
Responsible
Life

p o w e r e d  b y

VŠEOBECNÉ POISTNÉ 
PODMIENKY



NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., 
Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301, DIČ: 202 388 5314, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka č. 5851/B, IBAN pre platbu poistného: SK28 1111 0000 0011 6127 7013

 strana 2
www.novis.eu

Všeobecné poistné podmienky 
NOVIS „Responsible Life“

PRVÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet poistenia

1. Poistiteľ uzatvára s poistníkom životné po-
istenie pre prípad jeho úmrtia spojené s 
investovaním do vlastných fondov Poistiteľa 
(hlavné poistenie) a s možnosťou voľby pri-
poistení pre poistníka alebo iné poistníkom 
stanovené poistené osoby (pripoistenia).

2.  Minimálna poistná suma pre poistenie pre 
prípad smrti poistníka je 5 000 € počas 
celého obdobia trvania poistnej zmluvy s 
výnimkou automatického znižovania poistnej 
sumy podľa článku 21 bod 2. Za poistenie 
pre prípad smrti sa odpočítava zrážka za po-
istenie smrti podľa Sadzobníka pre poistné 
riziká.

3.  Pripoistenia je možné dohodnúť pre prípad:
a)  smrti pre ďalšiu poistenú osobu, 
b)  úrazu (smrť spôsobená úrazom, trvalé 

následky v dôsledku úrazu, rozšíre-
né úrazové krytie - doba nevyhnutnej 
liečby a práceneschopnosť v dôsledku 
úrazu),

c)  chorôb a operácií (kritické choroby, 
operácie v dôsledku choroby, prácene-
schopnosť a hospitalizácia),

d)  oslobodenia od povinnosti platiť poist-

né v prípade priznania invalidného dô-
chodku,

e)  invalidity.
4.  Za dohodnutné pripoistenia sa odpočítava 

poistné podľa Sadzobníka pre poistné riziká. 
Toto zahŕňa všetky náklady Poistiteľa.

Článok 2
Základné pojmy

1.  Poistenie je právny vzťah, pri ktorom poisti-
teľ preberá na seba záväzok, že poistenému 
alebo oprávnenej osobe poskytne poistné 
plnenie, ak nastane náhodná udalosť v po-
istnej zmluve bližšie označená (poistná uda-
losť).

2.  Poistná zmluva je dvojstranný právny 
úkon, ktorý tvorí písomný návrh na uzavretie 
poistnej zmluvy poistníka a oznámenie o pri-
jatí návrhu poistnej zmluvy poistiteľa. Poist-
nou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť 
v dohodnutom rozsahu plnenie, ak nastane 
náhodná udalosť v zmluve bližšie označená, 
a poistník sa zaväzuje platiť bežne platené 
poistné tak, ako bolo v poistnej zmluve do-
hodnuté a plniť ostatné zmluvné podmienky.

3.  Poistiteľ je NOVIS Insurance Company, 
NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS 
Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Po-
isťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2,  
811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301, zapí-

saná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5851/B, ďa-
lej a v komunikácii s poistníkom a poisteným 
sa môže používať skrátená forma NOVIS 
Poisťovňa alebo NOVIS.

4.  Poistník je osoba, ktorá uzatvorila s pois-
titeľom poistnú zmluvu a zaviazala sa platiť 
poistiteľovi poistné. Poistník nemusí byť to-
tožný s poisteným.

5.  Poistený je osoba, na ktorej život, zdravie 
alebo úraz sa poistenie vzťahuje. Poistený je 
nazývaný aj ako poistená osoba. 

6.  Oprávnená osoba je osoba určená poist-
níkom alebo určená v zmysle Občianskeho 
zákonníka, ktorá má v prípade smrti poiste-
ného právo na poistné plnenie.

7.  Vstupný vek je rozdiel medzi kalendárnym 
rokom dojednania poistného rizika a rokom  
narodenia poisteného. 

8.  Technický začiatok poistenia je deň 
uvedený ako technický začiatok poistenia v 
poistnej zmluve.

9.  Poistná doba je doba, na ktorú sa poiste-
nie uzatvára. Poistenie je možné uzavrieť na 
dobu neurčitú alebo na dobu určitú.

10.  Poistné je akákoľvek platba, ktorú platí po-
istník poistiteľovi v súlade s uzavretou poist-
nou zmluvou. Poistné sú aj platby vyžiadané 
poistiteľom v prípade, že poistník poskytol 
súhlas s inkasom platieb poistného zo svojho 
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účtu (napr. SEPA inkaso alebo platba kartou). 
11.  Bežne platené poistné (BPP) je pravi-

delne platené poistné dohodnuté v poistnej 
zmluve a splatné za každé poistné obdobie. 

12.  Poistné pre hlavné poistenie je poistné 
po odpočítaní poistného pre pripoistenia.

13.  Poistné pre pripoistenia je suma mesač-
ného poistného, ktoré prináleží poistiteľovi za 
dohodnuté pripoistenia.

14.  Celkové dohodnuté poistné je celková 
suma poistného, ktorú sa poistník zaväzu-
je uhradiť počas trvania poistnej zmluvy a 
predstavuje súčin bežne plateného poistné-
ho a počtu poistných období počas doby po-
vinnosti platiť poistné. Doba povinnosti platiť 
poistné je stanovená v článku 5 bod 5.   

15.  Zrážka z poistného účtu v zmysle článku 
8 bod 1 písm. c) a d) je finančná protihod-
nota za krytie poistných rizík dohodnutých v 
poistnej zmluve a  za  náklady  poistiteľa  v  
súvislosti s poistnou zmluvou, ktorá sa od-
počítava z poistného účtu.

16.  Poistné obdobie je časť poistnej doby, do-
hodnutá v poistnej zmluve, za ktoré sa platí 
bežne platené poistné. Pokiaľ nie je dohod-
nuté inak, poistným obdobím je kalendárny 
mesiac.

17.  Poistný rok je časový interval obsahujúci 
365 dní (v priestupnom roku 366 dní); začí-
na sa nultou hodinou dňa, ktorý sa zhoduje 
s dňom a mesiacom technického začiatku 
poistenia a končí sa uplynutím 365 dní (v 
priestupnom roku 366 dní).

18.  Poistná udalosť je skutočnosť dohodnutá 
v poistnej zmluve, ktorá nastala počas tr-
vania poistenia, za ktorú poistiteľ poskytuje 
poistné plnenie.

19.  Poistná suma je suma, z ktorej sa vychá-
dza pri určení výšky poistného plnenia.

20.  Kumulatívna poistná suma je súčet po-
istných súm všetkých poistných rizík dohod-
nutých v poistnej zmluve. Kumulatívna poist-
ná suma musí dosahovať minimálnu hranicu 
stanovenú poistiteľom.

21. Individuálna kumulatívna poistná 
suma je súčet poistných súm všetkých po-
istných rizík dohodnutých v poistnej zmluve 
pre jednu poistenú osobu. Individuálna ku-
mulatívna poistná suma musí dosahovať 
minimálnu hranicu stanovenú poistiteľom.

22.  Poistné plnenie je úhrada alebo iný v pe-
ňažnej hodnote vyjadriteľný výkon, ktorý po-
skytuje poistiteľ za poistnú udalosť dohod-
nutú v poistnej zmluve.

23.  NOVIS Poistný Fond je vlastný fond pois-
titeľa pozostávajúci z rôznych podkladových 
aktív, ktorý spravuje poistiteľ alebo osoba 
poverená poistiteľom. V komunikácii s poist-
níkom a poisteným môže byť NOVIS Poistný 
Fond v skrátenej podobe označený ako po-
istný fond. 

24.  Podielová jednotka je základná jednotka 
NOVIS Poistného Fondu a jej hodnota je kon-
štantne 1 €. 

25.  Poistný účet je účet, ktorý poistiteľ vedie 
pre každú poistnú zmluvu a na ktorom sú 
evidované podielové jednotky jednotlivých 
poistných fondov. 

26. Hodnota poistného účtu vyjadrená v 
eurách je identická s počtom podielových 
jednotiek, pretože hodnota jednotlivých po-
dielových jednotiek je konštantne 1 €. Počet 
podielových jednotiek na poistnom účte sa 
mení každý mesiac v zmysle procesu, ktorý 
je opísaný v článku 8. 

27. Alokačný pomer  je poistníkom určený 
pomer, v akom sa poistné umiestňuje do 
poistných fondov. 

28. Sociálna poisťovňa je Sociálna poisťovňa 
Slovenskej republiky, ktorá je v zmysle práv-
nych predpisov platných v Slovenskej repub-
like oprávnená rozhodovať v oblasti sociálne-
ho poistenia resp. sociálneho zabezpečenia.

29. Preddavok na poistné plnenie je úhrada, 
ktorú poskytuje poistiteľ pred uskutočnením 
dohodnutého plnenia, ak o to poistený požia-
da. Preddavok na poistné plnenie môže byť v 
skrátenej podobe označený ako preddavok.

30.  Čakacia doba je časový interval, o ktorý sa 
posúva začiatok poistnej ochrany pre poistné 
riziká. Prípady, kedy poistiteľ uplatňuje ča-
kaciu dobu a jej dĺžka pre jednotlivé poistné 
riziká je uvedená v článku 18 alebo v ustano-
veniach k príslušným poistným rizikám. 

31.  VPP sú tieto Všeobecné poistné pod mienky 
NOVIS „Responsible Life“ GTC-10200926.

32.  Technický vek poisteného je rozdiel medzi 
aktuálnym rokom a rokom jeho narodenia. 
Ak nie je uvedené inak, tieto VPP rozumejú 
vekom technický vek.

Článok 3
Uzavretie poistnej zmluvy

1.  Občiansky zákonník ustanovuje v § 791 
odsek 1, že pre právne úkony týkajúce sa 
poistenia je potrebná písomná forma, ak nie 
je v tomto zákone alebo v poistných pod-
mienkach ustanovené inak. V zmysle tohto 

zákonného ustanovenia je dohodnuté, že pre 
právne úkony týkajúce sa poistenia je použi-
teľná aj e-mailová komunikácia. Ak poistiteľ 
komunikuje v zmysle takejto dohody e-mai-
lom, musí používať e-mailovú adresu, ktorú 
poistník, alebo poistený uvedie v návrhu na 
uzatvorenie poistnej zmluvy alebo dodatku 
poistenej osoby alebo mu ju neskôr preuká-
zateľne oznámi.

2.  Poistná zmluva je uzatvorená okamihom, 
keď navrhovateľ dostane oznámenie o prijatí 
svojho návrhu.

3.  Poistiteľ vydá poistníkovi, ktorý s ním uzav-
rel poistnú zmluvu, poistku ako potvrdenie o 
uzavretí poistnej zmluvy. 

Článok 4
Začiatok a koniec poistenia

1.  Poistenie začína nultou hodinou dňa dohod-
nutého ako technický začiatok poistenia v 
poistnej zmluve, najskôr však nultou hodinou 
dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej 
zmluvy. 

2.  Poistenie sa končí buď uplynutím dohodnu-
tej poistnej doby dohodnutej v poistnej zmlu-
ve alebo smrťou poistníka. Smrťou poistníka 
alebo zánikom právnickej osoby, ktorá s 
poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, poist-
ná zmluva nezaniká, ak je podľa poistnej 
zmluvy poistená osoba odlišná od poistníka. 
V týchto prípadoch smrťou poistníka alebo 
zánikom právnickej osoby poistený vstupuje 
do pozície poistníka a platia nasledujúce pra-
vidlá:
a)  smrťou poistníka zanikajú všetky po-

istenia viazané na osobu pôvodného 
poistníka;

b)  ak sú poistnou zmluvou poistené viace-
ré osoby, na miesto poistníka vstupuje 
vekom najstaršia poistená osoba;

c)  poistená osoba, ktorá vstúpi na miesto 
poistníka, si zachováva všetky poiste-
nia, ktoré sa vzťahovali na jej osobu;

d)  poistená osoba, ktorá vstúpi na miesto 
poistníka, musí mať uzavreté poistenie 
pre prípad smrti; ak ku dňu vstupu do 
pozície poistníka mala uzavreté pripo-
istenie smrti, toto sa mení na poiste-
nie smrti, ktoré je súčasťou hlavného 
poistenia; ak ku dňu vstupu do pozície 
poistníka nemala uzavreté pripoistenie 
smrti, je povinná do jedného mesia-
ca od smrti poistníka upraviť poistnú 
zmluvu tak, aby sa na ňu poistenie 
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smrti vzťahovalo, inak poistná zmluva 
zaniká ku dňu smrti poistníka;

e)  vstupom do pozície poistníka sa na-
novo začnú vytvárať prostriedky na 
poistnom účte; hodnota poistného účtu 
vrátane hodnoty NOVIS vernostného 
bonusu evidovaná ku dňu smrti poistní-
ka, resp. ku dňu zániku právnickej oso-
by, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu 
uzavrela, je vyplatená podľa článku 21; 
k pripísaniu nového NOVIS vernostného 
bonusu nedochádza.

 3.  Poistenie sa skončí aj v dôsledku výpovede 
alebo odstúpenia poistníka podľa článku 11 
a v dôsledku neplatenia poistného podľa 
článku 10.

Článok 5
Platenie poistného

1.  Poistník je povinný platiť bežne platené po-
istné dohodnuté v poistnej zmluve a to za 
každé poistné obdobie, ak nie je uvedené 
inak.

2.  Technický začiatok poistenia je  dátumom 
splat nosti prvého bežne plateného poist-
ného. Ak je poistná zmluva uzavretá až po 
uplynutí technického začiatku označeného 
poistníkom v návrhu na uzavretie poistnej 
zmluvy, posúva sa technický začiatok na 
prvý deň mesiaca, v ktorom bola poistná 
zmluva uzavretá.

3.  Bežne platené poistné je vždy splatné v prvý 
deň príslušného poistného obdobia. 

4.  Poistník ma právo kedykoľvek zaplatiť aj 
vyššie platby ako je dohodnuté v poistnej 
zmluve. Ak je rozdiel medzi súčtom skutočne 
zaplateného poistného a súčtom bežne pla-
teného poistného, ktoré malo byť zaplatené 
za všetky predchádzajúce poistné obdobia 
kladný, poistník nemá povinnosť zaplatiť 
bežne platené poistné v aktuálnom poistnom 
období.

5.  Dohodnutá doba povinnosti platiť poistné 
pri poistných zmluvách fyzických osôb do-
hodnutých na dobu neurčitú trvá do konca 
poistného roka, v ktorom poistník dovŕši 64 
rokov avšak najmenej za 20 poistných rokov 
(napr. pre poistníka so vstupným vekom 40 
rokov je doba povinnosti platiť 24 rokov, pre 
poistníka so vstupným vekom 49 rokov je 
doba povinnosti platiť 20 rokov). Doba po-
vinnosti platiť poistné pri poistných zmluvách 
právnických osôb dohodnutých na dobu ne-
určitú trvá 20 rokov. Doba povinnosti platiť 

pri zmluvách dohodnutých na dobu určitú je 
totožná s dobou, na ktorú je poistná zmluva 
dohodnutá. Pre právnické osoby dohodnutá 
doba povinnosti platiť poistné pre dobu neur-
čitú je stanovená na základe veku poistenej 
osoby pre poistenie smrti. Právo poistníka na 
používanie splateného stavu podľa článku 15 
nie je týmto ustanovením dotknuté. 

Článok 6
Poistný účet

1.  Poistiteľ vedie pre každú poistnú zmluvu po-
istný účet, na ktorom sú evidované podielové 
jednotky jednotlivých poistných fondov.

2.  Každé zaplatené poistné je účtované na po-
istnom účte v plnej výške. Poistiteľ zaplatené 
poistné premení priamo do podielových jed-
notiek tých poistných fondov, ktoré si poist-
ník určil.

Článok 7
NOVIS Poistné Fondy

1.  Poistiteľ sa zaväzuje ponúknuť poistníkovi 
najmenej tri poistné fondy. Poistník má právo 
určiť alokačný pomer v návrhu na uzavretie 
poistnej zmluvy a má právo raz mesačne 
bezplatne stanoviť nový alokačný pomer. 

2.  Poistiteľ realokuje prostriedky v poistných 
fondoch vždy k prvému dňu nasledujúceho 
mesiaca tak, že rôzne zhodnotenie jednot-
livých fondov nemá vplyv na alokačný pomer 
stanovený poistníkom.

3.  Poistiteľ môže počas trvania poistnej zmluvy 
ponúknuť ďalšie poistné fondy. Pokiaľ po-
istník prijme nový ponúknutý poistný fond, 
oznámi po istiteľovi ako má byť alokačný po-
mer zmenený. 

4.  Poistiteľ má právo jednostranne ukončiť po-
núknuté poistné fondy z nasledujúcich dôvo-
dov: 
a)  dôjde k zmene v právnych predpisoch, 

ktorá neumožňuje poistiteľovi naďalej 
pokračovať v investičnej stratégii poist-
ného fondu, ktorá je vymedzená v jeho 
štatúte,

b)  na základe rozhodnutia dohľadových 
orgánov nie je možné pokračovať v in-
vestičnej stratégii poistného fondu, kto-
rá je vymedzená v jeho štatúte,

c)  poistný fond je naviazaný na podklado-
vé aktíva, ktoré už nie je možné obsta-
rať alebo ktoré nie sú ponúkané, 

d)  poistný fond je naviazaný na index, kto-
rý bol zrušený a nemá zodpovedajúcu 

náhradu,
e)  investičná stratégia poistného fondu 

je v dôsledku vonkajších faktorov (ako 
napr. trhová situácia) neudržateľná 
a  fond v dôsledku toho nemôže dlho-
dobo plniť svoje investičné ciele.

5.  V prípade ukončenia niektorého z poistných 
fondov je poistiteľ povinný bezodkladne pí-
somne o tejto skutočnosti informovať poist-
níka, pokiaľ je v jeho poistnej zmluve tento 
po istný fond používaný, a to najneskôr jeden 
mesiac pred účinnosťou takéhoto rozhod-
nutia. Poistiteľ zároveň požiada poistníka o 
stanovenie nového alokačného pomeru v 
lehote minimálne 15 dní odo dňa doru čenia 
rozhodnutia o ukončení poistného fondu. 
Pokiaľ ho poistník neurčí v stano venej leho-
te, bude hodnota poistného účtu rozdelená 
medzi zostávajúce ním vybrané poistné 
fondy bez zmeny pomeru alokácie do týchto 
poistných fondov. Pokiaľ má po istník zvolený 
len fond alebo fondy, ktoré sa majú zrušiť a 
poistník si v stanovenej lehote neurčí nový 
alokačný pomer, bude hodno ta poistného 
účtu presunutá do poistného fondu pois-
titeľa s najnižším súhrnným uka zovateľom 
rizika stanoveným podľa nariadenia Európ-
skeho parlamentu a Rady č. 1286/2014 o 
dokumentoch s kľúčovými informáciami pre 
štrukturalizované retailové investičné pro-
dukty a investičné produkty založené na po-
istení, a to podľa stavu platného k po slednej 
vykonanej aktualizácii dokumentov s kľúčo-
vými informáciami.

6.  NOVIS Poistné Fondy sú vlastné fondy pois-
titeľa v zmysle zákona o poisťovníctve plat-
ného pre poistiteľa. Každý vlastný fond má 
príslušný štatút vlastného fondu, ktorý obsa-
huje najmä zameranie a ciele investičnej po-
litiky poistiteľa s majetkom vo fonde, najmä 
to, aké cenné pa piere a nástroje peňažného 
trhu sa budú obstará vať zo zhromaždených 
peňažných prostriedkov, ako aj prípadné od-
vetvové alebo teritoriálne čle nenie investícií a 
pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika.  

Článok 8
Vývoj hodnoty poistného účtu

1.  Hodnota poistného účtu (počet podielových 
jed notiek) sa mení každý mesiac v dôsledku 
nižšie uvedených faktorov:
a)  Poistné. Celé zaplatené poistné je pripí-

sané na po istný účet.
b)  Výsledok investovania. Na konci každé-
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ho mesiaca je na poistný účet pripísa-
né zhodnotenie podľa vývoja zvolených 
poistných fondov. Pokiaľ je me sačné 
zhodnotenie pozitívne, sú pripísané nové 
podielové jednotky; pokiaľ je mesačné 
zhodnotenie negatívne, sú podielové 
jed notky odpočítané. Mesačné zhodno-
tenie poistných fondov môže byť aj ne-
gatívne a závisí od vývoja hodnoty aktív, 
do ktorých poistný fond investuje.

c)  Zrážka a/alebo poistné za dohodnuté 
poistné krytie. Za poistenie pre prí-
pad smrti je odpočítaná zrážka podľa 
Sadzobníka pre poistné riziká a veku 
poisteného. Ak nedôjde k zániku po-
istenia skôr, zrážka za poistenie pre 
prípad smrti sa odpočíta po prvý krát 
v 37. mesiaci trvania poistnej zmluvy a 
to v kumulatívnej výške za prvých 37 
mesiacov; následne sa odpočítava z 
hodnoty poistného účtu každý mesiac. 
Za pripoistenia je odpočítané poistné 
podľa Sadzobníka pre poistné riziká 
počnúc prvým mesiacom trvania po-
istnej zmluvy.  Zrážka za poistenie pre 
prípad smrti aj poistné pre pripoistenia 
môžu byť navýšené o prirážku stanove-
nú na základe výsledku skúmania zdra-
votného stavu podľa článku 9. Poistiteľ 
nie je oprávnený zmeniť Sadzobník pre 
poistné riziká po čas celej doby trvania 
poistnej zmluvy s výnimkou zníženia 
poistného pre pripoistenia v dôsledku 
zmeny oceňovacích tabuliek (viď člá-
nok 16 bod 7 týchto VPP).

d)  Zrážky za náklady spojené s poistnou 
zmluvou. Zahŕňajú zrážky za správu 
poistnej zmluvy, za náklady spojené s 
uzatvorením poistnej zmluvy a za inves-
tičný proces. Ich bližší popis je uvedený 
v bode 4 tohto článku VPP.

2.  Hodnota poistného účtu môže byť znížená aj 
o sumu čiastočného odkupu.

3. Hodnota poistného účtu okrem NOVIS ver-
nostného bonusu k prvému dňu mesiaca je 
v tento deň investovaná do poistných fon-
dov podľa aktuálneho alokačného pomeru 
stanovené ho poistníkom. Hodnota poistného 
účtu je investovaná v plnom rozsahu, t.j. v 
pomere 1:1.

4.  Náklady spojené s poistnou zmluvou sa 
stŕhajú z poistného účtu vo forme zrážok 
za náklady spojené s uzatvorením poistnej 
zmluvy, zrážok za investičný proces a zrážok 

za správu poistnej zmluvy. 
a)  Zrážka za náklady spojené s uzatvorením 

poistnej zmluvy sa uplatňuje na zaplatené 
poistné znížené o poistné za dohodnuté 
pripoistenia. Odpočítavaná je mesač-
ne z  každej platby poistného po dobu, 
kým celková suma odpočítaných zrážok 
nedosiahne limit obstarávacích nákla-
dov. Limit obstarávacích nákladov je 
14,4-násobok poistného pre hlavné po-
istenie, pričom na účel stanovenia limitu 
sa použije poistné pre hlavné poistné vy-
počítané zo zmluvne dohodnutého bež-
ne plateného poistného platného ku dňu 
technického začiatku poistenia (teda 
od výšky mesačného bežne plateného 
poistného platného ku dňu technického 
začiatku poistenia sa odpočíta mesačné 
poistné pre pripoistenia vo výške platnej 
ku dňu technického začiatku poistenia). 
Výška zrážky pre jednotlivé poistné roky 
je uvedená v Sadzobníku zrážok za 
náklady v súvislosti s poistnou zmluvou 
a určí sa podľa toho, v ktorom poistnom 
roku bola zaplatená platba poistného, 
z ktorého sa zrážka odpočítava. Zrážka 
sa strháva len pri zaplatení plnej výšky 
poistného za relevantné obdobie. Ak do-
hodnuté bežne platené poistné nie je za-
platené v plnej výške, zrážka sa strháva 
až pri zaplatení predpísanej dohodnutej 
výšky bežne plateného poistného, čím 
sa ale predlžuje doba zrážania pre do-
siahnutie limitu obstarávacích nákladov. 
Ak počas prvých troch poistných rokov 
suma odúčtovaných zrážok nedosiah-
ne limit obstarávacích nákladov, výška 
zrážky v  ďalších mesiacoch sa usku-
toční podľa hodnoty určenej pre tretí 
poistný rok. Ak počas prvých troch po-
istných rokov došlo k zvýšeniu BPP pod-
ľa článku 16, do napĺňania tohto limitu 
obstarávacích nákladov sa nezapočítava 
osobitná zrážka, ktorá pripadá na príras-
tok poistného pre hlavné poistenie, ktorý 
vznikol v dôsledku zvýšenia BPP podľa 
článku 16 bod 1.

b)  Zrážka za investičný proces sa vypočí-
tava mesačne z hodnoty poistného účtu 
(bez NOVIS vernostného bonusu) na 
začiatku príslušného mesiaca. Prvý krát 
sa uplatní v 37. mesiaci od technického 
začiatku poistenia. Sadzba je uvedená v 
Sadzobníku zrážok za náklady v súvis-

losti s poistnou zmluvou.
c)  Zrážka za správu poistnej zmluvy sa od-

počítava od 37. mesiaca od technického 
začiatku poistenia a je stanovená v Sa-
dzobníku zrážok za náklady v súvislosti s 
poistnou zmluvou.

Článok 9
Oprávnenie na zisťovanie zdravotného 

stavu a oceňovanie individuálnych poist-
ných rizík

1.  Poistník a poistený berú na vedomie, že po-
istiteľ je oprávnený preskúmať ich zdravotný 
stav a zároveň splnomocňujú poistiteľa na 
získavanie údajov o zdravotnom stave a zdra-
votnej anamnéze zo zdravotnej dokumentá-
cie, taktiež na získavanie údajov zo zdravotnej 
poisťovne poisteného a Sociálnej poisťovne, 
prípadne iných citlivých údajov ako je biomet-
rický a genetický údaj. Toto splnomocnenie 
dávajú poistený a poistník písomnou formou 
podpisom návrhu poistnej zmluvy alebo pod-
pisom žiadosti o zmenu poistnej zmluvy.  

2.  Skutočnosti, o ktorých sa poistiteľ dozvie pri 
zis ťovaní zdravotného stavu poisteného, smie 
pou žiť len pre potreby dohodnutej poistnej 
zmluvy, pri likvidácii poistnej udalosti ako aj 
pri uplatňo vaní a ochrane práv z dohodnutej 
poistnej zmluvy alebo z poistnej udalosti.

3.  Každé dohodnuté poistné krytie je individu-
álne oceňované na základe dostupných in-
formácií a pomocou manuálov pre oceňova-
nie poistných rizík. Pokiaľ poistená osoba na 
základe dostupných informácii reprezentuje 
vyš šie riziko než celospoločenský priemer v 
danej vekovej kategórii, je adekvátna časť 
zrážok z po istného účtu percentuálne alebo 
v absolútnych číslach zvýšená. 

4.  Poistiteľ nesmie zmeniť v neprospech 
poistené ho začiatočné ocenenie rizika po-
čas celej doby trvania poistnej zmluvy, a to 
ani keď sa zdravotný stav alebo iné rizikové 
okolnosti zhoršili. Ocenenie rizika môže byť 
zmenené v prospech po isteného, pokiaľ sú 
predložené relevantné nové informácie.

5.  V prípade, ak poistiteľ ako výsledok individu-
álneho ocenenia poistného krytia stanoví na-
výšenie zrážok za poistné krytie (označované 
ako navýšenie) alebo obmedzenie poistného 
krytia (označované ako výluky), poistiteľ o 
tom informuje poistníka a poistenú osobu 
a požiada ich o odsúhlasenie tejto zmeny 
oproti návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. 
Bez súhlasu poistníka a poistenej osoby s 
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takouto zmenou nemôže byť poistná zmluva 
alebo dodatok poistenej osoby uzatvorená. 

Článok 10
NOVIS vernostný bonus, 

dôsledky neplatenia poistného
1.  V prípade nezaplatenia poistného za prvé 

poistné obdobie do troch mesiacov odo dňa 
jeho splat nosti, poistenie zaniká.

2.  Dlžné poistné je kladný rozdiel medzi sumou 
zmluvne dohodnutého poistného za uplynulé 
poistné obdobia a sumou zaplateného poist-
ného za uplynulé poistné obdobia.

3.  Poistiteľ doručí poistníkovi výzvu na zaplate-
nie dlžného poistného do jedného mesiaca 
odo dňa splatnosti poistného, ktoré nebolo 
zaplatené. Poistiteľ a poistník si dohodli, že 
lehota na zaplatenie poistného uvedená vo 
výzve je 60 (šesťdesiat) dní odo dňa doruče-
nia výzvy.  

4.  Ak poistník neuhradí dlžné poistné v lehote 
stanovenej vo výzve, poistná zmluva zaniká 
uplynutím posledného dňa tejto lehoty. To 
neplatí, ak sa poistenie zmení na poistenie 
v splatenom stave podľa článku 15 bod 2 
písm. b).  

5.  Ak nebola výzva poistníkovi doručená v le-
hote podľa bodu 3 tohto článku, poistná 
zmluva zanikne, ak poistné nebolo zaplatené 
do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. 
To neplatí, ak sa poistenie zmení na poiste-
nie v splatenom stave podľa článku 15 bod 2 
písm. b).

6.  Poistiteľ môže poskytnúť poistníkovi na 
základe jeho žiadosti možnosť neplatenia 
bežne plateného poistného po dobu 6 me-
siacov, pričom zmluvne dohodnuté poistné 
riziká, zrážky za ne, zrážky spojené s poist-
nou zmluvou ako aj poistné pre pripoistenia, 
mu ostávajú naďalej zachované. Dôvodom 
pre neplatenie môže byť strata príjmu (napr. 
strata ži viteľa alebo zamestnania). Poistiteľ 
môže v závislosti od oznámeného dôvodu 
takejto žiadosti požadovať aj písomné potvr-
denie. Táto možnosť nemôže byť využitá viac 
ako 3-krát počas trvania poistnej zmluvy.

 7. Poistiteľ pridelí na poistnú zmluvu uzavretú 
na dobu neurčitú NOVIS ver nostný bonus v 
hodnote 3 000 € a na poistnú zmluvu do-
hodnutú na dobu určitú NOVIS vernostný 
bonus vo výške podľa dohodnutej doby trva-
nia poistnej zmluvy (1 000 € pri trvaní menej 
ako 30 rokov, 2 000 € pri trvaní najmenej 
30 rokov a menej ako 40 rokov, 3 000 € 

pri trvaní 40 a viac rokov). Z hodnoty NOVIS 
vernostného bonusu sa nestrhávajú žiadne 
zrážky a nie je predmetom investovania.

8. Pridelenie NOVIS vernostného bonusu sa 
usku toční na začiatku mesiaca nasledujú-
ceho po mesiaci, v ktorom bolo zaplatené 
poistné za prvé poistné obdobie.

9. Ak poistná zmluva skončí z iného dôvodu 
ako je smrť poistníka alebo uplynutie do-
hodnutej poistnej doby, je hodnota NOVIS 
vernostného bonusu odpočítaná z hodnoty 
po istného účtu pred stanovením odkupnej 
hodnoty s výnimkou prípadu opísaného v 
článku 12 bod 2. Zmena hodnoty poistného 
účtu alebo jej časti na dôchodok sa nepova-
žuje za ukončenie poistnej zmluvy.

10. V prípade, že poistník nezodpovedal pravdivo a 
úplne všetky otázky týkajúce sa poistenia, ne-
vzniká nárok na pripísanie NOVIS vernostného 
bonusu a v prípade, že bol pripísaný, bude jeho 
hodnota odpočítaná z poist ného účtu. 

Článok 11
Výpoveď poistenia, Odstúpenie od poistnej 

zmluvy
1. Poistník môže vypovedať poistenie ku koncu 

poistného obdobia. Výpoveď musí byť doru-
čená poistiteľovi aspoň 6 týždňov pred jeho 
uplynutím.

2.  Poistník má právo odstúpiť od poistnej 
zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní 
od uzavretia poistnej zmluvy, pričom od-
stúpenie musí byť vykonané v písomnej 
forme. Odstúpenie je potrebné zaslať e-
mailom na spravazmluv@novis.eu alebo 
poštou na adresu: Správa poistných zmlúv 
SR, NOVIS Insurance Company, NOVIS Ver-
sicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia 
di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., Ná-
mestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava.

Článok 12
Odkupná hodnota, plnenie 

na konci poistnej doby
1.  Poistiteľ vyplatí poistníkovi: 

a)  odkupnú hodnotu, ak poistná zmluva 
zanikne z dôvodu výpovede poistenia, 
alebo ak poistná zmluva zanikne pre 
neplatenie poistného v zmysle článku 
10, alebo

b)  plnenie pri uplynutí dohodnutej poistnej 
doby (pri poistných zmluvách uzavre-
tých na dobu určitú).

2.  Pre výšku odkupnej hodnoty, výšku plnenia 

pri uplynutí dohodnutej poistnej doby a spô-
sob ich vyplatenia platia nasledovné ustano-
venia:
a)  Odkupná hodnota aj plnenie pri uplynu-

tí dohodnutej poistnej doby je identické 
s hodnotou poistného účtu po odpočí-
taní časti alebo celej hodnoty NOVIS 
vernostného bonusu. Ak poistná zmlu-
va zanikne pred uplynutím 36 mesia-
cov od technického začiatku poistenia, 
odkupná hodnota sa zníži o sumu zrá-
žok za poistenie pre prípad smrti, ktoré 
ešte neboli z poistného účtu odpočíta-
né a na ktoré vzniklo poistiteľovi právo 
za dobu trvania hlavného poistenia.

b)  NOVIS vernostný bonus sa neodpočí-
ta, ak v čase zániku poistnej zmluvy 
uplynulo aspoň 40 rokov jej trvania. Ak 
poistná zmluva trvala kratšie, NOVIS 
vernostný bonus sa vyplatí nasledovne:

 - vo výške 1 000 €, ak v čase ukonče-
nia poistnej zmluvy uplynulo aspoň 20 
rokov no menej než 30 rokov jej trva-
nia;

 - vo výške 2 000 €, ak v čase ukonče-
nia poistnej zmluvy uplynulo aspoň 30 
rokov no menej než 40 rokov jej trva-
nia.

c)  Pre stanovenie odkupnej hodnoty aj pl-
nenia pri uplynutí dohodnutej poistnej 
doby je rozhodujúca hodnota poistného 
účtu poistnej zmluvy ku dňu zániku po-
istenia. 

d)  Poistiteľ vypočíta a vyplatí odkupnú 
hodnotu alebo plnenie pri uplynutí do-
hodnutej poistnej doby do 30 kalendár-
nych dní odo dňa zániku poistnej zmlu-
vy. 

Článok 13
Čiastočný odkup

1. Poistník môže písomne požiadať o odkup 
časti podielových jednotiek. Poistník ozna-
muje poistiteľovi o aký počet podielových 
jednotiek chce znížiť poistný účet svojej po-
istnej zmluvy. 

2.  Minimálna hodnota čiastočného odkupu ur-
čená na vyplatenie musí byť vo výške 500 
€. Po realizácii čiastočného odkupu musí 
zostať na poistnom účte minimálne 500 € a 
hodnota NOVIS vernostného bonusu. 

3.  Na čiastočný odkup sa neuplatňujú žiadne 
zrážky.

4.  Čiastočný odkup nemá vplyv na trvanie pois-
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tenia a existujúceho poistného krytia.  
5.  Pre stanovenie maximálnej možnej výšky 

čiastočného odkupu je rozhodujúca hodno-
ta poistného účtu poistnej zmluvy ku koncu 
predošlého mesiaca pred doručením žiados-
ti o čiastočný odkup.

6.  Poistiteľ vyplatí čiastočný odkup do 30 ka-
lendárnych dní odo dňa doručenia úplne a 
správne vyplnenej žiadosti o čiastočný od-
kup.

Článok 14
Práva a povinnosti poistiteľa, poistníka, 

poisteného
1.  Povinnosťou poistníka a poisteného je: 

a)  odpovedať pravdivo a úplne na všetky 
otáz ky uvedené v návrhu na uzatvore-
nie poistnej zmluvy, zdravotnom dotaz-
níku a ďalších dokumentoch predlože-
ných poistiteľom pred uzatvorením po-
istnej zmluvy ako aj na otázky položené 
poistiteľom dodatočne v rámci oceňo-
vania žiadaných poistných rizík. Táto 
povinnosť platí obdobne pri žiadosti o 
zmenu už uzatvorenej poistnej zmluvy, 

b)  poistník je povinný platiť bežne platené 
poistné tak ako bolo dohodnuté v poist-
nej zmluve, v termí noch stanovených v 
týchto VPP,

c)  oznámiť poistiteľovi zmenu adresy ale-
bo komunikačných údajov, najmä e-
mailovej adresy, na ktorú má poistiteľ 
posielať infor mácie,

d)  plniť povinnosti, ktoré boli dohodnuté 
v po istnej zmluve, ktoré sú uvedené v 
týchto VPP a v Občianskom zákonníku.

2.  Poistiteľ má právo: 
a)  požadovať platenie bežne plateného 

poistného ako bolo v poistnej zmluve 
dohodnuté,

b)  požadovať od poisteného, aby sa pod-
robil lekárskym prehliadkam v zdravot-
níckom zariadení, ktoré určí poistiteľ a 
aby predložil údaje zo zdravotnej doku-
mentácie,

c)  preveriť stav invalidity a existenciu 
vyplá cania invalidného dôchodku po-
istenému Sociálnou poisťovňou počas 
vyplácania poistného plnenia alebo 
počas oslobodenia od platenia bežne 
plateného poistného a za týmto účelom 
požadovať vecne súvisiace informácie 
a doklady,

d)  odstúpiť od poistnej zmluvy pri vedo-

mom porušení povinnosti uvedenej 
v bode 1 písm. a) tohto článku, ak 
pri pravdivom a úplnom zodpovedaní 
otázok by poistnú zmluvu ne uzavrel; 
zmluvné strany sú povinné vrátiť si 
to, čo si navzájom plnili a poistiteľ má 
právo na úhradu nákladov súvisiacich s 
uzatvore ním a správou poistnej zmluvy,

e)  § 802 odsek 2 Občianskeho zákonníka 
stanovuje, že ak sa poistiteľ dozvie až 
po poistnej udalosti, že jej príčinou je 
skutoč nosť, ktorú pre vedome neprav-
divé alebo neúplne odpovede nemohol 
zistiť pri do jednávaní poistenia a ktorá 
pre uzavretie poistnej zmluvy bola pod-
statná, je opráv nený plnenie z poistnej 
zmluvy odmietnuť, odmietnutím plne-
nia poistenie zanikne,

f)  poistiteľ má zákonnú povinnosť iden-
tifikovať poistníka a poisteného počas 
uzatvárania poistnej zmluvy a ich iden-
tifikačné údaje viesť vo svojej evidencii.

3.  Ak vznikol nárok na poistné plnenie v prí-
pade poistnej udalosti, je poistiteľ povinný 
vy platiť poistné plnenie do 15 dní, len čo 
poistiteľ ukončil vyšetrenie potrebné na zis-
tenie rozsahu povinnosti plniť. Vyšetrenie sa 
musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa 
nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, 
keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, 
je poistiteľ povinný poskytnúť na požiadanie 
poisteného alebo oprávnených osôb prime-
raný preddavok.

4.  Poistiteľ je oprávnený poistné plnenie prime-
rane znížiť, ak na základe vedome nepravdi-
vej alebo neúplnej odpovede poisteného, prí-
padne poistní ka, bola určená nižšia zrážka 
za poistenie pre prípad smrti alebo poistné 
pre pripoistenia.

Článok 15
Poistenie v splatenom stave

1.  Poistenie v splatenom stave je poistenie bez 
po vinnosti platiť ďalšie poistné. Poistník má 
však naďalej možnosť platiť poistné dobro-
voľne.

2.  Poistenie sa do splateného stavu dostane
a)  automaticky, ak je uhradené celkové 

dohodnuté poistné za celú dobu povin-
nosť platiť poistné, alebo

b)  automaticky, ak poistník nezaplatil dlž-
né poistné v lehote podľa článku 10 
bod 4 alebo podľa článku 10 bod 5, 
alebo  

c)  na žiadosť poistníka. 
3.  Podmienkou pre prevedenie poistenia do 

splateného stavu je vždy odpočítanie všet-
kých zrážok za náklady spojené s uzatvo-
rením poistnej zmluvy. Prevod do poistenia 
v splatenom stave počas prvých troch poist-
ných rokov je možný iba vtedy, ak odpočíta-
né zrážky za náklady spojené s uzatvorením 
poistnej zmluvy dosiahli limit obstarávacích 
nákladov podľa článku 8 bod 4 písm. a) VPP 
a ak došlo k zvýšeniu BPP, boli odpočítané 
všetky zrážky podľa článku 16 bod 1 písm. 
c) VPP. Ak po uplynutí prvých troch poist-
ných rokov nie sú odpočítané všetky zrážky 
za náklady spojené s  uzatvorením poistnej 
zmluvy (napr. prebieha odpočítavanie zrá-
žok z dôvodu zvýšeného BPP podľa článku 
16), ku dňu prevodu poistenia do splateného 
stavu sa jednorazovo odpočítajú z hodnoty 
poistného účtu všetky zostávajúce zrážky 
za náklady spojené s  uzatvorením poistnej 
zmluvy. Ak hodnota poistného účtu (bez zo-
hľadnenia pripísaného NOVIS vernostného 
bonusu) nepostačuje na odpočítanie zostá-
vajúcich zrážok za náklady spojené s uzatvo-
rením poistnej zmluvy, prevod do splateného 
stavu nie je možný.

4.  Ak je splnená podmienka podľa bodu 3, 
pois tenie do splateného stavu prejde:
a)   ak ide o prípad podľa bodu 2 písm. a), 

prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
došlo k úhrade celkového dohodnutého 
poistného,

b)  ak ide o prípad podľa bodu 2 písm. b), 
dňom nasle dujúcim po dni, keď by inak 
poistenie zaniklo pre nezaplatenie po-
istného, 

c)  ak ide o prípad podľa bodu 2 písm. c), 
prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je 
poistiteľovi doručená žiadosť o prevod 
poistenia do splateného stavu. 

5.  Počas trvania poistenia v splatenom stave 
sú naďalej strhávané zrážky za poistné kry-
tie, poistné pre pripoistenia ako aj zrážky za 
náklady spojené s poistnou zmluvou podľa 
článku 8 a dohodnuté poistné krytia sú na-
ďalej platné.

6.  Na žiadosť poistníka poistiteľ zmení poiste-
nie zo splateného stavu do pôvodného na-
stavenia, a to od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení žiadosti 
poistníka o obnovu poistenia do pôvodného 
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stavu.
7.  Poistenie, ktoré je v splatenom stave, zanik-

ne posledným dňom druhého mesiaca, ktorý 
na sleduje po mesiaci, v ktorom prvýkrát nie 
je do statočná hodnota poistného účtu na 
pokrytie všetkých zrážok.

Článok 16
Zmeny poistnej zmluvy

1.  Poistník môže požiadať o zmenu výšky bež-
ne plateného poistného (BPP), dohodnutého 
v poistnej zmluve pričom: 
a)  poistiteľ môže odmietnuť zme niť výšku 

BPP pokiaľ by nová výška nepostačo-
vala na pokrytie nákladov podľa článku 
8 bod 1 písm. c) a d); 

b)  zníženie BPP je možné až po uplynutí 3 
rokov trvania poistnej zmluvy; 

c)  ak dôjde k zvýšeniu BPP pred uply-
nutím prvých troch poistných rokov, 
na prírastok poistného pre hlavné po-
istenie, ktorý vznikol zvýšením BPP, sa 
uplatňuje osobitná zrážka za náklady 
spojené s uzatvorením poistnej zmlu-
vy. Táto osobitná zrážka sa uplatňuje 
v  rovnakej sadzbe, ako sa pre daný 
poistný rok uplatňuje zrážka za nákla-
dy spojené uzatvorením poistnej zmlu-
vy podľa článku 8 bod 4 písm. a) VPP 
(a po uplynutí tretieho poistného roka 
v sadzbe platnej pre tretí poistný rok) a 
určí sa podľa toho, v ktorom roku bola 
zapla tená platba BPP, z ktorého sa 
osobitná zrážka odpočítava. Osobitná 
zrážka za náklady spojené s uzatvore-
ním poistnej zmluvy sa uplatňuje do 
doby, kým celkový súčet odpočítaných 
zrážok nedosiahne 14,4-násobok 
sumy, o ktorú sa v dôsledku zvýšenia 
BPP zvýšilo poistné pre hlavné pois-
tenie, pričom pri stanovení tejto sumy 
sa vychádza zo stavu ku dňu účinnosti 
zmeny BPP (t.j. určí sa ako 14,4-ná-
sobok rozdielu medzi poistným pre 
hlavné poistenie pred zmenou BPP a 
po zmene BPP);

d)  ak dôjde k  zvýšeniu BPP po uplynutí 
prvých troch poistných rokov, na časť 
zvýšeného BPP, ktorá tvorí prírastok 
poistného pre hlavné poistenie, sa 
uplatňuje osobitná zrážka za náklady 
spojené s  uzatvorením poistnej zmlu-
vy. Zrážka sa odpočítava z  hodnoty 
poistného účtu po dobu troch rokov od 

nadobudnutia účinnosti zvýšenia BPP. 
Výška zrážky pre jednotlivé roky je uve-
dená v Sadzobníku zrážok za náklady 
v súvislosti s poistnou zmluvou a určí 
sa podľa toho, v ktorom roku bola za-
platená platba BPP, z ktorého sa zrážka 
odpočítava.

2.  Poistník má právo raz mesačne zmeniť do-
hodnuté hlavné poistenie alebo pripoistenia 
za nasledovných podmienok:
a)  musí dodržať v poistnej zmluve dohod-

nutú najnižšiu výšku kumulatívnej po-
istnej sumy a zároveň minimálnu výšku 
poistnej sumy pre jed notlivé poistenia,

b)  poistiteľ si vyhradzuje právo odmietnuť 
zvýšenie poistnej sumy pre jednotlivé 
poistenia v celom rozsahu alebo v časti, 
ak: 

 • to priamo vyplýva z výsledku posúde-
nia indi viduálneho poistného rizika, 

 • poistený nepredloží pri zmene poist-
ného krytia všetky poistiteľom poža-
dované pod klady a informácie v lehote 
stanovenej pois titeľom, 

 • niektorá zo zmenených poistných 
súm pre kračuje maximálnu poistnú 
sumu určenú poistiteľom. 

3.  Poistník má právo pridať ďalšiu poistenú 
osobu alebo osoby k svojej poistnej zmluve. 
Pre ocenenie žiadaných pripoistení platia 
obdobné pravidlá ako pri uzatvorení poistnej 
zmluvy. 

4.  Zmeny podľa bodu 2 a 3 tohto článku majú 
dopad na výšku poistného a zrážok za poist-
né krytie. Pri znížení zrážok za poistné krytie 
alebo poistného za pripoistenia je následne 
vyššia časť zaplateného poistného investo-
vaná do poistných fondov. Pri zvýšení zrážok 
za poistné krytie alebo poistného za pripo-
istenia je následne menšia časť poistného 
investovaná do poistných fondov. Pokiaľ nie 
je BPP dostatočné na pokrytie prípadných 
zvýšených zrážok za poistné krytie, alebo 
poistného za pripoistenia je uskutočnenie 
zmeny podmienené zvýšením BPP.

5.  Poistník má právo raz mesačne požiadať o 
zmenu alokačného pomeru poistných fon-
dov. Zmena alokačného pomeru sa vzťahuje 
na doteraz investované prostriedky ako aj 
na investované prostriedky zo všetkých bu-
dúcich platieb poistného. Poistník môže vy-
užiť pre zmenu alokačného pomeru všetky 
poistné fondy ponúkané poistiteľom v čase 
zmeny a to aj pokiaľ neboli k dispozícii pri 

uzatváraní poistnej zmluvy. 
6.  Vykonanie zmien podľa tohto článku je 

bezplatné. Zmeny podľa tohto článku na-
dobúdajú účinnosť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doru čení oznámenia, ak 
oznámenie spolu so všetkými potrebnými 
dokladmi na posúdenie zmeny bolo poistite-
ľovi doručené pred koncom daného mesia-
ca. V prípade, ak poistiteľ v súlade s ustano-
veniami tohto článku odmietne vykonať 
niektorú z poistníkom požadovaných zmien, 
poistenie trvá za nezmenených podmienok. 

7.  Oceňovacie tabuľky môže poistiteľ dopĺňať 
a meniť pri závažných zmenách v medicíne 
a lekárskej praxi, ktoré majú vplyv na rozsah 
následkov úrazu alebo na nevyhnutnú dobu 
liečenia úrazu (napr. nové liečebné postupy 
a  technológie, ktoré umožňujú lepšie od-
straňovať následky úrazov alebo výrazne 
skracujú liečbu). Zmeny oceňovacích tabu-
liek môže poistiteľ vykonať iba v roz sahu, 
ktorý je vynútený dôvodmi na zmenu. V 
prípade takejto zmeny je po istiteľ povinný 
bezodkladne písomne infor movať poistníka 
o zmene, a to najneskôr dva mesiace pred 
účinnosťou tejto zmeny. V prípade nesúhla-
su so zmenou môže po istník bezplatne a s 
okamžitou účinnosťou vypovedať poistnú 
zmluvu alebo pripoistenie, ktorého sa zmena 
oceňovacích tabuliek týka, o čom je poistiteľ 
povinný písomne informo vať poistníka spolu 
s oznámením o prípad nej zmene oceňova-
cích tabuliek. Ak má zmena oceňovacích 
tabuliek za následok zmenu pomeru medzi 
poskytovaným plnením a  sadzbou poistné-
ho v neprospech poistníka, poistiteľ zároveň 
zodpovedajúcim spôsobom zníži poistné za 
pripoistenie pre prípad úrazu. Oceňovacie 
tabuľky sú súčasťou poistnej zmluvy. 

Článok 17
Oprávnená osoba

1.  Poistník má právo určiť oprávnenú osobu 
alebo osoby, ktorým má poistnou udalosťou 
smrti poisteného vzniknúť právo na poistné 
plnenie. Oprávnené osoby musia byť určené 
menom, priezviskom a dátumom narodenia 
alebo vzťahom k poistenému alebo názvom 
a identifikačným číslom právnickej osoby. 
Poistník môže až do vzniku poistnej udalosti 
oprávnenú osobu zmeniť. Zmena oprávnenej 
osoby môže prebehnúť len so súhlasom po-
isteného. 

2.  Ak v čase poistnej udalosti nie je určená 
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oprávnená osoba pre poistné plnenie pre 
prípad smrti niektorého poisteného, v prí-
pade poistnej udalosti poistiteľ určí osobu 
alebo osoby oprávnené pre poistné plnenie 
a ich podiely podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka.

3.   Osoba, ktorej má smrťou poisteného vznik-
núť právo na poistné plnenie alebo na plne-
nie podľa článku 21 bod 4, toto právo ne-
nadobudne, ak poistenému spôsobila smrť 
úmyselným trestným činom, za ktorý bola 
rozhodnutím súdu právoplatne odsúdená. 
Pokiaľ sa vedie vyšetrovanie alebo ko nanie 
z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného 
činu, poistiteľ pozdrží vyplatenie poistného 
plnenia oprávnenej osobe až do nadobudnu-
tia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa ko-
nanie ohľadom tohto trestného činu skončí.

Článok 18
Začiatok a koniec poistnej ochrany, 

čakacia doba 
1.  Poistná ochrana pre poistné riziko smrti a 

pripoistenie pre prípad úrazu začína:
a)  pre poistné riziká dohodnuté s rovnakým 

technickým začiatkom ako je technický 
začiatok poistenia dňom a hodinou za-
čiatku poistenia podľa článku 4 bod 1, 

b)  pre poistné riziká dohodnuté s ne-
skorším technickým začiatkom začína 
nultou hodinou dňa dohodnutého ako 
technický začiatok poistného krytia, 
najskôr však nultou hodinou dňa nasle-
dujúceho po dni oznámenia o uzavretí 
daného pripoistenia. 

2.  Poistná ochrana pre pripoistenie chorôb a 
ope rácií začína:
a)  ak bolo dohodnuté s rovnakým tech-

nickým začiatkom ako je technický 
začiatok poistenia 5 mesiacov po za-
čiatku poistenia podľa článku 4 bod 1 
(čakacia doba),

b)  ak bolo dohodnuté s neskorším tech-
nickým začiatkom, začína 5 mesiacov 
odo dňa dohodnutého ako technický 
začiatok poistného krytia (čakacia 
doba).

3.  V prípade zvýšenia poistnej sumy pre pri-
poistenie choroby a operácie sa na sumu 
zvýšenia uplatní nová čakacia doba v trvaní 
5 mesiacov. Počas novej čakacej doby platí 
pôvodná poistná suma pred navýšením. V 
prípade diagnostikovania kritickej choroby 
v zmysle článku 26 poistiteľ uplatní čaka-

ciu dobu 2 roky pre prípad diagnostikovania 
ďalšej kritickej choroby. Počas tejto čakacej 
doby sa nestrháva poistné za toto pripoiste-
nie a po jej uplynutí je poistné zaň znížené o 
4 %. Kritic ká choroba, za ktorú bolo vyplate-
né poistné plne nie, je do budúcnosti vylúče-
ná z poistného krytia. 

4.  Poistná ochrana pre pripoistenie in validity a 
pre pripoistenie oslobodenia od povinnosti 
platiť poistné začína: 
a)  ak boli dohodnuté s rovnakým tech-

nickým začiatkom ako je technický 
začiatok poistenia 2 roky po začiatku 
poistenia podľa článku 4 bod 1 (čaka-
cia doba),

b)  ak boli dohodnuté s neskorším technic-
kým začiatkom, začína 2 roky odo dňa 
dohodnutého ako technický začiatok 
poistného krytia (čakacia doba).

 Čakacia doba pri týchto pripoisteniach sa 
nevzťahuje na poistné udalosti vzniknuté v 
dôsledku úrazu v zmysle člán ku 30 a 31. 

5.  V prípade zvýšenia po istnej sumy pre pripo-
istenie invalidity alebo pripoistenie oslobode-
nia od povinnosti platiť poistné sa na sumu 
zvýšenia uplatní nová čakacia doba 2 roky. 
Počas novej čakacej doby platí pôvodná po-
istná suma pred navýšením.

6.  Koniec poistnej ochrany je pre všetky poistné 
riziká totožný s dátumom ukončenia poistnej 
zmlu vy, prípadne skôr, ak to poistník vyža-
duje v rámci zmeny poistnej zmluvy v zmysle 
článku 16. Naviac pre nasledovné riziká platí: 
a)  pripoistenie invalidity skončí dovŕšením 

veku 64 rokov poistenej osoby,
b)  pripoistenie oslobodenia od povinnos-

ti platiť poistné skončí, ak sa poistná 
zmluva zmení na poistenie v splatenom 
stave, pričom v prípade obnovenia po-
vinnosti platiť sa obnoví aj toto pripois-
tenie.

Článok 19
Výluky z poistného plnenia

1.  Právo na poistné plnenie v žiadnom z dohod-
nutých poistných rizík nevzniká za poistné 
udalosti, ktoré nastali v dôsledku:
a)  účasti na vojenských zásahoch,
b)  účasti na vzbure, povstaní alebo 

nepoko joch na strane pôvodcov vzbury,
c)  nukleárnej katastrofy alebo vojenských 

konfliktov,
d)  úrazov, ktoré nastali v dôsledku srdco-

vého infarktu, mozgovej porážky alebo 

epileptic kého záchvatu,
e)  účasti na teroristickej akcii motivovanej 

akýmkoľvek dôvodom,
f)  epidémie postihujúcej rozsiahle územie 

a veľkú časť populácie (pandémia),
g)  presunu kĺbu na končatinách alebo 

chrbtici, a v prípade natiahnutia alebo 
roztrhnutia svalov, šliach, väzivových 
pásov alebo puz dier na končatinách 
alebo chrbtici, ako vý sledok zdvíhania 
alebo sťahovania objektov,

h)  telesného poškodenia vplyvom ionizu-
júcich lúčov alebo jadrovou energiou,

i)  nadmerného užívania/užitia alkoholu, 
jedov, drog, liekov; z toho sú vyňaté lie-
ky, užívané pod lekárskym dohľadom,

j)  zámerného privodenia choroby, úbytku 
síl, zámerného samo ublíženia alebo 
pokusu o samovraždu,

k)  vplyvu energetickými lúčmi so silou mi-
nimálne 100 elektrónvoltov, neutrónmi 
akejkoľvek energie, laserovými lúčmi 
alebo umelo vytvorenými ultrafialovými 
lúčmi. Ak bude vykonané ožarovanie 
na ozdravovacie účely lekárom alebo 
pod lekárskym dohľa dom, zostáva plná 
poistná ochrana,

l)  choroby AIDS alebo HIV-infekciou 
(priamo alebo nepriamo), s výnimkou 
HIV-infekcie získanej počas výkonu po-
volania, transfú ziou krvi alebo krvných 
produktov v čase trvania poistnej och-
rany,

m)  úmyselného trestného činu poisteného, 
n)  letu poistenej osoby, s výnimkou keď 

letí ako pasažier (nie člen posádky), v 
civilnom leteckom prostriedku s opráv-
nením na pre voz pasažierov,

o)  nebezpečných športov ako sú motoris-
tické športy, potápanie, horolezectvo, 
paraglaj ding, parašutizmus, bojové 
športy, rafting a bungee jumping, 

p)  korekčné operácie očí laserom z 
estetic kých dôvodov a pre zlepšenie 
komfortu.

2.  V prípade, že poistená osoba spácha samov-
raždu do 2 rokov od začiatku poistného kry-
tia, nevzniká právo na poistné plnenie. Pokiaľ 
príde k navý šeniu poistnej sumy a poistená 
osoba vykoná samovraždu do 2 rokov od na-
výšenia, poistiteľ vyplatí poistné plnenie vo 
výške poistnej sumy platnej pred navýšením, 
a to len v prípade, že bola dodržaná čakacia 
doba 2 roky od začiatku poistného kry tia.
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3.  Z poistného plnenia sú vylúčené nasledujúce 
podvrtnutia (a ich trvalé následky): krčnej, drie-
kovej a hrudnej chrbtice, podvrtnutia v kĺbe krí-
žovo-bedrovom, podvrtnutia ramenného a lak-
ťového kĺbu, podvrtnutia zápäs tia, podvrtnutia 
prstov horných i dolných končatín, podvrtnutia 
členkového, bedrového, kolenného, Chopar-
tovho a Lisfrancovho kĺbu okrem podvr tnutia 
čeľustného kĺbu s RTG vyšetrením, podvrt nutia 
kolenného kĺbu s artroskopiou a podvrtnutia 
kolenného kĺbu s nevyhnutnou punkciou a 
ziste ným krvným obsahom.  

Článok 20
Lekárska komisia

1.  V prípade rozdielov v názoroch poisteného a 
pois titeľa o type a rozsahu poistného plnenia 
rozhod ne o poistnom plnení lekárska komisia, 
zložená z dvoch lekárov a jedného predsedu. 
Jedného lekára komisie menuje poistiteľ a 
jedného pois tený. Predseda je volený lekár-
mi komisie z odbor ných lekárov, ktorí majú s 
danou problematikou odborné skúsenosti. Ak 
sa lekári nedohodnú do jedného mesiaca od 
ich vymenovania o osobe predsedu, vymenuje 
predsedu na návrh poistiteľa alebo poisteného 
Lekárska komora SR. 

2.  Právo požiadať o rozhodnutie lekárskej ko-
misie má poistený aj poistiteľ.

3.  Poistený je povinný nechať sa od lekárov 
komisie vyšetriť a podriadiť sa všetkým 
opatreniam, ktoré táto komisia považuje za 
potrebné.

4.  Náklady na lekársku komisiu budú znášať 
poisti teľ alebo poistený podľa toho, kto po-
žiadal o pre šetrenie zdravotného stavu lekár-
skou komisiou.

5.  Rozhodnutím lekárskej komisie sa budú 
obidve strany riadiť, avšak nepredstavuje 
záväzné rozhodnutie o nároku na poistné pl-
nenie, nie je pre strany záväzné a nezbavuje 
strany práva uplatniť svoj nárok na súde. 

DRUHÁ ČASŤ
USTANOVENIA O POISTNÝCH 

RIZIKÁCH

1. SMRŤ

Článok 21
Poistná udalosť

1.  Poistnou udalosťou poistného rizika pre 
prípad smrti je smrť poisteného počas 

poistnej doby, pokiaľ poistné krytie ne-
zaniklo z iných dôvodov. Smrť poisteného 
musí byť poistiteľovi oznámená bez zby-
točného odkladu, pričom musia byť pois-
titeľovi predložené tieto doklady: 
a)  úradne overený Úmrtný list poiste-

ného,
b)  List o prehliadke mŕtveho a štatis-

tické hlá senie o úmrtí (podrobné le-
kárske a úradné osvedčenie o smrti 
a jej príčine).

2.  Ak je technický vek poisteného v roku 
úmrtia menej ako 65 rokov je oprávnenej 
osobe vyplatené poistné plnenie vo výške 
100 % z poistnej sumy pre poistné riziko 
smrti. Ak je technický vek poisteného v 
roku úmrtia od 65 rokov do 100 rokov 
(vrátane), bude pre prípad smrti vypla-
tené oprávnenej osobe poistné plnenie vo 
výške aktuálnej (zníženej) poistnej sumy 
tak, ako je definované v Sadzobníku pre 
poistné riziká. V prípade technického 
veku poisteného 101 a viac rokov sa už 
poistná suma ďalej neznižuje. 

3.  V prípade smrti poistníka je oprávneným 
osobám okrem plnenia podľa bodu 2 vy-
platená ako súčasť poistného plnenia aj 
ak tuálna hodnota poistného účtu vrátane 
hodnoty NOVIS vernostného bonusu. 

4.  Ak smrťou poistníka nevzniklo právo na 
poistné plnenie z dôvodov uvedených 
v článku 19 alebo poistiteľ plnenie od-
mietol podľa článku 14 bod 2 písm. e), 
oprávneným osobám je vyplatená aktuál-
na hodnota poistného účtu vrátane hod-
noty NOVIS vernostného bonusu. 

5.  Ak smrťou poistníka poistná zmluva za-
nikne pred uplynutím 36 mesiacov od 
technického začiatku poistenia, hodnota 
poistného účtu sa zníži o sumu zrážok 
za poistenie pre prípad smrti, ktoré ešte 
neboli z poistného účtu odpočítané a na 
ktoré vzniklo poistiteľovi právo za dobu 
trvania hlavného poistenia.

2. ÚRAZ

Článok 22
Pojem úrazu

1.  Úrazom sa rozumie telesné poškodenie ale-
bo smrť, ktoré boli spôsobené nečakaným, 
náhlym, násilným a jednorazovým pôsobe-
ním vonkajších vplyvov. 

2.  Za úraz sa považuje aj detská obrna a 

menin goencefalitída prenosná kliešťami, a 
tiež tetanus a besnota spôsobené nákazou 
pri úraze.

3.  Za úraz sa považujú aj nasledovné udalosti 
nezá vislé od vôle poisteného, ktoré poistené-
mu spô sobili trvalé telesné poškodenie alebo 
smrť:

 a)  utopenie,
b)  popálenie, obarenie, pôsobenie úderu 

bles ku alebo elektrického prúdu,
c)  náhle a nevedomé vdýchnutie plynov 

alebo pár, náhle a nevedomé požitie 
jedovatých alebo leptavých látok.

4.  Za úraz sa nepovažuje:
a)  samovražda alebo pokus o ňu,
b)  úmyselné sebapoškodenie, 
c)  infarkt myokardu,
d)  cievna mozgová príhoda,
e)  zhoršenie choroby následkom úrazu,
f)  porušenie degeneratívne zmenených 

or gánov (napr. Achillova šľacha a me-
niskus) malým nepriamym násilným 
pôsobením,

g)  vnútorné telesné poškodenie v dôsled-
ku zdvíhania a presúvania predmetov.

5.  Nárok na poistné plnenie za úraz nevzni-
ká  za poškodenie svalov, väzov alebo zlo-
menín v prípade, ak poistná udalosť nie je 
potvrdená zobrazovacou metódou. V prípa-
de poškodenia svalov a väzov pohybového 
aparátu (mäkkých štruktúr), musia byť tieto 
poškodenia verifikované zobrazovacou me-
tódou ako magnetická rezonancia, počítačo-
vý tomograf alebo ultrasonograf. V prípade 
zlomenín musia byť potvrdené prípadne 
röntgenovým vyšetrením. Tento bod neplatí 
v prípade gravidity, pokiaľ vyššie uvedené 
vyšetrenia nie je možné vykonať.

Článok 23
Poistná udalosť a uplatnenie práva 

na poistné plnenie 
1.  Poistnou udalosťou pripoistenia pre prípad 

úrazu je úraz, ktorým bola postihnutá pois-
tená osoba počas trvania pripoistenia úrazu 
a ktorého charakteristika zodpovedá dohod-
nutým poistným podmienkam.

2.  Pri uplatnení práva na poistné plnenie pla tia 
primerane ustanovenia článku 29. 

Článok 24
Rozsah a splatnosť poistného 

plnenia pre prípad úrazu
1. Poistiteľ poskytuje poistenému z pripoistenia 
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úrazu poistné plnenie v štyroch formách:
a) za trvalé následky v dôsledku úra-

zu s progresiou:
aa) ak sa po uplynutí jedného roka 

odo dňa úrazu preukáže, že v dô-
sledku úrazu zostanú poistenému:
aaa) trvalé následky v rozsahu 

do 35 % podľa oceňovacích 
ta buliek poistiteľa, bude 
poiste nému vyplatená suma 
zodpo vedajúca toľkým per-
centám z poistnej sumy 
pripoistenia úrazu, koľkým 
percentám zodpovedá roz-
sah trvalých následkov úra-
zu podľa oceňovacích tabu-
liek,

aab) trvalé následky v rozsahu 
od 36 % do 100 % podľa 
oceňo vacích tabuliek po-
istiteľa, bude poistenému 
vyplatená suma zodpove-
dajúca dvojnásobku toľkých 
percent z poistnej sumy 
pripoistenia úrazu, koľ-
kým percentám zodpovedá 
rozsah trvalých následkov 
úrazu podľa oceňovacích 
tabuliek,

ab) do jedného roka po úraze bude 
pois tenému vyplatené poistné pl-
nenie za trvalé následky v dôsled-
ku úrazu len vtedy, ak je možné 
jednoznačne určiť druh a mini-
málny rozsah trvalých ná sledkov 
úrazu z lekárskeho hľadiska,

ac) ak nie je možné rozsah trva-
lých ná sledkov v dôsledku úrazu 
jednoznač ne určiť, je poistený ako 
aj poistiteľ oprávnený dať lekár-
sky nanovo určiť rozsah trvalých 
následkov v dôsledku úrazu ročne 
do štyroch rokov odo dňa úrazu, a 
po dvoch rokoch odo dňa úrazu aj 
lekárskou komisiou,

ad) v prípade, že jediný úraz spôsobil 
poistenému niekoľko trvalých ná-
sledkov rôzneho druhu, hodnotia 
sa celkové následky súčtom per-
cent za jednotlivé následky, maxi-
málne však 100 %,

ae) ak poistenému zostali trvalé ná-
sledky v dôsledku úrazu a tieto 
trvalé ná sledky sa týkajú časti 

tela alebo or gánu, ktorého funkcia 
bola z akých koľvek príčin znížená 
už pred týmto úrazom, poistiteľ 
zníži rozsah trvalých následkov v 
dôsledku úrazu o toľko percent, 
koľkým percentám zodpo vedalo 
predchádzajúce poškodenie,

af) ak poistenému zostanú trvalé 
násled ky v dôsledku detskej obrny 
a menin goencefalitídy prenášanej 
kliešťami, poistiteľ plní z poistnej 
sumy pripoistenia úrazu vtedy, ak 
sérologicky zis tené ochorenie vy-
pukne najskôr 15 dní po začiatku, 
ale najneskôr 15 dní po zániku po-
istného krytia pripoistenia úrazu. 
Za začiatok choroby (okamih po-
istnej udalosti) sa považuje deň, 
kedy bol lekár vyhľadaný kvôli 
detskej obrne alebo meningoen-
cefalitíde ako diagnostikovanej 
chorobe,

ag) poistiteľ poskytne poistenému aj 
poistné plnenie vo výške primera-
ných priamych lie čebných nákla-
dov vynaložených na lekárom in-
dikované nevyhnutné koz metické 
operácie súvisiace s úrazom za-
nechajúcim trvalé následky, kto-
rých účelom je zníženie následkov 
poškodenia zdravia poisteného po 
úraze. Poistné plnenie je poskyt-
nuté len v prípade, že tieto nák-
lady vznikli poistenému počas pr-
vého roka po úraze a poistenému 
nevznikol nárok na ich úhradu z 
verejného zdravotné ho poistenia, 
a to do výšky polovice predpokla-
danej výšky poistného pl nenia za 
trvalé následky v dôsledku úrazu, 
najviac však vo výške 20 % z 
poistnej sumy pripoistenia úrazu. 
Primerané náklady sú náklady, 
ktoré sú v čase a v mieste ich vy-
naloženia obvyklé. Poistné krytie 
sa vzťahuje len na náklady vyna-
ložené poisteným v zdravotníckom 
zariadení s platným povolením na 
prevádzkovanie zdra votníckeho 
zaradenia.

b)  za smrť spôsobenú úrazom:
ba)  ak dôjde k úmrtiu poisteného v 

dô sledku úrazu v priebehu jed-
ného roka odo dňa úrazu, vyplatí 

poistiteľ celú poistnú sumu pripo-
istenia úrazu opráv nenej osobe,

bb)  ak poistený zomrie na následky 
úrazu, za ktoré už poistiteľ plnil, 
vyplatí pois titeľ oprávnenej osobe 
rozdiel medzi poistnou sumou pri-
poistenia úrazu a sumou už vypla-
tenou,

bc) ak dôjde k úmrtiu poistené-
ho v dô sledku detskej obrny a 
meningoence falitídy prenášanej 
kliešťami, poistiteľ vyplatí poist-
né plnenie oprávnenej osobe, ak 
sérologic ky zistené ochorenie vy-
pukne najskôr 15 dní po začiatku, 
ale najneskôr 15 dní po zániku 
poistného krytia pripoistenia úra-
zu. Za začiatok choroby (okamih 
vzniku poistnej udalosti) sa pova-
žuje deň, kedy bol lekár vyhľadaný 
kvôli detskej obrne alebo menin-
goencefalitíde ako diagnostikova-
nej chorobe.

c)  za rozšírené úrazové krytie - doba 
nevyhnutnej liečby
ca) cez rozšírené úrazové krytie sa po-

istné krytie rozširuje na ďalšie úra-
zy, ktoré sú uvedené v oceňovacej 
tabuľ ke pre rozšírené úrazové krytie 
(ďalej len „poistený úraz“),

cb)  ak nastane poistený úraz podľa 
ca) poistiteľ vyplatí poistenému 
poistné plnenie vo forme dennej 
dávky za dobu uvedenú pre daný 
poistený úraz v oceňovanej tabuľ-
ke,

cc) denná dávka je stanovená vo výš-
ke 1 ‰ (jedno promile) z poistnej 
sumy pripoistenia úrazu,

cd) ak bolo poistenému v dôsledku 
jed ného úrazu spôsobených nie-
koľko telesných poškodení, plní 
poistiteľ len za najdlhšiu dobu. 
Ak utrpí poistený v dobe liečenia 
jedného úrazu ďalší úraz, stanoví 
sa počet dní, za ktoré poistiteľ plní 
dennú dávku, najviac ako súčet 
počtu dní uvedených v oceňo-
vacej tabuľke poistiteľa pre obidve 
telesné poškodenia. Doba, počas 
ktorej sa doba liečenia obidvoch 
úra zov prekrýva, sa započítava 
len raz,



NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., 
Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301, DIČ: 202 388 5314, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka č. 5851/B, IBAN pre platbu poistného: SK28 1111 0000 0011 6127 7013

Všeobecné poistné podmienky 
NOVIS „Responsible Life“

 strana 12
www.novis.eu

ce) denná dávka za dobu nevyhnutnej 
liečby sa vyplatí, ak doba nevy-
hnutnej liečby po úraze dosiahne 
minimálne 6 dní (karenčná doba),

cf)   rozšírené úrazové krytie sa vzťa-
huje na neobmedzený počet pois-
tených úrazov počas doby trvania 
tohto po istného krytia,

cg)  ak poistený úraz v zmysle ca) 
zane chá aj trvalé následky, vyplatí 
poistiteľ poistenému poistné plne-
nie za trvalé následky tak ako to je 
definované v písm. a) tohto bodu 
znížené o už poskytnuté poistné 
plnenie z rozšíre ného úrazového 
krytia.

d) za pracovnú neschopnosť v dô-
sledku úrazu:
da) Pracovná neschopnosť je cel-

ková le kársky konštatovaná ne-
schopnosť poisteného vykonávať 
akúkoľvek profesijnú zárobkovú 
činnosť, spô sobená úrazom. Pod-
kladom pre poskytnutie dennej 
dávky v prípade pracovnej ne-
schopnosti je lekárom alebo zdra-
votníckym zariadením vystavené 
potvrdenie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti so stanovením prí-
slušného čísla diagnó zy.

db) ak je poistený práceneschopný v 
dô sledku svojho úrazu nepretržite 
viac ako 29 dní, vyplatí poistiteľ 
poiste nému dennú dávku,

dc) denná dávka je stanovená vo výš-
ke 1 ‰ (jedno promile) z poistnej 
sumy pripoistenia úrazu, a to za 
každý deň pracovnej neschop-
nosti poisteného počnúc 1. dňom 
práceneschopnosti,

dd) v prípade, ak by sa poistné plnenie 
podľa bodu db) prekrývalo s poist-
ným plnením za rozšírené úrazové 
krytie (článok 24 bod 1 písm. c) 
VPP), vyplatí poistiteľ za dobu, po-
čas ktorej sa prekrývajú, iba plnenie 
za rozšírené úrazové krytie, 

de) maximálny počet dní pracovnej 
neschopnosti za jednu poistnú 
udalosť, za ktorú bude poskytnu-
té poistné plne nie, je 180. Počet 
poistných udalostí pracovnej ne-
schopnosti poisteného počas celej 
doby trvania pripoistenia úrazu nie 

je obmedzený,
df) Poistník alebo poistený nemá prá-

vo na poistné plnenie za pracovnú 
neschopnosť vzniknutú v dôsledku 
úrazu v prípade, ak ku dňu vzniku 
pracovnej neschopnosti bol neza-
mestnaný, t.j. nevykonával profesij-
nú činnosť, ktorá mu zabezpečovala 
príjem, mzdu, zárobok alebo zisk.

2.  Pripodobnenie úrazov neuvedených v oceňova-
cích tabuľkách: 
a)  Pokiaľ poistenému spôsobí úraz trvalé 

ná sledky, ktoré nie sú uvedené v oce-
ňovacích tabuľkách poistiteľa, určí sa 
percento rozsahu trvalých následkov 
analogicky podľa percenta uvedeného 
v oceňovacích tabuľkách pre trvalé ná-
sledky v dôsledku úrazu, ktoré sú trvalým 
následkom najbliž šie podľa stupňa po-
škodenia orgánu. 

b)  Pokiaľ poistenému nastane úraz, ktorý 
nie je uvedený v oceňovacích tabuľkách 
„Rozšírené úrazové krytie - doba nevy-
hnutnej liečby“, určí sa doba nevyhnutnej 
liečby analogicky podľa najpodobnejšieho 
úrazu uvedeného v oceňovacích tabuľ-
kách „Rozšírené úrazové krytie - doba 
nevyhnutnej liečby“.

c)  Poistenému nevzniká nárok na poistné 
plnenie, ak v oceňovacích tabuľkách nie 
je uvedený úraz alebo trvalé následky 
podobné úrazu alebo trvalým násled-
kom, ktoré utrpel poistený, teda ho nie 
je možné pripodobniť, najmä tiež, pokiaľ 
úraz alebo trvalé následky sú miernejšej 
povahy ako úrazy alebo trvalé následky 
uvedené v oceňovacích tabuľkách.

3. CHOROBY A OPERÁCIE

Článok 25
Poistná udalosť a vznik práva 

na poistné plnenie
1. Poistnou udalosťou pripoistenia choroby a 

operácie je diagnostikovanie kritickej choro-
by, uskutočnenie operácie v dôsledku choro-
by, hos pitalizácia v zdravotníckom zariadení 
alebo pracovná neschopnosť v dôsledku 
choroby.

Článok 26
Diagnostikovanie kritických chorôb

Ak je diagnostikovaná jedna z nasledujúcich kri-
tických chorôb a technický vek klienta je v roku 

diagnostikova nia menej ako 65 rokov, je poiste-
nému vyplatené 100 % z poistnej sumy pre pri-
poistenie choroby a operácie. Ak je technický vek 
kli enta od 65 rokov do 100 rokov (vrátane) bude 
pre prípad diagnostiko vania kritických chorôb 
vyplatené poistenému poistné plnenie vo výške 
aktuálnej (zníženej) poistnej sumy podľa pravi-
diel uvedených v Sadzobníku pre poistné riziká. V 
prípade technického veku poisteného 101 a viac 
rokov sa už poistná suma ďalej neznižuje.
1.  Prvá časť pripoistenia choroby a operácie sa 

vzťahuje na diagnostikovanie nasledujúcich 
kritic kých chorôb: 
a)  infarkt myokardu,
b)  operácia aortokoronárneho bypassu,
c)  rakovina,
d)  mozgová porážka,
e)  zlyhanie obličiek,
f)  transplantácia orgánov,
g)  skleróza multiplex,
h)  ochrnutie,
i)  slepota,
j)  nevyhnutná opatera,
k)  HIV-infekcia získaná počas výkonu po-

volania,
l)  HIV-infekcia získaná transfúziou krvi 

alebo transfúziou krvných produktov,
m)  Parkinsonova choroba,
n)  Alzheimerova choroba,
o)  nezhubný (benígny) nádor mozgu,
p)  hluchota,
q)  pokročilé štádium pľúcneho ochorenia,
r)  strata reči,
s)  náhrada srdcovej chlopne,
t)  operácia aorty,
u)  kóma,
v)  apalický syndróm (celková nekróza 

mozgovej kôry),
w)  primárna pľúcna hypertenzia,
x)  anémia spôsobená postihnutím kostnej 

drene (aplastická anémia).

2.  Detailná charakteristika  kritických chorôb:

a) Infarkt myokardu
Ireverzibilné poškodenie časti srd-
cového svalu akútnym uzatvorením 
vencovitej tep ny. Diagnóza musí byť 
potvrdená nasledu júcimi charakteris-
tikami:
•  Typická centrálna bolesť na hrudi 

pri pomínajúca srdcový záchvat,
•  Zvýšenie hladín srdcových 

biomarke rov, vrátane CK-MB 
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nad všeobecne prijaté normál-
ne laboratórne hodnoty alebo 
hodnoty srdcového Troponínu T 
alebo I na 500ng/L a viac,

•  Nové zmeny na EKG s obrazom 
akút neho infarktu myokardu,

•  Dôkaz o znížení funkcie ľavej 
komo ry, ako je napríklad zníže-
nie ejekčnej frakcie ľavej komo-
ry alebo významná hypokinéza 
(znížená pohyblivosť), akinéza 
(nehybnosť) alebo abnorma lity 
pohybu stien.

Vyradené sú tiché (nemé) infarkty 
myokar du, pri ktorých sú uvedené 
typické klinické symptómy pre infarkt 
myokardu neviditeľné prípadne ne-
zistiteľné. Právo na poistné plnenie 
vzniká s diagnózou potvrdenou kardi-
ologicko-internou klinikou alebo kardi-
ologicko-interným odborným lekárom.

b)  Operácia aortokoronárneho bypassu
Prevedenie chirurgického zásahu na 
ot vorenom hrudníku, pri ktorom bude 
od stránené zúženie alebo uzatvorenie 
dvoch alebo viacerých vencovitých 
tepien pros tredníctvom bypassových 
implantátov u osôb s presne stano-
venými príznakmi angíny pectoris. 
Kritickou chorobou nie je vykonanie 
zákroku bez otvorenia hrudníka (angi-
oplastika, balónová dilatácia, laserová 
operácia). Právo na poistné plnenie 
vzniká po vykonanej operácii.

c)  Rakovina
Akékoľvek malígne ochorenie 
charakterizo vané nekontrolovateľným 
rastom a šírením malígnych buniek 
napádajúcich tkanivá rôznych histolo-
gických typov. Diagnóza musí byť potvr-
dená histológiou alebo - v prípade sys-
tematických typov rakoviny - cytológiou.

Nižšie uvedené typy sú vyradené z 
krytia kritickej choroby: 
•  Rakovina in situ,
•  Malígne ochorenie kože, iné ako 

malígny melanóm, ktorý spôso-
buje inváziu za vrstvu epidermis,

•  Malígne ochorenia prostaty, ok-
rem tých, u ktorých došlo k prog-
resii aspoň   do štádia klasifiká-

cie T2N0M0,
•  Akékoľvek papilárne karcinómy 

štítnej žľazy, okrem tých, u kto-
rých došlo k progresii aspoň do 
štádia klasifikácie T2N0M0,

•  Akákoľvek Hodgkinova a  Non-
Hodgkinova choroba, okrem 
tých, u ktorých došlo k progresii 
aspoň do štádia klasifikácie Ann 
Arbor štádium 2,

•  Akákoľvek leukémia, ktorá ne-
spôsobuje chudokrvnosť,

•  Akékoľvek gastrointestinálne 
stromálne tumory, okrem tých, 
u ktorých došlo k progresii aspoň 
do štádia klasifikácie T2N0M0 
alebo majú mitotickú aktivitu > 5 
za 50 vzp (tzv. veľké zorné polia).

Akékoľvek ochorenie alebo stav po-
písané alebo klasifikované ako jedno 
z nasledujú cich nie je považované za 
kritickú chorobu: 
•  Pre-malígne,
•  Neinvazívne,
•  S  hraničnou malignitou alebo 

s nízkym malígnym potenciálom,
•  Cervikálne dysplázie CIN-1, CIN-

2 alebo CIN-3.

d)  Mozgová porážka
Mozgová porážka musí byť spôso-
bená krvácaním do mozgu alebo 
mozgovým infarktom v dôsledku 
uzatvorenia alebo ruptúry mozgovej 
cievy alebo embólie z iných orgánov. 
Mozgová porážka musí viesť k neča-
kanému objaveniu sa zostáva júcich 
neurologických výpadkových javov. 
Zostávajúce neurologické poškodenie 
musí byť objektívne doložené neuro-
logickým nálezom a CT vyšetrením 
centrálnej ner vovej sústavy, pričom 
príznaky postihnutia musia pretrvávať 
ešte 3 mesiace od vzniku centrálnej 
mozgovej príhody. Kritickou cho robou 
nie je dočasná neurologická sympto-
matologia (TIA, PRINT). 
Právo na poistné plnenie vzniká s 
diagnó zou potvrdenou neurologickou 
odbornou klinikou alebo odborným 
lekárom. Môže byť podaná najskôr 12 
týždňov po mozgo vej porážke.

e)  Zlyhanie obličiek
Trvalé zlyhanie funkcie oboch obličiek 
(ter minálna insuficencia obličiek), 
ktoré vyža duje trvalú dialýzu alebo 
transplantáciu ob ličiek. Poistná uda-
losť však vzniká až po 3 mesiacoch 
liečby na umelej obličke, ak táto lieč-
ba bude trvať aj po uplynutí tejto doby. 
Kritickou chorobou nie je zlyhanie 
alebo odstránenie jednej obličky alebo 
kompen zovaná nedostatočnosť obli-
čiek. Právo na poistné plnenie vzniká 
po uskutočnenej transplantácií obličky 
alebo po 3 mesiacoch po zaradení do 
trvalej dializačnej liečby. 

f)  Transplantácia orgánov
Znamená transplantáciu orgánu z člo-
veka na človeka od darcu k príjemcovi 
jedného alebo viacerých z nasledujú-
cich orgánov: obličiek, pečene, srdca, 
pľúc, pankreasu alebo transplantácia 
kostnej drene s pou žitím hematopo-
etických kmeňových bu niek, ktorej 
predchádzala celková ablácia kostnej 
drene. Transplantácia srdca zahŕ-
ňa aj implementáciu umelého srdca. 
Transp lantácia akýchkoľvek iných 
orgánov, častí orgánov, tkanív alebo 
buniek je vylúčená. Indikáciu k ope-
rácii musí vykonať špecia lizované pra-
covisko na území Slovenskej republi-
ky. Prípadné vykonanie operačného 
zákroku v zahraničí musí byť vopred 
pre diskutované a odsúhlasené poisti-
teľom. Pri nesplnení tejto podmienky 
nie je poistiteľ povinný plniť. Právo na 
poistné plnenie vzni ká po uskutočne-
nej transplantácií orgánov.

g)  Skleróza multiplex
Jednoznačné určenie diagnózy skle-
rózy multiplex, ktorým je ochorenie, 
pri ktorom sú demyelinizačné škvrny 
v bielej hmote centrálneho nervového 
systému, niekedy rozširujúce sa do 
šedej hmoty. Diagnóza je preukázaná 
zodpovedajúcimi vyšetro vacími tech-
nikami (počítačová tomografia, tomo-
grafia deliacim telieskom a magnetic-
ká rezonancia), typickým nálezom 
likvoru (mozgovomiechového moku) 
a minimálne dvoma relapsami. Ako 
relaps platí neča kané prejavenie sa 
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nových alebo skorších symptómov ale-
bo zodpovedajúce zhorše nie existujúcich 
symptómov. Na vznik práva na plnenie 
je nevyhnutné, že roztrúsená skle róza 
spôsobuje neurologický deficit, čo má za 
následok trvalé a nezvratné postihnutie 
života poisteného
•  Presun vo vnútri z miestnosti do 

miestnosti na rovných plochách, 
alebo

•  Podávanie potravy jemu/jej ak už 
jedlo bolo pripravené a spracované 
je možné len s cudzou pomocou.

Poistná udalosť vzniká, ak bola jedno-
značne diagnostikovaná odborným neu-
rologickým pracoviskom a postihnutie 
trvá nepretržite aspoň 3 mesiace. Za po-
istnú udalosť sa nepovažuje prvý akútny 
prejav tohto ochorenia a prejav nejednoz-
načnej neurologickej diagnózy. 
Právo na poistné plnenie vzniká s diagnó-
zou potvrdenou neurologickou klinikou 
ale bo odborným lekárom - neurológom.

h)  Ochrnutie
•  paraplégia – úplné ochrnutie oboch 

končatín;
•  quadruplégia – ochrnutie všetkých 

štyroch končatín;
Celkové a trvalé ochrnutie oboch nôh, 
alebo oboch rúk alebo oboch nôh a rúk 
s trvalým poškodením vodivosti miechy, 
ktoré trvá aspoň 3 mesiace. Kritickou 
chorobou nie je ochrnutie jednej konča-
tiny, čiastočné ochr nutie, monoplegia a 
prechodné ochrnutie. 
Právo na poistné plnenie vzniká s diagnó-
zou potvrdenou neurologickou odbornou 
klinikou alebo odborným neurologickým 
lekárom. 

i)  Slepota
Kompletná a nezvratná strata zraku 
oboch očí z dôvodu akútneho ochorenia 
alebo úrazu. Úplná strata zraku oboch očí 
v zmys le týchto ustanovení existuje iba ak 
je: 
•  Obmedzené zorné pole v oboch 

očiach na 20° alebo menej, 
•  Ak je videnie merané pomocou 

napr. Snellenovho optotypu stano-
vená na 3/60 alebo horšie. Slepota 
musí byť potvrdená oftalmolo-
gickým nálezom. Úraz v zmysle 
týchto ustanovení je fyzické zrane-

nie, ktoré bolo spôsobené neočaká-
vaným, náhlym a jed norázovým ex-
trémnym vplyvom, okrem prípadov, 
ktoré nastanú v dôsledku pokusu o 
samovraždu alebo vplyvom úmysel-
ného sebapoškodzovania.

V prípade straty zraku jedného oka vzni ká 
nárok na poistné plnenie vo výške 10 % z 
poistnej sumy. 
Poistná udalosť vzniká po 3 mesiacoch 
nepretržitého trvania slepoty odo dňa, 
kedy bola lekárom špecializovaného 
zdravotníc keho zariadenia stanovená 
diagnóza. 
Právo na poistné plnenie vzniká s diagnó-
zou potvrdenou očnou odbornou klinikou 
alebo lekárom (oftalmológom). 

j)  Nevyhnutná opatera
Za osobu, ktorá si v zmysle týchto 
podmie nok nevyhnutne vyžaduje opa-
teru sa pova žuje ten, kto je následkom 
choroby, zrane nia alebo úbytku síl prav-
depodobne trvalo tak bezmocný, že pri 
najmenej štyroch ďalej uvedených bo-
doch (a - e), aj pri používa ní technických 
a zdravotných pomocných prostriedkov, 
potrebuje v značnom rozsahu každoden-
nú pomoc inej osoby.
a)  Pohybovanie sa v izbe: 1 Bod
 Aj keď poistený používa chodiacu 

pomôcku alebo vozík, potrebuje pri 
pohybovaní sa podporu inej osoby.

b)  Vstávanie a líhanie: 1 Bod
 Pri opustení postele alebo pri líhaní 

je potrebná podpora inej osoby.
c)  Obliekanie a vyzliekanie: 1 Bod
 Aj pri používaní oblečenia pre cho-

rých je potrebná pomoc inej osoby 
pri obliekaní a vyzliekaní posteného.

d)  Hygiena: 1 Bod
 Pomoc inej osoby je potrebná pri 

umývaní, česaní alebo holení po-
isteného, pretože poistený už  ne-
môže vykonávať k  tomu potrebné 
pohyby.

e)  Potrebná starostlivosť: 1 Bod
 Pomoc inej osoby je potrebná, lebo 

poistený:
• sa po vykonaní stolice nemôže 

sám očistiť, alebo
•  jeho potreba môže byť vykonaná 

len s pomocou  posteľnej misy, 
alebo

•  črevo a mechúr môžu byť vy-
prázdnené len s  cudzou pomo-
cou,

• podávanie potravy jemu/jej ak už 
jedlo bolo pripravené a spracova-
né je možné len s cudzou pomo-
cou.

Právo na poistné plnenie vzniká, keď je 
nevyhnutnosť opatery lekársky potvrde-
ná.

k)  HIV-infekcia získaná počas výkonu 
povolania
Poistený musí získať HIV-infekciu počas 
vykonávania normálnych činností svojho 
povolania prostredníctvom vpichov ihiel, 
rezov. 
Pre uznanie poistnej udalosti musia 
byť okrem ostatných ustanovení týchto 
osobit ných poistných podmienok splnené 
aj tieto podmienky:
I.  Poistená osoba sa musí v priebehu 

24 hodín po úraze podrobiť testu 
krvi, ktorý dokáže neprítomnosť 
HIV-proti látok.

II.  Dôkaz existencie HIV-vírusov alebo 
HIV-protilátok musí byť vykonaný v 
priebehu 4 mesiacov po úraze pros-
tredníctvom ďalšieho testu krvi.

III.  Úraz musí byť nahlásený a uznaný 
podľa príslušných pracovnopráv-
nych predpisov a predpisov, po-
kynov a smerníc na zabezpečenie 
bezpeč nosti a ochrany zdravia pri 
práci. 

Táto kritická choroba sa neuplatní v prípa-
de, že je nájdený akýkoľvek liek na AIDS 
alebo na účinky HIV-vírusu alebo medicín-
ska liečba je vyvíjaná tak, že výsledky sa 
uplatnia v prevencii vzniku AIDS.

l)  HIV-infekcia (prípadne prenos HIV) 
získaná transfúziou krvi alebo 
transfúziou krvných produktov
Predpoklady pre priznanie poistného 
plne nia sú: 
I.  Infekcia nastala v súvislosti s krvnou 

transfúziou získanou po začiatku 
po istného krytia. 

II.  Inštitúcia, ktorá vykonala krvnú 
trans fúziu priznáva plnú zodpo-
vednosť alebo nastupuje konečné 
rozhodnutie súdu označujúce túto 
zodpovednosť proti ktorému sa ne-
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možno odvolať.
III.  Infikovaný poistený nie je hemofilik.
Táto kritická choroba sa neuplatní v prípa-
de, že je nájdený akýkoľvek liek na AIDS 
alebo na účinky HIV-vírusu alebo medicín-
ska liečba je vyvíjaná tak, že výsledky sa 
uplatnia v prevencii vzniku AIDS. 
Infekcia získaná iným spôsobom, vráta-
nie infekcie v dôsledku sexuálnej aktivity 
alebo intravenóznym podaním lieku nie je 
kritickou chorobou. Poistiteľ musí mať ot-
vorený prístup ku všetkým krvným vzor-
kám a možnosť získať nezávislé testova-
nie týchto vzoriek.

m)  Parkinsonova choroba
Degeneratívny proces postihujúci mozgo-
vé podkôrové štruktúry, ktoré sa podieľa-
jú na centrálnom riadení hybnosti. Musí 
sa prejavovať typickou hypokinézou (zní-
žená pohyblivosť), rigiditou (ztuhlosť) a 
asymet rickým tremorom (trasom). 
Toto ochorenie je nutné jednoznačne 
diag nostikovať a musia byť splnené 
nasledujú ce podmienky:
•  Ochorenie nie je možné ovládať po-

mocou liekov,
•  Ochorenie vykazuje známky 

postup ného zhoršenia,
•  Ochorenie musí viesť k neurologic-

kému deficitu, ktorý má za následok 
neschopnosť poisteného pohybovať 
sa vo vnútri z miestnosti do miest-
nosti po rovnej ploche.

Právo na poistné plnenie vzniká s diagnó-
zou potvrdenou neurológom. Diagnóza 
môže byť vykonaná najskôr 12 mesiacov 
po objavení sa choroby.

n)  Alzheimerova choroba
Degeneratívny proces postihujúci mo-
zog, prejavujúci sa demenciou, poruchou 
kogni tívnych funkcií a progresívnym zhor-
šovaním pamäte. 
Právo na poistné plnenie vzniká s diagnó-
zou potvrdenou dvoma odborníkmi, 
pričom jedného z nich stanoví poistený 
a druhého poistiteľ. Diagnóza môže byť 
stanovená naj skôr 12 mesiacov po obja-
vení sa choroby. 

o)  Nezhubný (benígny) nádor mozgu
Nádor mozgu, ktorý vytvára obraz 
intrakra niálnej (vnútrolebečnej) hyperten-

zie vyža dujúci neurochirurgickú interven-
ciu. Právo na poistné plnenie vzniká od-
stránením nezhubného nádoru s násled-
kom trvalého neurologického poškodenia 
alebo v prípa de inoperability s potvrdením 
stavu vyka zujúceho trvalé neurologické 
poškodenie. Trvalým neurologickým po-
škodením sa rozumie stav trvajúci počas 
doby mini málne 3 mesiacov. Diagnóza 
musí byť potvrdená neurochirurgom a 
podložená nálezmi CT alebo MRI mozgu. 
Vyradené sú: cysty, granulómy, deformá-
cia ciev alebo žíl v mozgu, hematómy, 
nádory hypofýzy alebo chrbtice.

p)  Hluchota
Znamená nenahraditeľnú stratu sluchu v 
oboch ušiach, so sluchovým prahom viac 
ako 90 decibelov, v dôsledku ochore nia 
alebo úrazu. Nárok na poistné plnenie 
nevzniká, ak v lekárskom posudku bude 
uvedené, že slúchadlo, sluchové zariade-
nie alebo implantát môžu viesť k čiastoč-
nej alebo úplnej obnove sluchu. Diagnóza 
musí byť potvrdená ORL špecialistom a 
podložená audiometrickým vyšetrením.

q)  Pokročilé štádium pľúcneho ocho-
renia
Ťažké a trvalé poškodenie dýchacích 
fun kcií musí byť potvrdené špecialistom 
a spĺňať všetky nasledujúce podmienky:
I.  Trvalé zníženie FEV 1 (úsilný jed-

nominútový objem) na menej ako  
1 liter za minútu,

II.  Trvalé zníženie parciálneho arteriál-
neho tlaku O

2
 pod 55 mmHg,

III.  Potreba trvalej inhalácie kyslíka.

r)  Strata reči
Úplná a nezvratná strata schopnosti ho-
vorenia následkom ochorenia alebo úra-
zu hlasiviek. Stav musí byť potvrdený a 
evidovaný ORL špecialistom počas doby 
najmenej 6 mesiacov. Nárok na poistné 
plnenie nevzniká v prípade straty reči psy-
chogénneho pôvodu.

s)  Náhrada srdcovej chlopne
Chirurgická realizácia náhrady jednej 
ale bo viacerých srdcových chlopní ume-
lými chlopňami pre zúženie (stenózu), 
nedosta točnosť alebo kombináciu týchto 
faktorov. Výkon zahŕňa náhradu aortálnej, 

mitrálnej, pľucnej alebo trikuspidálnej ch-
lopne ume lou chlopňou. Realizácia náh-
rady musí byť potvrdená špecialistom. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prí-
pade: úpravy srdco vej chlopne, valvulotó-
mie a plastike chlop ne. Právo na poistné 
plnenie vzniká po vy konanej operácii, pri-
čom jej nevyhnutnosť musí byť potvrdená 
kardiológom.

t)  Operácia aorty
Operácia nevyhnutná pre riešenie chro-
nickej choroby aorty, pri ktorej je potreb-
né chirurgicky vykonať excíziu a nahradiť 
postihnutú aortu štepom. Aortou sa pri-
tom rozumie hrudná a brušná aorta, nie 
jej vetvy. Právo na poistné plnenie vzniká 
po vykonanej operácii, pričom jej nevy-
hnutnosť musí byť potvrdená kardioló-
gom alebo cievnym chirurgom. Kritickou 
chorobou nie je vykonanie zákroku bez 
ot vorenia hrudníka a brucha (angioplasti-
ka, balónová dilatácia, laserová operácia) 
a pri vykonaní zákroku na vetvách aorty 
(napr. arteria carotis, arteria renalis).

u)  Kóma
Stav bezvedomia pretrvávajúci súvisle 
po čas doby minimálne 96 hodín bez 
reakcie na vonkajšie podnety a vnútor-
né potreby, pričom je nevyhnuté použiť 
medicínske prí stroje k zabezpečeniu zák-
ladných životných funkcií, s následkom tr-
valého neurologické ho poškodenia, ktoré 
je neurológom sledo vané minimálne po 
dobu 3 mesiacov. Právo na poistné plne-
nie vzniká s diagnózou po tvrdenou neuro-
lógom, ktorá môže byť vyko naná najskôr 
3 mesiace po začiatku kómy. 

v)  Apalický syndróm (celková nekróza 
mozgovej kôry)
Celková nekróza mozgovej kôry pri zacho-
vaní funkcií mozgového kmeňa. Diagnóza 
musí byť potvrdená odborným lekárom a 
podložená nálezmi CT a MRI mozgu, pri-
čom stav musí byť v lekárskom sledovaní 
minimálne 1 mesiac.

w)  Primárna pľúcna hypertenzia
Stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcach 
prekročí hodnotu 20 mmHg v ľahu v 
pokoji v dôsledku primárneho postihnu-
tia pľúcnych arteriol. Diagnóza musí byť 
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jednoznačne potvrdená odborným leká-
rom na základe katetrizačného vyšetrenia 
srdca s nálezom hodnoty stredného tlaku 
v pľúcnici viac ako 20 mmHg a nálezom 
hypertrofie alebo dilatácie pravej komory 
a príznaky pravostranného zlyhávania 
srd ca musia byť lekársky zdokumentova-
né a trvať minimálne 3 mesiace. 

x)  Anémia spôsobená postihnutím 
kostnej drene (aplastická anémia)
Diagnóza musí byť potvrdená odborným 
lekárom na základe biopsie z kostnej dre-
ne. V krvnom obraze musí byť potvrdená 
makrocytová anémia, neutropénia, trom-
bocytopénia a je potrebná aspoň jedna z 
nasledujúcich foriem liečby: 
•  Imunosupresívna liečba,
•  Liečba kostnej drene stimulujúcimi 

prostriedkami minimálne tri mesia-
ce,

•  Transfúzna liečba.

Článok 27
Operácia v dôsledku choroby

1. Právo na plnenie vzniká v prípade operácie v 
dôsledku choroby uvedenej v oceňovacích ta-
buľkách poistiteľa - chirurgické zákroky v dô-
sledku choroby, pritom keď už poistený dostal 
plnenie za diagnostikovanie kritickej choroby, 
potom sa tento bod nevzťahuje pre súvisiace 
operácie. 

 Poistiteľ vyplatí poistenému poistné plne-
nie zodpovedajúce toľkým percentám z po-
istnej sumy pripoistenia pre prípad chorôb 
a operácií, koľkým per centám zodpovedá 
rozsah operácie v dôsledku choroby podľa 
oceňovacích tabuliek poistiteľa, najviac však  
100 % za celú dobu poistenia, respektíve 
najviac za 2 operácie za celú dobu poistenia. 
Pokiaľ je poistenému súčasne vyko naných 
viac operácií, vyplatí sa poistné plnenie zod-
povedajúce zákroku ohodnotenému najvyš ším 
percentom. Pokiaľ poistený podstúpi ope ráciu, 
ktorá nie je uvedená v oceňovacích tabuľ kách 
poistiteľa, poistiteľ určí percento rozsahu ope-
rácie analogicky podľa percenta uvedeného v 
oceňovacích tabuľkách pre operáciu, ktorá je 
podstúpenému zákroku najbližšie podľa stup-
ňa náročnosti operácie. Pokiaľ v oceňovacích 
tabuľkách pre operácie poistiteľa sú uvedené 
zákroky vykonané mikroinvazívnymi metódami, 
ako angioplastika, laserové ošetrenie, založenie 
stentu a inými neoperatívnymi metódami, pois-

titeľ to považuje za vykonanie operácie. 
 Všetky operácie miniinvazívnymi metódami 

majú znížené poistné plnenie o 30 %. Poistné 
krytie sa týka len operácií vykonaných z dôvodu 
choroby, nie úrazu.

Článok 28
Súkromná nemocenská dávka 

v prípade hospitalizácie a v prípade 
pracovnej neschopnosti 

1.  Ak je poistený hospitalizovaný v zdravotníc kom 
zariadení v dôsledku svojho ochorenia a/alebo 
úrazu nepretržite viac ako 5 dní, vyplatí poisti-
teľ poistenému súkromnú nemocenskú dávku 
vo výške 1 ‰ (jedno promile) z poistnej sumy 
pripoistenia choroby a operácie, a to za každý 
deň hospi talizácie.

2.  Súkromná nemocenská dávka sa vzťa huje na 
pobyt v nemocnici. Podkladom pre poskytnutie 
súkrom nej nemocenskej dávky je prepúšťacia 
správa zo zdravotníckeho zariadenia. Deň prija-
tia a deň prepustenia z nemocnice sa pre účely 
súkromnej nemocenskej dávky po važujú spolu 
za jeden deň hospitalizácie.

3.  Poskytnutie súkromnej nemocenskej dáv ky v 
prípade hospitalizácie sa nevzťahuje na ozdra-
vovacie po byty, rekondičné pobyty, pobyty v 
súvislosti s kozmetickými úkonmi, pobyty z 
dôvodu ochorení podmienených nadmerným 
užíva ním alebo užitím alkoholu, omamných lá-
tok alebo toxických látok a na kúpeľnú liečbu. 

4.  Pracovná neschopnosť je celková lekár-
sky kon štatovaná neschopnosť poisteného 
vykoná vať akúkoľvek profesijnú zárobkovú 
činnosť, spôsobenú ochorením. Podkladom 
pre po skytnutie súkromnej nemocenskej dávky 
v prípade pracovnej neschopnosti je lekárom 
alebo zdravotníckym zariadením vystavené 
potvr denie o dočasnej pracovnej neschopnosti 
so stanovením príslušného čísla diagnózy.

5.  Poskytnutie súkromnej nemocenskej dávky 
v prípade pracovnej neschopnosti sa nevzťa-
huje na pracovnú neschopnosť v dôsledku 
ozdravo vacích pobytov, rekondičných pobytov, 
koz metických úkonov, ochorení podmienených 
nadmerným užívaním alebo užitím alkoholu, 
omamných látok alebo toxických látok, kúpeľ-
nej liečby, tehotenstva, rizikového tehotenstva, 
psychiatrických ocho rení alebo úrazu.

6.  Súkromná nemocenská dávka podľa tohto 
článku sa poskytne spolu najviac za 60 dní 
hospitalizácie poisteného v zdravotníckom 
zariadení počas celej doby trvania pripois-
tenia chorôb a operácií. Ak je poistený prá-

ceneschopný v dôsledku svojho ochorenia 
ne pretržite viac ako 29 dní, vyplatí poistiteľ 
poiste nému súkromnú nemocenskú dávku vo 
výške 1 ‰ (jedno promile) z poistnej sumy pri-
poistenia choroby a operácie, a to za každý deň 
pracovnej neschopnosti poisteného počnúc 1. 
dňom pracovnej neschopnosti. Súkromná ne-
mocenská dávka v prípade pracovnej neschop-
nosti poisteného sa poskytne najviac na 180 
dní za jednu poistnú udalosť. Počet poistných 
udalostí pracovnej neschopnosti poisteného 
počas celej doby trvania poistnej zmluvy nie 
je obmedzený. Doba, počas ktorej sa nárok na 
súkromnú nemocenskú dávku v prípade hos-
pitalizácie a nárok na súkromnú nemocenskú 
dávku v prípade pracovnej neschopnosti pre-
krýva, sa za počítava len raz. 

7.  Poistník alebo poistený nemá právo na poist né 
plnenie v dôsledku pracovnej neschopnosti v 
prípade, ak ku dňu vzniku pracovnej neschop-
nosti bol nezamestnaný, t.j. nevykonával profe-
sijnú činnosť, ktorá mu zabezpečovala príjem, 
mzdu, zárobok alebo zisk.

Článok 29
Uplatnenie práva na poistné plnenie

1.  Pri uplatňovaní práva na poistné plnenie je po-
istený povinný predložiť:
a)  opis príčiny vzniku poistnej udalosti na 

určenom tlačive poistiteľa,
b)  podrobné správy lekárov, ktorí poiste ného 

súčasne ošetrujú, príp. ošetrovali a vyšet-
rovali, o príčine, začiatku, type a priebehu 
choroby. Takisto treba predlo žiť správy z 
rehabilitačných a liečebných zdravotníc-
kych zariadení, v ktorých sa uskutočnili 
ošetrenia pred vznikom po istnej udalosti.

2.  V prípade diagnostikovania kritickej choroby 
alebo uskutočnenia operácie mimo územia 
Slovenskej republiky môže poistiteľ poža dovať, 
aby boli doklady potrebné na zistenie poistnej 
udalosti vystavené lekárom so sídlom v Sloven-
skej republike na náklady toho, kto si uplatňuje 
právo na poistné plnenie.

3.  Pri uplatňovaní práva na poistné plnenie môže 
poistiteľ požadovať ďalšie lekárske vyšetre nia 
poistiteľom poverenými lekármi. Poistený spl-
nomocní lekárov, nemocnice a iné zdravot nícke 
zariadenia, v ktorých ošetrený bol alebo bude, 
ako aj poistiteľa a úrady, aby poistiteľovi na po-
žiadanie poskytli potrebné informácie. 

4.  V prípade, že poistnou udalosťou je úraz, je 
poistený povinný bezodkladne, najneskôr do 24 
hodín vyhľadať lekárske ošetrenie.
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4. PRIPOISTENIE INVALIDITY A OSLOBODENIE 
OD POVINNOSTI PLATIŤ BEŽNE 

PLATENÉ POISTNÉ

Článok 30
Pripoistenie invalidity

1.  Pripoistenie pre prípad invalidity je možné uzat-
voriť len pre poistené osoby od 18 rokov do 63 
rokov. Dovŕšením veku 64 rokov toto poistné 
krytie zaniká.

2.  Ak bola poistenému počas doby trvania poist-
ného krytia pre pripoistenie invalidity, najskôr 
však po uplynutí aspoň dvoch rokov od začiat-
ku poist ného krytia právoplatným rozhodnutím 
Sociálnej poisťovne stanovená miera zníženia 
pracovnej schopnosti od 41 % do 70 %, potom 
výška vy plateného poistného plnenia je toľko 
percent z výšky poistnej sumy pre pripoistenie 
invalidity, o koľko percent je znížená pracovná 
schop nosť poisteného v zmysle rozhodnutia So-
ciálnej poisťovne a to až do výšky 70 %. Ak je 
miera zníženia pracovnej schopnosti poisteného 
sta novená Sociálnou poisťovňou na viac ako 70 
%, vzniká poistenému právo na poistné plnenie 
vo výške poistnej sumy pre pripoistenie invali-
dity. Ak je miera zníženia pracovnej schopnosti 
poisteného stanovená Sociálnou poisťovňou na 
viac ako 70 % a zároveň je osobou, ktorá si v 
zmysle týchto podmienok nevyhnutne vyžaduje 
opateru, vzniká poistenému právo na poistné 
plnenie vo výške dvojnásobku poistnej sumy do-
hodnutej v poistnej zmluve. Deň na dobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne 
o zníženej pracovnej schopnosti, ne môže byť 
skorší, ako dva roky od začiatku krytia pois-
tenia invalidity. Čakacia doba dvoch rokov sa 
nevzťahuje na prípad, ak bola znížená pracov ná 
schopnosť priznaná poistenému právoplatným 
rozhodnutím Sociálnej poisťovne z dôvodu úra-
zu, ktorý poistený utrpel po začiatku poistného 
krytia pripoistenia invalidity.

3.  Poistné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve 
sa vyplatí jednorazovo v mesiaci, nasledujúcom 
po mesiaci, v ktorom rozhodnutie Sociálnej 
poisťov ne o zníženej pracovnej schopnosti po-
isteného nadobudlo právoplatnosť.
a)  ak bolo rozhodnutie Sociálnej poisťovne 

alebo posudok posudkového lekára vyda-
ný porušením právnych povinností poist-
níka alebo poisteného, má poistiteľ právo 
poža dovať vrátenie vyplateného poistného 
plne nia,

b)  ak sa počas trvania poistenia zmenia 
krité riá pre stanovenie miery zníženia pra-

covnej schopnosti Sociálnou poisťovňou, 
poistiteľ je oprávnený rozhodnúť o priznaní 
a výške vyplatenej poistnej sumy pre prí-
pad inva lidity v prípade stanovenia miery 
zníženia pracovnej schopnosti Sociálnou 
poisťovňou platnými v deň začiatku pripo-
istenia invalidity,

c)  vyplatením poistného plnenia do výšky 70 
% z poistnej sumy dohodnutej v poistnej 
zmluve, podľa percent zníženia pracovnej 
schopnosti poisteného v zmysle rozhodnu-
tia Sociálnej poisťovne, poistenie invalidity 
nezaniká. 

 Ak je následne miera zníženia pracovnej 
schopnosti poisteného stanovená Sociál-
nou poisťovňou na viac ako 70 %, pois-
titeľ vy platí poistné plnenie v plnej výške 
dohodnu tej v poistnej zmluve znížené o 
už vyplatené poistné plnenie z poistenia 
invalidity. Vyplatením poistného plnenia v 
plnej výške dohodnutej v poistnej zmluve 
poistenie in validity automaticky zaniká. 

4.  Ak poistiteľ dospeje na základe všetkých 
dostup ných informácií k záveru, že rozhodnutie 
Sociálnej poisťovne o stanovenej miere zníženia 
pracovnej schopnosti by mohlo byť v rozpore s 
právnym predpisom má poistiteľ právo iniciovať 
lekársku komisiu podľa článku 20. 

Článok 31
Oslobodenie od povinnosti platiť poistné 

v prípade priznania invalidného dôchodku
1.  Pripoistenie oslobodenia od povinnosti platiť po-

istné je možné uzatvoriť len pre poistené oso-
by od 18 rokov do 63 rokov. Dovŕšením veku  
64 rokov toto poistné krytie zaniká. Rovnako 
pripoistenie zaniká uplynutím doby povinnosti 
platiť poistné, aj ak sa poistná zmluva zmení na 
poistenie v splatenom stave.

2.  Poistiteľ poskytuje poistníkovi poistné plnenie 
vo forme oslobodenia od povinnosti platiť bežne 
platené poistné v prípade priznania invalidného 
dôchodku:
a)  právoplatným rozhodnutím Sociálnej pois-

ťovne o priznaní invalidného dôchodku. 
Deň nadobudnutia právoplatnosti rozhod-
nutia Sociálnej poisťovne o priznaní in-
validného dôchodku, nemôže byť skorší, 
ako dva roky od dojednania oslobodenia 
od plate nia poistného v prípade invalidity. 
Čakacia doba dvoch rokov sa nevzťa-
huje na prípad, ak bol priznaný inva lidný 
dôchodok poistenému právoplatným roz-
hodnutím Sociálnej poisťovne z dôvodu 

úrazu, ktorý poistník utrpel po začiatku 
poistného krytia pre oslobodenie od pla-
tenia poistného,

b)  poistník je oslobodený od platenia zmluv-
ne dohodnutého poistného od začiatku 
poistného obdobia, nasledujúceho po 
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
Sociálnej po isťovne o priznaní invalidné-
ho dôchodku, do konca prebiehajúceho 
poistného roka. Oslobodenie sa predlžuje 
vždy na ďalší poistný rok, ak poistník pre-
ukáže, že roz hodnutie Sociálnej poisťovne 
o priznaní invalidného dôchodku naďalej 
trvá,

c)  ak sa počas trvania poistenia zmenia kri-
tériá pre priznanie invalidného dôchodku 
Sociálnou poisťovňou, poistiteľ je opráv-
nený rozhodnúť o priznaní oslobodenia od 
povinnosti platiť poistné v súlade s krité-
riami pre priznanie invalidného dôchodku 
Sociálnou poisťovňou platnými v deň za-
čiatku poistenia. 

3.  Ak poistiteľ dospeje na základe všetkých 
dostup ných informácií k záveru, že rozhodnu-
tie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného 
dôchodku by mohlo byť v rozpore s právnym 
predpisom, má poistiteľ právo iniciovať lekársku 
komisiu podľa článku 20. 

TRETIA ČASŤ
DÔCHODOK A ZÁVEREČNÉ 

USTANOVENIA

Článok 32
Dôchodok

1.  Poistník má právo kedykoľvek zmeniť časť 
svoj ho poistného účtu na dôchodok pre 
seba alebo inú poistenú osobu. Podmienky 
vyplácania dô chodku sú dohodnuté formou 
dodatku k poistnej zmluve. Pritom pre dô-
chodok platia osobitné po istné podmienky.

 
 Článok 33

Doručovanie
1.  Písomnosti poistiteľa zasielané poistníkovi 

alebo poistenému sa doručujú na posled-
nú poistníkom alebo poisteným oznámenú 
adresu. Poistník ako aj poistený sú povinní 
písomne oznámiť poistiteľovi zmenu svojej 
adresy alebo sídla bez zbytočného odkladu. 

2.  Povinnosť poistiteľa doručiť písomnosť je 
splnená okamihom prevzatia zo strany po-
istníka alebo poisteného, podľa toho komu 
je adresovaná.
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3.  Písomnosť zasielaná poistiteľovi sa považuje 
za doručenú dňom jej prevzatia v sídle pois-
titeľa.

4.  Pokiaľ je písomná komunikácia uskutočnená 
e-mailom v zmysle článku 3 bod 1, považuje 
sa za doručenú v deň odoslania e-mailu, ak 
nie je preukázané inak.

Článok 34
Vybavovanie sťažností

1.  Sťažnosť môže podať každý klient, potenciál-
ny klient alebo jeho zástupca na základe jeho 
plnej moci (ďalej len „sťažovateľ“). 

2.  Za sťažnosť sa považuje podanie sťažo-
vateľa, v ktorom sťažovateľ vyjadruje svoj 
nesúhlas so správnosťou a kvalitou služieb 
poskytovaných poistiteľom. Sťažnosťou nie je 
podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadre-
nia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu. 

3.  Sťažnosť je možné podať písomne na adresu 
sídla poistiteľa, prostredníctvom distribučné-
ho partnera alebo e-mailom na staznosti@
novis.eu.

4.  Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto sťažnosť 
po dáva a akej veci sa týka. Lehota na vyba-
venie sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doru-
čenia; v odô vodnených prípadoch, najmä ak 
vybavenie závisí od vyjadrenia tretej osoby, je 
možné lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť 
najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťaž-
nosti, pričom dôvody predĺže nia lehoty budú 
sťažovateľovi oznámené.

5.  Bližšie informácie k vybavovaniu sťažností sú 
zve rejnené na webstránke poistiteľa.

6.  V prípade nespokojnosti s vybavením sťaž-
nosti má sťažovateľ právo obrátiť sa na 
Národnú banku Slovenska, so sídlom Imri-
cha Karvaša 1, 813 25 Bratislava podaním 
písomnej alebo elektronickej sťažnosti alebo 
podnetu.

Článok 35
Informácia o spracúvaní osobných údajov

1.  Poistiteľ má na základe Nariadenia Európske-
ho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 postavenie prevádzkovateľa, kto-
rý spracúva osobné údaje dotknutých osôb 
(najmä poistník, poistený, oprávnená osoba) 
sám alebo prostredníctvom sprostredkovate-
ľov.

2.  Poistník a poistené osoby berú na vedomie, 
že poskytovanie osobných údajov poistiteľovi 
je vždy dobrovoľné, ale v prípade ich nepos-
kytnutia nie je možné uzatvoriť poistnú zmlu-

vu. Poistník potvrdzuje, že ak uviedol Poistite-
ľovi osobné údaje o iných osobách urobil tak 
na základe ich súhlasu.

3.  Dotknuté osoby sú povinné poistiteľovi aj bez 
súhlasu poskytnúť:

 • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a 
adresu elektronickej pošty, ak ich majú,

 • doklady a údaje preukazujúce schopnosť 
klienta plniť si záväzky z poistnej zmluvy a na 
zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poist-
né plnenie,

 • požadované zabezpečenie záväzkov z po-
istnej zmluvy,

 • oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zá-
stupcu,

 • splnenie ostatných požiadaviek a podmie-
nok na uzavretie poistnej zmluvy a zdravotný 
stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie 
rizika pri uzavretí poistnej zmluvy.

4.  Ďalej sú dotknuté osoby povinné poskytnúť:
a) ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú 

osobu prostredníctvom ktorej koná 
právnická osoba, údaje v rozsahu:
•  meno, priezvisko, trvalý pobyt, 

prechodný pobyt, ak ho majú,
•  rodné číslo, ak je pridelené, dátum 

narodenia,
•  štátna príslušnosť, druh a číslo 

dokladu totožnosti 
b) ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podni-

kateľom:
•  meno, priezvisko, adresa miesta 

podnikania, štátna príslušnosť,
•  predmet podnikania a označenie 

úradného registra alebo inej úrad-
nej evidencie, v ktorej je zapísaný 
tento podnikateľ, a číslo zápisu do 
tohto registra alebo evidencie.

c) ak ide o právnickú osobu, údaje v roz-
sahu:
•  názov, identifikačné číslo organi-

zácie, ak je pridelené, adresa síd-
la, predmet podnikania alebo inej 
činnosti,

•  adresa umiestnenia podniku alebo 
organizačných zložiek a iná adresa 
miesta jej činnosti, ako aj 

•  zoznam osôb tvoriacich štatutár-
ny orgán tejto právnickej osoby a 
údaje o nich v rozsahu podľa tohto 
písmena c), označenie úradného 
registra alebo inej úradnej evi-
dencie, v ktorej je táto právnická 
osoba zapísaná, a číslo zápisu do 

tohto registra alebo evidencie.
5.  Poistiteľ je oprávnený získať kopírovaním, 

skenovaním alebo iným zaznamenávaním 
osobné údaje z dokladu totožnosti v celom 
rozsahu, ako sú na ňom zachytené.

6.  Poistiteľ spracúva osobné údaje na účely 
identifikácie klientov a ich zástupcov a za-
chovania možnosti následnej kontroly tejto 
identifikácie, na účely uzavierania poistných 
zmlúv a správy poistenia, na účely likvidácie 
poistných udalostí zo strany poistiteľa, na 
účel ochrany a domáhania sa práv poistiteľa, 
na účel zdokumentovania činnosti poistiteľa.

7.  Poistiteľ zverejňuje zoznam kategórií zmluv-
ných partnerov, ktorým poskytuje alebo 
sprístupňuje osobné údaje pre účely plnenia 
zmluvných vzťahov alebo svojich oprávne-
ných záujmov na svojom webovom sídle.

8.  V prípade, ak sú osobné údaje spracúvané 
na základe súhlasu, je možné ho kedykoľvek 
odvolať. Poistiteľ akceptuje pri odvolávaní sú-
hlasu všetky formy komunikácie v prípade, že 
je klient jednoznačne identifikovaný.

9.  Bližšie informácie o spracúvaní osobných 
údajov poistiteľ zverejňuje v dokumente In-
formácie pre klientov o ochrane osobných 
údajov.

Článok 36
Záverečné ustanovenia

1.  Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a 
povin nosti upraviť dohodou v poistnej zmluve 
odchylne od týchto VPP, pokiaľ to zákon alebo 
ustanovenia výslovne nezakazujú. 

2.  Pre poistnú zmluvu platí právo Slovenskej 
republi ky.

3.  Daňové povinnosti, vzťahujúce sa na poistnú 
zmluvu, sú upravené zákonom č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-
pisov. Tento zákon ustanovuje, ktoré plnenia 
z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, 
ako aj odpočí tateľné položky, resp. iné daňo-
vé náležitosti týka júce sa poistenia.

4.  Poistiteľ zverejňuje správy o svojom finan-
čnom stave na svojom webovom sídle: htt-
ps://www.novis.eu/sk/spravy-o-hospodare-
ni-spolocnosti

5.  Tieto VPP NOVIS „Responsible Life“ nadobú-
dajú platnosť dňom 1.9.2020
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CHIRURGICKÉ ZÁKROKY  
V DÔSLEDKU CHOROBY

DRUH ZÁKROKU Percentuálne 
plnenie z PS

BRUCHO

1 Laparotómia - exploratívna pri negatívnom 
alebo inoperabilnom náleze 10

2 Odstránenie slepého čreva 5
3 Drenáž vnútrobrušného abscesu 7,5

4
Hernia: ingvinálna, pupočná 
femorálna,hydrokela, varikokela, testikulárna 
hernia, hernia v linea alba, pooperačná hernia,

5

5 Odstránenie žalúdka (čiastočné), vagotómia, 
pyloroplastika (dvanástorníkový vred) 15

6 Šitie perforovaného žalúdočného vredu 5

7 Odstránenie tenkého čreva - čiastočné - pre 
zápalové zmeny 10

8 Odstránenie benígneho nádoru v brušnej dutine 10
9 Perineo - abdominálne odstránenie konečníka 40
10 Proptóza konečníka (brušným prístupom) 10
11 Trhliny v oblasti konečníka 2
12 Odstránenie hemoroidov 1
13 Absces pečene 20
14 Odstránenie žlčníka 10
15 Odstránenie sleziny 20
16 Odstránenie črevného polypu/polypov 3
17 Kolostómia, ileostómia, cystostómia 20
18 Enteroanastomóza 15

19 Odstránenie hrubého čreva, čiastočné alebo 
úplné 25

20 Sfinkteroplastika alebo biliodigestívna anasto-
móza 10

HRUDNÁ CHIRURGIA

21 Torakoplastika 20
22 Klinovitá resekcia pľúcneho laloka 20
23 Operácia pažeráka 25
24 Drenáž hrudníka 3
25 Punkcia hrudníka 1
26 Pleurodéza 10
27 Pneumotorax s torakotómiou 10
28 Exploratívna torakotómia 10

29 Zavedenie bronchiálneho alebo tracheálneho 
stentu 5

GYNEKOLÓGIA

30 Odstránenie maternice s vaječníkmi a vajco-
vodmi 20

31 Odstránenie maternice 15
32 Odstránenie vajcovodu 10
33 Odstránenie vaječníka 10
34 Odstránenie fibromyómu enukleáciou 5
35 Odstránenie polypu krčka maternice 1

36 Laserová vaporizácia krčka maternice, marsu-
pializácia alebo odstránenie Bartholinyho žľazy 2

37 Konizácia krčka maternice 2
38 Predozadná kolporafia 8

39 Salpingoplastika (hydrosalpine) 5
40 Klinovitá resekcia ovária 5
41 Terapeutická laparoskopia 10
42 Hysteroskopia 2

VŠEOBECNÁ CHIRURGIA

43 Plastika nechtového lôžka pri zarastajúcom 
nechte 0,5

44 Incízia abscesu v lokálnej anestézii 0,5
45 Odstránenie štítnej žľazy 5

PRSNÍKY

46 Radikálna amputácia prsníka s resekciou do 
podpažia (jedno alebo obojstranne) 25

47 Jednoduchá amputácia prsníka (jedno alebo 
obojstranne) 15

48 Čiastočné odstránenie prsníka 7,5

49 Odstránenie nádoru alebo cysty prsníka pri 
benignom ochorení 3

LYMFATICKÉ UZLINY

50 Odstránenie podpazušných, slabinových uzlín 2
ORTOPEDICKÁ CHIRURGIA

51 Artrotómia vrátane odstránenia voľného telesa 5
52 Odstránenie gangliómu 0,5
53 Odstránenie exostózy 1
54 Operácia karpálneho tunela 1
55 Amputácia prsta (ktoréhokoľvek) 3
56 Amputácia metakarpu, metatarzu 5
57 Amputácia na úrovni zápästia, tarzu a vyššie 15

58 Uvoľnenie šľachového puzdra (napr. "lúpavý" 
prst, stenotizujúca tenosynovitída dequervain) 1

59
Operácia za účelom napravenia vybočeného 
palca na nohe alebo deformít prstov alebo 
poklesnutia metatarzu

2

60 Šitie prerušených šliach alebo nervov (mimo 
úrazového pôvodu) 3

61 Atroskopická operácia kolena alebo ramena 
(mimo úrazového pôvodu) 5

62 Ruptúra Achilovej šľachy s následnou suturou 5

63 Totálna endoprotéza bedrového, kolenného 
kĺbu, totálna artroplastika ramenného kĺbu 20

64 Operačná liečba chrbtice a platničky, spondy-
lodéza 12

UROGENITÁLNA CHIRURGIA

65 Odstránenie obličky 15

66
Odstránenie benígnych nádorov alebo kameňov 
z obličiek, močovodu, močového mechúra - 
operačne

7

67
Odstránenie benígnych nádorov alebo kameňov 
z obličiek, močovodu, močového mechúru - 
endoskopicky

3

68 Odstránenie prostaty 10
69 Transuretrálna prostatektómia 5
70 Operácia močovej rúry 5

71 Plastická operácia močovodu, obličiek 6

72 Litotripsia obličkových kameňov alebo kameňov 
v močovode 5
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73 Cirkumcízia 1
74 Hydrokéla, varikokéla, orchiopexia 3
75 Inzercia "Pig Tail" katétra 1

76 Podviazanie semenovodov - vazektómia Neplní sa

77 Odstránenie výdute močového mechúra 5

78 Čiastočné odstránenie močovodu s anastomó-
zou 10

LARYNGOLÓGIA

79 Odstránenie uzdičky jazyka 0,5
80 Operácia benígneho nádoru v ústach 5
81 Odstránenie príušnej žľazy 5
82 Benígny nádor príušnej žľazy 5
83 Odstránenie bronchiálnej cysty, fistuly 10
84 Odstránenie tyreoglosálnej cysty, fistuly 10
85 Operácia stredného ucha 5
86 Odstránenie krčných mandlí a nosných mandlí 0,5
87 Operácia hlasiviek pre benígne afekcie 2
88 Odstránenie uvuly 2
89 Tracheostómia, tracheotómia 8

90 Odstránenie ventilačnej trubice po tracheos-
tómii 0,5

91 Incízia abscesu alebo hematómu v ústnej 
dutine 2

92 Odstránenie ušného polypu 1
93 Incízia paratonzilárneho abscesu 3
94 Paracentéza ušného bubienka 1

95 Odstránenie exostózy alebo osteómu z vonkaj-
šieho zvukovodu 5

96 Neurektómia vestibulárneho nervu 15
97 Stapedektómia 5
98 Myringoplastika 3
99 Labirintektómia 5
100 Transantrálna etmoidektómia 3
101 Trepanácia antra 3

NEUROCHIRURGIA

102 Vnútrolebečná aneuryzma 35
103 Operácia mozgových plien 20
104 Cievna malformácia v mozgu 20
105 Operácia akustického nervu 10
106 Hemilaminektómia 8
107 Benígny nádor miechy 12
108 Odstránenie miešnych nervových koreňov 10
109 Sympatektómia 5

DERMATOLÓGIA

110 Biopsia kože (aj viacerých ložísk) 0,5
111 Extirpácia cysty mazovej žľazy - atherom, lipóm 0,5

112 Odstránenie (elektrokoagulácia) papilómov 
(niekoľkých) 0,5

OFTALMOLÓGIA

113 Predná vitrektómia 3
114 Zadná vitrektómia 5
115 Odstránenie chalazionu, jačmeňa 0,5

116 Operácia katarakty (šedého zákalu) 5
117 Operácia glaukómu (zeleného zákalu) 5
118 Odstránenie pterygia 1
119 Operácia ektropia, entropia 3
120 Operácia odlúpnutej sietnice 5
121 Odstránenie slznej žľazy 3
122 Iridektómia, iridotómia 5
123 Dakryocystorinostómia 5
124 Skleroplastika 5

125 Vloženie, odstránenie vnútroočnej šošovky 5

126 Operácia pre povrchové zranenie spojiviek 1
127 Tarzálna sutúra Blefarorafia 1
128 Kyretáž rohovkového epitelu 0,5

129 Ablácia šošovky, paracentéza prednej komory, 
kapsulotómia sekundárnej katarakty 5

130 Membranektómia 2

PLASTICKÁ CHIRURGIA

131 Viacnásobné šitie šliach a nervov (mimo úrazo-
vého pôvodu) 5

132 Dekompresia tvárového nervu 5
133 Frontofaciálna osteotómia 10

CIEVNA CHIRURGIA

Tepny
134 Angioplastika 10

135 Operácia aneuryzmy brušnej aorty, iliakálnej 
artérie, femorálnej artérie 17

136 Operácia brušnej aorty 17
137 Koronárografia 3

138 Aortokarotidálny bypass alebo aortosubklaviál-
ny bypass 25

139 Arteriálna embolektómia, trombektómia 5
140 Endarterektómia karotídy 10

Žily
141 Odstránenie krčových žíl - jedna noha 3
142 Odstránenie krčových žíl - obe nohy 5
143 Podviazanie krčových žíl 2

144 Sklerotizácia krčových žíl (aj na oboch konča-
tinách) 0,5

145 Žilová trombektómia 5

OSTATNÉ OPERÁCIE

146 Laryngoskopia direktná 0,5
147 Lumbálna punkcia 1

148 Cisársky rez - len v prípade vitálneho ohrozenia 
plodu/matky 2,5

149 Endoskopické diagnostické a terapeutické 
výkony Neplní sa
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TRVALÉ NÁSLEDKY V DÔSLEDKU ÚRAZU
Percentuál-
ne plnenie 

z PS

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

1 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do  
10 cm2 8

2 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad  
10 cm2 15

3
Subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po 
zraneniach hlavy dokumentované ošetrujúcim 
lekárom

2

4 Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom 
poranení hlavy podľa stupňa 50,5

5 Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého 
stupňa a stredného stupňa 5,5

6 Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého 
stupňa 10

7 Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa 
stupňa poškodenia 7,5

8
Jazvy na tvári a poškodenie tváre vzbudzujúce 
súcit, alebo ošklivosť sprevádzané príp. funkčnými 
poruchami ľahkého a stredného stupňa

5,5

9
Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poru-
chami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť 
ťažkého stupňa

15

10 Moková fistula po poranení lebečnej spodiny 
(likvororea) objektívne dokumentovaná 10,5

POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU

11 Strata hrotu nosa 5,5

12 Strata celého nosa bez zúženia 10,5

13 Strata celého nosa so zúžením 13

14 Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou 
priechodnosti 5,5

15 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po 
poleptaní alebo popálení 5,5

16 Perforácia nosovej priehradky 3

17 Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších 
nosových dutín 5,5

18 Strata čuchu a chuti 10

POŠKODENIE OČÍ ALEBO ZRAKU

19

Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celko-
vých trvalých následkov robiť na jednom oku viac 
ako 25 %, na druhom oku viac ako 75 % a na 
oboch očiach viac ako 100 %

62,5

20
Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka pripočítava 
sa k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcen-
nosti

5

21
Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy 
akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky 
aspoň 4 hodiny denne

15

22
Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy 
akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky 
menej než 4 hodiny denne

20

23
Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy 
akomodácie) pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej 
šošovky 

25

24
Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy ako-
modácie), ak nie je zraková ostrosť s afakickou 
korekciou horšia než 6/12

15

25 Traumatická porucha nervov alebo porucha rovno-
váhy okohybných svalov podľa stupňa 13

26
Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom 
úrazu sa hodnotí podľa pomocnej internej tabuľky 
poistiteľa č. 2

x

27 Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia 
podľa pomocnej internej tabuľky poistiteľa č. 3 x

28 Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom 
oku čiastočne 2,5

29 Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom 
oku úplne 6

30 Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch 
očiach čiastočne 4,5

31 Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch 
očiach úplne 10

32 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné 
na jednom oku 3

33 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné 
na oboch očiach 5,5

34 Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) 
podľa stupňa 3

35

Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia 
vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza 
horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle 
od poruchy vizu, ktorá sa hodnotí osobitne) pre 
každé oko

3

36 Traumatická porucha akomodácie jednostranná 3
37 Traumatická porucha akomodácie obojstranná 4,5

38 Lagoftalmus post traumatický operačne nekorigo-
vateľný, jednostranný 5,5

39 Lagoftalmus post traumatický operačne nekorigo-
vateľný, obojstranný 8

40 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne 
nekorigovateľné, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná 8

41 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne 
nekorigovateľné, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná 18

42 Chronická uveitída (sympatická ophtalmia) po 
dokázateľnom úraze oka (podľa ostrosti zraku) 13

POŠKODENIE UŠÍ ALEBO SLUCHU

43 Strata jednej ušnice 5,5
44 Strata oboch ušníc 10,5

45 Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej 
sekundárnej infekcie 3

46 Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukáza-
ný ako následok úrazu 8

47 Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 8 a 9 x

48 Nahluchlosť jednostranná ľahkého a stredného 
stupňa 4

49 Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa 6,5

50 Nahluchlosť obojstranná ľahkého a stredného 
stupňa 10,5

51 Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa 18
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52 Strata sluchu jedného ucha 15
53 Strata sluchu oboch uší 40
54 Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa 10,5
55 Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa 22,5

POŠKODENIE CHRUPU

56 Za stratu jedného zuba 1
57 Za stratu každého ďalšieho zuba 1

58 Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu 
vitality zuba 1

59 Za deformáciu frontálnych zubov následkom pre-
ukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov 3

60 Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zub-
ných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov 0

POŠKODENIE JAZYKA

61
Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo 
jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehod-
notia podľa bodov (67 a 68)

8

ÚRAZY KRKU

62 Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa 5,5

63 Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného 
stupňa 12,5

64 Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa 22,5

65 Čiastočná strata hlasu 10,5
66 Strata hlasu (afónia) 25

67 Sťaženie reči následkom poškodenia rečových 
ústrojov 10,5

68 Strata reči následkom poškodenia rečových 
ústrojov 30

69 Stav po tracheostómii s trvale zavedenou kanylou 30

ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA A PAŽERÁKA

70
Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a 
hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stup-
ňa, bez prejavov dychovej nedostatočnosti

3,5

71
Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a 
hrudníkovej steny klinicky overené, stredného 
stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti

8,5

72
Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a 
hrudníkovej steny klinicky overené, ťažkého stup-
ňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti 

21

73 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa poruše-
nia funkcie a rozsahu jednostranné 15,5

74 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa poruše-
nia funkcie a rozsahu obojstranné 32,5

75 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom porane-
ní) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie 40,5

76 Fistula pažeráka po úraze pokiaľ sa nedá riešiť 
rekonštrukciou 50

77 Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa 5,5
78 Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa 15
79 Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa 35

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV

80 Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením 
brušného lisu 5,5

81 Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa 
poruchy výživy 25,5

82 Strata sleziny 25

83 Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v 
okolí, pokiaľ sa nedá riešiť chirurgicky 25,5

84 Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná 12,5
85 Nedovieravosť análnych zvieračov úplná 35

86 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho 
kanála, ľahkého alebo stredného stupňa 8

87 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho 
kanála, ťažkého stupňa 22,5

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ÚSTROJOV

88 Strata jednej obličky 40

89
Poúrazové následky poranenia obličiek a močo-
vých ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého a 
stredného stupňa

10,5

90 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových 
ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa 25

91 Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 
(nemožno súčasne hodnotiť podľa 089 a 090) 17,5

92 Chronický zápal močových ciest a druhotné ocho-
renie obličiek 25,5

93 Hydrokéla po úraze 3

94 Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hod-
notiť ako stratu oboch semenníkov) do 45 rokov 15

95 Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hod-
notiť ako stratu oboch semenníkov) nad 45 rokov 5

96 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 
45 rokov 35

97 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie 
nad 45 rokov 25

98 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné 
deformity do 45 rokov 27,5

99 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné 
deformity nad 45 rokov 17,5

100 Poúrazové deformácie ženských pohlavných 
ústrojov 20,5

ÚRAZY CHRBTOVEJ KOSTI A MIECHY

101 Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkého a 
stredného stupňa 8

102 Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ťažkého 
stupňa 22,5

103

Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, 
miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi 
príznakmi porušenej funkcie ľahkého a stredného 
stupňa

22,5

104
Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, 
miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi 
príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa

45

105

Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, 
miechových plien a koreňov bez objektívnych príz-
nakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami 
preukázanými lekárskym pozorovaním

8

ÚRAZY PANVY

106
Porušenie súvislosti panvového pletenca s 
poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných 
končatín u žien do 45 rokov

34
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107
Porušenie súvislosti panvového pletenca s 
poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných 
končatín u žien nad 45 rokov

18

108
Porušenie súvislosti panvového pletenca s 
poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných 
končatín u mužov

20,5

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN

109 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v 
oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vpravo 60

110 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v 
oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vľavo 50

111
Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom 
postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo posta-
venia im blízke), vpravo

35

112
Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom 
postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo posta-
venia im blízke), vľavo

30

113

Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v 
postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, 
predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), 
vpravo

30

114

Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v 
postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, 
predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), 
vľavo

25

115
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého 
stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie 
neúplné nad 135°), vpravo 

3

116
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého 
stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie 
neúplné nad 135°), vľavo 

2,5

117
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stred-
ného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), 
vpravo

5,5

118 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredné-
ho stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vľavo 4,5

119 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého 
stupňa (vzpaženie do 90°), vpravo 8

120 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého 
stupňa (vzpaženie do 90°), vľavo 6,5

121

Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu 
ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri 
súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnote-
nie podľa bodov 115 až 120 zvyšuje o 1/3

x

122
Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového 
svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného 
kĺbu

x

123 Pakĺb ramennej kosti, vpravo 40
124 Pakĺb ramennej kosti, vľavo 30

125

Chronický zápal kostnej drene len po otvorených 
zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nut-
ných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia 
aktívny, vpravo

30

126

Chronický zápal kostnej drene len po otvorených 
zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nut-
ných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia 
aktívny, vľavo

25

127 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem 
prípadnej poruchy funkcie, vpravo 3

128 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem 
prípadnej poruchy funkcie, vľavo 2

129 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem 
prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo 5

130 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem 
prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo 4

131
Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a 
lakťového kĺbu, vpravo

3

132
Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a 
lakťového kĺbu, vľavo

2

POŠKODENIE V OBLASTI LAKŤOVÉHO KĹBU A 
PREDLAKTIA

133
Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom 
postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a 
postavenia im blízke), vpravo

30

134
Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom 
postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a 
postavenia im blízke), vľavo

25

135
Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom 
postavení alebo v postaveniach jemu blízkych 
(ohnutie v uhle 90° až 95°), vpravo

20

136
Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom 
postavení alebo v postaveniach jemu blízkych 
(ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo

15

137 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého a 
stredného stupňa, vpravo 6,5

138 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého a 
stredného stupňa, vľavo 5,5

139 Obmedzenia pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého 
stupňa, vpravo 10,5

140 Obmedzenia pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého 
stupňa, vľavo 9,5

141

Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemož-
nosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v 
nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu 
blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii v 
krajnom odvrátení privrátení), vpravo

20

142

Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemož-
nosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v 
nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu 
blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii v 
krajnom odvrátení privrátení), vľavo

15

143
Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priazni-
vom postavení (stredné postavenie alebo ľahká 
pronácia), vpravo

8

144
Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priazni-
vom postavení (stredné postavenie alebo ľahká 
pronácia), vľavo

5,5

145 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia 
ľahkého a stredného stupňa, vpravo 5,5

146 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia 
ľahkého a stredného stupňa, vľavo 4,5

147 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia 
ťažkého stupňa, vpravo 10

148 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia 
ťažkého stupňa, vľavo 8,5

149 Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo 40
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150 Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo 35
151 Pakĺb vretennej kosti, vpravo 25
152 Pakĺb vretennej kosti, vľavo 20
153 Pakĺb lakťovej kosti, vpravo 15
154 Pakĺb lakťovej kosti, vľavo 10

155

Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len 
po otvorených zraneniach alebo po operačných 
zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v 
čase hodnotenia aktívny, vpravo

25

156

Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len 
po otvorených zraneniach alebo po operačných 
zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v 
čase hodnotenia aktívny, vľavo

20

157 Kývavý lakťový kĺb, vpravo 5,5

158 Kývavý lakťový kĺb, vľavo 5,5

159 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, 
vpravo 50

160 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, 
vľavo 40

STRATA ALEBO POŠKODENIE RUKY

161 Strata ruky v zápästí, vpravo 50

162 Strata ruky v zápästí, vľavo 40

163 Strata všetkých prstov ruky, vrátane záprstných 
kostí vpravo 50

164 Strata všetkých prstov ruky, včítane záprstných 
kostí vľavo 45

165 Strata prstov ruky okrem palca, vpravo 40

166 Strata prstov ruky okrem palca, vľavo 35

167
Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení 
alebo postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové 
alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo

30

168
Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení 
alebo postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové 
alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo

25

169 Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení 
(chrbtové ohnutie 20° až 40°), vpravo 10,5

170 Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení 
(chrbtové ohnutie 20° až 40°), vľavo 8

171 Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo 10
172 Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo 8

173 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stred-
ného stupňa, vpravo 6,5

174 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stred-
ného stupňa, vľavo 5,5

175 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, 
vpravo 10

176 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, 
vľavo 8,5

POŠKODENIE PALCA

177 Strata koncového článku palca, vpravo 8
178 Strata koncového článku palca, vľavo 5
179 Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 20
180 Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 15
181 Strata oboch článkov palca, vpravo 18
182 Strata oboch článkov palca, vľavo 15

183 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v 
nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo 8

184 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v 
nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo 6

185
Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v 
nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperexten-
zii), vpravo

8

186
Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v 
nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperexten-
zii), vľavo

6

187 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v 
priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo 3,5

188 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v 
priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo 3

189 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 4,5
190 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 4

191
Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca 
v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo 
addukcia), vpravo

9

192
Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca 
v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo 
addukcia), vľavo

7

193 Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca 
v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo 3,5

194 Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca 
v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo 3

195
Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej 
zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia 
za poruchu funkcie, vpravo

3

196
Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej 
zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia 
za poruchu funkcie, vľavo

2

197 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriazni-
vom postavení, vpravo 20

198 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriazni-
vom postavení, vľavo 18

199
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého a 
stredného stupňa, vpravo

2,5

200
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého a 
stredného stupňa, vľavo

2

201
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, 
vpravo

3,5

202
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, 
vľavo

3

203
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa, 
vpravo

2,5

204 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa, vľavo 2

205
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, 
vpravo

4,5

206 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo 4
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207
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ľahkého a 
stredného stupňa, vpravo

3

208
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ľahkého a 
stredného stupňa, vľavo

2,5

209
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ťažkého 
stupňa, vpravo

5

210
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení 
pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ťažkého 
stupňa, vľavo

4

POŠKODENIE UKAZOVÁKA

211 Strata koncového článku ukazováka, vpravo 4
212 Strata koncového článku ukazováka, vľavo 3
213 Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo 8
214 Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo 6
215 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 12
216 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 10
217 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 12
218 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 10

219 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v 
krajnom vystretí, vpravo 10

220 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v 
krajnom vystretí, vľavo 8

221 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v 
krajnom ohnutí, vpravo 12

222 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v 
krajnom ohnutí, vľavo 10

223 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úpl-
ného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 2

224 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úpl-
ného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 1,2

225 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úpl-
ného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo 3,5

226 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úpl-
ného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo 3

227 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného 
zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vpravo 5,5

228
Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do 
úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, 
vľavo

5

229
Nemožnosť úplného vystretia niektorého z me-
dzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej 
uchopovacej funkcií, vpravo

2

230
Nemožnosť úplného vystretia niektorého z me-
dzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej 
uchopovacej funkcií, vľavo

1

231 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu 
ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo 3

232 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu 
ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo 2

POŠKODENIE PROSTREDNÍKA, PRSTENNÍKA  
A MALÍČKA

233 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, 
vpravo 9

234 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, 
vľavo 7

235 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch 
článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo 9

236 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch 
článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo 7

237 Strata dvoch článkov prsta, vpravo 5
238 Strata dvoch článkov prsta, vľavo 4

239 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, 
vpravo 3

240 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, 
vľavo 2

241

Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z 
týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v 
postavení brániacom funkcii susedných prstov), 
vpravo

8

242
Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z 
týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v po-
stavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo

6

243 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného 
zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 1,5

244 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného 
zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 1

245 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného 
zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo 3

246 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného 
zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo 2,5

247 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného 
zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vpravo 4

248 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného 
zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vľavo 3,5

249
Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlán-
kových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii 
prsta, vpravo

2

250
Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlán-
kových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii 
prsta, vľavo

1

251 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu 
prsta s poruchou abdukcie, vpravo 2

252 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu 
prsta s poruchou abdukcie, vľavo 1

TRAUMATICKÉ POŠKODENIA NERVOV HORNEJ 
KONČATINY

253 Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vpravo 35
254 Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vľavo 30

255 Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, 
vpravo 17,5

256 Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vľavo 15
257 Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vpravo 17,5
258 Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vľavo 15
259 Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vpravo 15
260 Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vľavo 12,5

261 Izolovaná porucha (lézia) nervus cutaneus brachii 
radialis bez motorického deficitu obojstranne 5,5

262 Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), 
vpravo 5,5

263 Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), 
vľavo 4,5

264 Porucha (lézia) nervus ulnaris, vpravo 18
265 Porucha (lézia) nervus ulnaris, vľavo 13
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266 Porucha (lézia) nervus ulnaris len senzitívnej časti, 
obojstranne 5,5

267 Traumatická porucha stredového nervu, vpravo 
(nervus medianus) 15

268 Traumatická porucha stredového nervu, vľavo 
(nervus medianus) 12,5

269 Porucha nervus musculocu taneus, vpravo 5,5
270 Porucha nervus musculocu taneus, vľavo 4,5

271 Porucha nervus musculocu taneus len senzitívnej 
časti, obojstranne 4

272 Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), 
vpravo 21,5

273 Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), 
vľavo 19

274 Lézia distálnej časti nervu radialis oblasť ruky, 
vpravo 11,5

275 Lézia distálnej časti nervu radialis oblasť ruky, 
vľavo 9

276 Izolovaná porucha (lézia) citlivosti nervi radialis, 
obojstranne 4

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN

277 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe 
alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 50

278 Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40

279
Náhrada hlavice a krčku stehnovej kosti endopro-
tézou (okrem pohyblivosti kĺbu), spolu však nesmie 
presiahnuť % plnenia za stratu končatiny

15

280

Aktívny chronický zápal kostnej drene stehnovej 
kosti len po otvorených zraneniach alebo po 
operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie 
následkov úrazu, dokumentované Rtg.

25

281 Skrátenie dolnej končatiny od 2 do 4 cm 5

282 Skrátenie dolnej končatiny od 5 do 6 cm 8,5
283 Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm 13,5

284
Poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zaho-
jené s osovou alebo rotačnou odchýlkou), za každých 
5° odchýlky, dokumentované Rtg. 3 %

x

285
Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom 
postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, 
vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)

40

286
Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom 
postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie 
alebo nepatrné ohnutie)

25

287 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého 
a stredného stupňa 8

288 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého 
stupňa 15

POŠKODENIE KOLENA

289 Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení 
(úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°) 20

290 Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení 
(v ohnutí nad 30°) 27,5

291 Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení 25

292
Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hod-
notenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu), spolu však 
nesmie presiahnuť % plnenia za stratu končatiny

10

293 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého 
a stredného stupňa 8

294 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého 
stupňa 16,5

295
Kývavosť kolenného kĺbu, ak nie je nutný ortope-
dický podporný prístroj, preukázateľne i v zdravot-
nej dokumentácii

6,5

296
Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický 
podporný prístroj, za ktorý sa nepovažuje nákolen-
nica

8

297

Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného 
menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej 
stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa 
hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto Dg. 
hodnotiť.

5

298

Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch 
meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej 
stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa 
hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto Dg. 
hodnotiť.

8

POŠKODENIE PREDKOLENIA

299 Strata dolnej končatiny v predkolení so zachova-
ným kolenom 45

300 Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým 
kolenným kĺbom 50

301 Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 40

302

Aktívny chronický zápal kostnej drene kostí 
predkolenia len po otvorených zraneniach a po 
operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie 
následkov úrazu, dokumentované Rtg.

20

303

Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zaho-
jením zlomeniny v osovej alebo rotačnej odchýlke 
(odchýlky musia byť preukázané na Rtg.), od mi-
nimálne 5°. Za každý ďalší stupeň sa hodnotenie 
5 % zvyšuje o 1 %. Odchýlky nad 45° sa hodnotia 
ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej 
odchýlky nemožno súčasne započítavať relatívne 
skrátenie končatiny. 

x

POŠKODENIE V OBLASTI ČLENKOVÉHO KĹBU

304 Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 40

305 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou 
členka 30

306 Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25

307
Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom 
postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantár-
nej flexie)

17,5

308 Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom 
postavení, alebo jemu blízkom 15

309 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého 
a stredného stupňa 5,5

310 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého 
stupňa 10,5

311 Úplná strata pronácie a supinácie nohy 10
312 Obmedzenie pronácie a supinácie nohy 4,5
313 Kývavosť členkového kĺbu 5,5

314
Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom 
úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka 
a nohy

6,5
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315

Aktívny chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku 
a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvorených zrane-
niach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na 
liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg.

8

POŠKODENIE V OBLASTI NOHY

316 Strata všetkých prstov nohy 15
317 Strata oboch článkov palca nohy 10

318 Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou 
kosťou alebo s jej časťou 12

319 Strata koncového článku palca nohy 3
320 Strata iného prsta nohy, za každý prst 2

321 Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s 
jej časťou 8

322 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3
323 Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 5
324 Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 8

325 Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu 
palca nohy 2

326 Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca 
nohy 3

327 Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy 
ako palca, za každý prst 1

328 Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej 
dolnej končatine 5,5

329 Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch 
dolných končatinách 8

330
Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri 
neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne 
nad 2 cm v objeme

3

331
Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri 
neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne 
nad 1 cm v objeme

2

332 Porucha (lézie) nervus glutei sup. a inferior 8
333 Porucha nervus obturatorius 8
334 Senzitívna lézia nervus obturatorius 4
335 Poúrazová porucha nervus femorális 15,5
336 Senzitívna lézia stehenného nervu 5,5

337 Poúrazová porucha nervus ischiadicus (sedací 
nerv) 20,5

338 Senzitívna lézia nervus ischiadicus 8
339 Nervus tibialis úplná porucha 13

340 Nervus tibialis distálnej časti s poruchou hybnosti 
prstov nohy 3

341 Senzitívna porucha nervus tibialis 2

342 Porucha kmeňa nervus fibularis s postihnutím 
všetkých inervovaných svalov 15,5

343 Lézia hĺbkovej vetvy ihlicového nervu 10,5

344 Lézia povrchovej vetvy ihlicového nervu (len senzi-
tívnej časti) 5,5

RÔZNE

345 Rozsiahle plošné jazvy od 1 % do 15 % telesného 
povrchu, okrem tváre 5,5

346 Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % telesného 
povrchu 25

347
Zvlášť zohyzďujúce jazvy na exponovaných 
častiach tela pokiaľ nedosahujú 1 % telesného 
povrchu

2

348
V prípade koncového článku prsta, stratu mäkkých 
častí hodnotíme jednou tretinou rozsahu uvedené-
ho pre stratu daného článku 

x

349

V prípade straty časti článku prsta (ak je poško-
dená aj kosť) stanovíme stratu článku v tretinách. 
Percentuálny rozsah poškodenia stanovíme ako 
príslušný počet tretín rozsahu uvedeného pre 
stratu daného článku.

x

V prípade, že poistený je ľavák, hodnotí sa podľa rozsahu pre pravú hornú končatinu.

ROZŠÍRENÉ ÚRAZOVÉ KRYTIE - 
DOBA NEVYHNUTNEJ LIEČBY

DRUH ÚRAZU
Doba

liečby v 
dňoch

ÚRAZY CHRBTICE

1 Zlomenina artikulárneho výbežku 50
2 Zlomenina zubu čapovca (dens epistrophei)  180
3 Zlomenina tŕňového výbežku  30
4 Zlomenina oblúku stavca  85

5 Zlomenina jedného alebo viacerých priečnych 
výbežkov  50

6
Zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo driekovej 
chrbtice (kompresívna), so znížením prednej časti tela 
do jednej tretiny

 120

7
Zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo driekovej 
chrbtice (kompresívna) so znížením prednej časti tela 
o viac ako jednu tretinu

 140

8 Roztrieštená zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej 
alebo driekovej chrbtice  180

9 Podvrtnutie krčnej chrbtice Neplní sa
10 Podvrtnutie driekovej chrbtice Neplní sa
11 Podvrtnutie hrudnej chrbtice Neplní sa

12 Vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov  120

13 Vytknutie hrudnej chrbtice bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov  120

14 Vytknutie driekovej chrbtice bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov  120

15 Atlantookcipitálne vytknutie bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov  140

16 Vytknutie kostrče bez poškodenia miechy alebo jej 
koreňov  20

17 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavca preukázaný 
CT, MRI alebo RTG)  100

18 Pomliaždenie chrbtice krčnej, hrudnej, driekovej, 
sakrálnej a kostrče ťažšieho stupňa  30

19 Poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej 
zlomenine tela stavca - po úraze 145

ÚRAZY V OBLASTI PANVY

20 Zlomenina kostrče 30
21 Zlomenina krížovej kosti 60
22 Zlomenina okraja acetábula 70

23 Zlomenina lonovej kosti alebo sedacej kosti s posu-
nutím úlomkov - jednostranná 70

24 Zlomenina lonovej kosti alebo sedacej kosti bez 
posunutia úlomkov - jednostranná 60
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25 Obojstranná zlomenina lonovej kosti a jednostranná 
zlomenina s rozstupom lonovej spony  120

26 Zlomenina lonovej kosti s krížovo-bedrovou luxáciou 
bedrovej kosti  150

27 Zlomenina lopaty bedrovej kosti bez posunutia 
úlomkov  60

28 Zlomenina acetábula s centrálnou luxáciou stehnovej 
kosti  130

29 Zlomenina lopaty bedrovej kosti s posunutím úlomkov  90
30 Podvrtnutie v kĺbe krížovo-bedrovom Neplní sa
31 Krížovo-bedrové vytknutie  70
32 Odlomenie predného tŕňa alebo hrboľa bedrovej kosti  45
33 Pomliaždenie panvy ťažšieho stupňa  20
34 Odlomenie hrboľa sedacej kosti  50
35 Rozstup spony lonovej  60

ÚRAZY HORNEJ KONČATINY

36 Zlomenina viac záprstných kostí bez posunutia 
úlomkov  50

37 Zlomenina viac záprstných kostí s posunutím úlomkov  60

38 Otvorená alebo operovaná zlomenina viac záprstných 
kostí  60

39 Vytknutie niekoľkých kostí záprstných liečené repozí-
ciou lekárom  45

40
Zlomenina jedného článku, nechtového výbežku, 
jedného prsta neúplná alebo úplná bez posunutia 
úlomkov

 20

41 Zlomenina jedného článku jedného prstu s posunutím 
úlomkov  40

42 Zlomenina jedného článku jedného prstu otvorená 
alebo operovaná  50

43 Vytknutie jednej kosti záprstnej liečené repozíciou 
lekárom  35

44 Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná bez posunutia 
úlomkov  35

45 Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná s posunutím 
úlomkov  40

46 Zlomenina jednej kosti záprstnej neúplná  25

47 Zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo 
operovaná  50

48 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti /Ben-
nettova/ liečená konzervatívne  60

49 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti /Ben-
nettova/ liečená operačne  70

50 Repozíciou lekárom liečené vytknutie článkov jedného 
prsta  25

51 Vytknutie článkov niekoľkých prstov liečené repozíci-
ou lekárom  30

52 Zlomenina inej zápästnej kosti úplná  50
53 Zlomenina niekoľko zápästných kostí  50

54 Neúplné alebo úplné zlomeniny viac článkov jedného 
prstu s posunutím alebo bez posunutia úlomkov  30

55 Operované alebo otvorené zlomeniny viac článkov 
jedného prstu  60

56 Zlomeniny článkov dvoch alebo viac prstov neúplné 
alebo úplné bez posunutia úlomkov  50

57 Zlomeniny článkov dvoch alebo viac prstov s posunu-
tím úlomkov  60

58 Zlomeniny článkov dvoch alebo viac prstov otvorená 
alebo operovaná  60

59 Amputácia prstu alebo jeho časti  40
60 Amputácia viac prstov alebo ich častí  50

61 Prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na 
prste alebo na ruke jedného prsta - neúplné  30

62 Prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na 
prstoch alebo na ruke niekoľkých prstov - neúplné  40

63 Prerušenie šliach naťahovačov na prstoch alebo na 
ruke jedného prsta - úplné  50

64 Prerušenie šliach naťahovačov na prstoch alebo na 
ruke niekoľkých prstov - úplné  50

65 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo 
na ruke jedného prsta  40

66 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo 
na ruke niekoľkých prstov  45

67 Úplne prerušenie jednej alebo viacerých šliach ohýba-
čov alebo naťahovačov prsta a ruky v zápästí  60

68 Amputácia ruky  100
69 Amputácia oboch rúk  100
70 Amputácia jedného predlaktia  80
71 Amputácia oboch predlaktí  80
72 Amputácia ramena  100
73 Exartikulácia v ramennom kĺbe  120
74 Natrhnutie svalu nadhrebeňového  50

75 Úplne pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené 
konzervatívne alebo operačne  70

76 Zlomenina kľúčnej kosti neúplná  20
77 Zlomenina kľúčnej kosti úplná bez posunutia úlomkov  35
78 Zlomenina kľúčnej kosti úplná s posunutím úlomkov  40
79 Operovaná zlomenina kľúčnej kosti  45

80
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, ramenného, lakťo-
vého kĺbu, zápästia a prstov

Neplní sa

81 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a kosťou hrud-
nou liečené konzervatívne  20

82 Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou liečené operačne  60

83 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 
liečené konzervatívne  30

84 Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 
liečené operačne  60

85 Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy dvojhlavého 
svalu ramenného liečené konzervatívne  40

86 Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy dvojhlavého 
svalu ramenného liečené operačne  60

87 Konzervatívne liečené natrhnutie iného svalu  35

88 Neúplná zlomenina člnkovitej kosti  60

89 Úplná zlomenina člnkovitej kosti  90

90 Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou  100

91 Vytknutie ramennej kosti liečenej repozíciou lekárom 
konzervatívne  50

92 Vytknutie ramennej kosti liečené operačne  60
93 Vytknutie lakťa liečené repozíciou lekárom konzervatívne  50
94 Vytknutie lakťa liečené operačne  65

95 Vytknutie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna 
luxácia) liečenej repozíciou lekárom konzervatívne  50
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96 Vytknutie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna 
luxácia) liečenej repozíciou lekárom operatívne  70

97 Zlomenina krčku alebo tela lopatky  55
98 Zlomenina nadplecka lopatky  35
99 Zlomenina zobákovitého výbežku lopatky  40

100 Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého 
hrboľa bez posunutia  40

101 Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého 
hrboľa s posunutím  45

102 Zlomenina horného konca ramennej kosti, roztriešte-
ná zlomenina hlavice  70

103 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku bez 
posunu  45

104 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku 
zaklinená  45

105 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku s 
posunutím úlomkov  50

106 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku 
luxačná, operačne liečená  90

107 Zlomenina tela ramennej kosti neúplná  40

108 Zlomenina tela ramennej kosti úplná bez posunutia 
úlomkov  60

109 Zlomenina tela ramennej kosti úplná s posunutím 
úlomkov, otvorená alebo operovaná  90

110 Zlomenina ramennej kosti nad kondylom neúplná  50

111 Zlomenina ramennej kosti nad kondylom úplná bez 
posunutia úlomkov  60

112 Zlomenina ramennej kosti nad kondylom úplná s 
posunutím úlomkov  70

113 Zlomenina ramennej kosti nad kondylom otvorená 
alebo operovaná  90

114
Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej kosti 
(zlomenina trans-interkondylická, zlomenina hlavičky, 
alebo kladky ramennej kosti) bez posunutia úlomkov

 70

115
Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej kosti 
(zlomenina trans-interkondylická, zlomenina hlavičky, 
alebo kladky ramennej kosti) s posunutím úlomkov

 85

116

Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina trans-interkondylická, zlomenina 
hlavičky, alebo kladky ramennej kosti) otvorená alebo 
operovaná

 90

117 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti bez 
posunutia úlomkov  45

118 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s 
posunutím úlomkov do výšky štrbiny kĺbu  60

119 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s 
posunutím úlomkov do kĺbu  90

120 Zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti bez 
posunutia úlomkov  45

121 Zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti s 
posunutím úlomkov alebo operovaná  90

122 Zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti bez 
posunutia úlomkov  35

123 Zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti s 
posunutím úlomkov  45

124 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzerva-
tívne  55

125 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne  60
126 Zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti neúplná  45

127 Zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti úplná bez 
posunutia úlomkov  60

128 Zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti úplná s 
posunutím úlomkov  70

129 Otvorená alebo operovaná zlomenina tela alebo krčku 
vretennej kosti  70

130 Zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná  35

131 Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná bez 
posunutia úlomkov  55

132 Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná s 
posunutím úlomkov  70

133 Zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená 
alebo operovaná  80

134 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti  30

135 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti s posunu-
tím úlomkov  40

136 Konzervatívne liečená zlomenina háku lakťovej kosti 
(olekranu)  45

137 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu) liečená 
operačne  55

138 Zlomenina korunového výbežku lakťovej kosti  50
139 Neúplná zlomenina tela lakťovej kosti  45

140 Zlomenina tela lakťovej kosti úplná bez posunutia 
úlomkov  55

141 Úplná zlomenina tela lakťovej kosti s posunutím 
úlomkov  60

142 Zlomenina tela lakťovej kosti otvorená alebo opero-
vaná  70

143 Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná  50

144 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná bez posunutia 
úlomkov  50

145 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná s posunutím 
úlomkov  70

146 Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo 
operovaná  70

147 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená 
konzervatívne  70

148 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená 
operačne  80

149 Odtrhnutie dorzálnej aponeurózy  50

150 Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie 
svalov ťažšieho stupňa  20

ÚRAZY DOLNEJ KONČATINY

151 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti  40
152 Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov  80
153 Zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov  100
154 Zlomenina členkovej kosti komplikované nekrózou  130
155 Otvorené alebo operačne liečené vytknutie členkovej kosti  80
156 Konzervatívne liečené vytknutie členkovej kosti  60
157 Zlomenina vonkajšieho členka neúplná  40
158 Zlomenina vonkajšieho členka úplná bez posunutia úlomkov  60

159 Zlomenina vonkajšieho členka úplná s posunutím 
úlomkov  70

160 Zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo 
otvorená  85



NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., 
Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301, DIČ: 202 388 5314, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka č. 5851/B, IBAN pre platbu poistného: SK28 1111 0000 0011 6127 7013

Oceňovacie tabuľky

 strana 30
www.novis.eu

161 Konzervatívne liečená zlomenina vonkajšieho členka 
so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne  80

162 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členko-
vej kosti liečená operačne  100

163 Zlomenina vnútorného členka neúplná, úplná  60

164 Zlomenina vnútorného členka úplná s posunutím 
úlomkov liečenie konzervatívne  75

165 Zlomenina vnútorného členka úplná s posunutím 
úlomkov otvorená alebo liečená operačne  90

166 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členko-
vej kosti liečená konzervatívne  100

167 Operačne liečená zlomenina vnútorného členka so 
subluxáciou členkovej kosti  110

168 Zlomenina oboch členkov neúplná  70

169 Zlomenina oboch členkov úplná bez posunutia 
úlomkov  80

170 Zlomenina oboch členkov úplná s posunutím úlomkov 
liečená konzervatívne alebo operačne  90

171 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej 
kosti liečená konzervatívne alebo operačne  110

172 Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov s od-
lomením jednej hrany píšťaly bez posunutia úlomkov  80

173
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov s 
odlomením jednej hrany píšťaly s posunutím úlomkov 
liečená konzervatívne

 90

174
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov s 
odlomením jednej hrany píšťaly s posunutím úlomkov 
liečená operačne

 100

175 Podvrtnutie členkového kĺbu Neplní sa

176 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného 
väzu členkového kĺbu  35

177 Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranné-
ho väzu členkového kĺbu  45

178 Vytknutie členkovej kosti, kockovitej alebo klinových 
kostí liečené konzervatívne alebo operačne  60

179 Zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov  30
180 Zlomenina článku palca s posunutím úlomkov  40
181 Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná  50
182 Amputácia palca nohy alebo inej časti  35
183 Roztrieštená zlomenina nechtového výbežku palca  25

184 Zlomeniny článkov viac prstov alebo viac článkov 
jedného prsta otvorené alebo operované  35

185 Úplná alebo neúplná zlomenia jedného článku iného 
prsta než palca  25

186 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca 
otvorená alebo operovaná  35

187 Zlomeniny článkov viac prstov alebo viac článkov 
jedného prsta  30

188 Amputácia prstov nohy mimo palca alebo ich častí  30

189 Vykĺbenie základných alebo medzičlánkových kĺbov 
prstov nohy  15

190 Podvrtnutie kĺbov prstov Neplní sa

191 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo 
malíčka bez posunutia  50

192 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo 
malíčka s posunutím  60

193 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo 
malíčka otvorená alebo operovaná  70

194 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prsta 
než palca alebo malíčka s posunutím, bez posunutia  40

195 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac prstov s 
posunutím alebo bez posunutia  50

196 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac prstov 
otvorená alebo operovaná  70

197 Konzervatívne alebo operačne liečené vytknutie 
predpriehlavkových kostí (jednej alebo viac)  45

198 Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky  40
199 Odlomenie zadnej hrany píšťaly neúplné  50

200 Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné bez posunutia 
úlomkov  50

201 Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné s posunutím 
úlomkov liečené konzervatívne alebo operačne  80

202
Supramalleolárna zlomenina píšťaly so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou vnútor-
ného členka liečená konzervatívne alebo operačne

 120

203

Supramalleolárna zlomenina píšťaly so subluxáci-
ou členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka s odlomením zadnej hrany píšťaly 
liečená konzervatívne alebo operačne

 120

204 Roztrieštená vnútrokĺbna zlomenina distálnej epifýzy 
píšťaly (zlomenina dolného pilonu)  140

205 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 
neúplná, úplná bez posunutia úlomkov  90

206 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 
úplná s posunutím úlomkov  120

207 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 
otvorená alebo operovaná  150

208 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly jedné-
ho alebo oboch kondylov bez posunutia úlomkov  100

209 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly jedné-
ho alebo oboch kondylov s posunutím úlomkov  120

210
Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly 
jedného alebo oboch kondylov s posunutím úlomkov 
a epifyzeolýza

 120

211 Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne 
alebo operačne  65

212 Zlomenia kosti lýtkovej (bez posunutia členkového 
kĺbu) neúplná  25

213 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) 
úplná  40

214 Vytknutie stehnovej kosti (v bedre) liečené repozíciou 
lekárom konzervatívne  70

215 Vytknutie stehnovej kosti (v bedre) liečené repozíciou 
lekárom operačne  80

216 Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená 
operačne  100

217 Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená  100

218 Konzervatívne liečená zlomenina krčka stehnovej 
kosti nezaklinená  130

219 Zlomenina krčka stehnovej kosti komplikovaná nekró-
zou hlavice alebo liečená endoprotézou  150

220 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s 
malým posunutím úlomkov  100

221 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s 
výrazným posunutím úlomkov  120

222 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s 
nekrózou  150
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223 Zlomenina stehnovej kosti neúplná  100

224 Zlomenina stehnovej kosti úplná bez posunutia 
úlomkov  120

225 Konzervatívne liečená vnútrokĺbna zlomenina stehno-
vej kosti s posunutím  140

226 Zlomenina stehnovej kosti úplná s posunutím úlom-
kov liečená konzervatívne alebo operačne  160

227 Zlomenina stehnovej kosti otvorená  180

228
Zlomenina stehnovej kosti nad kondylom úplná s 
posunutím alebo bez posunutia úlomkov liečená 
konzervatívne

 130

229 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylom otvorená 
alebo liečená operačne  150

230 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej 
kosti s posunutím úlomkov  150

231 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti liečené kon-
zervatívne  90

232 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti liečené ope-
račne  100

233 Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina 
kondylu alebo interkondylická) bez posunutia úlomkov  120

234 Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti s posunutím 
liečená operačne  150

235 Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená 
konzervatívne  60

236 Zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne  80
237 Zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov  60

238 Vytknutie jabĺčka liečené repozíciou lekárom konzer-
vatívne  35

239 Operačne liečené vytknutie jabĺčka  50
240 Podvrtnutie bedrového alebo kolenného kĺbu Neplní sa
241 Natrhnutie väzov kolenného kĺbu  50

242 Pretrhnutie alebo úplne odtrhnutie vnútorného alebo 
vonkajšieho postranného väzu kolenného kĺbu  60

243 Pretrhnutie alebo úplne odtrhnutie skríženého väzu 
kolenného kĺbu  70

244 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku 
liečené konzervatívne  50

245 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku 
liečené operačne  85

246 Podvrtnutie Chopartového kĺbu Neplní sa

247 Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu Neplní sa

248 Zlomenina veľkého chochola  70

249 Zlomenina malého chochola  45

250 Pertrochanterická zlomenina neúplná alebo úplná bez 
posunutia  110

251 Pertrochanterická zlomenina úplná s posunutím 
liečená konzervatívne alebo operačne  120

252 Subtrochanterická zlomenina úplná bez posunutia 
alebo s posunutím úlomkov liečená konzervatívne  110

253 Subtrochanterická zlomenina úplná s posunutím 
úlomkov liečená operačne  120

254 Subtrochanterická zlomenina otvorená  150

255 Subtrochanterická zlomenina neúplná  80

256 Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia úlomkov  60

257 Zlomenina kockovitej kosti s posunutím úlomkov  70

258 Zlomenina pätovej kosti bez porušenia statiky (Böhle-
rovho uhla)  90

259 Zlomenina pätovej kosti s porušením statiky (Böhle-
rovho uhla)  110

260 Zlomenina pätovej kosti bez posunutia tela pätnej 
kosti  70

261 Zlomenina mezdihrbolovej vyvýšeniny holennej kosti 
liečená konzervatívne  90

262 Zlomenina mezdihrbolovej vyvýšeniny holennej kosti 
liečená operačne  100

263 Natrhnutie väčšieho svalu bez operácie  35
264 Natrhnutie väčšieho svalu s operáciou  50

265 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo 
šľachy liečené konzervatívne alebo operačne  60

266 Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie 
svalov ťažšieho stupňa  25

267 Natrhnutie, pretrhnutie Achillovej šľachy  70
268 Zlomenina člnkovej kosti bez posunutia úlomkov  60
269 Nekrózou komplikovaná zlomenina člnkovej kosti  80
270 Zlomenina člnkovej kosti luxačnej  90
271 Trimalleolárna zlomenina bez posunutia úlomkov  90

272 Trimalleolárna zlomenina s posunutím úlomkov lieče-
ná konzervatívne alebo operačne  110

273 Zlomenina jednej klinovej kosti bez posunutia, s 
posunutím úlomkov  60

274 Zlomenina viac klinových kostí bez posunutia  70
275 Zlomenina viac klinových kostí s posunutím  90
276 Exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia stehna  60
277 Amputácia oboch nôh  100
278 Amputácia nohy  100
279 Amputácia oboch predkolení  90
280 Amputácia predkolenia  90

ÚRAZY HLAVY

281 Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky  20
282 Zlomenina prepážky a nosových kostí s posunom  20
283 Čiastočná skalpácia hlavy s kožným defektom  40
284 Úplná skalpácia hlavy s kožným defektom  60

285 Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu diagnostikova-
né odborným lekárom  10

286 Podvrtnutie sánkového kĺbu  15
287 Obojstranné vytknutie sánkového kĺbu  20
288 Zlomenina spodiny lebečnej  120
289 Zlomenina lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov  80
290 Zlomenina lebečnej klenby s vtlačením úlomkov  90
291 Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov  50
292 Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov  90
293 Zlomenina kosti temennej bez vtlačenia úlomkov  50
294 Zlomenina kosti temennej s vtlačením úlomkov  90
295 Zlomenina kosti záhlavnej bez vtlačenia úlomkov  50
296 Zlomenina kosti záhlavnej s vtlačením úlomkov  90
297 Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov  50
298 Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov  90
299 Zlomenina sánky a čeľuste bez posunu úlomkov  50
300 Zlomenina sánky a čeľuste s posunom úlomkov  70
301 Zlomenina okraja očnice  50
302 Zlomenina tvárovej kosti  60
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303 Zlomenina ďasnového výbežku hornej alebo dolnej 
čeľuste  35

304 Združené zlomeniny Le Fort I  60
305 Združené zlomeniny Le Fort II  90
306 Združené zlomeniny Le Fort III  120

ÚRAZY NERVOVÉHO SYSTÉMU

307 Otras mozgu ľahkého stupňa s hospitalizáciou, potvr-
dené neurologickým alebo chirurgickým ošetrením Neplní sa

308 Otras mozgu stredného stupňa (druhého)  30
309 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)  50
310 Pomliaždenie mozgu  150
311 Rozdrvenie mozgového tkaniva  180

312 Krvácanie do mozgu, vnútrolebečné a do chrbticové-
ho kanála  180

313 Pomliaždenie miechy  150
314 Krvácanie do miechy  180
315 Rozdrvenie miechy  180

316 Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou 
obrnou  35

317 Poranenie periférneho nervu s porušením vodivých 
vlákien  50

318 Prerušenie periférneho nervu  80

ÚRAZY OKA

319 Zápal slzného vačku preukázateľne po zranení lieče-
nom operačne  20

320 Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu  20

321 Poleptanie alebo popálenie rohovkového parenchýmu  120

322 Poleptanie alebo popálenie očnej spojovky I. stupňa  15

323 Poleptanie alebo popálenie očnej spojovky II. stupňa  21

324 Poleptanie alebo popálenie očnej spojovky III. stupňa  50

325 Poúrazový rohovkový vred  50

326 Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
konzervatívne komplikovaná so šedým zákalom  50

327
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
konzervatívne komplikovaná s vnútroočným zápalom 
alebo vnútroočným cudzím telesom nemagnetickým

 70

328
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
operačne komplikovaná prolapsom dúhovky alebo 
vklinením dúhovky

 85

329
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
operačne komplikovaná poúrazovým šedým zákalom 
alebo vnútroočným cudzím telesom nemagnetickým

 70

330
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
operačne komplikovaná vnútroočným zápalom alebo 
vnútroočným cudzím telesom nemagnetickým

 70

331 Operačne liečená rana rohovky alebo skléry s prede-
ravením, bez komplikácií  50

332 Konzervatívne liečená rana rohovky alebo skléry s 
prederavením, bez komplikácií  35

333 Povrchová odrenina alebo hlboká rana rohovky bez 
prederavenia a bez komplikácií  20

334 Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná še-
dým zákalom poúrazovým alebo vnútroočným zápalom  50

335 Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s 
krvácaním (bez poranenia bielka)  15

336 Rana spojovky chirurgicky ošetrená  15
337 Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií  100

338
Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované 
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce 
operačné ošetrenie

 120

339 Zlomenina nosových kostí prerušujúca slzné cesty 
liečené konzervatívne  20

340 Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné 
cesty liečená operačne  40

341 Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej s podkož-
ným emfyzémom  100

342 Chirurgicky ošetrená tržná a rezná rana viečka  15
343 Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty  25
344 Otras sietnice  20

345 Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií  20

346 Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím 
telesom nemagnetickým v očnici  70

347 Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím 
telesom magnetickým v očnici  40

348 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez 
komplikácií  40

349
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory 
komplikované druhotným zvýšením vnútorného tlaku, 
vyžadujúce chirurgické ošetrenie

 80

350 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez kompli-
kácií  40

351
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky kompliko-
vané so zápalom dúhovky alebo poúrazovým šedým 
zákalom

 70

352 Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií  35

353 Vykĺbenie šošovky bez komplikácií  70

354
Vykĺbenie a čiastočné vykĺbenie šošovky kompli-
kované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, 
vyžadujúce operačné ošetrenie

 80

355 Úrazové poškodenie zrakového nervu a chiazmy  100

356 Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka 
po úraze  50

357 Poranenie okohybného aparátu s diplopiou  70

ÚRAZY UCHA

358 Pomliaždenie ušnice s následným krvným výronom  10
359 Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou  20

360 Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a 
bez druhotnej infekcie  15

361 Otras labyrintu  30

ÚRAZY ZUBOV

362
Nevyhnutná extrakcia alebo strata jedného až šiestich 
zubov v dôsledku pôsobenia vonkajšieho násilia (nie 
zhryzom)

 15

363 Strata alebo nevyhnutná extrakcia sedem a viac 
zubov v dôsledku vonkajšieho násilia (nie zhryzom)  25

364
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného 
a viac zubov (subluxácia, luxácia, reimplantácia) s 
nutnou fixačnou dlahou

 20

365 Zlomenina jedného alebo viacerých koreňov zubov a 
s nutnou fixačnou dlahou  40
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ÚRAZY KRKU

366 Prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka, poleptanie 
pažeráka  90

367 Poškodenie hlasiviek následkom úrazu alebo nadý-
chania sa dráždivých pár  15

368 Poranenie hrtanu alebo priedušnice s perforáciou  110
369 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky  45

ÚRAZY HRUDNÍKA

370 Roztrhnutie pľúc  80
371 Roztrhnutie bránice  85
372 Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový  80
373 Poúrazový pneumotorax zavretý  80
374 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne  80

375 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzerva-
tívne  50

376 Klinicky preukázané poškodenie srdca úrazom  150

377 Klinicky preukázaná zlomenina jedného až šiestich 
rebier  50

378 Dvojitá zlomenina jedného rebra  45
379 Dvojitá zlomenina dvoch a viac rebier  60
380 Pomliaždenie hrudníka ťažšieho stupňa  25
381 Zlomenina hrudnej kosti bez posunutia úlomkov  35
382 Zlomenina hrudnej kosti s posunutím úlomkov  50
383 Dvojnásobná zlomenina hrudnej kosti  50

384 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém  70

ÚRAZY BRUCHA

385 Rana prenikajúca do dutiny brušnej (bez poškodenia 
orgánov)  35

386 Roztrhnutie pečene  90

387 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez 
resekcie  60

388 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s 
resekciou  80

389 Roztrhnutie sleziny  80
390 Roztrhnutie pankreasu  110
391 Úrazové prederavenie žalúdka  50
392 Úrazové prederavenie dvanástorníka  50
393 Roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie  40
394 Roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva  50

395 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez 
resekcie  50

396 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s 
resekciou  60

397 Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa  20

ÚRAZY UROGENITÁLNEHO ÚSTROJENSTVA

398 Roztrhnutie močového mechúra  60

399 Roztrhnutie močovej trubice  60

400 Pomliaždenie obličky s hematúriou  35

401 Pomliaždenie penisu, semenníkov a mieška ťažkého stupňa  40

402 Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažkého stupňa s 
poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka  60

403 Rozdrvenie alebo roztrhnutie obličky s nutnou ope-
ráciou  90

INÉ PORANENIA

404 Nekomplikovaná, chirurgicky ošetrená rana (aj strata 
nechtovej platničky), zhojená primárne  10

405
Chirurgicky ošetrená rana s komplikáciami a sekun-
dárnym hojením alebo plošná abrázia mäkkých častí 
prsta

 25

406
Cudzie teliesko chirurgicky odstránené alebo ne-
odstránené s komplikovanou liečbou (nevyhnutnou 
podmienkou je chirurgická liečba)

 20

407 Uštipnutie jedovatým hadom  20

408
Cudzie teliesko chirurgicky odstránené alebo neod-
stránené s nekomplikovanou liečbou (nevyhnutnou 
podmienkou je chirurgická liečba)

 10

409 Celkové účinky žiarenia a chemických jedov – ľahký 
stupeň, otrava parami alebo plynmi  20

POPÁLENIE, POLEPTANIE, OMRZLINY

410
Popálenie, poleptanie, omrzliny - prvého a druhého 
stupňa v rozsahu do 2 % povrchu tela (okrem postih-
nutia UV žiarením)

 14

411 Popálenie, poleptanie, omrzliny - prvého stupňa nad 
2 % povrchu tela (okrem postihnutia UV žiarením)  14

412
Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa v 
rozsahu od 3 % do 5 % povrchu tela (okrem postih-
nutia UV žiarením)

 35

413
Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa v 
rozsahu od 6 % do 20 % povrchu tela (okrem postih-
nutia UV žiarením)

 50

414
Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa 
v rozsahu od 21 % do 40 % povrchu tela (okrem 
postihnutia UV žiarením)

 80

415
Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa v 
rozsahu od 41 % povrchu tela (okrem postihnutia UV 
žiarením)

 130

416
Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo dru-
hého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou chirurgic-
kej liečby v rozsahu do 5 cm2

 21

417
Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo dru-
hého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby 
v rozsahu nad 5 cm2

 25

418
Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo dru-
hého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou chirurgic-
kej liečby v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2

 40

419
Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo dru-
hého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou chirurgic-
kej liečby v rozsahu od 11 cm2 do 5 % povrchu tela

 50

420
Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo dru-
hého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou chirurgic-
kej liečby v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela

 90

421
Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo dru-
hého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou chirurgic-
kej liečby v rozsahu od 11 % do 15 % povrchu tela

 100

422
Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo dru-
hého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou chirurgic-
kej liečby v rozsahu od 16 % do 20 % povrchu tela

 120

423
Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo dru-
hého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou chirurgic-
kej liečby v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela

 140
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424
Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo dru-
hého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou chirurgic-
kej liečby v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela

 160

425
Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo dru-
hého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou chirurgic-
kej liečby v rozsahu od 41 %

 180

TRAUMATICKÝ ŠOK, LEN HOSPITALIZOVANÉ 
PRÍPADY

426 Traumatický šok, len hospitalizované prípady - ľahký  20

427 Traumatický šok, len hospitalizované prípady - stred-
ný  35

428 Traumatický šok, len hospitalizované prípady - ťažký  50

NÁSLEDKY ÚRAZU PO ZASIAHNUTÍ ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM

429 Poranenie elektrickým prúdom - ľahké postihnutie  15

430 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia stredné  35

431 Poranenie elektrickým prúdom - ťažké celkové 
postihnutie  60

CELKOVÉ ÚČINKY ÚŽEHU A ÚPALU
432 Celkové účinky úžehu a úpalu Neplní sa

Otras mozgu druhého a tretieho stupňa musí spĺňať nasledujúce kritériá po úraze: 
bezvedomie, vegetatívna symptomatológia (zvracanie), amnézia na úraz, hospitalizácia.

Sadzobník zrážok za náklady v súvislosti s poistnou zmluvou 

Príklad stanovenia výslednej výšky zrážky a/alebo poistného
Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre poistné riziko alebo pripoistenie: 100 000 €
Aktuálny vek poistníka: 30

Výsledná zrážka alebo poistné = (Poistná suma / 10 000) * Zrážka alebo poistné pre vek 30 rokov
Výsledná zrážka alebo poistné = (100 000 / 10 000) * 0,70 = 7€

V prípade, že výsledkom individuálneho posúdenia poistného rizika je prirážka, výpočet je nasledovný:
Stanovená prirážka pre poistné riziko: 50 %
Výsledná zrážka alebo poistné po prirážke = Zrážka alebo poistné pre vek 30 rokov + (Zrážka alebo poistné pre vek 30 rokov * Prirážka)
Výsledná zrážka alebo poistné po prirážke = 7 + (7*0,5) = 10,5

Zrážka Výška zrážky

za správu poistnej zmluvy (od 37. mesiaca od technického začiatku poistenia) 2 € (mesačne)

za investičný proces (od 37. mesiaca od technického začiatku poistenia) 0,1 % z hodnoty poistného účtu (okrem NOVIS vernostného bonusu), 
minimálne 1 € (mesačne)

za náklady spojené s uzatvorením poistnej zmluvy: 1. poistný rok: 50% poistného pre hlavné poistenie

2. poistný rok: 40% poistného pre hlavné poistenie

3. poistný rok: 30% poistného pre hlavné poistenie 
(Ak počas prvých troch poistných rokov suma odpočítaných zrážok 

nedosiahne limit obstaráva cích nákladov, zrážka v ďalších mesiacoch 
sa uskutoční podľa hod noty určenej pre tretí poistný rok. Podrobnosti sú 

uvedené v článku 8 bod 4 VPP).

za náklady spojené s uzatvorením poistnej zmluvy v prípade zvýšenia 
BPP po uplynutí prvých troch poistných rokov:

počas 1. roka po zvýšení BPP: 50 % prírastku poistného pre hlavné poistenie

počas 2. roka po zvýšení BPP: 40 % prírastku poistného pre hlavné poistenie

počas 3. roka po zvýšení BPP:  30 % prírastku poistného pre hlavné poistenie
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Sadzobník pre poistné riziká

VEK ZRÁŽKA V €
0 - 18  0,50 

19  0,50 
20  0,50 
21  0,50 
22  0,50 
23  0,50 
24  0,50 
25  0,60 
26  0,60 
27  0,60 
28  0,60 
29  0,70 
30  0,70 
31  0,80 
32  0,80 
33  0,90 
34  0,90 
35  1,10 
36  1,10 
37  1,20 
38  1,40 
39  1,50 
40  1,70 
41  1,90 
42  2,10 
43  2,40 
44  2,60 
45  2,90 
46  3,30 
47  3,70 
48  4,10 
49  4,50 
50  5,00 
51  5,00 
52  5,50 
53  5,90 
54  6,50 
55  7,10 
56  7,70 
57  8,30 
58  9,00 
59  9,90 
60  10,80 
61  11,70 
62  12,70 
63  13,70 
64  14,90 

65 - 100 **

Poistenie  
pre prípad  

smrti

Mesačná zrážka na 
10.000 € poistnej sumy*

VEK POISTNÉ V €
0 - 18  0,875 

19  0,875 
20  0,875 
21  1,000 
22  1,125 
23  1,375 
24  1,500 
25  1,500 
26  1,750 
27  1,875 
28  2,000 
29  2,250 
30  2,375 
31  2,750 
32  2,875 
33  3,250 
34  3,750 
35  4,000 
36  4,500 
37  4,875 
38  5,750 
39  6,625 
40  7,625 
41  8,750 
42  10,000 
43  11,000 
44  12,000 
45  13,000 
46  13,875 
47  14,625 
48  16,250 
49  17,750 
50  19,250 
51  20,750 
52  22,500 
53  24,125 
54  25,875 
55  27,500 
56  29,375 
57  31,250 
58  33,250 
59  35,250 
60  37,500 
61  39,625 
62  42,000 
63  45,250 
64  48,750 

65 - 100 ***

Pripoistenie  
pre prípad chorôb  

a operácií

Mesačné poistné na 
10.000 € poistnej sumy

VEK POISTNÉ V €

Pripoistenie invalidity je 
možné dojednať vo veku 

od 18 do 63 rokov.

18  1,000 
19  1,125 
20  1,125 
21  1,250 
22  1,250 
23  1,375 
24  1,375 
25  1,500 
26  1,500 
27  1,625 
28  1,625 
29  1,750 
30  1,875 
31  2,125 
32  2,250 
33  2,250 
34  2,625 
35  2,750 
36  2,875 
37  3,000 
38  3,375 
39  3,750 
40  4,125 
41  4,750 
42  5,250 
43  6,000 
44  6,625 
45  7,375 
46  8,125 
47  9,375 
48  10,875 
49  13,000 
50  15,000 
51  17,375 
52  20,375 
53  23,500 
54  27,625 
55  32,625 
56  38,875 
57  46,625 
58  48,125 
59  52,500 
60  56,750 
61  60,125 
62  63,000 
63  65,125 

Pripoistenie  
pre prípad 
invalidity

Mesačné poistné na 
10.000 € poistnej sumy

* Zrážka za  poistenie pre 
prípad smrti sa odpočíta 
po prvý krát v 37. mesiaci 
tr vania poistnej zmluvy a 
to v kumulatívnej výške za 
prvých 37 mesiacov.

** Výška zrážok, resp. poist-
ného od technického veku 
65 rokov poisteného sa 
rovná výške zrážok v tech-
nickom veku 64 rokov. Po-
istná suma klesá každoroč-
ne o 8 % z poistnej sumy 
predchádzajúceho roku. Pri 
dožití sa technického veku 
100 rokov sa klesanie po-
istnej sumy zastaví. 

*** Výška poistného od 
technického veku 65 rokov 
poisteného sa rovná výške 
poistného v technickom 
veku 64 rokov. Poistná 
suma klesá každoročne 
o 10 % z poistnej sumy 
predchádzajúceho roku. Pri 
dožití sa technického veku  
100 rokov sa klesanie po-
istnej sumy zastaví.

V prípade poistnej sumy, 
ktorá je nedeliteľná 10 000 
€, bude výška poistného 
uplatnená pomerne.

Pripoistenie  
pre prípad 

úrazu

Pripoistenie  
oslobodenia od povinnosti 

platiť poistné

Mesačné poistné na 
10.000 € poistnej sumy

Mesačné poistné na 100€ 
BPP

8,36 €

5,44 €  

Pripoistenie oslobodenia 
od povinnosti platiť poistné 
je možné dojednať vo veku 

od 18 do 63 rokov.  

VEK POISTNÉ V €
0 - 18 0,500

19 0,625
20 0,625
21 0,625
22 0,625
23 0,625
24 0,625
25 0,750
26 0,750
27 0,750
28 0,750
29 0,875
30 0,875
31 1,000
32 1,000
33 1,125
34 1,125
35 1,375
36 1,375
37 1,500
38 1,750
39 1,875
40 2,125
41 2,375
42 2,625
43 3,000
44 3,250
45 3,625
46 4,125
47 4,625
48 5,125
49 5,625
50 6,250
51 6,250
52 6,875
53 7,375
54 8,125
55 8,875
56 9,625
57 10,375
58 11,250
59 12,375
60 13,500
61 14,625
62 15,875
63 17,125
64 18,625

65 - 100 **

Pripoistenie pre prípad 
smrti pre ďalšiu poistenú 

osobu

Mesačné poistné na 
10.000 € poistnej sumy
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