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Tieto Poistné podmienky obsahujú bližšiu úpravu práv a povinností vyplývajúcich 
z uzatvorenej poistnej zmluvy pre Skupinové poistenie k investičným službám Finax. 
Zoznámte sa prosím dôkladne s týmto dokumentom.  
Vaše prípadné otázky rád zodpovie Finax.   
 

Článok 1. Úvodné ustanovenia 

  
1.1 Voliteľné kolektívne poistenie k investičným službám Finax (ďalej len 

„Poistenie") je skupinové životné poistenie dojednané k investičným 
službám Finax, ktoré zahŕňa v jednotlivých variantoch nasledujúce riziká: 

Variant S: 
▪ životné poistenie pre prípad smrti Poisteného 

Variant M: 
▪ životné poistenie pre prípad smrti Poisteného, 
▪ poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity. 

Variant L: 
▪ životné poistenie pre prípad smrti Poisteného, 
▪ poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity, 
▪ poistenie kritických chorôb. 

Variant XL: 
▪ životné poistenie pre prípad smrti Poisteného, 
▪ poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity, 
▪ poistenie kritických chorôb, 
▪ poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou.  

1.2 Poistenie sa riadi kolektívnou poistnou zmluvou č. 5005800002 uzavretou medzi 
nami a spoločnosťou Finax (ďalej len „Poistná zmluva") a týmito poistnými 
podmienkami, ktoré sú jej súčasťou. V prípade ich rozporu má prednosť Poistná 
zmluva. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti súvisiace s týmto 
poistením upraviť dohodou v Poistnej zmluve odchylne od týchto poistných 
podmienok, pokiaľ to ustanovenia týchto poistných podmienok výslovne 
umožňujú.  

1.3 Poistenie sa riadi slovenským právom, najmä zákonom číslo 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 

zákonník"). Akýkoľvek spor vyplývajúci z Poistnej zmluvy či súvisiaci s týmto 

poistením bude predložený na rozhodnutie príslušnému súdu. Právomoc súdu v 

sporoch vyplývajúcich z Poistnej zmluvy ale súvisiacich s Poistnou zmluvou sa 

určí podľa pravidiel obsiahnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 

rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. 

1.4 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu 

subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napr. Kancelář finančního 

arbitra (https://finarbitr.cz/cs/), alebo prostredníctvom siete FIN-NET 

(https://ec.europa.eu/info/file/fin-net-complaint-form_sk), ak poisťovňa na 

žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní 
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od jej obdŕžania. Orgánom dohľadu nad činnosťou Poisťovateľa je Česká národní 

banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. 

1.5 Komunikačným jazykom je slovenský jazyk. Všetky sumy a platby súvisiace 
s poistením  sú splatné na území Slovenskej republiky a uvádzané v mene 
platnej na území Slovenskej republiky.   

1.6 Poistenie sa dojednáva ako obnosové, t.j. ako poistenie, ktorého účelom je 
získanie dohodnutej finančnej čiastky (obnosu) v prípade poistnej udalosti, 
pričom táto suma nezávisí na tom, aká veľká škoda vznikla a či vôbec vznikla. 

1.7 V týchto poistných podmienkach niekedy používame pojmy, ktoré majú svoj 
špecifický význam určený buď priamo v ich texte, alebo v článku 10. Tieto pojmy 
používame s veľkým začiatočným písmenom.     

  
Článok 2. Vznik poistenia a poistná doba 

  
2.1 Vznik poistenia. Poistenie každého jednotlivého Poisteného vzniká na základe 

návrhu Finaxu Poisťovateľovi od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po zaradení Poisteného do Poistenia Finaxom. Poistený dostane o zaradení do 
poistenia potvrdenie. Pri vzniku jednotlivého poistenia v priebehu poistného 
obdobia sa poistné za príslušného Poisteného za prvé poistné obdobie pomerne 
kráti. 

2.2 Poistná doba. Poistnou dobou je jeden kalendárny rok, t.j. obdobie 
od 1. januára do 31. decembra. Pokiaľ nedôjde k zániku Poistnej zmluvy, poistná 
doba sa vždy automaticky predĺži o ďalší kalendárny rok. 

 
Článok 3. Zánik poistenia 

  
3.1 Hlavné dôvody zániku poistenia. Poistenie jednotlivého Poisteného zaniká 

nasledujúcimi spôsobmi (podľa toho, čo nastane skôr):  

a) úmrtím Poisteného;        

b) uplynutím 24:00 hodiny posledného dňa kalendárneho štvrťroka, v ktorom 
sa Poistený dožil veku 65 rokov;       

c) odmietnutím poistného plnenia Poisťovateľom z dôvodov podľa § 802 ods. 2 
Občianskeho zákonníka; 

d) výpoveďou Poisteného ku koncu Poistného obdobia doručenou FINAX pred 
uplynutím Poistného obdobia; 

e) výpoveďou Poisťovateľa doručenou Finax, výpoveďou Finax doručenou 
Poisťovateľovi alebo výpoveďou Poisteného doručenou Finax do dvoch 
mesiacov od zaradenia Poisteného do Poistenia s výpovednou lehotou osem (8) 
dní; 

f) výpoveďou Poisťovateľa doručenou Finaxu s výpovednou lehotou osem (8) 
dní z dôvodu porušenia právnych predpisov (vrátane avšak bez obmedzenia 
priamo uplatniteľných nariadení EÚ a medzinárodných zmlúv zameraných na 
ochranu legalizácie z príjmov z trestnej činnosti a terorizmu), napr. v prípade 
neposkytnutia súčinnosti Poisteným pri identifikácii alebo kontrole po dobu 
trvania jednotlivého Poistenia, zaradenia Poisteného na sankčné zoznamy, 
a pod.;  

g) dohodou medzi Poistníkom a Poisťovateľom;        

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Obnos&action=edit&redlink=1
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h) zánikom Poistnej zmluvy; 

i) uplynutím 24:00 hodiny posledného dňa kalendárneho štvrťroka, v ktorom bol 
ukončený zmluvný vzťah Poisteného s Finaxom;   

j) odstúpením Poisteného od jednotlivého Poistenia uzatvoreného na diaľku 
doručeným Poisteným Finaxu do 30 dní od pristúpenia k Poisteniu;   

k) nezaradením Poisteného na zoznam poistených osôb pre nasledujúce 
Poistné obdobie v súlade s podmienkami uvedenými vo Všeobecných 
podmienkach k skupinovému poisteniu k investičným službám Finax (k zaradeniu 
klientov do poistenia);  

l) z iných dôvodov stanovených príslušnými právnymi predpismi.    

3.2 Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity zaniká výplatou poistných 
plnení v celkovej výške minimálne 100 % poistnej sumy. 

3.3 Poistenie kritických chorôb zaniká výplatou poistných plnení v celkovej výške 
minimálne 100 % poistnej sumy. 

3.4 Poistenie trvalých následkov úrazu zaniká výplatou poistného plnenia, pri 
ktorej súčet percentuálnych podielov poškodenia zdravia za všetky poistné 
udalosti od začiatku poistenia dosiahne alebo presiahne výšku 100 % telesného 
poškodenia. 

3.5 Vysporiadanie poistného. Poisťovateľ má nárok na poistné za celé Poistné 
obdobie a to aj v prípade, že dôjde v jeho priebehu k zániku Poistnej Zmluvy 
alebo jednotlivého poistenia Poisteného. To neplatí v  prípadoch podľa článkov 
3.1. e), f), j), kedy má Poisťovateľ nárok na pomernú časť poistného 
pripadajúceho na dané jednotlivé Poistenie za príslušné Poistné obdobie, ktoré 
sa pomerne kráti. 
V prípadoch zániku podľa článku článkov 3.2, 3.3. a 3.4. bude primerane znížené 
poistné na ďalšie poistné obdobie. 

 
Článok 4. Poistné 

  
4.1 Úhrada poistného. Výška poistného je dohodnutá v Poistnej zmluve. Poistné je 

bežným poistným a hradí ho Poistník za všetkých Poistených. 

  
Článok 5.  Životné poistenie pre prípad smrti Poisteného 

  
5.1 Poistná udalosť. Poistenie sa uzatvára pre prípad smrti Poisteného, ktorá 

nastala počas trvania poistenia. 

5.2 Poistné plnenie. V prípade poistnej udalosti poskytne Poisťovateľ poistné 
plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy. Poistnú sumu určuje Poistený pri 
žiadosti o zaradenie do Poistenia. Výšku poistnej sumy možno meniť vždy k 
začiatku nového poistného obdobia.  

5.3 Dokumenty k preukázaniu poistnej udalosti. K preukázaniu vzniku poistnej 
udalosti sa vyžaduje doložiť najmä:   

a) overenú kópiu úmrtného listu; 

b) overenú kópiu listu o prehliadke mŕtveho alebo výpis úmrtnej diagnózy z 
matriky, ktorá vystavila úmrtný list a  

c) kópiu policajného protokolu a správy o závere vyšetrovania, pokiaľ bola 
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príčina vzniku poistnej udalosti vyšetrovaná políciou. 

d) Poisťovateľ môže v prípade potreby vyžadovať od Oprávnenej osoby 
predloženie aj iných ako vyššie uvedených dokladov / dokumentov.   

5.4 Možnosť krátenia poistného plnenia. Poisťovateľ môže znížiť poistné plnenie 
až o jednu polovicu, ak došlo k smrti Poisteného následkom Úrazu:   

a) v prípade, kedy Poistený požil alkohol alebo požil návykovú látku alebo 
prípravok takú látku obsahujúci, ak to odôvodňujú okolnosti, za ktorých 
k Úrazu došlo a           

b) v súvislosti s činom Poisteného, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví 
alebo smrť, alebo ktorým spáchal trestný čin.  

5.5 Odmietnutie plnenia. V prípade odmietnutia poistného plnenia Poisťovateľom 
má oprávnená osoba právo domáhať sa poskytnutia poistného plnenia v súdnom 
konaní.       

  
Článok 6. Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity 

 
6.1 Poistná udalosť. Poistenie sa uzatvára pre prípad invalidity Poisteného, ktorá 

nastala počas trvania poistenia. Invaliditou sa rozumie dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav, v dôsledku ktorého nastal pokles schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, 
potvrdený v rozhodnutí príslušného orgánu alebo inštitúcie. 
Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme deň vzniku Invalidity uvedenom v 
rozhodnutí ústredia Sociálnej poisťovne o vzniku invalidity v zmysle príslušných 
právnych predpisov. 

6.2 Poistné plnenie. Poistným plnením je jednorazovo vyplatená suma vo výške 

a) 50 % z poistnej sumy platnej v deň vzniku poistnej udalosti, ak bol poistenému 
priznaný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a 
najviac 70 %, 

b) 100 % z poistnej sumy platnej v deň vzniku poistnej udalosti, ak bol 
poistenému priznaný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 
ako 70 %. 

Súčet vyplatených poistných plnení z tohto poistenia môže byť maximálne 100% 
dohodnutej poistnej sumy. 

6.3 Čakacia doba. Poistenie sa uzatvára pre prípad invalidity, ktorá nastala: 

a) dôsledkom úrazu, ku ktorému došlo kedykoľvek od začiatku poistenia; 

b) dôsledkom choroby, ktorá sa začala preukázateľne prejavovať najskôr 3 
mesiace od začiatku poistenia. 

6.4 Dokumenty k preukázaniu poistnej udalosti. K preukázaniu vzniku poistnej 
udalosti sa vyžaduje doložiť najmä: 

a) rozhodnutie ústredia Sociálnej poisťovne o vzniku invalidity, 

b) zápisnicu lekárskej posudkovej komisie Sociálnej poisťovne, 

c) kópie lekárskych správ o zdravotnom stave poisteného, pre ktorý bola 
priznaná invalidita, 

d) kópiu policajného protokolu a správy o závere vyšetrovania, pokiaľ bola 
invalidita spôsobená následkom nehody. 
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6.5 Posúdenie vzniku poistnej udalosti. Vznik Invalidity posudzujeme na základe 
konečného rozhodnutia Sociálnej poisťovne. Poisťovateľ je však oprávnený 
požiadať poisteného, aby poskytol doplňujúce podklady o nároku na invaliditu 
alebo aby podstúpil lekársku prehliadku u lekára menovaného poisťovateľom na 
vlastné náklady. V prípade, že poistený nepredloží potrebné doklady alebo 
odmietne podstúpiť požadovanú lekársku prehliadku, je poistiteľ oprávnený 
poistnú udalosť odmietnuť. Len čo poistiteľ môže z doložených dokladov 
jednoznačne určiť, že sa jedná o poistnú udalosť, vzniká poistenému nárok na 
poistné plnenie. 

 
Článok 7. Poistenie kritických chorôb 

 
7.1 Poistná udalosť. Poistenie sa uzatvára pre prípad vzniku niektorého z nižšie 

definovaných závažných ochorení Poisteného, ktoré bolo prvýkrát 
diagnostikované alebo liečené v priebehu trvania tohto doplnkového poistenia za 
predpokladu, že k prvému odbornému vyšetreniu za účelom stanovenia diagnózy 
takého závažného ochorenia a/alebo k vykonaniu operácie Poistenému došlo 
počas trvania tohto doplnkového poistenia, a zároveň po uplynutí čakacej doby. 

Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme deň prvého definitívneho stanovenia 
diagnózy niektorého z nižšie definovaných ochorení alebo deň vykonania 
niektorej z nižšie definovaných operácií, ak nie je ďalej stanovené inak. 

7.2 Kritické choroby a ich definície. Za kritické choroby podľa tohto poistenia sa 
považuje nasledujúce: 

a) RAKOVINA – okrem všetkých raných štádií rakoviny znamená akékoľvek 
malígne ochorenie charakterizované nekontrolovaným rastom a šírením 
malígnych buniek napádajúcich tkanivá rôzneho histologického typu. 
Diagnóza musí byť podporená histologickými alebo - v prípade systémových 
nádorov - cytologickými dôkazmi. 

Poistná udalosť vznikne pri ktorejkoľvek z nasledujúcich diagnóz: 

1) Hodgkins / Non Hodgkinsov lymfóm II. fáza alebo vyššia v klasifikačnom 
systéme Ann Arbor 

2) Leukémia spôsobujúca klinicky relevantnú anémiu 

3) Nádor na mozgu v II. štádiu alebo vyššie podľa klasifikácie nádorov 
centrálneho nervového systému WHO 2016 

4) Akýkoľvek iný nádor II. stupňa alebo vyššia podľa klasifikácie malígnych 
nádorov UICC TNM - 8. vydanie 

b) SRDCOVÝ INFARKT – výsledkom je vážne narušená funkcia srdca znamená 
odumretie srdcového svalu v obmedzenej oblasti v dôsledku oklúzie 
koronárnych tepien, o čom svedčia všetky nasledujúce príznaky: 

1) Typické príznaky akútneho infarktu 

2) Nové charakteristické zmeny elektrokardiogramu (EKG) naznačujúce 
srdcový infarkt 

3) Prechodné zvýšenie srdcového troponínu T alebo I alebo srdcových 
enzýmov, vrátane CKMB, nad všeobecne prijímané laboratórne referenčné 
úrovne pre infarkt 

4) Dôkaz trvalej ejekčnej frakcie ľavej komory pod 50%, merané najskôr jeden 
mesiac po udalosti. 
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c) CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA vedúca k závažnej neurologickej dysfunkcii 
znamená odumretie tkaniva mozgu alebo miechy v obmedzenej oblasti 
spôsobenej akútnym netraumatickým krvácaním alebo ischémiou v lebke 
alebo chrbtici, ktoré vedie k závažnej trvalej a nezvratnej neurologickej 
dysfunkcii. Podmienkou pre výplatu poistného plnenia je splnenie všetkých 
nasledujúcich kritérií: 

1) Diagnóza musí byť doložená zobrazovacou technikou (napr. Počítačová 
tomografia (CT), magnetická rezonancia (MRI)), ktorá preukazuje vzťah 
medzi novou neurologickou dysfunkciou a novo postihnutou oblasťou v 
lebke alebo chrbtici. 

2) Posúdenie trvalej a nevratnej neurologickej dysfunkcie možno vykonať 
najskôr 3 mesiace po cievnej mozgovej príhode. Neurologická dysfunkcia 
znamená: 

a. Úplná strata nezávislosti aspoň pri jednej zo šiestich činností 
každodenného života (ADL), dokonca aj za použitia pomocných 
zariadení, alebo 

b. Neschopnosť komunikovať s okolím verbálnou rečou, alebo 

c. Neschopnosť dosiahnuť skóre minimálne 15 pri Mini-Mental State 
Examination (MMSE). 

3) Do vyššie uvedenej definície nie sú zahrnuté nasledujúce: 

a. Prechodný ischemický záchvat (TIA) 

b. Mŕtvica neurčitého veku 

c. Diagnóza mŕtvice založená iba na biomarkeroch 

d. Mŕtvica ovplyvňujúca iba čuchovú alebo vestibulárnu funkciu alebo oko 

d) POKROČILÁ DEMENCIA (vrátane Alzheimerovej choroby) znamená, že 
poistená osoba má Alzheimerovu chorobu alebo inú demenciu. 

1) Alzheimerova choroba je progresívne degeneratívne ochorenie mozgu 
charakterizované difúznou atrofiou v celej mozgovej kôre s výraznými 
histopatologickými zmenami. 

2) Demencia je organická duševná porucha charakterizovaná všeobecnou 
stratou intelektuálnych schopností zahŕňajúcou zhoršenie pamäti, úsudku 
a abstraktného myslenia a tiež zmeny osobnosti. 

Musia byť splnené všetky nasledujúce podmienky a musia byť spôsobené 
Alzheimerovou chorobou alebo inou demenciou: 

1) Trvalé nevratné zlyhanie funkcie mozgu 

2) Štandardizované testy musia preukázať významné kognitívne poruchy v 
dôsledku Alzheimerovej choroby alebo demencie 

3) Poistená osoba musí vyžadovať nepretržitý dohľad, aby zabránila tomu, 
aby poistená osoba ublížila ostatným alebo sebe 

Bipolárne poruchy sú z poistenia vylúčené. 

e) APLASTICKÁ ANÉMIA špecifikovanej závažnosti znamená chronické a 
pretrvávajúce zlyhanie kostnej drene vedúce k anémii, neutropéniu a 
trombocytopéniu. Podmienkou pre výplatu dávky je splnenie oboch 
nasledujúcich kritérií: 

1) Diagnóza musí byť doložená punkciou kostnej drene alebo biopsiou 

2) Test periférnej krvi musí spĺňať aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií: 

a. Počet neutrofilov je nižší ako 1,109 / liter. 
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b. Počet retikulocytov je menej ako 1% erytrocytov. 

c. Počet krvných doštičiek je nižší ako 50 109 / liter. 

3) Aplastická anémia ako dôsledok liečby (napr. NSAR, zlatom, ožarovaním 
alebo chemoterapiou) je vylúčená. 

f) BENÍGNY MOZGOVÝ NÁDOR, ktorého výsledkom je intenzívna liečba alebo 
paliatívna starostlivosť znamená nezhubný, ale život ohrozujúce novotvar v 
mozgu. Podmienkou pre výplatu dávky je splnenie všetkých nasledujúcich 
kritérií: 

1) Existenciu nádoru je nutné preukázať magnetickou rezonanciou (MRI), 
počítačovou tomografiou (CT) alebo podobnými vhodnými zobrazovacími 
technikami. 

2) Závažné následky nádoru, ako je vnútrolebečný tlak, prvý výskyt 
epileptických záchvatov alebo motorické alebo zmyslové poškodenie, sú 
objektívne overiteľné. 

3) Tumor: 

a. má za následok podstúpenie chirurgického zákroku k úplnému 
odstráneniu alebo čo najväčšiemu zmenšeniu alebo 

b. je liečená formou chemoterapie alebo rádioterapie alebo 

c. dosiahli štádiá, kedy je možná iba paliatívna starostlivosť. 

Cysty, kalcifikácie, granulómy, malformácie v tepnách alebo žilách mozgu 
alebo hematómoch sú vylúčené. 

Ak sa príznaky prvýkrát objavia alebo sa stav prvýkrát objaví alebo je prvýkrát 
diagnostikovaný do 90 dní od dátumu začiatku doplnkového poistenia pre 
prípad závažných ochorení alebo jeho zmeny, nebude poistné plnenie 
vyplatené. 

g) SLEPOTA NEVRATNÁ znamená klinicky preukázané a nevratné zníženie 
zraku v oboch očiach v dôsledku choroby alebo úrazu. Podmienkou pre 
výplatu dávky je splnenie všetkých nasledujúcich kritérií: 

1) Korigovaná zraková ostrosť lepšieho oka musí byť menšia ako 3/60 alebo 
v každom oku musí existovať obmedzenie zorného poľa na menej ako 10° 

2) Túto diagnózu musí potvrdiť certifikovaný oftalmológ. 

Poistné plnenie nebude vyplatené, ak podľa všeobecného lekárskeho názoru 
môže zariadenie, implantát, liečba alebo akákoľvek iná pomoc viesť k 
čiastočnému alebo úplnému obnoveniu zraku. 

h) KÓMA trvajúca najmenej štyri dni znamená stav bezvedomia bez reakcie na 
vonkajšie podnety alebo vnútorné potreby, pretrvávajúci nepretržite po dobu 
najmenej 96 hodín vyžadujúci použitie systémov podpory života. Lekársku 
indikáciu pre umelú kómu musí potvrdiť certifikovaný lekársky špecialista. 
Poistné plnenie bude vyplatené aj v prípade, že kóma bez systémov podpory 
života trvala aspoň dva mesiace. 

i) BYPASS KORONÁRNEJ ARTÉRIE znamená podrobenie bypassu 
koronárnej artérie na nápravu preukázaného zúženia alebo oklúzie aspoň 
jednej koronárnej krvnej cievy. 

Pokiaľ bude chirurgický zákrok vykonaný do 90 dní od dátumu začatia 
doplnkového poistenia pre prípad závažných ochorení alebo jeho zmeny, 
nebude poistné plnenie vyplatené. 
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j) CROHNOVA CHOROBA špecifikovanej závažnosti znamená systémové 
ochorenie, ktoré postihuje hlavne gastrointestinálny trakt a spôsobuje 
opakujúcu sa a pretrvávajúcu hnačku často s krvou a hlienom. Podmienkou 
pre výplatu poistného plnenia je, že musia byť splnené všetky nasledujúce 
kritériá podmienok: 

1) Toto ochorenie viedlo k tvorbe črevných fistúl. 

2) Toto ochorenie viedlo k obštrukcii tenkého čreva, k perforácii čreva, k 
umelému črevnému vývodu alebo k sekundárnej amyloidóze. 

3) Diagnóza musí byť podložená histologickými dôkazmi. 

k) ENCEFALITÍDA akútnej a špecifickej závažnosti znamená akútny zápal 
mozgu spôsobený baktériami alebo vírusmi. Podmienkou pre výplatu dávky je 
splnenie všetkých nasledujúcich kritérií: 

1) Choroba musí vyústiť do neurologického deficitu spôsobujúceho trvalú a 
nevratnú neschopnosť poisteného: 

a. chodiť 200 metrov po rovnom povrchu bez pomocných zariadení alebo 

b. najesť sa, akonáhle je jedlo pripravené a sprístupnené, alebo 

c. komunikovať so svojim okolím verbálnou rečou alebo 

d. dosiahnuť v MMSE skóre viac ako 15. 

2) Diagnóza neurologickej dysfunkcie musí byť potvrdená kvalifikovaným 
lekárom a je hodnotená najskôr tri mesiace po infekcii. 

l) OPERÁCIA SRDCOVÝCH CHLOPNÍ znamená podstúpiť operáciu 
otvoreného srdca pomocou torakotomie na nahradenie alebo opravu aspoň 
jednej srdcovej chlopne v dôsledku vád alebo abnormalít srdcovej chlopne.  

Pokiaľ bude chirurgický zákrok vykonaný do 90 dní od dátumu začatia 
doplnkového poistenia pre prípad závažných ochorení alebo jeho zmeny, 
nebude poistné plnenie vyplatené. 

m)ZLYHANIE OBLIČIEK znamená chronické nevratné zlyhanie funkcie oboch 
obličiek, v dôsledku čoho je zahájená pravidelná renálna dialýza alebo je 
vykonaná transplantácia obličiek. Diagnózu musí potvrdiť certifikovaný 
nefrológ. 

n) STRATA SLUCHU trvalá a nevratná znamená trvalú a nevratnú stratu sluchu 
pre všetky akustické podnety pod 90 decibelov na všetkých frekvenciách v 
dôsledku úrazu alebo choroby. Túto diagnózu musí potvrdiť certifikovaný 
otológ. 

Poistné plnenie nie je vyplatené, ak podľa všeobecného lekárskeho názoru 
môže zariadenie, implantát, liečba alebo akákoľvek iná pomôcka zlepšiť 
sluchovú schopnosť tak, aby bolo možné vnímať akustické podnety pod 90 
decibelov. 

o) STRATA REČI trvalá a nevratná znamená trvalú a nevratnú stratu reči v 
dôsledku úrazu alebo choroby. Strata schopnosti hovoriť musí byť preukázaná 
nepretržite po dobu dvanástich mesiacov. 

Poistné plnenie nebude vyplatené, ak podľa všeobecného lekárskeho názoru 
môže zariadenie, implantát, liečba alebo akákoľvek iná pomoc viesť k 
čiastočnému alebo úplnému obnoveniu reči. Všetky psychiatrické príčiny sú 
vylúčené. 
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p) ROZTRÚSENÁ SKLERÓZA špecifickej závažnosti znamená chronické 
zápalové ochorenie centrálneho nervového systému, v ktorom je aspoň jedna 
škvrna demyelinizácie v mozgu alebo mieche preukázaná na neuroimagingu, 
ako je CT, MRI alebo podobné vhodné zobrazovacie techniky. Roztrúsená 
skleróza musí mať za následok trvalé a nevratné neurologické poškodenie, 
ktoré zodpovedá hodnote najmenej 4,5 stupnice rozšíreného stavu postihnutia 
(stav z roku 2016). Diagnózu sklerózy multiplex musí potvrdiť certifikovaný 
neurológ. 

Ak sa príznaky prvýkrát objavia alebo sa stav prvýkrát objaví alebo je prvýkrát 
diagnostikovaný do 90 dní od dátumu začiatku doplnkového poistenia pre 
prípad závažných ochorení alebo jeho zmeny, nebude poistné plnenie 
vyplatené. 

q) TRANSPLANTÁCIA ORGÁNOV znamená podstúpiť transplantáciu ľudských 
orgánov (obličky, srdce, pľúc, pankreasu alebo aspoň jedného celého laloku 
pečene) od darcu pre poisteného. Autológne transplantácie a transplantácie 
akýchkoľvek iných orgánov než vyššie uvedených, častí orgánov (s výnimkou 
laloku pečene), tkanív alebo buniek sú vylúčené. 

r) OCHRNUTIE NA CELÉ DVE KONČATINY znamená celkovú a nevratnú 
stratu svalovej funkcie celých dvoch končatín v dôsledku úrazu alebo choroby. 

s) ČIASTOČNÁ STRATA KONČATÍN znamená celkové fyzické oddelenie 
všetkých prstov oboch rúk, oboch nôh alebo všetkých prstov jednej ruky a 
jednej nohy. 

t) POPÁLENINY TRETIEHO STUPŇA znamenajú poranenie tkaniva 
spôsobené tepelnými, chemickými alebo elektrickými činiteľmi spôsobujúce 
popáleniny tretieho stupňa alebo plnej hrúbky epiteliálnych prvkov kože 

7.2 Poistné plnenie. V prípade poistnej udalosti poskytneme Poistenému poistné 
plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy.  

7.3. Čakacia doba. Dĺžka čakacej doby je stanovená v trvaní 3 mesiacov od začiatku 
poistenia. 

7.4 Dokumenty k preukázaniu poistnej udalosti. K preukázaniu vzniku poistnej 
udalosti vyžadujeme najmä lekárske správy vzťahujúce sa k zdravotnému stavu 
Poisteného pred vznikom poistnej udalosti a po jej vzniku. 

7.5 Obmedzenie plnenia v prípade súbehu viacerých závažných ochorení. 
Poistné plnenie z poistenia kritických chorôb vyplatíme iba raz, a to aj v prípade, 
že u Poisteného nastalo k jednému dátumu viac závažných ochorení súčasne. 
Pokiaľ sme už z tohto poistenia niečo plnili, poskytneme poistné plnenie iba vo 
výške rozdielu medzi poistnou čiastkou dohodnutou pre toto poistenie a tým, čo 
sme už z tohto poistenia plnili. 
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Článok 8. Poistenie trvalých následkov úrazu 

 
8.1 Poistná udalosť. Poistenie sa uzatvára pre prípad Trvalých následkov Úrazu s 

progresívnym plnením od 0,001 % podľa Klasifikácie plnení za Trvalé následky 
úrazu.  
Poistnou udalosťou je ustálenie Trvalých následkov vzniknutých v dôsledku 
Úrazu, pokiaľ k tomuto Úrazu došlo v dobe trvania tohto doplnkového poistenia. 
Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme deň, ku ktorému došlo k ustáleniu 
Trvalých následkov Úrazu, avšak najneskôr deň, ktorým uplynú 3 roky od vzniku 
Úrazu (ak k ustáleniu do tejto doby nedôjde, berie sa za okamih ustálenia 
Trvalých následkov Úrazu stav ku dňu, ktorým uplynú 3 roky od vzniku Úrazu). 

8.2 Poistné plnenie. V prípade Trvalých následkov Úrazu Poisteného poskytneme 
Oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške súčinu poistnej sumy, 
percentuálneho podielu podľa Klasifikácie plnenia za trvalé následky úrazu, ktorý 
odpovedá danému poškodeniu zdravia a koeficientu navýšenia podľa nižšie 
uvedenej tabuľky: 
 

Rozsah poškodenia zdravia Koeficient navýšenia 

menšie ako 25 % 1 

25 % až 49,5 % 2 

50 % až 74,5 % 3 

75 % až 99,5 % 4 

100 % 5 

 
Povahu a rozsah trvalého telesného poškodenia posúdime v závislosti od 
rozsahu Trvalých následkov Úrazu po ich ustálení spravidla dva roky od Úrazu. 
Hodnotenie trvalých následkov môžeme posunúť až k trom rokom odo dňa úrazu, 
a to vzhľadom na charakter telesného poškodenia spôsobeného úrazom a 
možnostiam ďalšej liečby. Zálohu na poistné plnenie môžeme poskytnúť aj skôr, 
a to za predpokladu, že rozsah trvalého poškodenia bude možné jednoznačne 
stanoviť.  
Ak Klasifikácia plnenia stanovuje za trvalé následky úrazu percentuálne rozpätie, 
určí sa výška plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plneniu 
povahy a rozsahu poškodenia zdravia spôsobeného Úrazom. 
Ak spôsobí jediný Úraz Poistenému niekoľko Trvalých následkov, určia sa 
celkové Trvalé následky súčtom percentuálnych podielov pre jednotlivé čiastkové 
Trvalé následky, najviac však do 100 % poistnej sumy pre prípad Trvalých 
následkov Úrazu uvedenej v poistnej zmluve.  
Ak sa týkajú jednotlivé Trvalé následky Úrazu po jednom alebo viacerých 
Úrazoch toho istého údu, orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako celok, a to 
najviac percentným podielom, uvedeným v Klasifikácii plnenia za Trvalé následky 
úrazu pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich 
časti. 
Ak sa týkajú Trvalé následky Úrazu časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené 
už pred Úrazom, odpočítame percentuálny podiel, ktorý zodpovedá rozsahu 
predchádzajúceho poškodenia podľa Klasifikácie plnenia za trvalé následky 
úrazu. 
Do rozsahu Trvalých následkov Úrazu sa nezapočítavajú následky 
diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za 
účelom liečenia následkov Úrazu. 
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8.3 Možnosť krátenia poistného plnenia. Poisťovateľ môže znížiť poistné plnenie 
až o jednu polovicu, ak došlo k Úrazu následkom: 

a) v príčinnej súvislosti s konaním, ktoré nasvedčovalo, že Poistený spáchal 
úmyselný trestný čin; 

b) v príčinnej súvislosti s konaním, ktorým Poistený alebo Oprávnený inému 
spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť; 

c) následkom toho, že Poistený požil alkohol alebo aplikoval návykovú látku 
alebo prípravok takú látku obsahujúcu, ak to odôvodňujú okolnosti, za ktorých 
k Úrazu došlo; 

d) v súvislosti s ktorým Poistený odmietne na výzvu príslušníka Polície 
Slovenskej republiky, obecnej polície alebo príslušníka obdobného 
zahraničného orgánu podrobiť skúške alebo lekárskemu vyšetreniu podľa 
osobitného predpisu na zistenie, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou 
návykovou látkou. 

8.4 Doklady na preukázanie poistnej udalosti. Na preukázanie vzniku poistnej 
udalosti vyžadujeme najmä: 

a) lekársku správu alebo iné potvrdenie o Úraze; 

b) lekársku správu alebo iné potvrdenie o vplyve Úrazu na rozsah Trvalých 
následkov; 

c) iné dokumenty preukazujúce príčinnú súvislosť medzi poškodením zdravia a 
Úrazom; 

d) dokumenty Polície Slovenskej republiky alebo obdobného zahraničného 
orgánu popisujúce poistnú udalosť so závermi vyšetrovania (pokiaľ boli 
okolnosti Úrazu políciou vyšetrované). 

 
Článok 9. Výluky z poistenia 

  
9.1 Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak dôjde ku škodovej udalosti: 

a) v dôsledku alebo v súvislosti s vojnovou udalosťou alebo občianskou vojnou, 
s občianskymi nepokojmi, vzburou, prevratmi, povstaniami a s medzinárodnou 
mierovou alebo bezpečnostnou misiou; 

b) v dôsledku alebo v súvislosti s teroristickým útokom (t. j. násilným konaním 
motivovaným politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky), ak sa 
Poistený na tejto udalosti priamo podieľal; 

c) v dôsledku pôsobenia jadrovej energie, ionizácie, radiácie alebo rádioaktívnej 
kontaminácie; 

d) pri vedení dopravného prostriedku alebo obsluhe stroja Poisteným, ak je 
k jeho prevádzke vyžadované oprávnenie a Poistený nie je držiteľom 
predpísaného oprávnenia, alebo v čase, keď má Poistený zákaz viesť vozidlo 
alebo obsluhovať stroj alebo bolo Poistenému odobraté príslušné oprávnenie, 
prípadne dopravný prostriedok alebo stroj použil neoprávnene, alebo pri 
vedení dopravného prostriedku alebo obsluhe stroja takouto osobou 
s vedomím Poisteného; 

e) pri práci Poisteného s výbušninami; 

f) v súvislosti s vykonávaním profesionálneho športu Poisteným; 

g) pri výkone činnosti osobného strážcu, krotiteľa divokej zveri, 
kaskadéra alebo artistu; 

h) v dôsledku vrodenej vady Poisteného alebo choroby diagnostikovanej 
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Poistenému alebo akéhokoľvek úrazu Poisteného pred vstupom do Poistenia 
alebo zmenou jednotlivého Poistenia. 

9.2 Výluky špecifické pre poistenie smrti (vedľa obecných výluk). Poistné 

plnenie Poisťovateľ neposkytne, ak dôjde k smrti Poisteného: 

a) v súvislosti s požitím či požívaním alkoholu alebo iných návykových látok 
alebo prípravkov takú látku obsahujúcich alebo zneužitím či zneužívaním 
liekov a otráv v dôsledku požitia alebo konzumácia pevných, kvapalných alebo 
plynných látok aj následkom nedbanlivosti alebo v súvislosti s manipuláciou s 
týmito látkami; v prípade smrti následkom Úrazu sa uplatnia ustanovenia ods. 
5.4 o krátenie poistného plnenia; 

b) následkom samovraždy, ku ktorej dôjde do 2 rokov od začiatku poistenia. V 
prípade samovraždy, ku ktorej dôjde po zmene poistenia spočívajúce v 
navýšení poistnej ochrany, sme povinní vyplatiť poistné plnenie v rozsahu 
navýšenej poistnej ochrany až po uplynutí 2 rokov od danej zmeny. 

9.3 Výluky špecifické pre poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity 

(vedľa obecných výluk). Poistné plnenie z poistenia invalidity Poisťovateľ 

neposkytne, pokiaľ dôjde ku škodovej udalosti: 

a) v súvislosti s prevádzkovaním rizikových športov a adrenalínových aktivít: 
bungee-jumping, rafting WW3 a vyššie, skoky do vody, shark-diving, 
potápanie s použitím dýchacieho prístroja v hĺbkach viac ako 40 m alebo sa 
jedná o tzv. solo potápanie, vrakové potápanie, jaskynné potápanie, ponory 
pod ľad, potápanie v prúde rieky, potápanie s použitím trimixu, potápanie s 
tzv. rebreatherom, súťaž a/alebo pokus o rekord, lyžovanie a jazda na 
snowboarde a skiboboch mimo vyznačených tratí, prípadne na vyznačených 
tratiach mimo určených dobu prevádzky, akrobacie na lyžiach a 
snowboardoch, skoky a lety na lyžiach, heli-skiing (biking), motoskijöring, 
jazda na závodných bôboch, závodných skiboboch a závodných saniach, 
skeletón, snowrafting, zorbing, canyoning, black-water-rafting, speleológia , 
box, ultimate fighting, zjazd na bicykli (downhill); 

b) v súvislosti s prevádzkovaním horolezeckého športu vrátane vysokohorskej 
turistiky, tj turistiky či výstupov v teréne stupňa obtiažnosti 4 UIAA a vyššieho 
(lezenie, pri ktorom je vyžadovaná technika troch pevných bodov) vrátane 
výstupov po vopred zaistených cestách, turistiky v horskom teréne mimo 
povolenej turistické cesty a turistiky v ľadovcovom teréne; v miestach s 
nadmorskou výškou nad 3 000 m je vylúčený aj pohyb v teréne nižšieho 
stupňa obtiažnosti; 

c) v súvislosti s lietaním akýmikoľvek prostriedkami (napr. lietanie ultraľahkými 
lietadlami, bezmotorové lietanie, paragliding, parasailing, zoskoky s padákom 
z lietadiel a z výšin) s výnimkou lietadla pravidelnej leteckej osobnej dopravy; 

d) následkom úmyselného sebapoškodenia poisteného; psychiatrického alebo 
psychologického nálezu; 

e) v príčinnej súvislosti s požitím alebo požívaním alkoholu alebo iných 
návykových látok alebo prípravkov takú látku obsahujúcu alebo zneužitím či 
zneužívaním liekov a otráv v dôsledku požitia či požívania pevných, 
kvapalných či plynných látok i následkom nedbalosti alebo v súvislosti s 
manipuláciou s týmito látkami; 

f) v dôsledku ochorenia AIDS; táto výluka sa však neuplatní v prípade, že je 
poistený infikovaný krvnou transfúziou, fyzickým napadnutím či poskytnutím 
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laickej prvej pomoci alebo pri výkone zdravotníckeho povolania alebo výkonu 
povolania v rámci ostatných záchranných zložiek (policajt, hasič alebo 
väzenská stráž). 

9.4 Výluky špecifické pre poistenie trvalých následkov úrazu (vedľa obecných 
výluk). Poistné plnenie z poistenia Trvalých následkov úrazu Poisťovateľ 
neposkytne, pokiaľ dôjde ku škodovej udalosti: 

a) v súvislosti s prevádzkovaním rizikových športov a adrenalínových aktivít: 
bungee-jumping, rafting WW3 a vyššie, skoky do vody, shark-diving, 
potápanie s použitím dýchacieho prístroja v hĺbkach viac ako 40 m alebo sa 
jedná o tzv. solo potápanie, vrakové potápanie, jaskynné potápanie, ponory 
pod ľad, potápanie v prúde rieky, potápanie s použitím trimixu, potápanie s 
tzv. rebreatherom, súťaž a/alebo pokus o rekord, lyžovanie a jazda na 
snowboarde a skiboboch mimo vyznačených tratí, prípadne na vyznačených 
tratiach mimo určených dobu prevádzky, akrobacie na lyžiach a 
snowboardoch, skoky a lety na lyžiach, heli-skiing (biking), motoskijöring, 
jazda na závodných bôboch, závodných skiboboch a závodných saniach, 
skeletón, snowrafting, zorbing, canyoning, black-water-rafting, speleológia , 
box, ultimate fighting, zjazd na bicykli (downhill); 

b) v súvislosti s prevádzkovaním horolezeckého športu vrátane vysokohorskej 
turistiky, tj. turistiky či výstupov v teréne stupňa obťažnosti 4 UIAA a vyššieho 
(lezenie, pri ktorom je vyžadovaná technika troch pevných bodov) vrátane 
výstupov po vopred zaistených cestách, turistiky v horskom teréne mimo 
povolenej turistické cesty a turistiky v ľadovcovom teréne; v miestach s 
nadmorskou výškou nad 3 000 m je vylúčený aj pohyb v teréne nižšieho 
stupňa obťažnosti; 

c) v súvislosti s lietaním akýmikoľvek prostriedkami (napr. lietanie ultraľahkými 
lietadlami, bezmotorové lietanie, paragliding, parasailing, zoskoky s padákom 
z lietadiel a z výšin) s výnimkou lietadla pravidelnej leteckej osobnej dopravy; 

d) pri výpravách a expedíciách do miest s extrémnymi klimatickými alebo 
prírodnými podmienkami, do zemepisne odľahlých miest alebo do rozsiahlych 
neosídlených oblastí (púšte, polárne oblasti a pod.). Táto výluka sa neuplatní 
v prípade jednodňových výletov organizovaných cestovnými kanceláriami 
alebo zážitkovými agentúrami pod odborným dohľadom zaškoleného človeka; 

e) pri aktívnej účasti poisteného na pretekoch, súťažiach, prehliadkach alebo 
exhibíciách alebo pri príprave na nich, ako vodič alebo spolujazdec 
motorových prostriedkov alebo ako jazdec na zvierati; 

f) pri aktívnej účasti poisteného na organizovaných športových súťažiach a 
príprave na ne, s výnimkou súťaží šachistov a stolných hier, pokiaľ nie je v 
poistnej zmluve výslovne dohodnuté inak. 

  
Článok 10. Povinnosti a následky ich porušenia 

  
10.1 Pravdivé oznámenia v súvislosti s poistnou udalosťou. V prípade poistnej 

udalosti musí Oprávnená osoba poskytnúť Poisťovateľovi úplné a pravdivé údaje 
a potrebné dokumenty týkajúce sa poistnej udalosti. Ak malo vedomé porušenie 
povinnosti oznámiť, že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej 
vzniku a rozsahu jej následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si Poisťovateľ 
vyžiada, podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu 
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následkov poistnej udalosti, je Poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy 
znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti 
plniť. Poisťovateľ má zároveň právo na náhradu nákladov účelne vynaložených na 
vyšetrenie skutočností, o ktorých boli tieto vedome nepravdivé alebo hrubo 
skreslené podstatné údaje oznámené alebo zamlčané.     

   
Článok 11. Povinnosti v prípade poistnej udalosti  

  
11.1 Nahlásenie poistnej udalosti. V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, je 

Oprávnený povinný túto skutočnosť oznámiť Poistníkovi bez zbytočného 
odkladu. Pre nahlásenie poistnej udalosti môže využiť formulár pre hlásenie 
poistnej udalosti, ktorý poskytne Finax. Na jednoznačné určenie osoby 
Poisteného v čase vzniku poistnej udalosti má Poisťovateľ právo vyžiadať od 
Poistníka doloženie identifikačných údajov Poisteného naviazaných na 
Potvrdenie o zaradení do Poistenia, ktorým oprávnená osoba preukazuje pri 
uplatnení práva na poistné plnenie existenciu poistenia Poisteného. 

11.2 Poplatky. Ak sú s vyplnením formulára lekárom alebo predložením podkladov 
potrebných pre vyšetrenie poistnej udalosti spojené nejaké poplatky, nesie 
náklady na ne Oprávnená osoba, ak nie je v Poistnej zmluve alebo týchto 
poistných podmienkach stanovené inak.  

11.3 Súčinnosť pri vyšetrovaní poistnej udalosti. V prípade poistnej udalosti musia 
byť Poisťovateľovi poskytnuté všetky informácie a dokumenty potrebné na 
vyšetrenie poistnej udalosti, ktoré si vyžiada, a to vrátane príslušnej 
zdravotnej dokumentácie preukazujúcej príčinu a okolnosti úmrtia 
Poisteného. Tieto dokumenty musia byť Poisťovateľovi poskytnuté 
v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku a v origináloch alebo v úradne 
overených kópiách. Ak bude príslušný dokument vystavený v inom jazyku ako 
vyššie uvedenom, má Oprávnená osoba povinnosť zabezpečiť si na svoje 
náklady jeho úradne overený preklad do slovenského, českého alebo anglického 
jazyka a tento preklad predložiť spolu s pôvodným dokumentom.  
Poistený musí na žiadosť Poisťovateľa poskytnúť Poisťovateľovi písomný súhlas, 
ktorý ho bude oprávňovať nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie a do spisov 
vedených štátnymi orgánmi o nehodách, ktoré sú príčinou vzniku poistenej 
udalosti. 

  
Článok 12. Forma rokovania a doručovanie 

  
12.1 Ako nám doručujete. Korešpondenciu určenú Poisťovateľovi môžete v priebehu 

trvania poistenia doručovať prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na vopred 
dohodnutú alebo poslednú známu adresu Poisťovateľa. Vaše oznámenia a 
žiadosti môžete doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty (e - mailom). 

12.2 Ako doručujeme Poistníkovi alebo Poistenému. Korešpondenciu určenú 
Poistníkovi alebo Poistenému Poisťovateľ zasiela poštou na korešpondenčnú 
adresu uvedenú v Poistnej zmluve (resp. na inú adresu riadne písomne 
oznámenú Poisťovateľovi v súlade s bodom 9.3 nižšie) alebo prostredníctvom 
elektronickej pošty (e-mailom).  Písomnosti určené Poistníkovi, Poistenému 
alebo Oprávnenej osobe môžeme Poisťovateľ odovzdávať týmto osobám takisto 
do vlastných rúk prostredníctvom svojho zamestnanca či inej poverenej osoby.  
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12.3 Zmena kontaktných údajov. Poistník, Poistený a Oprávnená osoba majú 
povinnosť Poisťovateľovi okamžite oznámiť akúkoľvek zmenu adresy trvalého 
bydliska, korešpondenčnej adresy, či adresy elektronickej pošty. Ak Poisťovateľ 
nebude môcť doručiť Poistníkovi, Poistenému alebo Oprávnenej osobe 
akúkoľvek korešpondenciu z dôvodu porušenia tejto ich povinnosti, platí, že 
takáto správa im bola doručená v lehotách uvedených nižšie.  

12.4   Okamih doručenia písomnej korešpondencie. Korešpondencia zasielaná 
poštou bude považovaná za doručenú: 

a) dňom prevzatia zásielky, a to aj v prípade, že na príslušnej adrese takúto zásielku 
namiesto adresáta prevzala iná osoba;       

b) dňom, v ktorom bolo prijatie zásielky odmietnuté;     

c) ak zásielka bola uložená na vyzdvihnutie na pošte, siedmy deň po dni, kedy bola 
zásielka na pošte uložená k vyzdvihnutiu; a to aj v prípade, ak bola uložená 
zásielka vyzdvihnutá po uplynutí siedmeho dňa po dni uloženia; 

d) dňom vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej z iných dôvodov.       

12.5 Jednostranná zmena poistných podmienok. Vo výnimočných prípadoch je 
Poisťovateľ oprávnený tieto poistné podmienky počas trvania poistenia 
jednostranne meniť. Poistné možno takto meniť len v súvislosti so zmenou 
legislatívy, podstatnou zmenou demografických parametrov, ustálenej súdnej 
praxe, vyhlášok, opatrení, rozhodnutí, metodických usmernení, odporúčaní 
a stanovísk orgánov dohľadu alebo na základe porovnania predpokladaného 
a skutočného škodového priebehu. O zmene týchto poistných podmienok vás 
Poisťovateľ bude informovať postupom pre doručovanie uvedeným vyššie.    

 

Článok 13. Výklad pojmov 

  
13.1 Finax znamená spoločnosť Finax, o.c.p., a. s, so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 

Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, Slovenská republika,  
IČO: 51 306 727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 6713/B. 

13.2 Poisťovateľ / My znamená spoločnosť Komerční pojišťovna, a.s., so sídlom 
Praha 5, nám. Junkových 2772/1, 155 00, Česká republika, identifikačné číslo 
639 98 017, tel. č. v pracovné dni + 420 800 10 66 10 nebo +420 222 095 999, 
email: servis@komercpoj.cz, internetové stránky www.kb-pojistovna.cz,               
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, 
vložke č. 3362, predmetom podnikania ktorej je poisťovacia činnosť a vybrané 
činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, v rozsahu zapísanom 
v príslušnom obchodnom registri. 

13.3 Invalidita znamená pokles schopností poisteného vykonávať zárobkovú činnosť 
následkom obmedzenia telesných, zmyslových alebo duševných schopností v 
dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu s vplyvom na schopnosť 
využívať dosiahnuté vzdelanie, skúsenosti a znalosti, schopnosti pokračovať v 
predchádzajúcej zárobkovej činnosti alebo schopnosť rekvalifikácie oproti 
pôvodnému stavu Poisteného o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou 
osobou. 

13.4 Oprávnená osoba znamená osobu, ktorej bude vyplatené poistné plnenie 
v prípade vzniku poistnej udalosti. Oprávnená osoba pre prípad smrti Poisteného 

mailto:servis@komercpoj.cz
http://www.kb-pojistovna.cz/
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je osoba určená Poistníkom na základe pokynu Poisteného v žiadosti 
o zaradenie do poistenia alebo v priebehu poistenia (buď menom, priezviskom a 
dátumom narodenia, alebo vzťahom k Poistenému), a ak takej osoby niet, tak 
osoba určená podľa pravidiel uvedených v § 817 ods. 2 a 3. Občianskeho 
zákonníka.   

13.5 Poistený znamená osobu, na ktorej život sa poistenie vzťahuje. 

13.6 Poistník je osoba, ktorá sa na základe uzatvorenej Poistnej zmluvy 
s Poisťovateľom zaviazala k úhrade poistného, t.j. Finax. 

13.7 Poistné obdobie znamená obdobie dohodnuté v Poistnej zmluve, za ktoré sa 
platí bežné poistné.   

13.8 Trvalé následky znamenajú trvalé a nevratné poškodenie zdravia, ktoré spočíva 

v anatomickej alebo funkčnej strate či poškodení údu, orgánu alebo inej časti tela 

Poisteného v dôsledku Úrazu, ktorý nastal v poistnej dobe. 

13.9 Úraz znamená neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej 

telesnej sily nezávisle od vôle poisteného, alebo neočakávané a neprerušované 

a na vôli poisteného nezávislé pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších 

teplôt, plynov, pár, žiarenia (s výnimkou jadrového), elektrického prúdu a jedov 

(s výnimkou jedov mikrobiálnych a látok imunotoxických), ktorými bolo 

poistenému počas trvania poistenia spôsobené poškodenie zdravia alebo smrť. 

Za úraz sa považujú aj smrť utopením, topenie a úder blesku, ak sú nezávislé od 

vôle Poisteného.  

Za úraz sa však nepovažuje:  

a) samovražda, pokus o ňu, úmyselné sebapoškodenie alebo vyhlásenia za 
mŕtveho; 

b) vznik a zhoršenie prietrží (hernií) a nádorov všetkého druhu a pôvodu, vredov 
predkolenia, diabetických gangrén, vznik a zhoršenie aseptických zápalov pošiev 
šľachových, úponov svalových, tiažových vačkov, synovitíd, epikondylitíd, hernia 
disku a s ňou súvisiace ťažkosti vrátane vertebrogénnych algických syndrómov, 
a to aj v prípade, že vyvolávajúcim momentom vymenovaných ťažkostí je úraz, 
náhle príhody cievne; 

c) mentálne alebo duševné poruchy, a to aj keď sa dostavili ako následok Úrazu 

d) kolapsy, epileptické alebo iné záchvaty a kŕče, ktoré zachváti celé telo, ak 
nevznikli výlučne následkom Úrazu; 

e) infekčné choroby, a to aj keď boli prenesené zranením spôsobeným pri Úraze; 

f) pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu Úrazu; 

g) zhoršenie alebo prejavenia sa choroby v dôsledku Úrazu; 

h) srdcové infarkty alebo mozgové príhody. 
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Zásady pre hodnotenie trvalých následkov úrazu 

 
1. Výška plnenia za trvalé následky úrazu sa určuje podľa Klasifikácie plnenia za 

trvalé následky úrazu vydané Komerčnou poisťovňou (ďalej len Klasifikácia TN). 
Plnenie sa stanoví ako percentuálny podiel z poistnej sumy pre trvalé následky 
spôsobené úrazom, ktorý pre jednotlivé poškodenia zodpovedá rozsahu trvalých 
následkov po ich ustálení. V prípade, že sa neustálili do troch rokov odo dňa úrazu, 
podľa percentuálneho podielu, ktorý zodpovedá ich stavu ku koncu tejto lehoty. 

2. Ak Klasifikácia TN stanovuje percentuálne rozpätie, určí sa výška plnenia tak, aby v 
rámci daného rozpätia zodpovedalo plneniu povahy a rozsahu trvalých následkov, 
ktoré boli poistenému úrazom spôsobené. 

3. Ak zanechá jediný úraz poistenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, určia 
sa celkové trvalé následky súčtom percentuálnych podielov pre jednotlivé čiastkové 
trvalé následky, najviac však do 100 % celkového podielu. 

4. Ak sa týkajú jednotlivé následky úrazu po jednom alebo viacerých úrazoch toho 
istého údu, orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako celok, to najviac percentným 
podielom stanoveným v Klasifikácii TN pre anatomickú alebo funkčnú stratu 
príslušného údu, orgánu alebo ich časti. 

5. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už 
pred úrazom, znížime plnenie za trvalé následky úrazu o percentuálny podiel 
zodpovedajúci rozsahu predchádzajúceho poškodenia určenému percentuálnym 
podielom podľa Klasifikácie TN. 

6. V prípadoch, keď nie je zistený trvalý následok v Klasifikácii TN uvedený, príp. svojim 
charakterom presne nenapĺňa znenie danej položky v Klasifikácii TN, sa opierame o 
stanovisko nášho posudkového lekára. Posudkový lekár stanoví hodnotenie vo 
výške percentuálneho podielu zodpovedajúcemu obdobnému poškodeniu v 
Klasifikácii TN uvedenému, popr. stanovuje percentuálne hodnotenie úmerne k 
závažnosti telesného poškodenia. 

7. Výšku plnenia určujeme na základe lekárskej správy o výsledku prehliadky 
poisteného naším posudkovým lekárom, popr. na základe lekárskych správ 
dokumentujúcich aktuálny stav a rozsah trvalých následkov. Prehliadku na zistenie 
rozsahu trvalých následkov zabezpečíme na vlastné náklady. 

8. Jazvy v tvári a na krku je možné hodnotiť bez prehliadky poisteného naším 
posudkovým lekárom na základe doloženej fotodokumentácie a popisu jazvy 
poisteným. Vyhradzujeme si však právo požadovať po poistenom vyšetrení trvalých 
následkov naším posudkovým lekárom. 

9. Ak úraz zanechá poistenému ako trvalý následok stratu časti alebo celého prsta ruky 
alebo nohy, je možné stanoviť výšku plnenia bez prehliadky poisteného naším 
posudkovým lekárom na základe žiadosti poisteného doloženej fotodokumentáciou 
trvalého následku, lekárskych správ a RTG dokumentácie. Vyhradzujeme si však 
právo požadovať po poistenom vyšetrení trvalých následkov naším posudkovým 
lekárom. 
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Klasifikácia plnenia 

 

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV 

 Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu  

001 do 10 cm2 5 % 

002 nad 10 cm2 15 % 

 
Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení 

hlavy 
 

003 ľahkého stupňa do 20 % 

004 stredného až ťažkého stupňa 21-100 % 

 Traumatická porucha lícneho nervu  

005 ľahkého stupňa do 10 % 

006 stredného až ťažkého stupňa 11-20 % 

007 Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa do 20 % 

008 
Poškodenie tváre a ostatných častí hlavy a krku sprevádzané 

funkčnými poruchami 
do 15 % 

 Jazva v tvári a na krku dĺžky  

009 od 1 cm do 2 cm2 1 % 

010 za každý ďalší započatý cm 0,5 % 

 Maximálna výška plnenia za jednu jazvu je 10 %.  

011 
Čiastočné odstránenie dolnej čeľuste (zdvihnutie celej sekcie o 

1/2 maxilárnej kosti) 
15-40 % 

POŠKODENIA NOSU ALEBO ČUCHU 

 Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo prepážky nosovej  

012 bez významnej poruchy nosovej priechodnosti do 3 % do 3 % 

013 s významnou poruchou nosovej priechodnosti 4-10 % 4-10 % 

014 Poúrazové prederavenie nosnej prepážky 5 % 5 % 

 Strata časti alebo celého nosa  

015 bez porúch dýchania do 20% do 20 % 

016 s poruchou dýchania do 25 % do 25 % 

 
Pri hodnotení podľa položiek 012 - 014 nemožno súčasne 

hodnotiť trvalé následky podľa položiek 015 - 016. 
 

017 
Chronický atrofický zápal nosovej sliznice - poleptanie alebo 

popálenie 10 % 
10 % 

018 Strata čuchu        10 % 

ÚRAZY OKA ALEBO POŠKODENIA ZRAKU 

 Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových 

trvalých následkov na jednom oku činiť viac ako 35 %, na 

druhom oku viac ako 65 %, na oboch okách viac ako 100 %. 

Trvalé poškodenia uvedené v pol. 020, 026 až 029, 032, 035 a 

036 sa však hodnotia aj nad túto hranicu. 

 

019 Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie 

zrakovej ostrosti sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 1. 

 

020 Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej 

hodnote trvalej zrakovej menejcennosti 
5% 

 Strata šošovky  

021 na jednom oku 3% 

022 u oboch očí 6% 

 Ak dôjde k náhrade vnútro očnou šošovkou , pripočíta sa 

hodnotenie za poruchu akomodácie. 
 

023 Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha 

rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa 
do 25% 

024 Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa 

hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2. 
 

025 Ostatné obmedzenia zorného poľa sa určia podľa počtu % 

straty zorného poľa 
 

 Porušenie priechodnosti slzných ciest  

026 na jednom oku 5% 

027 na oboch očiach 10% 

 Chybné postavenie mihalnice operatívne nekorigované  

028 na jednom oku 5% 

029 na oboch očiach 10% 

030 Rozšírenie a ochrnutie zrenice sa hodnotí podľa visu bez 

stenopeickej korekcie podľa pomocnej tabuľky č. 1. 
 

031 Rozšírenie a ochrnutie zrenice u vidiaceho oka 3% 

032 Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúce 

súcit alebo škaredosť alebo ptosa horného viečka, pokiaľ nekryje 

zornicu (nezávisle od poruchy visu), pre každé oko 

5% 

 Traumatická porucha akomodácie   

033 jednostranná (hodnotí sa do 50 rokov veku) 8% 

034 obojstranná (hodnotí sa do 45 rokov veku) 5% 

 Lagoftalmus post traumatický operatívne nekorigovaný   

035 jednostranný 8% 

036 obojstranný 16% 

 Pri hodnotení podľa položky 035 a 036 nemožno súčasne 

hodnotiť trvalé následky podľa položky 032. 
 

037 Ptóza horného viečka operatívne nekorigovateľná , pokiaľ kryje 

zornicu u vedúceho oka, hodnotí sa podľa pomocnej tabuľky č. 2. 

 

POŠKODENIA UŠÍ ALEBO PORUCHA SLUCHU 

038 Deformácia alebo čiastočná strata jednej ušnice 5 % 

039 strata jedného ušnice 10 % 

040 strata oboch ušníc 15 % 

041 
Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej 

infekcie 
5 % 

042 
Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok 

úrazu 
8 % 

 Nedoslýchavosť jednostranná  

043 ľahkého stupňa 2 % 

044 stredného stupňa 4 % 

045 ťažkého stupňa 5 -10 % 

 Nedoslýchavosť obojstranná  

046 ľahkého stupňa 5 % 

047 stredného stupňa 18 % 

048 ťažkého stupňa 19-30 % 

 Strata sluchu  

049 jedného ucha pri zachovanej funkcii druhého ucha 12 % 

050 jedného ucha pri zníženej funkcii druhého ucha 22 % 

051 obojstranná ako následok jediného úrazu 40 % 

 Porucha labyrintu  

052 jednostranná podľa stupňa do 20 % 

053 obojstranná podľa stupňa 21-40 % 

POŠKODENIA CHRUPU 

 
Poisťovateľ poskytuje plnenie za stratu zdravých vitálnych 

zubov iba ak nastane pôsobením vonkajšieho násilia. 
 

 

Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad 

a dočasných (mliečnych) zubov poisťovateľ plnenie 

neposkytuje . 

 

 Strata  

054 jedného zuba 1 % 

055 každého ďalšieho zuba 1 % 

056 vitality zuba 1 % 

057 
Deformita frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu 

dočasných (mliečnych) zubov, za každý poškodený stály zub 
1 % 

058 

Obrúsenie pilierových zubov pod korunky fixných náhrad alebo 

sponových zubov snímacích náhrad pre zuby stratené úrazom, za 

každý obrúsený zub 

0,5 % 

POŠKODENIAÍ JAZYKA 

059 
Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými 

deformáciami (len ak sa už nehodnotia podľa pol. 064 a 065) 
5 % 

060 Strata chuti podľa rozsahu do 10 % 

ÚRAZY KRKU 

 Zúženie hrtana alebo priedušnice  

061 ľahkého stupňa 10 % 

062 stredného stupňa 15 % 

063 ťažkého stupňa 16-30 % 

064 
Poúrazové poruchy hlasu (chraptivosť, škrehotanie, preskakovanie 

hlasu) 
do 15 % 

065 Strata hlasu (afónia) 30 % 

 
Pri hodnotení podľa položiek 063 - 065 nemožno súčasne 

hodnotiť trvalé následky podľa položky 066 a naopak. 
 

066 
Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou vrátane 

súvisiacich funkčných porúch (napr. strata hlasu) 
 50 % 

ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA 

067 Poúrazová deformita jedného alebo oboch prsníkov do 10 % 

 Amputácia jedného alebo oboch prsníkov následkom úrazu  

068 u žien do 45 rokov do 28 % 

069 u žien nad 45 rokov do 18 % 

 
Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a steny hrudnej 

klinicky overené 
 

070 ľahkého stupňa 5 % 

071 stredného stupňa 10 % 

072 ťažkého stupňa 20 % 

 
Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu porušenia 

funkcie 
 

073 jednostranné do 40 % 

074 obojstranné do 80 % 

075 
Poruchy srdca a cievne (iba po priamom poranení) a klinicky 

overené - podľa stupňa porušenia funkcie 
do 80 % 

076 Píšťal pažeráka 25 % 

 Poúrazové zúženie pažeráka  

077 ľahkého stupňa 8 % 

078 stredného stupňa 22 % 

079 ťažkého stupňa 23-50 % 

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV 

080 Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu do 10 % 
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081 
Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy 

funkcie 
do 80 % 

 Strata sleziny vrátane súvisiacich ťažkostí  

082 čiastočná do 12 % 

083 úplná 20 % 

084 
Úrazom vynútené trvalé vyústenie tenkého alebo hrubého čreva 

brušnou stenou (stómia) 
40 % 

 
Porucha konečníka v dôsledku úrazu, poúrazové zúženie 

konečníka alebo riti 
 

085 ľahkého stupňa 5 % 

086 stredného stupňa 12 % 

087 ťažkého stupňa 13-30 % 

 Nedovieravosť análnych zvieračov  

088 čiastočná 15 %  

089 úplná 40 %  

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV 

 Strata jednej obličky  

090 pri funkčnosti druhej obličky 25 %  

091 pri zníženej funkčnosti druhej obličky 40 %  

092 pri nefunkčnosti druhej obličky 60 %  

093 Strata oboch obličiek 60 %  

 Strata časti obličky  

094 pri funkčnosti druhej obličky 15 %  

095 pri nefunkčnosti druhej obličky 50 %  

 
Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane 

druhotnej infekcie 
 

096 ľahkého stupňa do 10 % 

097 stredného stupňa do 15 % 

098 ťažkého stupňa do 40 % 

099 Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek 15-50 % 

 

použiť , ak nešlo o priame poranenie obličiek alebo 

močových ciest (napr. pri poranení chrbtice, miechy alebo 

mozgu). 

 

100 
Strata jedného semenníka (pri cryptorchizme hodnotiť ako stratu 

oboch semenníkov) 
10 % 

 Strata oboch semenníkov alebo potencie  

101 do 50 rokov 40 % 

102 od 50 rokov do 65 rokov 20 % 

103 nad 65 rokov 10 % 

 Strata alebo závažné deformity mužského pohlavného údu  

104 do 50 rokov 30 % 

105 od 50 rokov do 65 rokov 20 % 

106 nad 65 rokov 10 % 

107 Poúrazová deformácia ženských pohlavných orgánov do 45 % 

ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY 

 Obmedzenie hybnosti chrbtice bez neurologických príznakov  

108 ľahkého stupňa do 8 % 

109 stredného stupňa do 20 % 

110 ťažkého stupňa do 40 % 

 
Pri hodnotení podľa položiek 108 – 110 nemožno súčasne 

hodnotiť podľa položiek 111 – 113 a naopak . 
 

 
Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plienok 

a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie  
 

111 ľahkého stupňa do 20 % 

112 stredného stupňa 21-35 % 

113 ťažkého stupňa 36-100 % 

ÚRAZY PANVY 

 
Porušenie súvislosti panvového prstenca s poruchou statiky chrbtice 

a funkcie dolných končatín 
 

114 u žien do 45 rokov 15-65 % 

115 u žien nad 45 rokov 15-50 % 

116 u mužov 15-50 % 

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN 

 
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov, u ľavákov platí 

hodnotenie opačné. 
 

 Poškodenie oblasti ramenného kĺbu  

 
Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi 

lakťovým a ramenným kĺbom 
 

117 vpravo 60 % 

118 vľavo 50 % 

 
Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení 

(úplná abdukcia, addukcia alebo postavenie im blízka) 
 

119 vpravo 35 % 

120 vľavo 30 % 

 

Úplná stuhnutosť ramena v priaznivom postavení alebo v 

postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50 ° - 70 °, predpaženie 40 ° 

- 45 ° a vnútorná rotácia 20 °) 

 

121 vpravo 30 % 

122 vľavo 25 % 

 
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu vrátane obmedzenia 

rotačných pohybov 
 

 ľahkého stupňa (predpaženie neúplné nad 135°)  

123 vpravo do 7 % 

124 vľavo do 6 % 

 stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°)  

125 vpravo do 13 % 

126 vľavo do 11 % 

 ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°)  

127 vpravo do 23 % 

128 vľavo do 20 % 

 Pakĺb kosti ramennej neriešiteľný chirurgicky - ortopedicky  

129 vpravo 20 % 

130 vľavo 15 % 

131 

Chronický zápal kostnej drene kosti ramennej len po 

otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných 

na liečenie následkov úrazu – neriešiteľný chirurgicky – 

ortopedicky 

25 % 

 Endoprotéza ramenného kĺbu  

132 do 50 rokov 30 % 

133 od 50 rokov do 65 rokov 20 % 

 
V hodnotení podľa pol. 132 a 133 sú už zahrnuté poruchy 

hybnosti kĺbu. 
 

 Habituálne vykĺbenie ramena  

134 vpravo 20 % 

135 vľavo 16 % 

 

Plnenie podľa pol. 134 a 135 vylučuje právo na plnenie za 

poškodenie úrazom ďalších vymknutí kosti ramennej 

(ramena) podľa Klasifikácie plnenia za poškodenie úrazom. 

 

 
Pri hodnotení podľa pol. 134 a 135 nie je možné súčasne 

hodnotiť podľa pol . 136 a 137. 
 

 Kývavý ramenný kĺb  

136 vpravo do 15 % 

137 vľavo do 10 % 

 Nenapravené vykĺbenie sternoklavikulárne  

138 predné 3 % 

139 zadné 6 % 

 
Nenapravené vykĺbenie akromioklavikulárne okrem prípadnej 

poruchy funkcie ramenného kĺbu 
 

140 vpravo 4 % 

141 vľavo 3 % 

 
Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri 

neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu 
 

142 vpravo 3 % 

143 vľavo 2 % 

 Poškodenie oblasti lakťového kĺbu a predlaktia  

 
Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení 

(úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenie im blízka) 
 

144 vpravo 30 % 

145 vľavo 25 % 

 
Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v 

postaveniach jemu blízkych (ohnutie uhla 90° až 95°) 
 

146 vpravo 20 % 

147 vľavo 16 % 

 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu  

 ľahkého stupňa  

148 vpravo do 6 % 

149 vľavo do 5 % 

 stredného stupňa  

150 vpravo do 12 % 

151 vľavo do 10 % 

 ťažkého stupňa  

152 vpravo do 18 % 

153 vľavo do 15 % 

 

Úplná stuhnutosť kĺbov rádioulnárnych (s nemožnosťou 

privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení 

alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo 

supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení) 

 

154 vpravo 20 % 

155 vľavo 16 % 

 
Obmedzenie privrátenia (pronácie) a odvrátenia (supinácie) 

predlaktia 
 

 ľahkého stupňa  

156 vpravo do 5 % 

157 vľavo do 4 % 

 stredného stupňa  

158 vpravo do 10 % 

159 vľavo do 8 % 

 ťažkého stupňa  

160 vpravo do 20 % 

161 vľavo do 16 % 

 
Pakĺb kosti lakťovej alebo kosti vretennej, popr. oboch kostí 

predlaktia neriešiteľný chirurgicky - ortopedicky 
 

162 vpravo 20 % 
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163 vľavo 15 % 

164 

Chronický zápal kostnej drene jednej alebo oboch kostí 

predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych 

zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu – neriešiteľný 

chirurgicky - ortopedicky 

20 % 

 Kývavý lakťový kĺb  

165 vpravo do 25 % 

166 vľavo do 20 % 

 Endoprotéza lakťového kĺbu končatín  

167 do 50 rokov veku 30 % 

168 cez 50 rokov veku 20 % 

 
V hodnotení podľa pol. 167 a 168 sú už zahrnuté poruchy 

hybnosti kĺbu. 
 

 Strata predlaktia pri zachovalom lakťovom kĺbe  

169 vpravo 50 % 

170 vľavo 40 % 

 Strata alebo poškodenie ruky  

 Strata ruky v zápästí  

171 vpravo 50 % 

172 vľavo 40 % 

 Strata všetkých prstov ruky, (príp. vrátane záprstných kostí)  

173 vpravo 50 % 

174 vľavo 40 % 

 Strata prstov ruky mimo palec, (príp. vrátane záprstných kostí)  

175 vpravo 45 % 

176 vľavo 38 % 

 

Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v 

postaveniach jemu blízkych (úplné dlaňové alebo chrbtové ohnutie 

ruky) 

 

177 vpravo do 30 % 

178 vľavo do 25 % 

 
Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 

20-40 °) 
 

179 vpravo do 20 % 

180 vľavo do 17 % 

 Pakĺb člnkovej kosti neriešiteľný chirurgicky-ortopedicky  

181 vpravo 15 % 

182 vľavo 12 % 

183 

Chronický zápal kostnej drene kostí ruky len po otvorených 

zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných na liečenie 

následkov úrazu – neriešiteľný chirurgicky - ortopedicky 

15 % 

 Kývavé zápästie  

184 vpravo do 12 % 

185 vľavo do 10 % 

 Obmedzenie pohyblivosti zápästia  

 ľahkého stupňa  

186 vpravo do 6 % 

187 vľavo do 5 % 

 stredného stupňa  

188 vpravo do 12 % 

189 vľavo do 10 % 

 ťažkého stupňa  

190 vpravo do 20 % 

191 vľavo do 17 % 

 Poškodenie palca  

 Strata koncového článku palca  

192 vpravo do 9 % 

193 vľavo do 7 % 

 Strata oboch článkov palca  

194 vpravo do 18 % 

195 vľavo do 15 % 

 Strata palca so záprstnou kosťou  

196 vpravo do 25 % 

197 vľavo do 21 % 

 
Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom 

postavení (krajné ohnutie) 
 

198 vpravo 8 % 

199 vľavo 7 % 

 v hyperextenzii  

200 vpravo 7 % 

201 vľavo 6 % 

 
Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom 

postavení (ľahké poohnutie) 
 

202 vpravo 6 % 

203 vľavo 5 % 

 Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca  

204 vpravo 6 % 

205 vľavo 5 % 

 
Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v 

nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) 
 

206 vpravo 9 % 

207 vľavo 7 % 

 
Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom 

postavení (ľahká opozícia) 
 

208 vpravo 6 % 

209 vľavo 5 % 

 Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení  

210 vpravo do 25 % 

211 vľavo do 21 % 

 
Pri hodnotení podľa pol. 192 - 211 nie je možné súčasne 

hodnotiť poruchu úchopovej funkcie palca. 
 

 Porucha úchopovej funkcie palca  

 ľahkého stupňa  

212 vpravo 2 % 

213 vľavo 1 % 

 stredného stupňa  

214 vpravo do 6 % 

215 vľavo do 4 % 

 ťažkého stupňa  

216 vpravo do 10 % 

217 vľavo do 8 % 

 Poškodenie ukazováka  

 Strata koncového článku ukazováka  

218 vpravo do 5 % 

219 vľavo do 4 % 

 Strata dvoch článkov ukazováka  

220 vpravo do 10 % 

221 vľavo do 8 % 

 Strata všetkých troch článkov ukazováka  

222 vpravo do 12 % 

223 vľavo do 10 % 

 Strata ukazováka so záprstnou kosťou  

224 vpravo do 16 % 

225 vľavo do 13 % 

 
Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom 

natiahnutí 
  

226 vpravo do 12 % 

227 vľavo do 10 % 

 
Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom 

ohnutí 
 

228 vpravo 15 % 

229 vľavo 12 % 

 
Pri hodnotení podľa položiek 218 - 229 nie je možné súčasne 

hodnotiť poruchu úchopovej funkcie ukazováka . 
 

 Postavenie ukazováka bráni vo funkcii susedných prstov  

230 vpravo 3 % 

231 vľavo 2 % 

 
Porucha úchopovej funkcie ukazováka - do úplného zovretia do 

dlane chýba: 
 

 1 cm až 2 cm  

232 vpravo do 4 % 

233 vľavo do 3 % 

 cez 2 cm do 3 cm  

234 vpravo do 6 % 

235 vľavo do 4 % 

 cez 3 cm do 4 cm  

236 vpravo do 10 % 

237 vľavo do 8 % 

 cez 4 cm  

238 vpravo do 12 % 

239 vľavo do 10 % 

 
Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z kĺbov ukazováka 

pri neporušenej úchopovej funkcii 
 

240 vpravo 2 % 

241 vľavo 1 % 

 Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka  

 Strata koncového článku prsta  

242 vpravo 3 % 

243 vľavo 2 % 

 Strata dvoch článkov prsta  

244 vpravo do 5 % 

245 vľavo do 4 % 

 Strata troch článkov prsta  

246 vpravo do 8 % 

247 vľavo do 6 % 

 Strata celého prsta s príslušnou kosťou záprstná  

248 vpravo do 9 % 

249 vľavo do 7 % 
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Pri hodnotení podľa položiek 242 - 249 nemožno súčasne 

hodnotiť poruchu úchopovej funkcie prostredníka, 

prstenníka, malíčka. 

 

 Postavenie jedného prsta bráni vo funkcii susedných prstov  

250 vpravo 3 % 

251 vľavo 2 % 

 
Porucha úchopovej funkcie prsta - do úplného zovretia do 

dlane chýba: 
 

 1 cm až 2 cm  

252 vpravo 2 % 

253 vľavo 1 % 

 cez 2 cm do 3 cm  

254 vpravo 3 % 

255 vľavo 2 % 

 cez 3 cm do 4 cm  

256 vpravo do 5 % 

257 vľavo do 4 % 

 cez 4 cm  

258 vpravo do 8 % 

259 vľavo do 6 % 

 
Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z kĺbov prsta pri 

neporušenej úchopovej funkcii prsta 
 

260 vpravo 2 % 

261 vľavo 1 % 

 Traumatické poruchy nervov hornej končatiny  

 
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a 

trofické 
 

 Traumatická porucha nervu axillárneho  

262 vpravo do 30 % 

263 vľavo do 25 % 

 Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného  

 s postihnutím všetkých inervovaných svalov  

264 vpravo do 45 % 

265 vľavo do 37 % 

 so zachovaním funkcie trojhlavého svalu  

266 vpravo do 35 % 

267 vľavo do 27 % 

 
Obrna distálnej časti vretenného nervu s poruchou funkcie 

palcových svalov 
 

268 vpravo do 15 % 

269 vľavo do 12 % 

 Traumatická porucha nervu svalokožného  

270 vpravo do 25 % 

271 vľavo do 15 % 

 
Traumatická porucha distálneho kmeňa lakťového nervu s 

postihnutím všetkých inervovaných svalov 
 

272 vpravo do 40 % 

273 vľavo do 33 % 

 

Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so 

zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti 

hlbokého ohýbača prstov 

 

274 vpravo do 30 % 

275 vľavo do 25 % 

 
Traumatická porucha stredného nervu s postihnutím všetkých 

inervovaných svalov 
 

276 vpravo do 35 % 

277 vľavo do 30 % 

 
Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu s 

postihnutím prevažne thenarového svalstva svalov 
 

278 vpravo do 10 % 

279 vľavo do 8 % 

 
Traumatická porucha senzitívna vetva stredného nervu na 

zápästie s postihnutím citlivosti 
 

280 vpravo do 15 % 

281 vľavo do 10 % 

 
Podľa položiek 280 a 281 je možné primerane hodnotiť aj 

poranenie stredného nervu na dlani a prstoch . 
 

 
Traumatická porucha všetkých troch nervov (príp. aj celej 

ramennej spleti ) 
 

282 vpravo do 60 % 

283 vľavo do 50 % 

ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN 

 
Poúrazová strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo 

v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 
 

284 bez funkčnej protézy 60 % 

285 s funkčnou protézou 50 % 

286 Pakĺb kosti stehenný neriešiteľný chirurgicky - ortopedicky 25 % 

287 Nekrosa hlavice kosti stehennej 40 % 

 Endoprotéza bedrového kĺbu  

288 do 45 rokov veku 45 % 

289 nad 45 rokov veku 40 % 

 
V hodnotení podľa pol. 288 a 289 sú už zahrnuté poruchy 

hybnosti kĺbu. 
 

290 

Chronický zápal kostnej drene kosti stehenný len po 

otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných 

na liečenie následkov úrazu – neriešiteľný chirurgicky – 

ortopedicky 

25 % 

 Skrátenie jednej dolnej končatiny  

291 o 1 cm až 2 cm do 3 % 

292 cez 2 cm do 4 cm do 10 % 

293 cez 4 do 6 cm do 15 % 

294 cez 6 cm do 25 % 

 
Súčet hodnotení podľa pol. 285 - 294 nemôže presiahnuť 

hodnotenie podľa pol. 284. 
 

295 

Poúrazové deformity stehennej kosti (zlomeniny zahojené s 

osovou alebo rotačnou úchylkou), za každých 5° úchylky (úchylky 

musia byť preukázané RDG zobrazovacími metódami – napr. 

RTG, CT, MR). Úchylky cez 45° sa hodnotia ako strata končatiny 

(s funkčnou protézou). 

5 % 

 
Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne pripočítať 

relatívne skrátenie končatiny . 
 

 Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu  

296 
v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, 

natiahnutie alebo ohnutie a postavenie týmto blízka) 
40 % 

297 
v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné 

postavenie alebo nepatrné ohnutie) 
30 % 

 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu  

298 ľahkého stupňa do 15 % 

299 stredného stupňa do 25 % 

300 ťažkého stupňa do 35 % 

 Poškodenie kolenného kĺbu  

 Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení  

301 úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20° 35 % 

302 ohnutie nad 30° 45 % 

303 Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení 30 % 

 Patelectómia   

304 úplná 10 % 

305 čiastočná 5 % 

 Endoprotéza  

306 do 45 rokov veku 35 % 

307 nad 45 rokov veku 30 % 

 
V hodnotení podľa pol. 306 a 307 sú už zahrnuté poruchy 

hybnosti kĺbu. 
 

 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu  

308 ľahkého stupňa do 10 % 

309 stredného stupňa do 15 % 

310 ťažkého stupňa do 25 % 

 Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti  

311 jedného postranného väzu do 5 % 

312 predného skríženého väzu do 15 % 

313 predného aj zadného skríženého väzu do 25 % 

 

Pri hodnotení kývavosti kolenného kĺbu podľa pol. 311 - 313 

s klinickým nálezom súčasného obmedzenia pohyblivosti 

kolenného kĺbu hodnoteného podľa pol. 308 - 310 nemôže 

celkové plnenie presiahnuť 35 %, resp. 30% (hodnotenie 

podľa pol. 306 a 307). 

 

 Trvalé následky po operatívnom zákroku na meniskách  

314 odstránenie jedného celého menisku 5 % 

315 odstránenie časti jedného menisku 2 % 

316 odstránenie oboch celých meniskov 10 % 

317 odstránenie častí oboch meniskov 7 % 

 

Pri hodnotení trvalých následkov po odstránení meniskov 

kolenného kĺbu podľa pol. 314 - 317 s klinickým nálezom 

súčasnej kývavosti hodnotenej podľa pol. 311 - 313 a 

obmedzením pohyblivosti kolenného kĺbu hodnoteného 

podľa pol. 308 celkové plnenie presiahnuť 35 % , resp. 30% 

(hodnotenie podľa pol. 306 a 307). 

 

 Poškodenie predkolenia  

 Strata dolnej končatiny v predkolení  

 so zachovaným kolenom bez funkčnej protézy  

318 nad 45 rokov veku 45 % 

319 do 45 rokov veku 50 % 

320 so stuhnutým kolenným kĺbom 50 % 

321 so zachovaným kolenným kĺbom s funkčnou protézou 35 % 

322 
Pakĺb kosti holennej alebo oboch kostí predkolenia neriešiteľný 

chirurgicky – ortopedicky 
15 % 

323 

Chronický zápal kostnej drene jednej alebo oboch kostí 

predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych 

zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu - neriešiteľný 

chirurgicky - ortopedicky 

15 % 

324 

Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením 

zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke za každých 5° úchylky 

(úchylky musia byť preukázané RDG zobrazovacími metódami – 

napr. RTG, CT, MR) 

5 % 
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Úchylky cez 35° sa hodnotia ako strata dolnej končatiny v 

predkolení – pol. 321. 
 

 
Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne pripočítať 

relatívne skrátenie končatiny . 
 

 Poškodenie v oblasti členkového kĺbu  

325 Strata nohy v členkovom kĺbe so stratou pätnej kosti 40 % 

 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe  

326 artrodézou päta 30 % 

327 pahýľom v plantárnej flexi 35 % 

328 Strata chodidla v Lisfrankovom kĺbe alebo pod ním 25 % 

 Úplná stuhnutosť členkového kĺbu  

329 
v nepriaznivom postavení (dorsálna flexia viac ako 15° alebo 

plantárna flexia viac ako 35°) 
30 % 

330 v pravouhlom postavení 25 % 

331 
v priaznivom postavení alebo po artrodéze v členkovom kĺbe 

(plantárna flexia do 5°) 
20 % 

 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu  

332 ľahkého stupňa do 6 % 

333 stredného stupňa do 12 % 

334 ťažkého stupňa do 20 % 

 
Pri hodnotení podľa položiek 329 – 331 nemožno sú č asne 

hodnotiť obmedzenia podľa položiek 332 – 334 a naopak. 
 

335 Úplná strata pronácie a supinácie 10 % 

336 Obmedzenie pronácie a supinácie do 5 % 

 Endoprotéza členkového kĺbu  

337 do 45 rokov veku 30 % 

338 nad 45 rokov veku 25 % 

 
V hodnotení podľa pol. 337 a 338 sú už zahrnuté poruchy 

hybnosti kĺbu. 
 

339 Kývavosť členkového kĺbu do 15 % 

340 
Ploská noha alebo noha vbočená alebo vybočená následkom 

úrazu a inej poúrazovej deformity v oblasti päty a nohy 
do 25 % 

341 

Chronický zápal kostnej drene v oblasti tarsu a metatarsu a kosti 

pätní len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych 

zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu - neriešiteľný 

chirurgicky - ortopedicky 

10 % 

 Poškodenie v oblasti nohy  

342 Strata všetkých prstov nohy 15 % 

343 Strata oboch článkov palca nohy 10 % 

344 
Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej 

časťou 
15 % 

345 Strata koncového článku palca nohy 3 % 

346 Strata iného prsta nohy (vrátane malíka) za každý prst 2 % 

347 Strata malíka nohy so záprstnou kosťou alebo jej časťou 10 % 

348 Úplná stuhnutosť iného prsta nohy ako palce - za každý prst 1 % 

 Úplná stuhnutosť  

349 medzičlánkového kĺbu palca nohy 3 % 

350 základného kĺbu palca nohy 7 % 

351 oboch kĺbov palca nohy  10 % 

 Poúrazové obehové a trofické poruchy  

352 na jednej končatine do 15 % 

353 na oboch končatinách do 25 % 

 
Poúrazové atrofia svalstva končatín pri neobmedzenom rozsahu 

pohybov v kĺbe 
 

354 na stehne do 5 % 

355 na predkolení do 3 % 

 Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny  

 
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a 

trofické. 
 

 Traumatická porucha nervu  

356 sedacieho do 50 % 

357 stehenného do 30 % 

358 obturatóriu do 20 % 

359 
Traumatická porucha kmeňa holenného nervu s postihnutím 

všetkých inervovaných svalov 
do 35 % 

360 
Traumatická porucha distálnej časti nervu holenného s postihnutím 

funkcie prstov 
5 % 

361 
Traumatická porucha kmeňa nervu lýtkového s postihnutím 

všetkých inervovaných svalov 
do 30 % 

362 Traumatická porucha hlbokej vetvy nervu lýtkového do 20 % 

363 Traumatická porucha povrchnej vetvy nervu lýtkového do 10 % 

 RÔZNE 

 
Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie 

kĺbu) 
 

364 od 0,5 % do 15 % telesného povrchu do 15 % 

365 nad 15 % telesného povrchu do 40 % 

366 Dekubity v rozsahu od 2 cm do 15 % 

POMOCNÉ TABUĽKY NA HODNOTENIE TRVALÉHO POŠKODENIA ZRAKU 

Tabuľka č. 1 - Percentá plnenia za trvalé telesné poškodenie pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou okuliarovou korekciou 

Visus 6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0 

6/6 0 3 6 10 13 16 19 22 25 29 32 35 

6/9 3 7 10 13 17 20 24 27 31 34 37 41 

6/12 6 10 13 17 20 24 27 30 34 37 41 47 

6/15 10 13 16 20 23 27 30 34 37 40 44 53 

6/18 13 16 20 23 26 30 33 37 40 44 47 59 

6/24 16 19 23 26 30 33 36 40 43 47 50 65 

6/30 19 23 26 29 33 36 40 43 47 50 53 70 

6/36 22 26 29 33 36 39 43 46 50 53 57 76 

6/60 25 29 32 36 39 43 46 49 53 56 60 82 

3/60 29 32 36 39 42 46 49 53 56 60 63 88 

1/60 32 35 39 42 46 49 52 56 59 63 66 94 

0 35 41 47 53 59 65 70 76 82 88 94 100 

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75 % a ak nastala úrazom slepota lepšieho oka, alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú 

ostrosť horšiu, než zodpovedá 75 % invalidity a nastalo- ak oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 35 %. 

Tabuľka č. 2 - Percentá plnenia za trvalé telesné poškodenie pri koncentrickom zúžení zorného poľa 

stupeň zúženia jedného oka oboch očí rovnako jedného oka pri slepote druhého 

k 60° 0 10 40 

stupeň koncentrického zúženia jedného oka oboch očí rovnako jedného oka pri slepote druhého 

k 50° 6 25 50 

k 40° 13 35 60 

k 30° 19 45 70 

k 20° 25 55 80 

k 10° 32 75 90 

k 5° 35 100 100 

  Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 35° alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa k 5°. 


