poistné 
plnenie vyplatené len jedenkrát.

  V prípade poistnej udalosti poistenej vyplatíme mesačnú výplatu vo výške dohodnutej poistnej sumy.

  Mesačná výplata bude vyplatená maximálne trikrát počas jedného tehotenstva.

PRÍKLAD: 

   Poistená dostane mesačnú výplatu za hospitalizáciu č1 v prípade, že hospitalizácia trvá minimálne 5 dní. Za 
druhú hospitalizáciu nebude vyplatené poistné plnenie, keďže druhá hospitalizácia nastala v rámci mesiaca, za 
ktorý už bolo vyplatené plnenie. Za tretiu hospitalizáciu taktiež vyplatíme poistenej mesačnú výplatu, keďže 
hospitalizácia zasahuje do ďalšieho gestačného mesiaca a trvá minimálne 5 dní.

 b.  Hospitalizácia matky na JIS po pôrode - poistnou udalosťou je hospitalizácia poistenej na JIS v priamej 
súvislosti s pôrodom. V prípade poistnej udalosti poistenej vyplatíme denné odškodné vo výške dohodnutej 
poistnej sumy od 1. dňa hospitalizácie až do 30. dňa hospitalizácie na JIS, za predpokladu, že hospitalizácia trvá 
nepretržite viac ako 24 hodín.

   Ak je poistená hospitalizovaná na JIS po sekcii, poistné plnenie vyplatíme za predpokladu, že 
hospitalizácia trvá nepretržite viac kao 48 hodín, spätne od 1. dňa.

1. poistné plnenie
- mesačná výplata za gestačný

mesiac v ktorom nastala
hospitalizácia

2. poistné plnenie
- mesačná výplata za gestačný

mesiac v ktorom nastala
hospitalizác

Hosp. č1 Hosp. č3Hosp. č3
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 Poistenie WDE Poistenie RM

Poistné podmienky OPP WDE OPP RM

Vstupný vek 18 – 64 rokov 18 – 45 rokov

Maximálny výstupný vek 65 rokov 50 rokov

Poistná suma

Min. 10 000 €

Max. 250 000 €
  

   Poistné sumy pre doplnkové poistenie RM budú automaticky 
vypočítané IsMetom

Poistné Minimálne poistné pre WDE spolu s RM je 60 €/ ročne.

Čakacia lehota

Pre 1. poistnú udalosť
3 mesiace
Pre 2. poistnú udalosť
18 mesiacov

10 mesiacov

 Čakacia lehota 
 pre druhú 
poistnú udalosť 
sa neuplatňuje, ak 
druhá poistná udalosť 
nastala v súvislosti s 
kritickou chorobou z 
inej skupiny, ako prvá 
poistná udalosť, pričom 
kritické choroby sú 
rozdelené do skupín 
nasledovne:

Skupina 1 Skupina 2

Rakovina ženských 
orgánov Srdcový infarkt

Rakovina Cievna mozgová príhoda

Oslobodenie od platenia
poistného Áno

Koniec poistenia

Poistenie končí  
v 65. roku veku poistenej, 
alebo vyplatením plnenia 
za druhú poistnú udalosť

Poistenie končí v 50. roku  
veku poistenej

Viazaná na poistnú sumu WDE:

Vek 18 - 35 Vek 36 - 45

A. 1 % x PS D. A. 1 % x PS D.

B. 0,1 % x PS D. B. 0,1 % x PS D.

C. 0,05 % x PS D. C. 0,05 % x PS D.

D. 4 x PS WDE D. 4 x PS WDE

Parametre poistenia WDE a RM

 c.  Hospitalizácia novorodenca na JIS - poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného novorodenca na JIS do 
72 hodín po pôrode. V prípade poistnej udalosti vyplatíme denné odškodné vo výške dohodnutej poistnej sumy 
od 1. dňa hospitalizácie na JIS, za predpokladu, že hospitalizácia trvá nepretržite viac ako 24 hodín.

 d.  Smrť matky pri pôrode - poistnou udalosťou je smrť poistenej v priamej súvislosti s tehotenstvom a/alebo 
pôrodom a ich komplikáciami, ktorá nastane najneskôr do 90 dní od pôrodu. V prípade poistnej udalosti 
oprávnej osobe vyplatíme poistnú sumu dohodnutú v zmluve.
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Poistenie je určené osobám od 0 do 79 rokov a účelom poistenia je kompenzovať výpadok príjmu spojený 
s úrazom, ktorého liečenie trvá viac ako 14 dní. Ak je poistené dieťa, účelom poistenia je kompenzovať 
výpadok príjmu rodiča  spojený s ošetrovaním dieťaťa po úraze. ktorého liečenie trvá viac, ako 14 dní.

Parametre poistenia

Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je úraz poistného a telesné poškodenie, ktoré si vyžiada liečbu pod dohľadom kvalifikovaného lekára 
a doba liečenia je viac ako 14 (štrnásť) po sebe nasledujúcich dní. Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme 
poistné plnenie vypočítané ako príslušné percento z poistnej sumy pre dané poškodenie uvedené v Tabuľke ocenenia 
bolestného za liečenie úrazu, ktorá je prílohou poistných podmienok.

   Ak telesné poškodenie nie je uvedené v oceňovaciej tabuľke, poistné plnenie bude určené na základe 
podobného telesného poškodenia.

Výhody poistenia

Poistné podmienky VPPÚCH, OCP, Tabuľka ocenenia bolestného za liečenie úrazu.

Vstupný vek
Poistené dieťa Dospelý poistený

0 – 17 rokov 18 – 64, 79 rokov

Maximálny výstupný vek 25 rokov 65, 80 rokov

Poistná suma

1 800 € - 3 600 €

   Poistná suma pre OCP môže byť maximálne vo výške 1/2 poistnej sumy PI, 
PPI 500% alebo PPI 1000%.

Poistné Poistné závisí od rizikovej skupiny a od zvolenej poistnej doby.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa nevzťahuje oslobodenie od platenia poistného, preto sa poistné  
za OCP nezapočítava do výpočtu poistného za W, resp. CPA.

Koniec poistenia

Poistenie končí v 65. alebo 80. roku veku v závislosti od zvolenej poistnej doby, resp.  
v 25. roku veku poisteného dieťaťa.

   Poistenie nekončí vyplatením 100 % poistnej sumy.

Bolestné za liečenie 
úrazu (OCP)

• Výška poistnej sumy nie je naviazaná na príjem poisteného
• Poistné plnenie je vyplatené bez nutnosti hospitalizácie, trvalých následkov, alebo práceneschopnosti
• Telesné poškodenia, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke plníme pripodobnením
• Možnosť uzatvoriť  aj do veku 80 rokov
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Poistná udalosť a poistné plnenie 
Poistnou udalosťou je vznik nižšie uvedených akútnych, komplikovaných a vážnych zdravotných stavov a/alebo chorôb 
poisteného, počas trvania jeho poistenia. Poistenému bude v prípade vzniku poistnej udalosti poskytnutá konzultácia, 
za účelom získania posudku ďalšieho lekára alebo zdravotného špecialistu z WorldCare konzorcia (sieť zdravotníckych 
centier v USA, lekárov a zdravotných špecialistov, organizovaných spoločnosťou WorldCare).

ZOZNAM KRYTÝCH DIAGNÓZ A STAVOV:

LEKÁRSKA KONZULTÁCIA ZAHŔŇA:
a)  poskytnutie lekárskeho posudku, týkajúceho sa jeho existujúcej diagnózy,
b)  poskytnutie lekárskeho posudku k obrazovej dokumentácii z vyšetrenia počítačovou tomografiou (CT sken), 

magnetickou rezonanciou (MRI sken), k výsledku röntgenového vyšetrenia, vyšetrenia pozitrónovou emisnou 
tomografiou (PET sken), ultrasonografického vyšetrenia, a/alebo poskytnutie lekárskeho posudku k laboratórnym 
výsledkom, výsledkom patologického/histologického vyšetrenia (histo-patologické vzorky na sklíčkach) vrátane 
vzoriek kože, alebo k digitálnym fotografiám, týkajúcim sa diagnózy,

c)  poskytnutie následneho lekárskeho posudku,
d)  poskytnutie lekárskeho posudku k existujúcemu liečebnému postupu, ako aj prípadný návrh alternatívneho 

liečebného postupu v súvislosti s diagnózou,
e)  uskutočnenie konferenčného telefonického hovoru medzi ošetrujúcim lekárom poisteného a lekárom z konzorcia, ak 

je to potrebné z dôvodu upresnenia/vyjasnenia prípadných nezrovnalostí týkajúcich sa konzultácie.

1.  Rakovina
2.  Infarkt myokardu
3.  Alzheimerova choroba
4  Parkinsonova choroba
5  Nezhubný nádor mozgu
6  Choroba vencovitých tepien srdca 

vyžadujúca chirurgický zákrok
7  Cievna mozgová príhoda
8  Sclerosis multiplex
9  Kóma
10  Ochrnutie
11  Výmena bedrového alebo 

kolenného kĺbu

12  Hluchota
13  Chronická obštrukčná pľúcna 

choroba
14  Emfyzém
15  Závažné zápalové ochorenie čriev
16  Chronické ochorenie pečene
17  Zlyhanie obličiek
18  Chronická bolesť v oblasti panvy
19  Cukrovka
20  Tromboflebitída a embólia
21  Amputácia končatiny (minimálne 

nad zápästím alebo nad členkom)
22  Reumatoidná artritída

23  Malígny melanóm
24  Ťažké popáleniny
25  Náhla slepota spôsobená 

chorobou
26  Transplantácia životne dôležitého 

orgánu
27  Neurodegeneratívne ochorenia
28  AIDS
29  Iné podobné život ohrozujúce 

zdravotné stavy alebo choroby

Poistenie Lekárske konzultácie je určené pre osoby od 0 do 64 rokov a prináša poistenému možnosť 
konzultovať zdravotný stav so zástupcami špecializovaných medicínskych centier a kliník z USA (WorldCare 
konzorcium) a zároveň mu poskytnúť pokoj a istotu, že spôsob liečby je vybraný správne a efektívne.

Poistenie je určené neprofesionálnym klientom.

Výhody poistenia

Lekárske konzultácie 
(TM)

•  Rozšírený rozsah diagnóz, ktoré môže poistený konzultovať.
•  Vstupný vek už od 0 mesiacov.
•  Možnosť konzultovať až dve diagnózy počas roka a až šesť počas trvania poistenia.
•  Poistený vstupuje do poistenia bez ocenenia rizika.
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Poistné podmienky VPPÚCH, TM

Vstupný vek
Dospelý poistený Poistené dieťa

18 - 64 rokov 0 - 17 rokov

Maximálny výstupný vek 
Dospelý poistený Poistené dieťa

65 rokov 25 rokov

Poistné    Výška poistného nezávisí od vstupného veku poisteného.

Ročné poistné je 13,20 €.

Čakacia lehota Čakacia doba je dva mesiace od začiatku poistenia.

Oslobodenie od platenia 
poistného

Na toto poistenie sa nevzťahuje oslobodenie od platenia poistného, preto sa poistné 
za TM nezapočítava do výpočtu poistného za W, resp. CPA.

Koniec poistenia Poistenie končí v 65. roku veku poistenej osoby, resp. v 25 roku veku poisteného 
dieťaťa.

  V prípade poistnej udalosti je nutné kontaktovať zástupcu spoločnosti WorldCare na Slovensku na tel.čísle: 
+421 903 045 505.

Parametre poistenia
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1. Finančné ocenenie 
Finančný dotazník je potrebné vyplniť v prípade, že
•  poistné krytie pre prípad smrti presiahne sumu 500 000 EUR
•  poistné krytie pre prípad smrti úrazom presiahne sumu 600 000 EUR
•  poistné krytie pre prípad trvalých následkov úrazu presiahne sumu 600 000 EUR
pričom do tohto limitu sa započítavajú všetky existujúce krytia aj krytia v rozpracovaných projekciách.

2. Limity na lekársku prehliadku 
Nevyhnutnosť lekárskej prehliadky sa určuje v závislosti od vstupného veku výšky poistných súm zvlášť pre:
•  riziko smrti (všetky krytia pre prípad smrti)
•  riziko invalidity  
•  riziko kritických chorôb  (kritické choroby, karcinóm in situ, závažné komplikácie diabetes, ženské kritické choroby)

Posudzuje sa celková poistná suma za jednotlivé riziká, t. j. spočítajú sa poistné sumy na existujúcich zmluvách aj  
v rozpracovaných projekciách.

Pravidlá pre ocenenie 
rizika

LIMITY na lekárske prehliadky

Vek MX limity

Do 45 400 000 €

46 – 55 200 000 €

55 – 65 120 000 €

66 a viac 30 000 €


