Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie ERGO Active
1. Pre úrazové poistenie ERGO Active dojednávané
poistiteľom ERGO Poisťovňa, a.s., so sídlom Apollo
Business Center II, Blok D, Prievozská 4C, 821
08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 779
012, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka
číslo 2332/B platia písomné dojednania poistnej
zmluvy, tieto Všeobecné poistné podmienky pre
úrazové poistenie ERGO Active (ďalej len „VPP“)
a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
2. V rámci úrazového poistenia ERGO Active sa
dojednáva poistenie pre prípad úrazu. Úrazové
poistenie ERGO Active možno dojednať vo
variante:
a) Individuálne úrazové poistenie pre jednu
fyzickú osobu uvedenú v poistnej zmluve, a
to ako poistenie jednej dospelej osoby alebo
ako poistenie jedného dieťaťa,
b) Skupinové úrazové poistenie, pre fyzické osoby
uvedené v poistnej zmluve, a to ako poistenie
dvoch dospelých osôb, poistenie rodiny alebo
poistenie samostatne vychovávajúcej osoby
a dieťaťa.
3. Ak je v poistnej zmluve dojednané skupinové
úrazové poistenie dvoch dospelých osôb, poistná
ochrana platí pre prvého a druhého dospelého
poisteného, ktorí sú menovite uvedení v poistnej
zmluve. Ak nie je dojednané v poistnej zmluve
inak, sú poistenia a poistné sumy dojednané
v poistnej zmluve rovnaké pre prvého aj druhého
poisteného s výnimkou poistenia renta po úraze
a denné odškodné v dôsledku úrazu.
4. Ak je v poistnej zmluve dojednané skupinové
úrazové poistenie rodiny, poistná ochrana platí
pre prvého dospelého poisteného a druhého
dospelého poisteného menovite uvedených v
poistnej zmluve a v poistnej zmluve menovite
uvedené deti. V rámci skupinového úrazového
poistenia rodiny možno poistiť najviac 5 detí.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, sú
poistenia a poistné sumy dojednané v poistnej
zmluve rovnaké pre všetkých poistených, s
výnimkou poistenia renta po úraze, úmrtie
následkom úrazu a denné odškodné v dôsledku
úrazu. Poistenie renta po úraze a denné odškodné
v dôsledku úrazu nie je možné dojednať pre deti.
5. Ak je v poistnej zmluve dojednané skupinové
úrazové poistenie samostatne vychovávajúcej
osoby a dieťaťa, poistná ochrana platí pre prvého
dospelého poisteného a dieťa resp. deti, ktoré
sú menovite uvedené v poistnej zmluve. V rámci
skupinového úrazového poistenia samostatne
vychovávajúcej osoby a dieťaťa možno poistiť
najviac 5 detí. Ak nie je dojednané inak, sú
poistenia a poistné sumy dojednané v poistnej
zmluve rovnaké pre všetkých poistených, s
výnimkou poistenia denného odškodného v
dôsledku úrazu a poistenia úmrtie následkom
úrazu. Poistenie renta po úraze a denné odškodné

v dôsledku úrazu nie je možné dojednať pre deti.
6. V rámci poistnej zmluvy možno dojednať
nasledovné poistenia a pripoistenia (ďalej len
„poistenia“):
a) trvalé následky úrazu (14004) - Článok 15
Oddiel 1,
b) trvalé následky úrazu s progresívnym
plnením (14003) - Článok 15 Oddiel 2,
c) renta po úraze (14012/14013) - Článok 15
Oddiel 3,
d) úmrtie následkom úrazu (14005) - Článok 15
Oddiel 4,
e) hospitalizácia v dôsledku úrazu (14007) Článok 15 Oddiel 5,
f) rekonvalescencia po hospitalizácii v
dôsledku úrazu (14008) - Článok 15 Oddiel 6,
g) bolestné za hospitalizáciu v dôsledku úrazu
(14006) - Článok 15 Oddiel 7,
h) zlomenina kosti (14009) - Článok 15 Oddiel
8,
i) denné odškodné v dôsledku úrazu
(14010/14011) - Článok 15 Oddiel 9.
7. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená,
t.j. poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti bez
ohľadu, na území ktorého štátu vznikli, pokiaľ nie
je v týchto VPP uvedené inak.

2. Výklad pojmov

1. Dieťa je fyzická osoba do dovŕšenia veku 18
rokov. Za dieťa akýkoľvek právny úkon týkajúci
sa poistenia vykonáva zákonný zástupca.
2. Dospelý alebo dospelá osoba je fyzická osoba
od dovŕšenia veku 18 rokov.
3. Nemocnica
je štátne alebo súkromné
zdravotnícke zariadenie s lôžkovým oddelením s
odborným lekárskym vedením a 24 hodinovými
službami
kvalifikovaného
zdravotníckeho
personálu, disponujúce vhodným lekárskym
vybavením, nevyhnutným na určovanie diagnóz
a liečenie pacientov vo svojom areáli alebo na
zmluvnom základe v dostupnom zariadení,
ktoré zabezpečuje lekárske ošetrenie ním
prijatých chorých alebo zranených a ktoré má
licenciu vykonávať lekársku prax. Za nemocnicu
sa nepovažujú pre účely poistenia ERGO Active
kúpeľné liečebne, zotavovne, rehabilitačné
zariadenia, doliečovacie zariadenia, ústavy
sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov,
liečebne pre dlhodobo chorých, ošetrovateľské,
rekonvalescenčné a geriatrické jednotky
zdravotníckeho zariadenia, liečebne tuberkulózy
a respiračných chorôb, ošetrovne vojenského
útvaru ako aj iné oddelenia, ktorých hlavným
cieľom je dozor a opatrovanie starých,
bezvládnych a dlhodobo chorých pacientov
a invalidov.
4. Nepoistiteľnými osobami sú:
a) osoby vykonávajúce akúkoľvek športovú
činnosť na profesionálnej úrovni, pričom
profesionálnou úrovňou pre účely týchto VPP
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1. Úvodné ustanovenia

6.

7.

8.

9.

s dňom začiatku poistenia v poslednom roku
poistenia.
10. Poistná suma je suma dohodnutá v poistnej
zmluve pre účely stanovenia výšky poistného
plnenia v prípade poistnej udalosti. Poistná
suma môže byť dojednaná ako suma na deň,
suma na mesiac resp. suma na poistnú udalosť.
Spôsob dojednania poistnej sumy je uvedený pre
jednotlivé poistenia v článku 15 týchto VPP.
11. Poistné je cena, ktorú platí poistník za poistnú
ochranu poistiteľovi vypočítaná na základe
poistno-matematických kalkulačných zásad.
Poistné je splatné v EUR.
12. Poistné obdobie je dohodnuté časové obdobie,
za ktoré poistník platí poistné.
13. Poistné plnenie je suma, ktorú poskytne poistiteľ
pri vzniku poistnej udalosti v súlade s týmito VPP.
14. Poistník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s
poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu a je povinná
platiť poistné.
15. Poistnou udalosťou je náhodná udalosť
definovaná v týchto VPP, ktorá nastala počas
poistnej doby, a za ktorú poistiteľ poskytne
poistné plnenie v súlade s týmito VPP.
16. Priemerný čistý denný príjem poisteného v
prípade:
a) zamestnanca
je
jedna
tridsatina
priemerného čistého mesačného zárobku
poisteného zisteného zo súčtu čistej mzdy
a náhrady mzdy zúčtovanej poistenému
ako zamestnancovi za bezprostredne
predchádzajúci kalendárny štvrťrok, ktorý
predchádza štvrťroku, v ktorom došlo k úrazu,
b) samostatne zárobkovo činnej osoby je jedna
365-tina rozdielu základu dane z podnikania,
z inej samostatnej zárobkovej činnosti
a z prenájmu za posledné zdaňovacie
obdobie predchádzajúce vzniku úrazu, za
ktoré poistený podal daňové priznanie a dane
z príjmu za toto zdaňovacie obdobie.
c) fyzickej osoby, ktorá je zamestnancom
a zároveň samostatne zárobkovo činnou
osobou, je súčet príjmu podľa písm. a) a b)
tohto odseku.
17. Rizikový šport je
aerotrim; alpinizmus; akrobatické lietanie;
americký futbal; base jump; bojové umenia; box;
bouldering; buggykiting; buildering; bungeejumping;
canyoning; cyklokros; downhill
- mountain biking; džudo; fly fox; formula
3000; fourcross; freeride; freeskiing; freestyle;
heliskiing; high jump (cliff diving); horolezectvo;
jachting; jazdecké športy; karate; kickbox; konské
dostihové klusáky; konské military; konské pólo;
konský parkúr; konské preteky; kaskadérstvo;
kayakrafting; kitesurfing; kladdering; let balónom;
letecké športy; lezenie (lezenie a horolezectvo
od úrovne náročnosti 5 podľa stupnice UIAA,
ľadolezectvo, freeclimbing, súťažné lezenie,
freeriding, houserunning, canyoning, účasť na
expedíciách, lezenie po ľadopádoch; lezenie v
ľade po umelej stene (icebreaker)); lyžovanie
alebo snowboarding mimo terénov určených
a vyznačených na vykonávanie týchto športov;
moguls;
morské
rybárstvo;
motoristické
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5.

sa rozumie vykonávanie športovej činnosti za
odplatu,
b) osoby vykonávajúce povolanie, ktoré je
v zmysle Katalógu povolaní, ktorý tvorí
Prílohu č. 1 týchto VPP zaradené do 4. rizikovej
skupiny,
c) osoby pripútané na lôžko,
d) osoby s mierou poklesu vykonávať zárobkovú
činnosť 40% a viac (osoby invalidné) na
základe právoplatného rozhodnutia Sociálnej
poisťovne,
e) osoby s ťažkými telesnými alebo psychickými
poruchami, v dôsledku ktorých sú výrazne
telesne alebo duševne postihnuté alebo majú
závažné obmedzenie v denných činnostiach
života, pohyblivosti a pracovnej schopnosti.
Sem spadajú o.i. ochorenia skleróza multiplex,
amyotrofická laterálna skleróza (ALS),
Parkinsonova choroba, stav po mozgovej
porážke
s
obmedzením
pohyblivosti,
epilepsia, nádory centrálnej nervovej sústavy,
polyneuropatia s obmedzením pohyblivosti,
ťažké poranenia mozgu alebo miechy s
obmedzením pohyblivosti, depresie, choroby
spôsobujúce záchvaty bezvedomia a závrate,
duševné choroby – sem patria najmä
mániodepresívne psychózy, schizofrénne a
paranoidné poruchy, Alzheimerova choroba
a iné formy demencie, psychoorganický
syndróm, Downov syndróm, hydrocefalus,
autizmus, hluchota (obojstranná), slepota
(obojstranná), ochrnutia, závislosť od drog,
alkoholu a liekov, od hazardných hier,
pažerákové varixy, cirhóza pečene, rakovina,
malígne novotvary (karcinóm), TBC, dialýza
obličiek, infekcia HIV, AIDS, diabetes mellitus
I. typu.
Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická
osoba, ktorá má právo, aby jej bolo vyplatené
poistné plnenie v prípade úmrtia poisteného
v dôsledku úrazu v poistení úmrtie následkom
úrazu a/alebo v prípade úmrtia poisteného počas
garantovanej doby výplaty renty v poistení renta
po úraze, v prípade, že pre poisteného bolo toto
poistenie v poistnej zmluve dojednané.
Poistenie je právny akt, na základe ktorého
poistiteľ preberá na seba záväzok, že v prípade
poistnej udalosti, ktorá nastala náhodne, vyplatí
poistné plnenie, ak boli splnené definované
podmienky.
Poistený je fyzická osoba uvedená v poistnej
zmluve, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie
vzťahuje, s výnimkou podľa článku 15 oddiel
1 ods. 10 a článku 15 oddiel 2 ods. 5 týchto
VPP, kedy fyzická osoba nemusí byť uvedená
v poistnej zmluve.
Poistiteľ je ERGO Poisťovňa a.s., so sídlom Apollo
Business Center II, Blok D, Prievozská 4C, 821
08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 779
012, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka
číslo 2332/B, internetová stránka www.ergo.sk.
Poistná doba je doba, na ktorú sa poistenie
dojednáva a uplynie o 00.00 h dňa, ktorý sa
svojim číslom a označením mesiaca zhoduje

sebapoškodenie, a to ani v prípade, ak sa
poistený svojho konania dopustil pri poruche
vedomia alebo mentálnej poruche,
b) zhoršenie choroby následkom úrazu,
c) psychické ochorenie, ktoré sa vyvinie
následkom úrazu,
d) choroby, infekčné choroby a choroby z
povolania,
e) infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda,
epileptický záchvat, odlúpenie (amócia)
sietnice,
f) patologické a únavové zlomeniny, zlomeniny
v dôsledku vrodenej lámavosti kostí alebo
metabolických porúch, aseptické zápaly
ťahových vačkov, šľachových pošiev a
svalových úponov (bursitídy, epikondilitídy),
diabetické gangrény a vredy predkolenia,
prietrže (hernie) všetkých druhov, nádory
zhubné aj nezhubné,
g) náhle platničkové chrbticové syndrómy,
poklesnutie a vysunutie (prolaps alebo
protrúzia) platničky,
h) telesné poškodenie vzniknuté v dôsledku
dvíhania bremien.
22. Výročný deň je deň, ktorý sa svojim číselným
označením zhoduje s označením dňa a mesiaca
začiatku poistenia v každom kalendárnom roku
medzi začiatkom poistenia a koncom poistenia.
Ak sa taký deň v danom mesiaci nenachádza,
je výročným dňom najbližší predchádzajúci
existujúci kalendárny deň.
23. Zamestnanec je:
a) fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych
vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný
predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch
vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu
alebo
b) fyzická osoba, ktorá má príjem zo závislej
činnosti podľa § 5 ods. 1 – 3 zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.

3. Vznik poistenia

1. Poistná zmluva a všetky právne úkony týkajúce
sa poistenia musia mať písomnú formu, ak nie je
v týchto VPP uvedené inak.
2. Poistná zmluva je uzavretá okamihom podpísania
poistnej zmluvy poistníkom a oprávneným
zástupcom poistiteľa.
3. Začiatok poistenia je deň uvedený v poistnej
zmluve, avšak najskôr deň nasledujúci po dni
uzavretia poistnej zmluvy. Poistenie vznikne
iba za predpokladu platného uzavretia poistnej
zmluvy.
4. Poistenie vzniká nultou hodinou dňa dojednaného
ako začiatok poistenia, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
5. Poistenie sa dojednáva na poistnú dobu uvedenú
v poistnej zmluve s poistným obdobím uvedeným
v poistnej zmluve.
6. Poistenie nevznikne pre nepoistiteľnú osobu. Ak
poistiteľ zistí, že v čase dojednávania poistenia
bol poistený nepoistiteľnou osobou v zmysle
týchto VPP, vráti poistníkovi zaplatené poistné
za poistenie, ktoré nevzniklo znížené o náklady
3
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športy; mountainboarding na vyznačených
trasách; paintball; paragliding; parasailing;
parašutizmus; parkour, plachtenie; pobrežný
jachting (landjachting); pokusy o rekordy;
poľovníctvo, safari; potápanie (potápanie do
hĺbky nad 40 metrov, sólové potápanie, voľné
potápanie (potápanie bez dýchacieho prístroja
s výnimkou šnorchlovania), záchranárske
potápanie, potápanie do vrakov, potápanie v
jaskyniach, potápanie pod ľadom, potápanie v
prúdoch (cielené využitie morských a riečnych
prúdov), potápanie s dýchacím prístrojom,
nočné potápanie, potápanie bez oprávnenia);
psie záprahy; rafting; ragby; rogalo; rope
jumping;
skalolozectvo;
skateboarding;
skeleton; skialpinizmus; skiextrém; skikros;
skitouring; skoky a lety na lyžiach; skoky na
koni; skoky na lane; skútskating; skysurfing;
snowbungeekayaking;
snowbungeerafting;
snowkiting;
snowtrampoline;
speleológia;
streetluge; surfing; tandemový zoskok (air
tandem jumps); ťažká atletika; Via Ferrata (A-E);
vodné lyžovanie; vysokohorská turistika nad 4
000 m n. m.; wakeboarding; windsurfing; závesné
lietanie; zjazd na bicykli v horskom teréne; zorbing
ako i ďalšie športy s porovnateľnou mierou rizika.
18. Samostatne zárobkovo činná osoba je fyzická
osoba, ktorá je registrovaná podľa osobitného
predpisu v súvislosti so zárobkovou činnosťou
uvedenou v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona
č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov.
19. Sociálna poisťovňa je Sociálna poisťovňa
Slovenskej republiky alebo iný orgán verejnej moci
Slovenskej republiky, ktorý je v zmysle právnych
predpisov platných v Slovenskej republike
oprávnený rozhodovať v oblasti sociálneho
poistenia, resp. sociálneho zabezpečenia.
20. Účastník poistenia je poistník, poistený a
oprávnená osoba alebo iné osoby, ktoré
nadobudli právo na poistné plnenie na základe
iných právnych skutočností. Za účastníkov
poistenia sa pre účely týchto VPP považujú aj
zástupcovia osôb podľa prvej vety.
21. Úraz je poškodenie zdravia alebo úmrtie
poistného,
a) ktoré vzniklo nezávisle od vôle poisteného,
b) bolo spôsobené neočakávaným a náhlym
pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších
vplyvov s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych
jedov a imunotoxických látok a
c) vzniklo nezávisle od iných okolností.
Za úraz sa považuje aj tetanus a besnota
spôsobená nákazou pri úraze.
Pokiaľ k úrazu došlo nevedome a nezávisle od
vôle poisteného za úraz sa považuje aj:
a) popálenie, obarenie, omrznutie,
b) zásah elektrickým prúdom alebo úderom
blesku,
c) utopenie, uškrtenie, udusenie, zamrznutie,
d) náhodné a krátkodobé vdýchnutie plynov
alebo pár, požitie jedovatých alebo leptavých
látok, s výnimkou chorôb z povolania.
Za úraz sa nepovažuje:
a) samovražda alebo pokus o ňu, úmyselné

4. Zmeny poistenia

1. K zmene poistenia môže dôjsť písomnou
dohodou poistiteľa a poistníka.
2. Žiadosť o akúkoľvek zmenu poistnej zmluvy
musí mať písomnú formu a musí byť poistiteľovi
doručená.
3. Poistiteľ si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť
o zmenu poistenia resp. jeho technických
parametrov (napr. zrušenie, zriadenie alebo
zmena pripoistení, a pod.).
4. Poistiteľ je počas poistnej doby oprávnený zmeniť
výšku poistného pri zachovaní poistnej sumy
na základe zmeny rizikovej skupiny poisteného
v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 5 týchto VPP.
5. V prípade, ak poistiteľ akceptuje žiadosť o zmenu,
písomne potvrdí túto skutočnosť poistníkovi.
6. Ak dôjde k zmene už dojednaného poistenia, je
poistiteľ povinný plniť zo zmeneného poistenia
až z poistných udalostí, ktoré nastanú od dátumu
účinnosti zmeny.
7. Žiadosť o zmenu poistenia musí poistiteľ obdržať
najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného
obdobia.

2.

3.
4.

5.

5. Zánik poistenia

1. Poistenie zaniká najmä:
a) uplynutím poistnej doby, pokiaľ poistenie
nezaniklo už skôr z iných dôvodov, ak v
poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak,
b) dohodou poistiteľa a poistníka,
c) ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho
splatnosti,
d) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo
zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie,
ak nebolo poistné zaplatené pred doručením
tejto výzvy. Výzva poistiteľa musí obsahovať
upozornenie, že poistenie zanikne v prípade
jeho nezaplatenia. To isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného,
e) výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka
doručenou druhej zmluvnej strane v lehote
dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej
zmluvy. Výpovedná lehota je v takomto
prípade osemdenná a jej uplynutím poistenie
zanikne,
f) výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka
ku koncu poistného obdobia pri poistení s
bežným poistným; písomná výpoveď musí
byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň
šesť týždňov pred uplynutím poistného
obdobia,
g) odstúpením poistiteľa od poistnej zmluvy
z dôvodu nepravdivého alebo neúplného
zodpovedania otázok poisteným resp.
poistníkom pri uzavieraní poistnej zmluvy
alebo vykonaní zmeny poistnej zmluvy, v
prípade ak by poistiteľ pri ich pravdivom
zodpovedaní poistnú zmluvu neuzavrel
prípadne zmenu nedojednal; poistiteľ

6.

7.

8.

9.

10.

môže od poistnej zmluvy odstúpiť v lehote
troch mesiacov od okamihu, kedy takúto
skutočnosť zistil,
h) odmietnutím poistného plnenia pre vedomé
porušenie povinnosti pravdivo a úplne
odpovedať na otázky poistiteľa; poistenie
zanikne ku dňu odmietnutia plnenia,
i) ďalšími spôsobmi uvedenými v týchto VPP,
v poistnej zmluve alebo stanovenými v
Občianskom zákonníku.
Ak poistenie zanikne podľa ustanovenia odseku 1
bod g) tohto článku, poistenie sa ruší od začiatku.
Poistiteľ, poistník a/alebo poistený sú si povinní
vrátiť vzájomné plnenia.
Poistenie zanikne vo všetkých prípadoch bez
nároku na odkupnú hodnotu.
V prípade zániku poistenia má poistiteľ nárok na
poistné do zániku poistenia. Ak nastala poistná
udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol,
patrí poistiteľovi poistné do konca poistného
obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.
Poistenie zanikne aj odstúpením poistiteľa
od poistnej zmluvy, ak poistník a/alebo
poistený úmyselne uvedie poistiteľa do omylu
o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku
nároku na plnenie alebo výšky plnenia, alebo
ak sa preukáže, že sa poistník a/alebo poistený
pokúsil bezdôvodne obohatiť alebo sa obohatil
na úkor poistiteľa. Poistenie v tomto prípade
zanikne dňom doručenia oznámenia o odstúpení
od poistnej zmluvy poistníkovi.
Ak sa poistiteľ dozvie po poistnej udalosti, že
jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť.
Poistenie zanikne ku dňu odmietnutia plnenia.
Poistník aj poistiteľ môžu po poistnej udalosti
poistenie vypovedať. Výpoveď musí byť
doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do
1 mesiaca po doručení rozhodnutia poistiteľa o
poskytnutí poistného plnenia alebo o zamietnutí.
Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím
poistenie zanikne.
Poistenie konkrétneho poisteného zaniká aj:
a) smrťou poisteného,
b) akonáhle sa poistený stane nepoistiteľným,
c) vo výročný deň poistenia v roku, v ktorom
poistený dovŕši vek 80 rokov, ak nie je v týchto
VPP uvedené inak.
Ak sa poistený stane počas trvania poistnej
zmluvy nepoistiteľnou osobou, poistenie pre
túto osobu zanikne dňom, kedy sa poistený stal
nepoistiteľnou osobou.
Ak dôjde k zániku poistenia konkrétneho
poisteného v skupinovom úrazovom poistení
dvoch dospelých osôb, v skupinovom úrazovom
poistení rodiny alebo v skupinovom úrazovom
poistení samostatne vychovávajúcej osoby
a dieťaťa a následkom tohto zániku poistná
zmluva nespĺňa podmienky daného skupinového
úrazového poistenia, zmení sa k dátumu zániku
poistenia konkrétnej poistenej osoby dané
skupinové úrazové poistenie na iný variant
4
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súvisiace s dojednaním poistnej zmluvy a jej
správou.

12.

13.

14.

15.

4.

5.

6.

6. Poistné

1. Poistník je povinný platiť poistné riadne a včas
za dohodnuté poistné obdobie (bežné poistné),
podľa toho, aký spôsob a frekvencia platenia
bol v poistnej zmluve dohodnutý. Poistné pri
skupinovom úrazovom poistení sa dojednáva
v poistnej zmluve pre jednotlivé poistenia
spoločne za všetkých poistených na danej
poistnej zmluve. Poistiteľ má právo stanoviť
minimálnu výšku bežného poistného.
2. Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve.
Poistné je určované podľa poistno-technických
kalkulačných zásad poistiteľa a jeho výška
závisí najmä od variantu poistenia (individuálne
úrazové poistenie alebo skupinové úrazové
poistenie), poistnej sumy, pracovnej a športovej
činnosti poisteného.
3. Na základe pracovnej činnosti a športovej
činnosti, ktoré poistený vykonáva je poistený

7.

8.
9.

zaradený do jednej zo štyroch rizikových skupín.
Katalóg povolaní a ich zaradenie do rizikových
skupín definuje Príloha č. 1 týchto VPP. Ak
poistený vykonáva akúkoľvek športovú činnosť
pričom je registrovaný v športovom alebo inom
klube či zväze, je zaradený do rizikovej skupiny
2. Ak poistený vykonáva povolanie, ktoré je
v zmysle Katalógu povolaní uvedenom v Prílohe
č. 1 týchto VPP zaradené do inej rizikovej skupiny
ako športová činnosť, ktorú poistený vykonáva, je
poistený zaradený do vyššej z daných rizikových
skupín. Ak je poistený na základe pracovnej
a športovej činnosti, ktoré vykonáva zaradený do
2. alebo 3. rizikovej skupiny, výška poistného pre
tohto poisteného sa zvyšuje o rizikovú prirážku
určenú poistiteľom. Ak je dojednané skupinové
úrazové poistenie určuje sa riziková skupina
a tým aj riziková prirážka pre všetkých poistených
podľa poisteného, ktorý je zaradený do najvyššej
rizikovej skupiny, s výnimkou poistenia renta po
úraze a denné odškodné v dôsledku úrazu, kedy
sa každý poistený zaraďuje do rizikovej skupiny
a riziková prírážka sa uplatňuje pre každého
poisteného osobitne.
Ak bolo na základe nesprávneho zaradenia
poisteného do rizikovej skupiny dojednané
v poistnej zmluve nesprávne poistné, je poistiteľ
oprávnený jednostranne, bez súhlasu poistníka
zmeniť výšku poistného daného poisteného na
poistné platné pre danú rizikovú skupinu.
Ak na základe zmeny pracovnej činnosti a/alebo
športovej činnosti poisteného dôjde v priebehu
poistenia k zmene rizikovej skupiny, do ktorej má
byť poistený zaradený a pri skupinovom úrazovom
poistení hoci len jeden z poistených zaradený, je
poistiteľ oprávnený jednostranne a bez súhlasu
poistníka zmeniť výšku poistného k začiatku
poistného obdobia najbližšie nasledujúcemu
po doručení informácie o nastatí tejto zmeny
poistiteľovi. Poistiteľ v tomto prípade upraví výšku
poistného zrušením alebo pripočítaním rizikovej
prirážky platnej pre danú rizikovú skupinu v čase
dojednávania poistnej zmluvy.
V skupinovom úrazovom poistení rodiny sa
poistenie pre poistené deti poskytuje bez
povinnosti platiť poistné. V ostatných skupinových
úrazových poisteniach sa výška poistného za
poistenie určuje ako súčin koeficienta stanového
poistiteľom pre dané skupinové úrazové poistenie
a výšky poistného pre poistenú dospelú osobu,
s výnimkou poistenia renta po úraze a denné
odškodné v dôsledku úrazu.
Ak na základe zmeny počtu poistených osôb
na poistnej zmluve dôjde v priebehu poistenia
k zmene variantu poistenia je poistiteľ oprávnený
jednostranne a bez súhlasu poistníka zmeniť
výšku poistného k dátumu zmeny variantu, a to
podľa sadzieb poistného a koeficientu platného
pre daný variant poistenia v čase dojednania
poistnej zmluvy.
Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak,
je bežné poistné splatné v prvý deň poistného
obdobia.
Poistné sa považuje za zaplatené dňom jeho
pripísania v celosti na účet poistiteľa. Poistník
5
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11.

skupinového úrazového poistenia, alebo na
individuálne úrazové poistenie, a to podľa toho,
podmienky akého variantu poistenia poistná
zmluva spĺňa.
Ak je dojednané individuálne úrazové poistenie
dieťaťa, zaniká poistná zmluva koncom mesiaca,
v ktorom poistené dieťa dovŕši vek 18 rokov. Ak
je dojednané skupinové úrazové poistenie rodiny
alebo skupinové úrazové poistenie samostatne
vychovávajúcej osoby a dieťaťa, zaniká poistenie
dieťaťa koncom mesiaca, v ktorom poistené
dieťa dovŕši vek 18 rokov. Ak na základe
predchádzajúcej vety v rámci skupinového
úrazového poistenia zanikne poistenie všetkých
poistených detí, zmení sa skupinové úrazové
poistenie rodiny alebo skupinové úrazové
poistenie samostatne vychovávajúcej osoby a
dieťaťa na skupinové alebo individuálne úrazové
poistenie takého variantu, ktorého podmienky
poistná zmluva spĺňa.
Ak poistník a poistený nie je tá istá osoba,
v prípade smrti poistníka v individuálnom
úrazovom poistení vstupuje do poistenia na
miesto poistníka poistený, ak nebolo dohodnuté
inak.
Ak zomrie poistník v skupinovom úrazovom
poistení, na miesto poistníka vstupuje v poradí
prvý poistený uvedený v poistnej zmluve, ktorý
je ku dňu smrti poistníka starší ako 18 rokov a
ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu. V prípade smrti tohto poistníka, sa
postup opakuje a poistníkom sa stáva v poradí
ďalší poistený, ktorý spĺňa podmienky podľa
predchádzajúcej vety.
Ak nie je možné stanoviť poistníka podľa ods.
13 tohto článku, na miesto poistníka vstupuje v
poradí prvý poistený uvedený v poistnej zmluve.
V prípade smrti tohto poistníka sa tento postup
opakuje postupne na ďalších poistený podľa
poradia uvedeného v poistnej zmluve. V prípade,
ak sa má poistníkom stať dieťa, koná za neho
jeho zákonný zástupca.
Pokiaľ poistníka nie je možné podľa ods. 13. a 14.
tohto článku stanoviť, poistná zmluva zanikne
smrťou poistníka.

11.

12.

13.

14.

7. Indexácia poistného

1. Poistenie s bežným poistným je možné
každoročne indexovať, ak bola indexácia
dohodnutá v poistnej zmluve. Indexáciou sa
zvyšuje poistné a poistná suma pre poistenia,
s výnimkou poistenia zlomeniny kosti. Indexácia
sa nevzťahuje na limity plnenia uvedené
v poistnej zmluve alebo v týchto VPP.
2. Indexácia sa realizuje na základe CPI Indexu.
CPI Index sa pre účely týchto VPP rozumie
posledný zverejnený index spotrebiteľských
cien zverejňovaný Štatistickým úradom SR
(alebo jeho nástupcom) za kalendárny rok. Ak
je príslušný CPI Index menší než 3%, uplatní sa
indexácia 3%. Mechanizmus zvýšenia poistného
a poistných súm stanoví poistiteľ na základe
poistno-matematických kalkulačných zásad.
3. K indexácii dochádza prvýkrát počas poistnej
doby po uplynutí aspoň jedného roka od začiatku
poistenia.
4. Poistník môže odmietnuť indexáciu doručením
písomného nesúhlasu s indexáciou poistiteľovi
najneskôr do 30 dní od dátumu doručenia
oznámenia o indexácii. V takom prípade
poistníkovi právo na indexáciu zaniká.

5. Ak poistník svoj nesúhlas v lehote a spôsobom
podľa ods. 4 tohto článku nevyjadrí, poistiteľ
pokladá uplatnenie indexácie za platné.

8. Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je náhodná udalosť
definovaná v týchto VPP, ak nastane počas
poistnej doby a ak poistenie nezaniklo z iných
dôvodov. Za poistnú udalosť sa považuje
udalosť, ku ktorej došlo za splnenia podmienok
definovaných v týchto VPP alebo ustanoveniach
poistnej zmluvy.
2. V prípade poistnej udalosti vznikne právo na
poistné plnenie v súlade s týmito VPP.

9. Práva a povinnosti poisteného a /
alebo poistníka

1. Poistený a ak poistený nie je zároveň poistník,
tak aj poistník je povinný odpovedať na písomné
otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávaného
poistenia pravdivo a úplne. To platí aj v prípade
zmeny poistenia.
2. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede
na otázky poistiteľa môžu mať za následok
odstúpenie od poistnej zmluvy zo strany
poistiteľa alebo odmietnutie poistného plnenia.
3. Poistený a ak poistený nie je zároveň poistník,
tak aj poistník, je povinný oznamovať poistiteľovi
bez zbytočného odkladu všetky zmeny osobných
údajov ako aj ostatných skutočností rozhodných
pre uzavretú poistnú zmluvu.
4. Poistník je povinný platiť poistiteľovi poistné vo
výške a v termínoch dohodnutých v poistnej
zmluve a týchto VPP.
5. Poistený má v prípade nastania poistnej udalosti
právo na výplatu poistného plnenia v súlade s
týmito VPP.
6. Poistník a oprávnená osoba sú povinní pri
likvidácii poistnej udalosti poskytnúť poistiteľovi
ním požadovanú súčinnosť. Poistiteľ si vyhradzuje
právo neplniť až do okamihu poskytnutia
požadovanej súčinnosti.
7. Poistený a ak poistený nie je zároveň poistník, tak
aj poistník, je povinný oznámiť poistiteľovi bez
zbytočného odkladu zmenu (zvýšenie/zníženie)
rizikovej skupiny. Za zmenu rizikovej skupiny
sa považuje zmena zamestnania a vedľajšieho
zamestnania, zmena zárobkovej či pracovnej
činnosti alebo zmena športovej činnosti
poisteného, ktorá má za následok zmenu
zaradenia poisteného do rizikovej skupiny.
8. Poistený a ak poistený nie je zároveň poistník,
tak aj poistník, je povinný oznámiť poistiteľovi
bez zbytočného odkladu, že sa poistený stal
nepoistiteľnou osobou v zmysle týchto VPP.
9. Poistený je povinný znášať cestovné náklady a
iné súvisiace náklady spojené s preskúmaním
zdravotného stavu poistného, s výnimkou
nákladov podľa článku 10 ods. 2 písm. b) týchto
VPP, ktoré znáša poistiteľ.
10. Poistený je povinný dbať aby poistná udalosť
nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti
smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi
6
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10.

zodpovedá za správne uvedenie čísla účtu
poistiteľa a variabilného symbolu pri realizovaní
platby poistného.
V prípade omeškania s platením poistného
vzniká poistiteľovi nárok na úhradu nákladov
vynaložených na vymáhanie poistného ako aj
úroku z omeškania podľa príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Poistiteľ je oprávnený použiť prípadné preplatky
na poistnom na úhradu poistného za ďalšie
poistné obdobia ako aj na úhradu poistného
na iné poistné zmluvy poistníka dojednané
u poistiteľa, a to až do okamihu kedy poistník o
vrátenie vopred zaplateného poistného poistiteľa
písomne požiada.
Poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku
poistenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod
ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poistiteľovi
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom
poistná udalosť nastala.
Všetky platby poistného sa zúčtujú podľa poradia
najskôr na krytie najstarších nedoplatkov
poistného a potom na splatenie samotného
predpisu poistného.
Poistiteľ má právo upraviť výšku poistného za
poistné obdobie ku dňu začiatku nasledujúceho
poistného obdobia, ak je počas trvania poistenia
vyššia miera úrazovosti ako bola očakávaná pri
dojednávaní poistenia, pričom je povinný písomne
oznámiť poistníkovi výšku nového poistného za
poistné obdobie najneskôr dva mesiace pred
splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie.
Pokiaľ poistník s upravenou výškou poistného
nesúhlasí, je povinný doručiť poistiteľovi písomné
oznámenie o nesúhlase najneskôr šesť týždňov
pred uplynutím poistného obdobia a poistenie
v tom prípade skončí ku koncu tohto poistného
obdobia. V opačnom prípade sa predpokladá, že
poistník so zmenou výšky poistného súhlasí.

10. Práva a povinnosti poistiteľa

1. Poistiteľ je povinný poskytnúť kvalifikované
informácie o dojednávanom druhu poistenia pre
uplatnenie práv z dojednávaného poistenia.
2. Poistiteľ má právo preverovať zdravotný stav
poisteného pri uzatváraní poistnej zmluvy,
zvýšení poistného krytia alebo aj kedykoľvek v
priebehu trvania poistenia alebo počas likvidácie
škodovej udalosti a to na základe:
a) vyžiadanej
kompletnej
zdravotnej
dokumentácie, správ a posudkov od
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, u
ktorých sa poistený liečil alebo v ktorých
sa zdravotný stav poisteného posudzoval,

3.

4.
5.

6.

7.

lekárskej správy Sociálnej poisťovne,
b) prehliadky alebo vyšetrenia u lekára, ktorého
určí poistiteľ.
V prípade ak dôjde k zániku poistenia z dôvodov
uvedených v ustanovení článku 5 ods. 1 písm.
c), g) alebo výpoveďou poistníka v lehote 2
mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy je
poistník povinný poistiteľovi náklady vynaložené
podľa ods. 2 písm. b) tohto článku nahradiť.
Rovnako je poistník povinný nahradiť poistiteľovi
náklady vynaložené podľa ods. 2 písm. b) tohto
článku v prípade ak k zániku poistenia dôjde pre
neplatenie následného poistného do jedného
roka odo dňa vzniku poistenia.
Poistiteľ je povinný vykonať bez zbytočného
odkladu šetrenie nároku na poistné plnenie.
Poistiteľ je oprávnený započítať pohľadávky
poistiteľa voči poistníkovi alebo poistenému
proti akýmkoľvek pohľadávkam poistníka alebo
poisteného voči poistiteľovi, a to bez ohľadu na
to, či sú budúce alebo súčasné, podmienené
alebo nepodmienené, bez ohľadu na právny
vzťah, z ktorého vyplývajú, ako aj bez ohľadu na
to, či sú splatné, alebo premlčané.
Poistiteľ je povinný vyplatiť poistenému resp.
oprávnenej osobe poistné plnenie do 15 dní,
len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na
zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť.
Poistiteľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať
pracovnú a športovú činnosť poisteného a aj
poistníka, ak je zároveň poistený a to na základe
dotazníkov k pracovnej a športovej činnosti.

11. Poistné plnenie - všeobecné
ustanovenia o poistnom plnení

1. Plnenie z poistnej zmluvy poskytne poistiteľ
poistenému, v prípade smrti poisteného, ktorý
mal dojednané poistenie úmrtia následkom
úrazu resp. v prípade úmrtia poistného počas
garantovanej doby výplaty renty v poistení
renta po úraze, oprávnenej osobe určenej v
poistnej zmluve v čase poistnej udalosti. Ak nie
je oprávnená osoba v poistnej zmluve v čase
poistnej udalosti určená, poskytne poistiteľ
plnenie osobám podľa ustanovení Občianskeho
zákonníka.
2. Poistiteľ poskytne poistné plnenie, ak nastala
poistná udalosť podľa týchto VPP, boli splnené
všetky podmienky vzniku nároku na výplatu
poistného plnenia podľa poistnej zmluvy a
týchto VPP a nejedná sa o udalosť uvedenú vo
vylúčeniach poistného plnenia.
3. Ak sa telesné poškodenie prejavilo alebo smrť
nastala po skončení poistenia, je poistiteľ povinný
plniť iba vtedy, ak k úrazu došlo počas trvania
poistenia, pokiaľ v článku 15 nie je uvedené inak.
4. Ak dôjde k vyplateniu poistného plnenia v čase,
keď je poistník v omeškaní s platením poistného,
má poistiteľ právo znížiť poistné plnenie o dlžné
poistné.
5. Pre určenie výšky poistného plnenia je vždy
rozhodujúca výška poistnej sumy dohodnutá
v poistnej zmluve v čase vzniku poistnej udalosti.
7

VPP_ERGO_Active_25_05_18

uložené, alebo ktoré vzal na seba poistnou
zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto
povinností zo strany tretích osôb.
11. Poistník, poistený a oprávnená osoba je povinná
pri vzniku škodovej udalosti:
a) urobiť nevyhnutné opatrenia, aby škoda bola
čo najmenšia,
b) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15
dní po poistnej udalosti písomne oznámiť,
že došlo k poistnej udalosti a dať pravdivé
a úplné vysvetlenie o vzniku a rozsahu
poistnej udalosti,
c) poskytnúť poistiteľovi súčinnosť potrebnú
na zistenie príčin a výšky škody a originály,
kópie alebo úradne overené kópie dokladov
požadovaných poistiteľom,
d) odpovedať úplne a pravdivo na otázky
poistiteľa týkajúce sa poistenia a vzniku
a priebehu poistnej udalosti,
e) bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske
ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára
a dbať, aby bol výsledok ošetrenia
preukázateľný lekárskou dokumentáciou,
f) ak nastala poistná udalosť v zahraničí,
zadovážiť príslušné lekárske správy a tieto
odovzdať poistiteľovi úradne peložené do
slovenského jazyka,
g) poveriť
ošetrujúceho
lekára
alebo
zdravotnícke zariadenie, aby na žiadosť
poistiteľa poskytli poistiteľovi informácie
o úraze a celkovom zdravotnom stave
poistníka,
h) dať sa vyšetriť lekárom, ktorého určí poistiteľ,
i) v prípade smrti poisteného bez zbytočného
odkladu oznámiť túto skutočnosť postiteľovi,
a to i vtedy, ak už bol úraz poisteného
poistiteľovi oznámený; súčasne je potrebné
predložiť poistiteľovi úmrtný list poisteného
alebo
právoplatného
rozsudku
súdu
o vyhlásení poisteného za mŕtveho, list o
prehliadke mŕtveho a pitevnú správu, ak bola
táto vykonaná a podrobnú lekársku správu
o príčine jeho smrti,
j) v prípade poistenia denné odškodné
v dôsledku úrazu predložiť poistiteľovi
v prípade vzniku poistnej udalosti doklady
preukazujúce príjem poisteného rozhodujúci
pre výpočet poistného plnenia a oznámiť
bezodkladne vznik úrazu, ktorý si vyžaduje
nevyhnutné liečenie.

1. Poistné plnenie je splatné do pätnástich dní, len
čo poistiteľ skončil šetrenie potrebné na zistenie
povinnosti a rozsahu poistiteľa plniť.
2. Poistné plnenie možno vinkulovať. Vinkuláciu
je možné vykonať len so súhlasom poisteného
a zrušenie vinkulácie je možné vykonať len so
súhlasom osoby, v ktorej prospech bolo poistné
plnenie vinkulované.
3. Poistiteľ je oprávnený si ku dňu výplaty poistného
plnenia započítať prípadné pohľadávky voči
poistníkovi.
4. Výplata poistného plnenia bude vykonaná
v súlade s príslušnými právnymi predpismi
upravujúcimi daň z príjmu, účinnými v čase
výplaty.
5. Výplata poistného plnenia sa realizuje v mene
EUR a to na účet vedený v banke so sídlom na
území Slovenskej republiky alebo v pobočke
zahraničnej banky na území Slovenskej republiky.
V prípade žiadosti o výplatu poistného plnenia
na účet vedený v banke so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky alebo v pobočke zahraničnej
banky mimo územia Slovenskej republiky, je
poistiteľ oprávnený si od poistného plnenia
odpočítať náklady spojené s výplatou poistného
plnenia na účet vedený v banke so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky alebo v pobočke
zahraničnej banky mimo územia Slovenskej
republiky pričom poistiteľ je oprávnený takejto
žiadosti nevyhovieť.

13. Vylúčenia

1. Poistiteľ okrem prípadov stanovených v iných
článkoch týchto VPP neplní za poistné udalosti
podľa týchto VPP, ktoré nastali v dôsledku:
a) vojny,
invázie,
aktu
zahraničného
nepriateľa, vojnového stavu (vyhláseného
alebo nevyhláseného) vrátane stanného
práva, priamej alebo nepriamej súvislosti
s vnútornými nepokojmi, občianskej vojny,
vzbury, povstania, revolúcie, vojenskej
diktatúry; použitia nukleárnych, biologických
alebo chemických zbraní hromadného
ničenia,
b) aktívnej účasti poisteného na demonštrácii,
občianskych nepokojoch, teroristickej akcii,
sabotáži alebo trestnej činnosti vrátane ich
prípravy alebo pri pokuse o ne,
c) v dôsledku úrazu, ktoré boli spôsobené
bezprostredne
alebo
sprostredkovane
jadrovou energiou, ionizujúcimi lúčmi,
rádioaktívnym alebo obdobným žiarením
vrátane dlhodobého vystavenia organizmu
poisteného ich účinkom,
d) akéhokoľvek lietania iného ako letov
pasažierov v komerčných licencovaných
lietadlách
s
platným
prevádzkovým
povolením na verejnú prepravu osôb, alebo
letov pacientov alebo zranených alebo ich
sprievodcov lietadlom alebo helikoptérou
záchrannej služby,
e) samovraždy alebo pokusu o samovraždu
resp. úmyselného sebapoškodzovania,

liečby alebo zákrokov, ktoré neboli ordinované
kvalifikovaným lekárom s platnou licenciou v
danom odbore, resp. liečby v zariadení bez
platnej licencie a liečby resp. zákroku, ktorý
má experimentálnu povahu,
g) vykonávania športov s použitím dvojstopých
aj jednostopých motorových vozidiel (s
výnimkou segways s výkonom do 600 Watt
a konštrukčnou rýchlosťou maximálne 25
km/h), vykonávania športov s použitím
vodných motorových prostriedkov, a to
vrátane účasti na pretekoch, súťažiach a
účasti na príprave a tréningoch,
h) pracovných alebo športových činností
poisteného
súvisiacich
s
akrobaciou,
krotením zvierat, kaskadérstvom,
i) pracovných činností poisteného ako člena
špeciálnych policajných alebo vojenských
zásahových
jednotiek
počas
zásahu
alebo cvičenia (najmä jednotky rýchleho
nasadenia,
protiteroristické
jednotky),
pracovných činností poisteného ako člena
bezpečnostnej alebo strážnej služby (najmä
osobní strážcovia, ochrana prevozu peňazí,
stráženie objektov),
j) manipulácie poisteného s výbušninami,
alebo prístrojmi obsahujúcimi výbušniny,
vrátané ich výroby, transportu alebo údržby
v rámci jeho pracovných činností (najmä
odmínovanie, zneškodňovanie munície,
pyrotechnické práce),
k) svojvoľná manipulácia dospelého poisteného
s výbušninami, alebo prístrojmi obsahujúcimi
výbušninu, vrátane ich výroby, s výnimkou
manipulácie so zábavnou pyrotechnikou
za
podmienky
dodražania
postupu
predpísaného výrobcom,
l) účasti na miestnych, národných alebo
medzinárodných súťažiach v rámci nordického
a alpského lyžovania, snowboardingu,
freestylingu, jazde na boboch, skiboboch,
jazde na skeletone alebo sánkach a taktiež
pri oficiálnych tréningoch takýchto akcií,
m) vykonávanie rizikových športov,
n) pokusu alebo páchania úmyselných trestných
činov poisteným,
o) diagnostických alebo preventívnych zákrokov
na žiadosť poisteného, ktoré neboli vykonané
s cieľom liečiť ochorenie poisteného alebo
následky úrazu poisteného,
p) p) poruchy vedomia alebo podstatného
obmedzenia
duševnej
výkonnosti
prostredníctvom alkoholu, návykových látok
alebo liekov,
r) riadenia motorového vozidla bez toho,
aby poistený vlastnil príslušné vodičské
oprávnenie, ktoré sa vyžaduje pri vedení
tohto alebo typovo rovnakého motorového
vozidla,
s) riadenia motorového vozidla mimo ciest s
verejnou premávkou.
2. Ten, komu smrťou poisteného má vzniknúť
právo na výplatu poistného plnenia, toto právo
nenadobudne, ak spôsobil poistenému smrť
úmyselným trestným činom, pre ktorý bol
f)

8
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12. Výplata poistného plnenia

14. Zníženie poistného plnenia

1. Poistiteľ je oprávnený primerane znížiť poistné
plnenie v prípade:
a) ak poistná udalosť poisteného nastane
následkom
požitia
alkoholu
vrátane
chronického alkoholizmu, alebo následkom
požitia
návykových,
omamných,
psychotropných alebo toxických látok
alebo požitím liekov, ktoré nezodpovedá
dávkovaniu predpísanému lekárom,
b) porušenia právnych všeobecne záväzných
právnych predpisov poisteným,
c) ak v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu
narodenia poisteného boli nesprávne
stanovené technické parametre poistenia
(poistné, poistná suma, poistná doba),
d) ak v dôsledku nepravdivých odpovedí
poistníka a/alebo poisteného na otázky
poistiteľa pri dojednávaní poistenia bola
nesprávne stanovená poistná suma alebo
poistné, a to v pomere zodpovedajúcom
pomeru v poistnej zmluve dojednaného
poistného resp. poistnej sumy a poistného
resp. poistnej sumy, ktoré by boli stanovené,
ak by poistník a/alebo poistený uviedol
v poistnej zmluve pravdivé odpovede,
e) ak poistený alebo poistník poruší svoje
povinnosti uvedené v týchto VPP a porušením
týchto povinnosti došlo k sťaženiu zistenia
rozsahu alebo výšky plnenia zo strany
poistiteľa,
f) ak malo vedomé porušenie povinností zo
strany poisteného, poistníka alebo osoby,
ktorá právo na plnenie, uvedených vo
všeobecne záväznom právnom predpise
alebo v týchto VPP podstatný vplyv na vznik
poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu
následkov poistnej udalosti, a to podľa toho,
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho
povinnosti plniť.
2. Ak poistený utrpí úraz pri pracovnej alebo športovej
činnosti, ktorá patrí v zmysle kategorizácie
poistiteľa do vyššej rizikovej skupiny ako riziková
skupina, ktorá bola stanovená na základe údajov
poskytnutých poistníkom a/alebo poisteným pri
uzatváraní poistnej zmluvy alebo zmene poistnej
zmluvy, má poistiteľ právo znížiť sumu poistného
plnenia v pomere zodpovedajúcom pomeru
v poistnej zmluve dojednaného poistného

a poistného, ktoré by bolo stanovené, ak by
činnosť, pri ktorej došlo k úrazu bola uvedená v
poistnej zmluve. To isté platí, ak poistník alebo
poistený poruší povinnosť podľa článku 9 ods. 7
týchto VPP.
3. Ak poistený vedome poruší povinnosti stanovené
v článku 9 ods. 11 písm e) tým, že po úraze
nevyhľadá bez zbytočného odkladu lekárske
ošetrenie, alebo sa nelieči podľa pokynov lekára,
a toto malo podstatný vplyv na zväčšenie
rozsahu následkov poistnej udalosti, poistiteľ
je oprávnený poistné plnenie znížiť podľa toho,
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho
povinnosti plniť.

15. Osobitné ustanovenia pre jednotlivé
poistenia
Oddiel 1
Trvalé následky úrazu (14004)

1. Poistnou udalosťou pre poistenie trvalé následky
úrazu je úraz poisteného, ktorý nastal počas
trvania tohto poistenia a zanechal trvalé telesné
poškodenie, pričom telesným poškodením sa
rozumie obmedzenie telesných alebo duševných
funkcií, ktoré už nemožno zlepšiť (ďalej len
„trvalé následky“).
2. Ak sa po uplynutí jedného roka po úraze
preukáže, že poistenému zostanú v dôsledku
úrazu trvalé následky, poistiteľ poskytne
poistenému, na ktorého sa poistenie trvalé
následky úrazu vzťahuje, poistné plnenie vo výške
zodpovedajúcej toľkým percentám poistnej sumy
pre poistenie trvalých následkov úrazu, koľkým
percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov
podľa “Oceňovacích tabuliek poistiteľa pre trvalé
následky úrazu”, ktoré tvoria Prílohu č. 2 k týmto
VPP. Ak trvalé následky, spôsobené poistenému
úrazom, nie sú v „Oceňovacích tabuľkách
poistiteľa pre trvalé následky úrazu“ uvedené,
poistiteľ použije pre ocenenie takýchto trvalých
následkov primerane hodnoty pre trvalé následky
uvedené v „Oceňovacích tabuľkách poistiteľa pre
trvalé následky úrazu“, ktoré sú k predmetným
trvalým následkom svojou povahou najbližšie.
Poistná suma pre poistenie trvalé následky úrazu
sa dojednáva ako suma na poistnú udalosť.
3. Rozsah trvalých následkov úrazu poisteného
určí poistiteľ posúdením straty telesných funkcií,
komplikácií a ostatných zranení, ktoré nastali v
dôsledku úrazu. Do jedného roka po úraze bude
poistenému vyplatené poistné plnenie za trvalé
následky úrazu len vtedy, ak sa dá z lekárskeho
hľadiska jednoznačne určiť druh a rozsah trvalých
následkov úrazu.
4. Nárok na poistné plnenie z poistenia trvalé
následky úrazu nevzniká, ak poistený pre prípad
trvalých následkov úrazu zomrel v priebehu
prvého roka odo dňa úrazu a nebolo možné
jednoznačne určiť či trvalé následky úrazu nastali
resp. druh a rozsah trvalých následkov úrazu v
zmysle týchto VPP.
5. Poistné plnenie za trvalé následky úrazu sa
9
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právoplatne odsúdený. V čase, kedy sa proti
osobe, ktorej má vzniknúť právo na poistné
plnenie, vedie vyšetrovanie alebo iné konanie pre
takýto trestný čin, poistiteľ nie je povinný plniť
do právoplatného ukončenia vyšetrovania alebo
iného konania.
3. Poistiteľ neplní za poistné udalosti, ktoré nastali
pred dňom zaplatenia poistného za prvé poistné
obdobie.
4. Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti,
že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je
oprávnený poistné plnenie odmietnuť.

Oddiel 2
Trvalé následky úrazu s progresívnym
plnením (14003)

1. Poistnou udalosťou pre poistenie trvalé následky
úrazu s progresívnym plnením je úraz poisteného,
ktorý nastal počas trvania tohto poistenia a
zanechal trvalé telesné poškodenie, pričom
telesným poškodením sa rozumie obmedzenie
telesných alebo duševných funkcií, ktoré už
nemožno zlepšiť (ďalej len „trvalé následky“).
2. Pri určovaní vzniku nároku na poistné plnenie a
hodnotení trvalých následkov úrazu postupuje
poistiteľ v prípade poistenia trvalé následky
úrazu s progresívnym plnením v zmysle Oddielu
1 ods. 2 – 9 tohto článku.
3. Ak nastane poistná udalosť poistiteľ vyplatí
poistenému, na ktorého sa poistenie trvalé

následky úrazu s progresívnym plnením vzťahuje,
poistné plnenie, pričom postupuje podľa Oddielu
1 tohto článku, okrem určenia výšky poistného
plnenia. Výška poistného plnenia určuje
nasledovne:
• pri trvalých následkoch do 20% poistné
plnenie vo výške zodpovedajúcej toľkým
percentám poistnej sumy pre prípad
trvalých následkov úrazu, koľkým percentám
zodpovedá rozsah trvalých následkov,
• pri trvalých následkoch od 20% do 29,99%
poistné plnenie vo výške 50% z poistnej sumy,
• pri trvalých následkoch od 30% do 39,99%
poistné plnenie vo výške 75% z poistnej sumy,
• pri trvalých následkoch od 40% do 49,99%
poistné plnenie vo výške 100% z poistnej
sumy,
• pri trvalých následkoch od 50% do 59,99%
poistné plnenie vo výške 150% z poistnej
sumy,
• pri trvalých následkoch od 60% do 69,99%
poistné plnenie vo výške 200% z poistnej
sumy,
• pri trvalých následkoch od 70% do 79,99%
poistné plnenie vo výške 300% z poistnej
sumy,
• pri trvalých následkoch od 80% do 100,00%
poistné plnenie vo výške 400% z poistnej
sumy.
4. K najbližšiemu výročnému dňu, ktorý nasleduje
po tom, čo poistený dosiahol vek 70 rokov sa
dojednané poistenie trvalých následkov úrazu s
progresiou mení na poistenie trvalých následkov
úrazu podľa oddielu 1 tohto článku.
5. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie
trvalé následky úrazu s progresívnym plnením,
toto poistenie sa vzťahuje aj na dieťa poisteného
(vlastné, adoptované, osvojené), ktoré sa
narodí počas trvania tohto poistenia, a to od
okamihu oddelenia od tela matky (rozstrihnutie
pupočníka) do dosiahnutia 2 rokov svojho života
bez ohľadu na jeho uvedenie v poistnej zmluve
a na počet detí uvedených v poistnej zmluve,
ktorému poistiteľ poskytne poistné plnenie až
do výšky súčtu poistných súm dojednaných v
poistnej zmluve pre prípad trvalých následkov
úrazu s progresívnym plnením oboch rodičov,
maximálne však do výšky 30.000 Eur. Dojednaná
progresia sa neuplatňuje.

Oddiel 3
Renta po úraze (14012/14013)

1. Poistnou udalosťou pre poistenie renta po úraze
je právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o
miere poklesu schopnosti poisteného, ktorý má
uzatvorené poistenie renta po úraze, vykonávať
zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou
fyzickou osobou (ďalej len “miera poklesu”), ak
súčasne:
a) miera poklesu nastala v dôsledku úrazu,
ktorý nastal počas trvania poistenia renta po
úraze,
b) v zmysle právoplatného rozhodnutia Sociálnej
poisťovne je percento poklesu vykonávať
10
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vypláca jednorazovo.
6. Ak poistenému zostali po úraze trvalé následky
úrazu a tieto trvalé následky sa týkajú časti tela
alebo orgánu, ktorého funkcia bola z akýchkoľvek
príčin znížená už pred touto poistnou udalosťou,
poistiteľ zníži poistné plnenie z poistenia
trvalých následkov úrazu o toľko percent,
koľkým percentám zodpovedalo zníženie funkcie
tejto časti tela alebo orgánu pred poistnou
udalosťou. Zníženie funkcie časti tela alebo
orgánu pred poistnou udalosťou sa posudzuje
podľa „Oceňovacích tabuliek poistiteľa pre trvalé
následky úrazu“ .
7. V prípade, že jeden úraz spôsobil poistenému
niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu na
rôznych častiach tela alebo rôznych orgánoch,
hodnotí sa rozsah celkových trvalých následkov
súčtom percent za jednotlivé trvalé následky,
maximálne však 100 %.
8. V prípade, že nastane v dôsledku úrazu viac
trvalých následkov tej istej časti tela alebo
toho istého orgánu alebo ich časti, hodnotí sa
rozsah celkových trvalých následkov vo výške
najvyššieho percenta trvalých následkov zo
všetkých poškodení na danej časti tela alebo
orgánu.
9. Pre poskytnutie poistného plnenia z poistenia
trvalé následky úrazu musí byť celkový rozsah
trvalých následkov najmenej 0,5 %. Celkový
rozsah trvalých následkov poisteného nemôže
presiahnuť 100 % pri jednej poistnej udalosti.
10. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie
trvalých následkov úrazu, toto poistenie sa
vzťahuje aj na dieťa poisteného (vlastné,
adoptované, osvojené), ktoré sa narodí počas
trvania tohto poistenia, a to od okamihu
oddelenia od tela matky (rozstrihnutie
pupočníka) do dosiahnutia 2 rokov svojho života
bez ohľadu na jeho uvedenie v poistnej zmluve
a na počet detí uvedených v poistnej zmluve,
ktorému poistiteľ poskytne poistné plnenie až
do výšky súčtu poistných súm dojednaných v
poistnej zmluve pre prípad trvalých následkov
úrazu oboch rodičov, maximálne však do výšky
30.000 Eur.

z pôvodných pod 60 % na minimálne 60 %,
a) začne poistiteľ vyplácať poistenému namiesto
doterajšej mesačnej renty s účinnosťou od
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o upravnej
miere poklesu schopnosti poisteného,
mesačnú rentu vo výške poistnej sumy
dohodnutej v poistnej zmluve pre poistenie
renta po úraze a súčasne
b) vyplatí poistiteľ poistnému jednorazové
plnenie vo výške päťnásobku poistnej sumy
dohodnutej v poistnej zmluve pre poistenie
renta po úraze.
5. Ak bolo dojednané poistenie renta po úraze
variant od 40 % a poistenému, ktorý má
toto poistenie dojednané bola právoplatným
rozhodnutím Sociálnej poisťovne upravená miera
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
z pôvodných minimálne 60 % na 40% až 59 %,
začne poistiteľ vyplácať poistenému namiesto
doterajšej mesačnej renty s účinnosťou od
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o upravnej
miere poklesu schopnosti poisteného, mesačnú
rentu vo výške 50 % poistnej sumy dohodnutej
v poistnej zmluve pre poistenie renta po úraze.
6. Pri poistení renta po úraze variant od 60%,
poskytne poistiteľ poistenému, ktorý má toto
poistenie v poistnej zmluve dojednané, poistné
plnenie, ak nastala poistná udalosť, boli splnené
všetky podmienky pre jeho výplatu a miera
poklesu v dôsledku úrazu poisteného v zmysle
právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne
je minimálne 60 % v porovnaní so zdravou
fyzickou osobou, a to:
a) formou výplaty mesačnej renty vo výške
v poistnej zmluve dohodnutej poistnej
sumy pre poistenie renta po úraze odo
dňa právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej
poisťovne podľa ods. 1 tohto oddielu do
úmrtia poisteného, a súčasne
b) formou jednorazového plnenia vo výške
desaťnásobku v poistnej zmluve dohodnutej
poistnej sumy pre poistenie renta po úraze.
7. Poistiteľ má právo preskúmať, či miera poklesu
podľa právoplatného rozhodnutia Sociálnej
poisťovne zodpovedá zdravotnému stavu
poisteného. Toto právo môže poistiteľ využiť
ako pri posudzovaní nároku na poistné plnenie
resp. jeho výšky, tak aj kedykoľvek počas výplaty
poistného plnenia. Ak poistiteľ na základe
tohto vyšetrenia zistí, že miera poklesu podľa
právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne
nezodpovedá zdravotnému stavu poisteného,
má poistiteľ právo poistné plnenie primerane
znížiť, rozhodnúť o ukončení nároku na poistné
plnenie alebo rozhodnúť, že poistná udalosť
pre poistenie renta po úraze podľa týchto VPP
nevznikla. Ak poistiteľ rozhodne, že poistná
udalosť pre poistenie renta po úraze nevznikla
alebo že poistné plnenie malo byť znížené a ak
už vyplatil poistné plnenie alebo preddavok naň,
poistený je povinný vyplatenú čiastku alebo jej
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zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou
fyzickou osobou poisteného minimálne vo
výške dojednanej v poistnej zmluve (variant
od 40% alebo variant od 60 %)
c) rozhodnutie Sociálnej poisťovne bolo vydané
a nadobudlo právoplatnosť počas trvania
poistenia renta po úraze a počas života
poisteného.
2. Poistenie renta po úraze je možné dojednať
v dvoch variantoch, a to ako variant poistenie
renta po úraze od 40% a variant poistenie renta
po úraze od 60 %. Poistenie renta po úraze sa
v oboch variantoch dojednáva s garantovanou
dobou výplaty 120 mesiacov. Poistná suma
pre poistenie renta po úraze sa dojednáva
ako suma na mesiac. Maximálna kumulatívna
poistná suma pre poistenie renta po úraze
pre jedného poisteného zo všetkých poistných
zmlúv dojednaných u poistiteľa je pri variante
renta po úraze od 40 % vo výške 300 Eur a pri
variante renta po úraze od 60 % vo výške 500
Eur. Ak kumulatívna poistná suma poisteného
pre poistenie renta po úraze zo všetkých
dojednaných poistných zmlúv u poistiteľa
presiahne pri variante renta po úraze od 40 %
sumu 300 Eur a pri variante renta po úraze od 60
% sumu 500 Eur, plní poistiteľ pri vzniku poistnej
udalosti z poistenia renta po úraze variant od 40
% maximálne mesačnú rentu vo výške 300 Eur
a pri poistení renta po úraze variant od 60 %
maximálne mesačnú rentu vo výške 500 Eur.
3. Pri poistení renta po úraze variant od 40%,
poskytne poistiteľ poistenému, ktorý má toto
poistenie v poistnej zmluve dojednané, poistné
plnenie, ak nastala poistná udalosť, boli splnené
všetky podmienky pre jeho výplatu a miera
poklesu v dôsledku úrazu poisteného v zmysle
právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne
je minimálne 40 % v porovnaní so zdravou
fyzickou osobou, a to:
a) formou výplaty mesačnej renty vo výške
50 % poistnej sumy dojednanej v poistnej
zmluve pre poistenie renta po úraze, ak je
miera poklesu poisteného v rozsahu 40 % 59 % resp. formou výplaty mesačnej renty vo
výške v poistnej zmluve dohodnutej poistnej
sumy pre poistenie renta po úraze, ak je
miera poklesu poisteného minimálne 60 %,
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej
poisťovne podľa ods. 1 tohto oddielu do
úmrtia poisteného a súčasne
b) formou jednorazového plnenia vo výške
päťnásobku v poistnej zmluve dohodnutej
poistnej sumy pre poistenie renta po úraze ak
je miera poklesu poisteného v rozsahu 40 %
až 59 % resp. formou jednorazového plnenia
vo výške desaťnásobku v poistnej zmluve
dohodnutej poistnej sumy pre poistenie renta
po úraze ak je miera poklesu poisteného
minimálne 60 %.
4. Ak bolo dojednané poistenie renta po úraze
variant od 40 % a poistenému, ktorý má
toto poistenie dojednané bola právoplatným
rozhodnutím Sociálnej poisťovne upravená miera
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

15.

16.

17.

18.

% alebo pre variant od 60% pod 60%. Poistné
plnenie vyplatené poistiteľom po tomto termíne
je poistený povinný vrátiť.
Poistiteľ je oprávnený podľa povahy prípadu
primerane znížiť poistné plnenie, ak k úrazu
došlo v súvislosti s konaním poisteného, za ktoré
bol poistený rozhodnutím súdu právoplatne
odsúdený.
Ak úraz nastal v dôsledku požitia alkoholu alebo
účinkom omamných alebo toxických látok a
okolnosti takéhoto prípadu to odôvodňujú,
poistiteľ je oprávnený primerane znížiť poistné
plnenie.
Poistenie renta po úraze zaniká aj:
a) výročným dňom v roku, v ktorom poistený
dovŕšil vek 65 rokov,
b) vznikom poistnej udalosti z poistenia renta
po úraze,
c) dňom
priznania
starobného
alebo
predčasného
starobného
dôchodku
poistenému.
Poistník a/alebo poistený je povinný oznámiť
poistiteľovi vydanie právoplatného rozhodnutia
Sociálnej poisťovne o miere poklesu schopnosti
poisteného vykonávať zárobkovú činnosť
v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a
vydanie rozhodnutia o zmene miery poklesu
schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú
činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou,
a to bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
právoplatnosti týchto rozhodnutí. Poistník a/
alebo oprávnená osoba je ďalej povinný oznámiť
bez zbytočného odkladu úmrtie poisteného.

Oddiel 4
Úmrtie následkom úrazu (14005)

1. Poistnou udalosťou pre poistenie úmrtie
následkom úrazu je úmrtie poisteného, ktorý
mal v poistnej zmluve dojednané poistenie
úmrtia následkom úrazu, v dôsledku úrazu, ktoré
nastane do jedného roka od úrazu, ktorý nastal
v priebehu trvania poistenia úmrtie následkom
úrazu. Pre účely poistenia úmrtie následkom
úrazu je poistnou udalosťou aj úmrtie poisteného
v dôsledku úrazu, ktorý nastal v dôsledku
mozgovej porážky alebo srdcového infarktu
poisteného, ak sú splnené ostatné podmienky
uvedené v prvej vete tohto odseku.
2. Ak nastane poistná udalosť podľa ods. 1 tohto
oddielu, vyplatí poistiteľ poistné plnenie vo výške
v poistnej zmluve dojednanej poistnej sumy
pre poistenie úmrtia následkom úrazu. Poistná
suma pre poistenie úmrtie následkom úrazu
sa dojednáva ako suma na poistnú udalosť. V
prípade, ak nastane úraz mimo územia Slovenskej
republiky a zároveň následkom tohto úrazu aj
úmrtie mimo územia Slovenskej republiky, výška
poistného plnenia sa zvyšuje o 50% poistnej
sumy pre poistenie úmrtie následkom úrazu.
Zvýšenie poistného plnenia sa neposkytuje,
pokiaľ úraz alebo úmrtie následkom úrazu
poisteného nastali v krajine, v ktorej je poistený
štátnym občanom, má v tejto krajine trvalý pobyt
alebo krajine, v ktorej je poistený účastníkom
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alikvótnu časť vrátiť poistiteľovi.
8. V prípade zmeny legislatívy týkajúcej sa postupov
Sociálnej poisťovne pri určovaní miery poklesu
alebo na základe iných objektívnych skutočností,
ktoré podľa odborného a odôvodneného
uváženia poistiteľa budú mať významný dopad
na určovanie miery poklesu oproti aktuálnym
pravidlám a situácii v čase vzniku účinnosti
týchto VPP, má poistiteľ právo posudzovať
mieru poklesu výlučne na základe posúdenia,
ktoré vykoná poistiteľ, pričom poistiteľ nebude
viazaný právoplatnými rozhodnutiami Sociálnej
poisťovne.
9. Nárok na výplatu mesačnej renty z poistenia renta
po úraze sa začína prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Sociálnej
poisťovne podľa ods. 1 tohto oddielu. Pokiaľ
poistený umrie pred vyplatením 120-tej platby
mesačnej renty, pokračuje poistiteľ vo výplate
mesačnej renty oprávnenej osobe určenej
v poistnej zmluve, až do výplaty 120-tej platby
mesačnej renty. Výplata mesačnej renty končí
v prípade uvedenom v predchádzajúcej vete
najneskôr dňom výplaty 120. platby mesačnej
renty. So vznikom nároku na prvú výplatu
mesačnej renty sa stáva splatné aj jednorazové
plnenie podľa ods. 3 písm. b) a ods. 6 písm. b)
tohto oddielu.
10. Poistiteľ je oprávnený do desiatich rokov po úraze
nechať opätovne prostredníctvom odborného
lekára určeného poistiteľom a/alebo na základe
dokumentov vyžiadaných poistiteľom preskúmať
stupeň poklesu schopnosti poisteného vykonávať
zárobkovú činnosť po úraze. Ak na základe tohto
nového určenia sa ukáže, že miera poklesu
poisteného vykonávať zárobkovú činnosť po úraze
klesla pod zmluvne dojednanú percentuálnu
sadzbu, t.j. pri variante od 40% pod 40 % alebo
pri variante od 60% pod 60%, zanikne povinnosť
poistiteľa vyplácať mesačnú rentu k prvému dňu
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom
došlo k určeniu podľa tohto odseku.
11. Ak poistený zomrie pri úraze alebo v priebehu
prvého roka po úraze, nárok na výplatu poistného
plnenia z poistenia renta po úraze nevznikne.
12. Ak bolo právoplatné rozhodnutie Sociálnej
poisťovne vydané v dôsledku porušenia právnych
povinností poistníka alebo poisteného alebo
Sociálnej poisťovne, nárok na výplatu poisteného
plnenia z poistenia renta po úraze zaniká a
poistiteľ má právo požadovať vrátenie predtým
vyplateného poistného plnenia.
13. Ak poistiteľ zistí, že poistený alebo poistník
porušil oznamovaciu povinnosť voči poistiteľovi
alebo voči Sociálnej poisťovni, môže poistiteľ
primerane znížiť poistné plnenie alebo zastaviť
jeho vyplácanie, a to podľa vplyvu, aký malo
porušenie povinnosti na výšku poistného plnenia.
14. Poistné plnenie z poistenia renta po úraze
dohodnuté v poistnej zmluve sa vypláca do
konca mesiaca, v ktorom bola poistenému
právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne
upravená miera poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť pre variant od 40% pod 40

Oddiel 5
Hospitalizácia v dôsledku úrazu (14007)

1. Poistnou udalosťou pre poistenie hospitalizácie
v dôsledku úrazu je
a) poskytnutie
lôžkovej
starostlivosti
v
nemocnici (ďalej len „hospitalizácia“)
poistenému v priebehu trvania poistenia
hospitalizácie v dôsledku úrazu,
b) táto hospitalizácia poisteného je z lekárskeho
hľadiska nevyhnutná v dôsledku úrazu,
ktorý vznikol v priebehu trvania poistenia
hospitalizácie v dôsledku úrazu a
c) za predpokladu, že hospitalizácia poisteného
trvala minimálne 24 hodín.
Poistná udalosť začína okamihom hospitalizácie
poisteného,
a
končí
okamihom,
kedy
hospitalizácia v dôsledku úrazu už z lekárskeho
hľadiska nie je nutná.
2. Hospitalizáciou
z
lekárskeho
hľadiska
nevyhnutnou v dôsledku úrazu sa rozumie
ošetrenie poisteného, ktoré musí byť uskutočnené
v lôžkovej časti nemocnice vzhľadom k charakteru
závažnosti diagnózy a charakteru ošetrenia.
3. Poistený je povinný oznámiť poistnú udalosť bez
zbytočného odkladu po skončení hospitalizácie
a predložiť prepúšťaciu správu a prípadne ďalšie
doklady, ktoré poistiteľ považuje za nevyhnutné
pre šetrenie poistnej udalosti.
4. Ak nastane poistná udalosť podľa ods.1 tohto
oddielu a hospitalizácia poisteného na území
Slovenskej republiky trvala 20 a menej dní, vyplatí
poistiteľ poistenému jednorazové plnenie vo
výške súčinu počtu dní hospitalizácie a poistnej
sumy dojednanej v poistnej zmluve pre poistenie
hospitalizácia v dôsledku úrazu. Poistná suma
pre poistenie hospitalizácie sa dojednáva ako
suma na deň.
5. Ak nastane poistná udalosť podľa ods.1 tohto
oddielu a hospitalizácia poisteného na území
Slovenskej republiky trvala bez prerušenia
dlhšie ako 20 dní, vyplatí poistiteľ poistenému
jednorazové plnenie v nasledovnej výške:
• od 1. do 20. dňa hospitalizácie – súčin počtu
dní hospitalizácie a 100 % poistnej sumy
dojednanej pre poistenie hospitalizácia
v dôsledku úrazu;

od 21. dňa hospitalizácie - súčin počtu dní
hospitalizácie nad 20 dní a 150 % poistnej
sumy dojednanej pre poistenie hospitalizácia
v dôsledku úrazu.
6. Ak nastane poistná udalosť podľa ods. 1 tohto
oddielu a poistený bol hospitalizovaný mimo
územia Slovenskej republiky a zároveň mimo
územia krajiny, ktorej je štátnym občanom,
v ktorej má trvalý pobyt alebo ktorej je účastníkom
verejného zdravotného poistenia, vyplatí poistiteľ
poistenému okrem poistného plnenia podľa ods.
4 alebo 5 tohto oddielu dodatočné jednorazové
plnenie vo výške súčinu počtu dní hospitalizácie a
50% poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve
pre poistenie hospitalizácia v dôsledku úrazu.
7. Za deň hospitalizácie sa považuje každý deň
hospitalizácie bez ohľadu na počet hodín
hospitalizácie v daný deň, za predpokladu, že
celková doba hospitalizácie trvala minimálne
24 hodín. Za deň hospitalizácie sa nepovažuje
deň, počas ktorého sa poistený v nemocnici
nezdržiaval. Maximálny počet dní hospitalizácie,
za ktoré sa vypláca poistné plnenie z poistenia
hospitalizácie v dôsledku úrazu, pre jednu poistnú
udalosť je 365 dní. Poistné plnenie sa vypláca len
za dni hospitalizácie počas prvých štyroch rokov
po úraze a len za hospitalizáciu, ktorá začala
počas trvania poistenia hospitalizácia v dôsledku
úrazu.
8. Za sebou nasledujúce hospitalizácie z toho
istého úrazu budú považované za jednu poistnú
udalosť, pokiaľ medzi nimi je obdobie maximálne
12 mesiacov, počas ktorého poistený nebol
hospitalizovaný.
•

Oddiel 6
Rekonvalescencia po hospitalizácii v
dôsledku úrazu (14008)

1. Poistnou
udalosťou
pre
poistenie
rekonvalescencia po hospitalizácii v dôsledku
úrazu je vznik udalosti v zmysle ods. 1 oddielu
5 tohto článku a vyplatenie poistného plnenia z
poistenia hospitalizácia v dôsledku úrazu. Poistná
udalosť musí nastať počas trvania poistenia
rekonvalescencia po hospitalizácií v dôsledku
úrazu.
2. V prípade vzniku poistnej udalosti podľa odseku
1 tohto oddielu vyplatí poistiteľ poistenému
jednorazové plnenie za rekonvalescenciu po
hospitalizácii v dôsledku úrazu za rovnaký počet
dní, za aký vyplatil poistné plnenie z poistenia
hospitalizácia v dôsledku úrazu, maximálne
však za 100 dní hospitalizácie za jeden úraz.
Jednorazové poistné plnenie sa vypočíta
nasledovne:
• od 1. do 10. dňa hospitalizácie – súčin počtu
dní hospitalizácie a 100 % poistnej sumy
dojednanej pre poistenie rekonvalescencia
po hospitalizácii v dôsledku úrazu;
• od 11. do 20. dňa hospitalizácie - súčin počtu
dní hospitalizácie a 50 % poistnej sumy
dojednanej pre poistenie rekonvalescencia
po hospitalizácii v dôsledku úrazu;
• od 21. do 100. dňa hospitalizácie - súčin
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verejného zdravotného poistenia.
3. Ak nastane poistná udalosť podľa ods. 1 tohto
oddielu po úraze, za ktorý poistiteľ už poskytol
poistné plnenie z poistenia trvalé následky
po úraze alebo trvalé následky po úraze s
progresívnym plnením, vyplatí poistiteľ rozdiel
medzi poistným plnením podľa ods. 2 tohto
oddielu a sumou už vyplatenou ako poistné
plnenie z poistenia trvalé následky po úraze
alebo trvalé následky po úraze s progresívnym
plnením.
4. Pre poisteného mladšieho ako 15 rokov sa vypláca
poistné plnenie pre prípad úmrtia následkom
úrazu vo výške vynaložených primeraných
pohrebných nákladov, maximálne však do výšky
poistnej sumy pre poistenie úmrtie následkom
úrazu, nie však viac ako 2500€.

Oddiel 7
Bolestné za hospitalizáciu v dôsledku
úrazu (14006)

1. Poistnou udalosťou pre poistenie bolestné za
hospitalizáciu v dôsledku úrazu je
a) poskytnutie lôžkovej starostlivosti v nemocnici
(ďalej len „hospitalizácia“) poistenému, ktorý má
dojednané poistenie bolestné za hospitalizáciu
v dôsledku úrazu, v priebehu trvania poistenia
bolestné za hospitalizáciu v dôsledku úrazu,
b) hospitalizácia je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná
v dôsledku úrazu, ktorý vznikol v priebehu trvania
poistenia bolestné za hospitalizáciu v dôsledku
úrazu,
c) hospitalizácia poisteného musí trvať nepretržite
najmenej 14 dní, musí k nej dôjsť v období do
4 rokov odo dňa úrazu a musí sa začať počas
trvania poistenia bolestné za hospitalizáciu
v dôsledku úrazu.
2. Ak nastane poistná udalosť podľa ods. 1 tohto
oddielu vyplatí poistiteľ poistenému jednorazové
bolestné vo výške dojednanej poistnej sumy
v poistnej zmluve pre poistenie bolestné
za hospitalizáciu v dôsledku úrazu. Poistná
suma pre poistenie bolestné za hospitalizáciu
v dôsledku úrazu sa dojednáva ako suma na
poistnú udalosť. Poistné plnenie pre poistenie
bolestné za hospitalizáciu v dôsledku úrazu
poistiteľ vyplatí len jedenkrát z jedného úrazu
bez ohľadu na počet hospitalizácií prevyšujúcich
alebo rovnajúcich sa 14 dňom.

Oddiel 8
Zlomenina kosti (14009)

1. Poistnou udalosťou pre poistenie zlomenina
kosti je zlomenina kosti poisteného, ktorý má
v poistnej zmluve dojednané poistenie zlomenina
kosti, v dôsledku úrazu, ktorý nastal počas
trvania poistenia zlomenina kosti. U poisteného
do dovŕšenia 18. roku veku je poistnou udalosťou
aj úraz s následnou liečbou rastovej štrbiny.
Za zlomeninu kosti sa nepovažuje:
a) odtrhnutie úponu šľachy od kosti a podobné
zranenia,
b) patologická a únavová zlomenina, zlomenina

v dôsledku vrodenej lámavosti kostí alebo
metabolických porúch.
2. Ak nastane poistná udalosť podľa ods. 1 tohto
oddielu vyplatí poistiteľ poistenému poistné
plnenie vo výške poistnej sumy dojednanej
v poistnej zmluve pre poistenie zlomeniny
kosti, a to nezávisle od počtu zlomených kostí.
Ak v dôsledku úrazu nastane fissura alebo iná
neúplná zlomenina kosti poisteného, ktorý nastal
počas trvania poistenia zlomenina kosti, vyplatí
poistiteľ poistenému poistné plnenie vo výške 50
% poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve
pre poistenie zlomenina kosti. Poistná suma
pre poistenie zlomenina kosti sa dojednáva ako
suma na poistnú udalosť.

Oddiel 9
Denné odškodné v dôsledku úrazu
(14010/14011)

1. Poistnou udalosťou pre poistenie denné
odškodné v dôsledku úrazu je poškodenie zdravia
poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol
poistenému počas trvania poistenia denné
odškodné v dôsledku úrazu a ktorého doba
nevyhnutného liečenia je minimálne 7 dní pri
variante poistenia denné odškodné v dôsledku
úrazu od 7. dňa alebo minimálne 15 dní pri
variante poistenia denné odškodné v dôsledku
úrazu od 15. dňa, podľa variantu dojednaného
v poistnej zmluve.
2. Ak nastala poistná udalosť podľa ods. 1 tohto
oddielu vyplatí poistiteľ poistenému z poistenia
denné odškodné v dôsledku úrazu jednorazové
poistné plnenie vo výške súčinu počtu dní doby
nevyhnutného liečenia úrazu a poistnej sumy
dojednanej v poistnej zmluve pre poistenie denné
odškodné v dôsledku úrazu. Ak je výška v poistnej
zmluve dojednanej poistnej sumy pre poistenie
denné odškodné v dôsledku úrazu vyššia ako
100 % priemerného čistého denného príjmu
poisteného (ďalej len „rozhodujúci príjem“),
vyplatí poistiteľ z poistenia denné odškodné
v dôsledku úrazu poistné plnenie jednorazovo
vo výške podľa prvej vety tohto odseku, pričom
namiesto poistnej sumy použije pri výpočte
sumu 100 % rozhodujúceho príjmu poisteného.
Ak nastal úraz v období jedného roka odo dňa
začiatku poistenia denné odškodné v dôsledku
úrazu, poskytne poistiteľ poistné plnenie za
prvých 28 dní doby nevyhnutného liečenia úrazu
jednorazovo vo výške súčinu počtu dní doby
nevyhnutného liečenia úrazu a 50% poistnej
sumy dojednanej v poistnej zmluve pre poistenie
denné odškodné v dôsledku úrazu. Poistná suma
pre poistenie denné odškodné v dôsledku úrazu
sa dojednáva ako suma na deň.
3. Počet dní doby nevyhnutného liečenia úrazu
poisteného stanoví poistiteľ na základe
vyjadrenia ošetrujúceho lekára o dobe, ktorá
bola nevyhnutne potrebná k vyliečeniu alebo
ustáleniu poškodenia zdravia poisteného
následkom úrazu, nie však viac ako je maximálný
počet dní doby nevyhnutného liečenia určenej
pre daný úraz. Maximálny počet dní doby
14
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počtu dní hospitalizácie a 25 % poistnej sumy
dojednanej pre poistenie rekonvalescencia
po hospitalizácii v dôsledku úrazu.
3. Viaceré hospitalizácie z dôvodu rovnakého úrazu
sa pre účely tohto oddielu považujú za jednu
hospitalizáciu a jednotlivé dni hospitalizácií sa
spočítavajú.
4. Poistenie rekonvalescencia po hospitalizácii
v dôsledku úrazu je možné dojednať len pre
toho poisteného, ktorý má dojednané poistenie
hospitalizácia v dôsledku úrazu, pričom výška
poistnej sumy pre poistenie rekonvalescencia
po hospitalizácii v dôsledku úrazu musí byť
rovnaká ako výška poistnej sumy pre poistenie
hospitalizácia v dôsledku úrazu. Poistná suma
pre poistenie rekonvalescencia po hospitalizácii
v dôsledku úrazu sa dojednáva ako suma na deň.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

h) poistený nedodržiava liečebné postupy
stanovené lekárom na liečenie následkov
úrazu vrátane nedodržania termínov
kontrol nariadených ošetrujúcim lekárom
za účelom zmeny liečebného postupu alebo
pokračovania v ňom.
Nárok na poistné plnenie z poistenia denné
odškodné v dôsledku úrazu nevzniká, ak k
liečeniu úrazu došlo:
a) v súvislosti s úrazom, ktorý vznikol ako
dôsledok zdravotných ťažkostí alebo choroby,
ktorej diagnóza bola poistenému stanovená
pred začiatkom poistenia,
b) v dôsledku choroby alebo zdravotných
ťažkostí, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, ktorý
poistený utrpel pred začiatkom poistenia.
Pri
poškodení
vnútrokĺbnych
štruktúr
vyžadujúcich operačný zákrok, nevzniká nárok
na poistné plnenie za dobu, počas ktorej poistený
neabsolvuje aktívnu lekársku liečbu alebo
medikamentóznu liečbu a/alebo sa poistený
podrobuje kúpeľnej liečbe, rehabilitácii, liečebnej
telesnej výchove alebo občasným zdravotným
kontrolám do doby vykonania operácie.
Ak bolo poistenému v dôsledku jedného úrazu
spôsobených niekoľko telesných poškodení, plní
poistiteľ len za dobu najdlhšieho nevyhnutného
lekárskeho liečenia. Ak utrpí poistený v dobe
lekárskeho liečenia jedného úrazu ďalší
úraz a odborný lekár stanoví počet dní doby
nevyhnutného liečenia úrazu, poistiteľ poskytne
poistné plnenie z poistenia denné odškodné v
dôsledku úrazu za súčet dní doby nevyhnutného
liečenia, maximálne však za počet dní
uvedených v oceňovacej tabuľke poistiteľa
„Doba nevyhnutného liečenia úrazu“ pre obidve
telesné poškodenia. Doba, počas ktorej sa doba
lekárskeho liečenia obidvoch úrazov prekrýva, sa
započítava len raz.
Poistený je povinný oznámiť poistiteľovi
skutočnosť, že sa podrobuje liečeniu úrazu
bez zbytočného odkladu po tom ako doba
nevyhnutného liečenia prekročila 7 dní pri
poistení denné odškodné v dôsledku úrazu od
7. dňa alebo 15 dní pri poistení denné odškodné
v dôsledku úrazu od 15. dňa. Nevyhnutná doba
liečenia následkov úrazu a jej skutočná dĺžka
musia byť doložené dostatočnou zdravotnou
dokumentáciou so zápisom o prvom ošetrení a
priebehu lekárskeho liečenia.
Poistený je povinný za účelom preverenia alebo
zistenia príjmov rozhodujúcich pre výpočet alebo
výplatu poistného plnenia zbaviť mlčanlivosti
inštitúcie, ktoré môžu potrebné informácie
poskytnúť (zamestnávatelia, finančné úrady,
Sociálna poisťovňa, iné poisťovne a pod.), čím
sa rozumie aj udelenie písomnej plnej moci
poistiteľovi k nahliadnutiu do spisov vedených
týmito inštitúciami a právnickými osobami. V
prípade porušenia postupuje poistiteľ pri výpočte
poistného plnenia podľa odseku 4 tohto oddielu.
Poistenie denné odškodné v dôsledku úrazu
zaniká vo výročný deň poistenia, ktorý nasleduje
po dni, v ktorom poistený dovŕši vek 70 rokov.
15
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nevyhnutného liečenia určenej pre daný úraz
je stanovený v „Oceňovacej tabuľke poistiteľa
pre dobu nevyhnutného liečenia úrazu“,
ktorá tvorí Prílohu č. 3 týchto VPP. Ak nie je
doba nevyhnutného lekárskeho liečenia pre
konkrétny úraz stanovená v „Oceňovacej tabuľke
poistiteľa pre dobu nevyhnutného liečenia
úrazu“, poistiteľ stanoví dobu nevyhnutného
lekárskeho liečenia úrazu, ktorá zodpovedá
priemernej dobe nevyhnutného liečenia úrazu
podľa povahy a rozsahu poškodenia. Priemernou
dobou liečenia úrazu je doba, ktorá je potrebná
podľa poznatkov vedy obvykle k zahojeniu alebo
ustáleniu telesného poškodenia spôsobeného
úrazom. Do doby nevyhnutného liečenia úrazu
sa nezapočítava doba, za ktorú nevzniká nárok
na poistné plnenie podľa odsekov 6, 8 a 9
tohto oddielu. Ak poistený nevyhľadal lekárske
ošetrenie ihneď po úraze, stanoví poistiteľ dobu
nevyhnutného liečenia úrazu tak, akoby poistený
vyhľadal lekárske ošetrenie bezprostredne po
úraze.
4. Ak poistený nepredloží doklady nevyhnutné pre
výpočet rozhodujúceho príjmu ku dňu vzniku
úrazu podľa odseku 2 tohto oddielu alebo ak
poistený nemá rozhodujúci príjem, použije sa
pre potreby výpočtu poistného plnenia ako
rozhodujúci príjem poistná suma pre poistenie
denné odškodné v dôsledku úrazu, maximálne
však suma 10 eur. Po dodatočnom zdokladovaní
rozhodujúceho príjmu ku dňu vzniku úrazu,
najneskôr však do jedného roku od poistnej
udalosti, poistiteľ uhradí doplatok na poistnom
plnení podľa predložených dokladov vo výške
rozdielu medzi poistným plnením poskytnutým
podľa prvej vety tohto odseku a poistným
plnením, na ktoré má poistený právo podľa
odseku 2 tohto oddielu.
5. Poistné plnenie z poistenia denné odškodné v
dôsledku úrazu sa poskytuje maximálne za dobu
365 dní.
6. Nárok na poistné plnenie z poistenia denné
odškodné v dôsledku úrazu nevzniká za dobu,
počas ktorej:
a) sa poistený podrobuje kúpeľnej liečbe,
rehabilitácii, liečebnej telesnej výchove alebo
občasným zdravotným kontrolám,
b) poistený neabsolvuje aktívnu lekársku liečbu
alebo medikamentóznu liečbu,
c) poistený k liečbe úrazu nepoužíva dočasné
zdravotné pomôcky, ktoré boli predpísané
lekárom,
d) poistený k liečbe používa výhradne lokálne
aplikované gélové a masťové prípravky,
e) počas ktorej sa u poisteného vyskytujú len
subjektívne zdravotné ťažkosti, t.j. akékoľvek
zdravotné ťažkosti poisteného, ktoré má
alebo pociťuje po ukončení nevyhnutnej
liečby,
f) prebieha liečenie poisteného zamerané len
na zmiernenie bolestí, bez objektívneho
klinického nálezu zdôvodňujúceho etiológiu
(pôvod) bolestí,
g) prebiehajú výhradne diagnostické vyšetrenia
poisteného zobrazovacou technikou,

16. Ochrana osobných údajov

1. Poistiteľ
má
pri
spracúvaní
osobných
údajov klientov a ich zástupcov postavenie
prevádzkovateľa.
2. Klient môže uplatniť svoje práva dotknutej osoby
u zodpovednej osoby Poistiteľa elektronicky na
emailovej adrese dpo@ergo.sk alebo telefonicky,
prípadne osobne priamo u Poistiteľa.
3. Aktuálna Informácia o spracúvaní osobných
údajov je dostupná na www.ergo.sk. Klient berie
na vedomie a výslovne súhlasí s tým, aby jednou
z možností ako Poistiteľ plní svoju informačnú
povinnosť bolo zverejnenie informácií o
spracúvaní osobných údajov na webovom sídle
Poistiteľa.

a) Príloha č. 1 – Katalóg povolaní
b) Príloha č. 2 – Oceňovacie tabuľky poistiteľa
pre trvalé následky úrazu
c) Príloha č. 3 – Oceňovacie tabuľky poistiteľa
pre dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre úrazové
poistenie ERGO Active
nadobúdajú účinnosť
25.05.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.

17. Záverečné ustanovenia
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1. Všetky úkony týkajúce sa poistenia vrátane
prehlásení a oznámení poisteného a/alebo
poistníka pre poistiteľa musia byť v slovenskom
jazyku a musia mať písomnú formu. Poistiteľ je
oprávnený vyžadovať úradné overenie podpisu
poistníka, poisteného alebo oprávnenej osoby
a úradný preklad dokumentov do slovenského
jazyka.
2. V poistnej zmluve sa možno od ustanovení týchto
VPP odchýliť.
3. Poistiteľ doručuje písomnosti určené poistníkovi,
poistenému alebo oprávnenej osobe na jemu
poslednú známu adresu, vždy však iba na adresu
v Slovenskej republike. Zásielka s doručenkou,
ktorú zasiela poistiteľ poistníkovi alebo
poistenému, sa považuje za doručenú dňom,
kedy ju adresát prijal, bezdôvodne odmietol
prijať, alebo dňom márneho uplynutia odbernej
lehoty. Pokiaľ poistník alebo poistený nesplní
povinnosť podľa článku 9 ods. 3 týchto VPP a novú
adresu neudá ani pošte, považuje sa písomnosť
za doručenú dňom vrátenia nedoručiteľnej
písomnosti poistiteľovi.
4. Zásielka bez doručenky, ktorú zasiela poistiteľ
poistníkovi alebo poistenému, sa považuje za
doručenú piatym dňom od jej odoslania.
5. Písomnosť
poistníka,
poisteného
alebo
oprávnenej osoby určená poistiteľovi musí byť
doručená výlučne na adresu sídla poistiteľa.
6. Peňažný dlh zmluvných strán, ktorý sa plní
prostredníctvom poštového podniku alebo
peňažného ústavu je splnený okamihom, keď
bola suma pripísaná na účet oprávnenej strany.
7. Poistník a poistený môže v prípade potreby podať
písomnú sťažnosť. Táto sa považuje za doručenú,
keď bola doručená na adresu sídla ERGO
Poisťovne, a.s.. Lehota na vybavenie sťažnosti
je 30 dní od doručenia kompletnej sťažnosti.
Lehotu 30 kalendárnych dní je možné prekročiť
v prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti
najviac však o ďalších 30 dní.
8. Právne vzťahy založené poistnou zmluvou sa
riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy
sa budú riešiť na príslušnom súde Slovenskej
republiky.
9. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VPP je
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Príloha č. 1 - Katalóg povolaní
Riziková skupina 1

administratívny pracovník; advokát; agronóm; aktuár; analytik; aranžér; aranžér výkladov; architekt; archivár;
asistent odbytu; audítor; bakteriológ; bankový zamestnanec; barman; bezpečnostný technik; biológ; botanik;
bufetár; cirkevný hodnostár; civilný zamestnanec armády bez zbrane; colný úradník; cukrár; čašník; daňový
poradca; dekoratér keramiky; dekoratér sklenených výrobkov; dieťa; diplomat; dirigent; dispečer; domáca;
domáci opatrovateľ; dopravný inžinier; doručovateľ listových zásielok; dôchodca; ekológ; ekonóm; elektroinžinier;
elektrotechnik; epidemiológ - výskum hromadne sa vyskytujúcich infekčných chorôb; etnológ; exekútor; farmaceut;
filmový distributér; filológ; filozof; fotolaborant, vyvolávač fotografií, fotograf - interiér; fyzik; genetik; geodet;
geograf; grafik; herec; historik; hlásateľ; hodinár; horizontkár (odborník pracujúci na horizontálnej točovke);
hosteska; hudobník; hudobný skladateľ; chemický inžinier; chirurg; choreograf; chovateľ domácich zvierat malých;
chyžná; informatik; interný kontrolór; invalidný dôchodca; jemnomechanik, mechanik; kaderník; kameraman;
kartograf; klenotník; klobučník a výrobca čiapok; kňaz; knihovník; kolportér (roznášač letákov a novín); konateľ;
konštrukčný kreslič; kontrolór cestovných lístkov; kontrolór služieb; konzul; korektor; korepetitor; kostymér; košikár;
kozmetička; kožušník; krajčírka; krupier; kurátor; kvetinár; laborant (nie v chemickom priemysle); ladič klavírov;
lekár - RTG; lekár okrem RZP a LZS; lekárnik; lektor; lesný inžinier; letecký mechanik - pozemný personál; letiskový
dispečer; liečiteľ; logistik; logopéd; maklér; manažér; manekýnka, modelka; manikérka; marketingový pracovník;
masér; maskér; materská dovolenka; meteorológ; moderátor, komentátor; národopisec; nezamestnaný; notár;
novinár; obchodník; obchodný zástupca; odhadca; opatrovateľ detí; operátor výpočtovej techniky; opravár
rádioprijímačov, televízorov, telefónov; optik, očný optik; ošetrovateľ starých ľudí; ovocinár; parochniar; pedikér;
pekár; pokladník; policajt - pracovník policajnej správy, administratíva - bez zbrane; politik; poštár, pracovník na
pošte za okienkom; podnikateľ, ktorého predmet činnosti je uvedený v rizikovej skupine 1; potravinársky technik;
pôrodná asistentka; pracovník na čerpacej stanici; právnik; právny poradca; predavač; premietač; prevádzkar;
príslušník cirkevného rádu; producent; programátor; projektant; projektový manažér; prokurátor; psychológ;
publicista; radca; rádiomechanik; rádiotechnik; rádiotelegrafista v kancelárii; recepčný; referent; rehabilitačný
pracovník; reklamný a propagačný pracovník; reprodukčný grafik; retušér; revízny technik; režisér; rybár riečny;
röntgenový asistent; sadrovač; sanitár (ošetrovateľ); sekretárka; servírka; skúšobný technik; sociálny pracovník;
spevák; spisovateľ; sprievodca cudzincov; sprievodca vo vlaku; sprostredkovateľ; stavebný technický kreslič;
stenograf; strážca budov a priestorov bez zbrane; sudca; súdny vykonávateľ; súdny zapisovateľ; šatniar; školiteľ;
školník; štatistik; študent; technický kreslič; technik (bez bližšieho určenia); technik meracích a regulačných
zariadení; technik rádií a televízorov; technológ - administratíva; telefonista; THP pracovník - administratíva;
tlačový hovorca; tlmočník; toaletár; tréner; triedič tovaru; učiteľ (bez bližšieho určenia); učiteľka MŠ; účtovník;
umelec (bez bližšieho určenia); umelecký maliar, kreslič; umývač riadu; úradník; úradný posol; usporiadateľ;
uvádzač; vedecký pracovník; vedúci pracovnej skupiny - predák; vedúci, riadiaci pracovník; vedúci, vychovávateľ
v detskom domove; vrátnik (bez zbranie nie SBS); vychovávateľ; vystavovateľ; vyšívač, čipkár; výťahár (liftboy);
výtvarník; záhradný architekt; zapisovateľ; zdravotná sestra; zdravotný praktikant, zdravotnícky pracovník; zlatník;
zubný lekár; zubný technik; zvukár; ženy, muži v domácnosti
archeológ; autolakýrnik; automechanik; bagrista; baletka/baletný majster; balič; betonár; bielič; brusič; brúsič skla,
diamantov, kovov; čalúnnik; čistič kanalizácie; čistič parných kotlov; čistič priestorov; debnár; detektív - súkromný;
dezinsektér a deratizátor (ničenie škodl. hmyzu a hlodavcov); dláždič; dojič; domovník - správca budov; dozorca
vo väznici; elektrikár; elektroinštalatér (slaboprúd); elektromechanik; farbiar textílií; formovač; fotograf - exteriér;
fotoreportér; frézar; fúkač skla; garbiar; geológ, geochemik; honec; hospodár; hutný inžinier; chemický technik;
chovateľ veľkých zvierat; inštalatér elektrických prístrojov; inštalatér elektróniek, obrazoviek, svetelných zdrojov;
inštalatér potrubia; inštruktor autoškoly; jadrár; jadrový technik; kachliar; kamenár, kamenosochár; keramikár,
pracovník v oblasti vypaľovania keramiky; klampiar; kňaz - misionár; kníhtlačiar; kníhviazač; kolesár; konštrukčný
technik; konzervátor; kotlár; kováč; kuchár; kulisár; kurič; kuriér; laborant v chemickom priemysle; lakovník; lejár
sviečok; lesný robotník; lešenár; leštič; letec - osobná, nákladná doprava; letuška; litograf; lodný pracovník;
majster; maliar - natierač; mäsiar; mechanik; mlynár; montážny technik; montér; montér akumulátorov; montér
sadrokartónu; murár; nakladač tovaru; nástrojár; ničiteľ škodcov; nitovač; nočný strážca; obkladač; obsluha
automatizovaných liniek; obuvník; ohýbač a rezač kovov; ohýbač železa a viazač železa; omietač; operátor strojov
a zariadení; opravár; osvetľovač; ošetrovateľ zvierat; parketár; pastier; personál sanitného a záchranného vozidla;
pestovateľ rastlín a plodín; písmozlievač; plavčík; pletiar; plynár; podlahár; podnikateľ, ktorého predmet činnosti je
uvedený v rizikovej skupine 2; pokrývač; policajt; poľnohospodársky technik, robotník; pomocník v kuchyni; pomocník
zverolekára; pomocný robotník; porážač (na bitúnku); posunovač; pouličný predavač; povrazár; pracovník lesnej
škôlky; práčka; pradiar; preparátor; priemyselný modelár; prievozník; pumpár; rádiotelegrafista - palubný; razič;
reportér; reštaurátor; revízor; rezbár; robotník; roletár; roľník; rozhodca; rozmnožovač tlačovín; rušňovodič; rybár
námorný; SBSkár, bez zbrane aj so zbraňou; sadzač (mimo fotosadzby); sekáč trstiny; sieťotlačiar; skladník; sklár;
sklenár; sladovník; smaltovač; sochár; spracovateľ textílií a umeleckých látok; sprievodca v jaskyni; stavbyvedúci;
stavebný kontrolór; stavebný technik; staviteľ lodí; stolár; strojník; strojný technik; studniar; súkromný hospodár;
sústružník; šička obuvi; šička textílií - veľkovýroba; špeditér; štukatér; tanečník; tapetár; taxikár; tesár; tkáč;
tlačiar, hĺbkotlačiar, ofsetový tlačiar; traktorista; učiteľ jazdy v autoškole; učiteľ tanca; učiteľ telocviku; údržbár;
17
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Riziková skupina 2

ukladač telefónny káblov; umelecký hrnčiar, zámočník, sklár, kováč, remeselník; upratovačka; varič piva; včelár;
vinohradník; vlakvedúci; vodič z povolania; vojak z povolania; vulkanizér; výhybkár; výpravca; výrobca hračiek;
výrobca náhrobných kameňov; výrobca produktov, prístrojov, nástrojov, zariadení; záhradník; záchranár / lekár
LZS; zamestnanec šrotoviska; zámočník; zásobovač, dokladač tovaru; závozník; zootechnik; zvárač; zverolekár;
žaluziar; žehlič; železničiar; železničný sprievodca; žeriavnik

Riziková skupina 3

baník (podzemný); baník (povrchový); baník v bauxitových baniach; banský rubač (podzemný); banský rubač
(povrchový); banský strojník; banský vedúci; cestár, údržbár ciest; cestný stavbár; čistič fasád (priečelí domov);
čistič okien; čistič výhybiek; člen bezpečnostnej hliadky so zbraňou; člen horskej služby; drevorubač, pilčík;
elektroinštalatér (vysokonapäťový); elektrolytik v chemickom priemysle; finančný strážca, preprava peňazí, SBS;
galvanizér; hutník; hutný pracovník pri obohacovaní rudy; kominár; letec - vojak; letecký inštruktor; naftár; personál
na namornej lodi; pohraničník; poľovník; potápač; požiarnik; pracovník na píle; prepravca peňazí; reštaurátor práca vo výškach; smetiar; speleológ; stavbár ciest; stavebný klampiar; tavič; tunelár; učiteľ lietania; výhybkár;
výrobca zbraní; záchranár / lekár Letecká zách. služba; zlievač

Riziková skupina 4
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Nepoistiteľné povolania a profesie
kaskadér; krotiteľ zveri; pretekársky vodič, jazdec; pyrotechnik; športovec (profesionál); policajt - útvar osobitného
určenia polic. zboru (PPU, kukláči); vojak z povolania - mierová misia
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Príloha č. 2 - Oceňovacie tabuľ ky poistiteľa pre trvalé následky úrazu
Telesné poškodenie následkom úrazu

Rozsah
trvalých
následkov
po úraze

Hlava a zmyslové orgány
do 100 %
5%
10%
15%
5%
do 25 %
10%
15%
do 5%
do 10%
do 25%
50%
100%
100%
50%
10%
25%
15%
15%
25%
5%
10%
10%
do 25 %
do 50 %
20%
50%
50%
20%
0%
5%
11%
10%
20%
35%
5%
do 10%
10%
15%
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Vážne neurologické mozgové poruchy alebo duševné poruchy po ťažkom poškodení hlavy
podľa rozsahu poškodenia verifikované neurologicky alebo psychiatricky
Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa
Traumatická porucha tvárového nervu stredného stupňa
Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa
Traumatická porucha trojklaného nervu, za každú vetvu
Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa
stupňa
Traumatická porucha lícneho nervu ľahkého stupňa
Traumatická porucha lícneho nervu ťažkého stupňa
Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2cm2
Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10cm2
Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10cm2
Úplná strata zraku jedného oka
Úplná strata zraku oboch očí
Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oboch očí po úraze
Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka po úraze
Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri korekcii vnútroočnou
šošovkou
Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) ak nie je možná korekcia
vnútroočnou šošovkou ani kontaktnou šošovkou
Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri korekcii kontaktnou šošovkou
Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie) pri korekcii vnútroočnou šošovkou
Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie) ak nie je možná korekcia vnútroočnou
šošovkou, ale len kontaktnou šošovkou alebo afakickými okuliarmi
Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku na základe úrazu
Porušenie priechodnosti slzných ciest na obidvoch očiach na základe úrazu
Poúrazový glaukóm
Ptóza horného viečka operatívne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná (na
vidiacom oku)
Ptóza horného viečka operatívne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná (na
vidiacom oku)
Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný vedúci k strate videnia jednostranný
Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný vedúci k strate videnia obojstranný
Úplná strata sluchu oboch uší
Strata sluchu jedného ucha
Jednostranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa
Jednostranná nedoslýchavosť stredného stupňa
Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť stredného stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Trvalá poúrazová perforácia blanky bubienka bez sekundárnej infekcie
Deformácia ušnice
Strata jednej ušnice
Strata oboch ušníc
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Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa
Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa
Deformácia nosa s funkčnou poruchou priechodnosti
Strata celého nos
Strata hrotu nosa
Strata čuchu a chuti
Strata chuti
Strata čuchu
Strata jedného zuba (nie mliečneho)
Strata každého ďalšieho zuba
Strata viac než polovice jazyka
Strata celého jazyka
Úplná nehybnosť dolnej čeľuste
Obmedzenie hybnosti dolnej čeľuste s pootvorením do 1 cm
Strata čeľuste
Strata hlasu (afónia)
Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou
Strata reči následkom poškodenia ústrojenstva reči
Jazvy tváre
Defekty pier
Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa
Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredného stupňa
Zúženie hrtanu alebo priedušnice ťažkého stupňa

5% -15%
25% - 40%
10%
20%
7%
15%
5%
10%
1%
1%
10%
35%
25%
5%
50%
20%
45%
25%
do 7%
do 7%
10%
30%
50%

Úrazy hrudníka (hrudník, pľúca, srdce, pažerák)
10%
20%
30%
do 40%
do 80%
35%
5%
15%
25%
40%
do 80%
30%
10%
30%
50%
15%
30%
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Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometria)
ľahkého stupňa
Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometria)
stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometria)
ťažkého stupňa
Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, jednostranne (spirometrické vyšetrenie)
Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, obojstranne (spirometrické vyšetrenie)
Strata jedných pľúc
Obmedzenie funkcie pľúc od 10% do 24%
Obmedzenie funkcie pľúc od 25% do 49%
Obmedzenie funkcie pľúc od 50% do 74%
Obmedzenie funkcie pľúc od 75%
Poruchy srdcové a cievne (iba po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa poranenia
Fistula pažeráka po chirurgických korekciách
Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa
Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa
Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa
Strata jedného celého prsníka (u žien)
Strata oboch celých prsníkov (u žien)
Brucho, zažívacie orgány, močové a pohlavné orgány
Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu
Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa poruchy výživy
Strata sleziny
Sterkorálna fistula podľa miesta a rozsahu reakcie v okolí
Zúženie konečníka podľa rozsahu ľahký stupeň

do 25%
do 100%
15%
do 60%
10%
20

Zúženie konečníka podľa rozsahu stredný stupeň
Zúženie konečníka podľa rozsahu ťažký stupeň
Roztrhnutie konečníka
Poúrazové následky poškodenia orgánov tráviacej sústavy (hltan, pažerák, tenké črevo, hrubé
črevo, žalúdok) okrem pankreasu po ukončení liečby
Poúrazové následky poškodenia pankreasu
Strata časti pečene (podľa rozsahu)
Poranenie žlčníka
Strata maternice
Závažná deformácia ženských vonkajších pohlavných orgánov
Strata oboch vaječníkov
Strata jedného vaječníka
Poúrazové deformity ženských pohlavných orgánov
Strata jedného semenníka pri zachovaní funkcie druhého
Strata oboch semenníkov alebo strata potencie
Strata penisu alebo závažné deformácie
Poúrazové následky poranenia močových ciest, obličiek, zúženie močovej trubice ľahkého
stupňa
Poúrazové následky poranenia močových ciest, obličiek, zúženie močovej trubice stredného
stupňa
Poúrazové následky poranenia močových ciest, obličiek, zúženie močovej trubice ťažkého
stupňa
Fistula močového mechúra alebo močovej rúry po chirurgických operáciách
Strata jednej obličky
Strata oboch obličiek
Nedomykavosť ritných zvieračov úplná

20%
50%
15%
do 25%
do 20%
do 40%
5%
40%
do 35%
35%
10%
do 40%
10%
do 40%
do 45%
10%
20%
40%
do 40%
20%
80%
50%

Chrbtica
Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov s trvalými objektívnymi
príznakmi ľahkého stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov s trvalými objektívnymi
príznakmi stredného stupňa
príznakmi stredného stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov s trvalými objektívnymi
príznakmi ťažkého stupňa
Porušenie súvislosti panvového pletenca s ťažkou poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie
dolných končatín - úraz panvy

8%
20%
45%
15%
40%
40%
85%
50%

Horné končatiny
50%
45%
15%
12%
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Strata ruky v zápästí vpravo
Strata ruky v zápästí vľavo
Pakĺb člnkovej kosti vpravo
Pakĺb člnkovej kosti vľavo
Obmedzenie hybnosti zápästia:
Ľahkého stupňa vpravo
Stredného stupňa vpravo
Ťažkého stupňa vpravo
Ľahkého stupňa vľavo
Stredného stupňa vľavo
Ťažkého stupňa vľavo

6%
10%
17%
4%
8%
12%
21

do 17%
do 10%
50%
40%
20%
10%
20%
40%
25%
30%
20%
25%
15%
20%
15%
6%
12%
20%
4%
8%
15%
60%
50%
5%
10%
20%
4%
8%
15%
30%
25%
15%
5%
3%
3%
2%
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Nestabilnosť zápästia vpravo (potvrdené RTG snímkou alebo USG)
Nestabilnosť zápästia vľavo (potvrdené RTG snímkou alebo USG)
Strata predlaktia so zachovaným lakťovým kĺbom vpravo
Strata predlaktia so zachovaným lakťovým kĺbom vľavo
Nestabilnosť lakťového kĺbu vpravo
Nestabilnosť lakťového kĺbu vľavo
Periférna paréza stredového alebo lakťového nervu so stratou motoriky a citlivosti predlaktia
alebo ruky
Pakĺb oboch kostí predlaktia vpravo
Pakĺb oboch kostí predlaktia vľavo
Pakĺb vretennej kosti vpravo
Pakĺb vretennej kosti vľavo
Paréza vretenného nervu pravej končatiny so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo
ruky
Paréza vretenného nervu ľavej končatiny so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo
ruky
Pakĺb lakťovej kosti vpravo
Pakĺb lakťovej kosti vľavo
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu:
Ľahkého stupňa vpravo
Stredného stupňa vpravo
Ťažkého stupňa vpravo
Ľahkého stupňa vľavo
Stredného stupňa vľavo
Ťažkého stupňa vľavo
Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom
vpravo
Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom
vľavo
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu:
Ľahkého stupňa vpravo
Stredného stupňa vpravo
Ťažkého stupňa vpravo
Ľahkého stupňa vľavo
Stredného stupňa vľavo
Ťažkého stupňa vľavo
Pakĺb ramennej kosti vpravo
Pakĺb ramennej kosti vľavo
Bionekróza hlavy ramennej kosti
Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie vpravo
Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie vľavo
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu vpravo
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu vľavo
Paréza hornej končatiny - vysoká paréza s poškodením pletenca ramenného nervu pravej
hornej končatiny
Paréza hornej končatiny - vysoká paréza s poškodením pletenca ramenného nervu ľavej hornej
končatiny
Chronický zápal kostnej drene kosti hornej končatiny vpravo (iba pri otvorených zraneniach
alebo pri operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu)
Chronický zápal kostnej drene kosti hornej končatiny vľavo (iba pri otvorených zraneniach
alebo pri operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu)
Strata oboch článkov palca vpravo

50%
30%
30%
20%
18%
22

Strata oboch článkov palca vľavo
Strata posledného článku palca vpravo
Strata posledného článku palca vľavo
Strata časti posledného článku palca
Strata palca so záprstnou kosťou vpravo
Strata palca so záprstnou kosťou vľavo
Strata všetkých prstov ruky vrátane palca, prípadne aj so záprstnými kosťami vpravo
Strata všetkých prstov ruky vrátane palca, prípadne aj so záprstnými kosťami vľavo
Strata štyroch prstov ruky okrem palca vrátane záprstných kostí vpravo
Strata štyroch prstov ruky okrem palca vrátane záprstných kostí vľavo
Úplná strata ukazováka vpravo
Úplná strata ukazováka vľavo
Úplná strata dvoch článkov ukazováka vpravo
Úplná strata dvoch článkov ukazováka vľavo
Úplná strata posledného článku ukazováka vpravo
Úplná strata posledného článku ukazováka vľavo
Úplná strata prostredníka vpravo
Úplná strata prostredníka vľavo
Úplná strata iného prsta ako palca, ukazováka a prostredníka vpravo
Úplná strata iného prsta ako palca, ukazováka a prostredníka vľavo
Porucha úchopovej funkcie palca:
Ľahkého stupňa vpravo
Stredného stupňa vpravo
Ťažkého stupňa vpravo
Ľahkého stupňa vľavo
Stredného stupňa vľavo
Ťažkého stupňa vľavo
Obmedzenie hybnosti prstov ruky vpravo:
1-3 cm do zovretia
Nad 3 cm do zovretia
Obmedzenie hybnosti prstov ruky vľavo:
1-3 cm do zovretia
Nad 3 cm do zovretia

14%
9%
7%
3,5%
25%
20%
50%
40%
40%
35%
15%
10%
10%
8%
5%
3%
10%
8%
7%
3%
3%
5%
8%
2%
4%
6%
4%
do 12 %
3%
do 10 %

Dolné končatiny
55%
40%
40%
30%
25%
15%
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Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným
kĺbom
Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom
Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním
Strata chodidla v Chopartovom kĺbe alebo pod ním
Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe
Endoprotéza bedrového kĺbu okrem hodnotenia obmedzenia hybnosti
Chronický zápal kostnej drene kosti stehennej len pri otvorených zlomeninách alebo po
operatívnych zákrokoch po úraze
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa
Endoprotéza kolenného kĺbu okrem hodnotenia obmedzenia hybnosti
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa

25%
10%
25%
33%
15%
10%
15%
25%
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Trvalé následky po operačnom odstránení jedného menisku (min. 1/3 menisku, doklad
operačného nálezu)
Trvalé následky po operačnom odstránení oboch meniskov (min. 1/3 menisku, doklad
operačného nálezu)
Trvalé následky po odstránení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu
Trvalé následky po vybratí jabĺčka vrátane atrofie stehenných a lýtkových svalov
Chronický zápal kostnej drene kosti predkolenia len pri otvorených zlomeninách alebo po
operatívnych zákrokoch po úraze
Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo rotačnej
odchýlke (odchýlka musí byť preukázaná RTG) za každých celých 5 stupňov
Pakĺb stehennej kosti v krčku alebo nekróza hlavice
Pakĺb kosti holennej alebo oboch kostí predkolenia
Pakĺb ihlice
Skrátenie jednej dolnej končatiny:
Do 1,5 cm
Do 4 cm
Do 6 cm
Nad 6 cm
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ľahkého stupňa
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ťažkého stupňa
Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členku a
nohy
Strata všetkých prstov nohy
Strata oboch článkov palca nohy
Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou
Strata koncového článku palca nohy
Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka) za každý prst (hodnotenie nesmie prevýšiť plnenie
za stratu všetkých prstov)
Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou
Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu palca nohy
Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca nohy
Porucha funkcie prsta nohy (okrem palca) za každý prst (po úplnom ukončení liečby)
Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine
Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách
Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na
stehne
Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na
predkolení

5%
10%
4%
10%
22%
5%
40%
30%
2%
2%
5%
12,5%
25%
6%
12%
20%
do 25%
15%
10%
15%
3%
2%
10%
3%
7%
1%
15%
20%
5%
3%

Traumatická porucha ischiadického nervu
Traumatická porucha femorálneho nervu
Traumatická porucha obturatórneho nervu
Traumatická porucha kmeňa peroneálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov
Traumatická porucha distálnej časti peroneálneho nervu s postihnutím funkcie prstov
Traumatická porucha kmeňa lýtkového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov
Traumatická porucha hĺbkovej vetvy lýtkového nervu
Traumatická porucha povrchovej vetvy nervu lýtkového

do 50%
30%
20%
35%
5%
30%
20%
10%

Pokiaľ je poistený preukázateľne ľavák, percentá vyjadrujúce rozsah trvalých následkov u horných končatín platia
obrátene.
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Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny

Príloha č. 3 - Oceňovacie tabuľ ky poistiteľa pre dobu nevyhnutného liečenia úrazu
(pokračovanie)
Poškodenie zdravia následkom úrazu

Doba
nevyhnutného
liečenia

Hlava a zmyslové orgány
Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná
Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná
Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu
Vykĺbenie dolnej čeľuste
Podvrtnutie čeľuste
Tržná alebo rezná rana viečka ošetrená chirurgicky

do 30 dní
do 60 dní
do 7 dní
do 21 dní
do 14 dní
do 14 dní

Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty

do 30 dní

Zápal slzného vačku následkom úrazu liečený konzervatívne
Zápal slzného vačku následkom úrazu liečený operačne
Poleptanie spojovky prvého stupňa
Poleptanie spojovky druhého stupňa
Poleptanie spojovky tretieho stupňa
Subluxácia šošovky bez komplikácii
Subluxácia šošovky s komplikáciami vyžadujúca chirurgické ošetrenie (operáciu)
Luxácia šošovky bez komplikácii
Luxácia šošovky s komplikáciami vyžadujúca chirurgické ošetrenie (operatívny zákrok)
Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie
Rana spojovky chirurgicky ošetrená
Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s krvácaním a bez poranenia skléry
Povrchová alebo hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií
Rana rohovky bez prederavenia komplikovaná šedým zákalom alebo vnútroočným
zápalom poúrazovým
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená konzervatívne komplikovaná šedým
zákalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená konzervatívne komplikovaná
vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne komplikovaná prolapsom
dúhovky alebo vklinením dúhovky s vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená konzervatívne bez komplikácii
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne bez komplikácií
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne komplikovaná poúrazovým
šedým zákalom alebo vnútroočným cudzím telesom nemagnetickým
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne komplikovaná vnútroočným
zápalom
Rana prenikajúca do očnice bez komplikácii
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telesom nemagnetickým v očnici
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telesom magnetickým v očnici
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným zvýšením
vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie

do 14 dní
do 35 dní
do 14 dní
do 22 dní
do 35 dní
do 40 dní
do 70 dní
do 60 dní
do 100 dní
do 14 dní
do 21 dní
do 14 dní
do 21 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 70 dní
do 84 dní
do 35 dní
do 50 dní
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do 70 dní
do 84 dní
do 21 dní
do 70 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 77 dní
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Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácii
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovky alebo
poúrazovým šedým zákalom
Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií
Odštiepenie sietnice vzniknuté ako priamy následok poranenia oka zistené lekárom
Otras sietnice
Úrazové postihnutie zrakového nervu a chyazmy
Poúrazový rohovkový vred
Poleptanie alebo popálenie epitelu rohovky
Poleptanie alebo popálenie rohovkového parenchýmu
Poranenie okohybného aparátu s diplopiou
Pomliaždenie ušnice s krvným výronom
Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou
Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie
Otras labyrintu
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného a viac zubov /subluxácia, luxácia,
reimplantácia/ s nutnou fixačnou dlahou
Zlomenina jedného alebo viacerých koreňov zubov s nutnou fixačnou dlahou
Poškodenie hlasiviek následkom úrazu
Pomliaždenie hrtana a účinok dráždivých pár a plynov na hlasivky a sliznicu hltacích a
dýchacích orgánov
Zlomenina jazylky alebo chrupaviek hrtana
Perforujúce poranenie hrtana
Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka

do 35 dní
do 70 dní
do 100 dní
do 90 dní
do 21 dní
do 100 dní
do 63 dní
do 21 dní
do 175 dní
do 70 dní
do 10 dní
do 21 dní
do 14 dní
do 28 dní
do 30 dní
do 42 dní
do 21 dní
do 28 dní
do 80 dní
do 112 dní
do 90 dní

Úrazy hrudníka
Pomliaždenie hrudníka ľahkého stupňa
Pomliaždenie hrudníka ťažkého stupňa
Poúrazový pneumothorax zatvorený
Poúrazový pneumothorax otvorený alebo ventilový
Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne
Roztrhnutie pľúc
Poškodenie srdca úrazom (klinicky preukázané)
Roztrhnutie bránice

do 7 dní
do 14 dní
do 84 dní
do 98 dní
do 98 dní
do 63 dní
do 98 dní
do 60 dní
do 90 dní
do 84 dní

Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia vnútrobrušných orgánov
Pomliaždenie brušnej steny
Roztrhnutie mezentéria bez resekcie čreva
Roztrhnutie mezentéria s resekciou čreva
Roztrhnutie pečene
Roztrhnutie sleziny
Roztrhnutie pankreasu konzervatívna liečba
Roztrhnutie pankreasu operačná liečba
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Úrazy brucha
do 35 dní
do 14 dní
do 50 dní
do 63 dní
do 90 dní
do 84 dní
do 63 dní
do 84 dní
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Úrazové prederavenie žalúdka
Úrazové prederavenie dvanástnika
Roztrhnutie alebo prederavenie tenkého čreva bez resekcie
Roztrhnutie alebo prederavenie tenkého čreva s resekciou
Roztrhnutie alebo prederavenie hrubého čreva bez resekcie
Roztrhnutie alebo prederavenie hrubého čreva s resekciou

do 42 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 56 dní
do 56 dní

Úrazy urogenitálneho ústrojenstva
Pomliaždenie obličky s hematúriou
Pomliaždenie penisu ťažkého stupňa
Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažkého stupňa
Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažkého stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a
nadsemenníka
Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nutnou operáciou
Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky liečené konzervatívne
Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky vedúce k jej odňatiu
Roztrhnutie močového mechúra
Roztrhnutie močovej trubice

do 35 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 53 dní
do 84 dní
do 63 dní
do 70 dní
do 84 dní
do 84 dní

Chrbtica + panva
Pomliaždenie chrbtice krčnej, hrudnej, driekovej, sakrálnej a kostrče
Podvrtnutie krčnej chrbtice
Podvrtnutie hrudnej chrbtice
Podvrtnutie driekovej chrbtice
Vytknutie atlantookcipitálne bez poškodenia miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie krčnej chrbtice s poškodením miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie hrudnej chrbtice s poškodením miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie driekovej chrbtice s poškodením miechy alebo jej koreňov
Čiastočné vykĺbenie krčnej chrbtice (posun stavca preukázaný RTG)
Pomliaždenie panvy
Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe

do 14 dní
do 28 dní
do 21 dní
do 21 dní
do 182 dní
do 182 dní
do 182 dní
do 182 dní
do 140 dní
do 10 dní
do 35 dní

Horná končatina
do 7 dní
do 14 dní
do 50 dní
do 84 dní
do 42 dní
do 50 dní
do 70 dní
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Pomliaždenie končatiny
Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie svalov
Neúplné prerušenie naťahovačov alebo ohýbačov na prstoch alebo na ruke
Úplné prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na prstoch alebo na ruke
Natrhnutie svalu nadhrebeňového
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené konzervatívne
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené operačne
Pretrhnutie /odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečené
konzervatívne
Pretrhnutie /odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečené operačne
Natrhnutie iného svalu liečené konzervatívne
Natrhnutie iného svalu liečené operačne
Pretrhnutie väzu ramena liečené operačne

do 42 dní
do 50 dní
do 35 dní
do 40 dní
do 42 dní
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Podvrtnutie kĺbov medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, do 21 dní
ramenného, lakťového, zápästia a prstov
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené konzervatívne
do 28 dní
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené operačne
do 42 dní
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne
do 28 dní
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne
do 42 dní
Vykĺbenie ramena liečené konzervatívne
do 35 dní
Vykĺbenie ramena liečené operačne
do 42 dní
Vykĺbenie lakťa liečené konzervatívne
do 35 dní
Vykĺbenie lakťa liečené operačne
do 42 dní
Vykĺbenie zápästia liečené konzervatívne
do 49 dní
Vykĺbenie zápästia liečené operačne
do 64 dní
Vykĺbenie jednej záprstnej kosti
do 35 dní
Vykĺbenie niekoľkých záprstných kostí
do 40 dní
Vykĺbenie článku jedného prsta
do 14 dní
Vykĺbenie článkov jedného prsta liečené repozíciou
do 22 dní
Vykĺbenie článkov niekoľkých prstov liečené repozíciou
do 28 dní
Dolná končatina
do 21 dní
do 35 dní
do 49 dní
do 60 dní
do 42 dní
do 70 dní
do 35 dní
do 14 dní
do 25 dní
do 35 dní
do 14 dní
do 25 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 14 dní
do 28 dní
do 50 dní
do 80 dní
do 49 dní
do 70 dní
do 35 dní
do 56 dní
do 49 dní
do 60 dní

VPP_ERGO_Active_25_05_18

Pomliaždenie končatiny alebo jej častí ťažkého stupňa
Natrhnutie svalu liečené konzervatívne
Pretrhnutie svalu alebo šľachy liečené konzervatívne
Pretrhnutie svalu alebo šľachy liečené operačne
Natrhnutie Achillovej šľachy
Pretrhnutie Achillovej šľachy
Podvrtnutie bedrového kĺbu
Podvrtnutie kolenného kĺbu ľahkého stupňa
Podvrtnutie kolenného kĺbu stredného stupňa
Podvrtnutie kolenného kĺbu ťažkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu ľahkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu stredného stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu ťažkého stupňa
Podvrtnutie Chopartovho kĺbu
Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu
Podvrtnutie kĺbu prstov
Čiastočné roztrhnutie pobočného alebo skríženého väzu kolena
Úplné roztrhnutie pobočného väzu kolena
Úplné roztrhnutie skríženého väzu kolena
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené konzervatívne
vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené operačne
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Vykĺbenie jabĺčka liečené konzervatívne
Vykĺbenie jabĺčka otvorené alebo liečené operačne
Vykĺbenie členkovej kosti liečené konzervatívne
Vykĺbenie členkovej kosti liečené operačne
Vykĺbenie priehlavkových kostí liečené konzervatívne
Vykĺbenie priehlavkových kostí liečené operačne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí liečené konzervatívne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí liečené operačne
Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov prstov nohy okrem palca
Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov palca

do 35 dní
do 49 dní
do 50 dní
do 60 dní
do 50 dní
do 70 dní
do 35 dní
do 50 dní
do 14 dní
do 21 dní

Poranenie nervovej sústavy
Otras mozgu ľahkého stupňa
Otras mozgu stredného stupňa vyžadujúci hospitalizáciu
Otras mozgu ťažkého stupňa vyžadujúci hospitalizáciu
Pomliaždenie mozgu
Rozdrvenie mozgového tkaniva
Krvácanie do mozgu
Krvácanie vnútrolebečné a do miechového kanála
Krvácanie do miechy
Pomliaždenie miechy
Rozdrvenie miechy
Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou
Poranenie periférneho nervu
Prerušenie periférneho nervu

do 10 dní
do 35 dní
do 90 dní
do 182 dní
do 365 dní
do 365 dní
do 365 dní
do 365 dní
do 182 dní
do 365 dní
do 35 dní
do 50 dní
do 120 dní

Ostatné druhy poranení
do 10 dní
do 14 dní
do 14 dní
do 10 dní
do 10 dní
do 21 dní
do 49 dní
do 10 dní
do 14 dní
do 21 dní
do 40 dní
do 80 dní
do 120 dní
do 180 dní
do 365 dní
do 21 dní
do 77 dní
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Rana chirurgicky ošetrená (zašívaná), primárne hojená
Rana chirurgicky ošetrená (zašívaná), sekundárne hojená
Cudzie teleso chirurgicky odstránené (podmienkou je chirurgické ošetrenie)
Plošné abrázie mäkkých častí prstov a stratový defekt tkanív s plochou väčšou ako 1 cm2,
strhnutie nechta
Poranenie elektrickým prúdom ľahkého stupňa
Poranenie elektrickým prúdom stredného stupňa
Poranenie elektrickým prúdom ťažkého stupňa
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny prvého stupňa
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny druhého stupňa do 10 cm2
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny druhého stupňa do 5%
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny druhého stupňa do 15%
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny druhého stupňa do 30%
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny druhého stupňa do 40%
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny druhého stupňa do 50%
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny druhého stupňa nad 50%
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny tretieho stupňa do 10 cm2
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny tretieho stupňa do 5%
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Popáleniny, poleptania alebo omrzliny tretieho stupňa do 15%
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny tretieho stupňa do 30%
Popáleniny, poleptania alebo omrzliny tretieho stupňa nad 40%
Traumatický šok stredného stupňa vyžadujúci hospitalizáciu
Traumatický šok ťažkého stupňa vyžadujúci hospitalizáciu

do 100 dní
do 182 dní
do 365 dní
do 35 dní
do 49 dní

Hlava
Zlomenina/fissura spodiny lebečnej
Zlomenina/fissura lebečnej klenby liečená konzervatívne
Zlomenina/fissura lebečnej klenby liečená operačne
Zlomenina/fissura čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina/fissura čelovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina/fissura temennej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina/fissura temennej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina/fissura záhlavovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina/fissura záhlavovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina/fissura spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina/fissura spánkovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina okraja očnice
Zlomenina nosových kostí bez posunutia úlomkov
Zlomenina nosových kostí s posunutím úlomkov
Zlomenina tvárových kostí
Zlomenina sánky bez posunu
Zlomenina sánky s posunutím úlomkov
Zlomenina sánky liečená operačne
Zlomenina čeľuste bez posunutia úlomkov
Zlomenina čeľuste s posunutím úlomkov
Zlomenina čeľuste liečená operačne
Zlomenina ďasnového výbežku hornej alebo dolnej čeľuste
Zlomenina komplexu jarmovej kosti a hornej čeľuste
Združené zlomeniny Le Fort I
Združené zlomeniny Le Fort II
Združené zlomeniny Le Fort III

do 150 dní
do 80 dní
do 95 dní
do 70 dní
do 84 dní
do 49 dní
do 84 dní
do 49 dní
do 84 dní
do 49 dní
do 84 dní
do 70 dní
do 21 dní
do 28 dní
do 60 dní
do 60 dní
do 90 dní
do 90 dní
do 80 dní
do 112 dní
do 112 dní
do 36 dní
do 84 dní
do 84 dní
do 112 dní
do 182 dní

Hrudník
do 35 dní
do 60 dní
do 98 dní
do 35 dní
do 56 dní
do 84 dní
do 63 dní
do 98 dní
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Zlomenina hrudnej kosti bez posunutia úlomkov
Zlomenina hrudnej kosti s posunutím úlomkov
Duplexná zlomenina hrudnej kosti
Zlomenina jedného rebra
Zlomenina 2-4 rebier
Zlomenina viac ako 4 rebier
Duplexná zlomenina 2-4 rebier
Duplexná zlomenina viac ako 4 rebier
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Chrbtica
Zlomenina tŕňového výbežku
Zlomenina jedného priečneho výbežku
Zlomenina viac priečnych výbežkov
Zlomenina artikulárneho výbežku
Zlomenina oblúka stavca
Zlomenina zubu čapovca
Zlomeniny krčnej chrbtice liečené repozíciou alebo korzetom
Zlomeniny krčnej chrbtice liečené operačne
Zlomeniny hrudnej chrbtice liečené repozíciou alebo korzetom
Zlomeniny hrudnej chrbtice liečené operačne
Zlomeniny driekovej chrbtice liečené repozíciou alebo korzetom
Zlomeniny driekovej chrbtice liečené operačne
Roztrieštená zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice

do 35 dní
do 49 dní
do 70 dní
do 56 dní
do 84 dní
do 182 dní
do 100 dní
do 120 dní
do 100 dní
do 120 dní
do 100 dní
do 120 dní
do 245 dní

Horná končatina
do 35 dní
do 56 dní
do 35 dní
do 35 dní
do 21 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 90 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 70 dní
do 90 dní
do 42 dní
do 105 dní
do 21 dní
do 80 dní
do 90 dní
do 42 dní
do 60 dní
do 70 dní
do 80 dní
do 80 dní
do 90 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 42 dní
do 90 dní
do 42 dní

VPP_ERGO_Active_25_05_18

Zlomenina tela alebo krčku lopatky liečená konzervatívne
Zlomenina tela alebo krčku lopatky liečená operačne
Zlomenina nadplecka lopatky
Zlomenina kľúčnej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina kľúčnej kosti neúplná
Zlomenina kľúčnej kosti liečená operačne
Zlomenina ramennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina ramennej kosti liečená operačne
Zlomenina ramennej kosti nad kondylom neúplná
Zlomenina ramennej kosti nad kondylom úplná, bez posunutia úlomkov
Zlomenina ramennej kosti nad kondylom úplná, s posunutím úlomkov
Zlomenina ramennej kosti nad kondylom otvorená alebo operovaná
Zlomenina lakťovej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina lakťovej kosti liečená operačne
Zlomenina lakťovej kosti neúplná
Zlomenina vretennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina vretennej kosti liečená operačne
Zlomenina vretennej kosti neúplná
Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná
Zlomenina oboch kosti predlaktia liečená konzervatívne
Zlomenina oboch kostí predlaktia liečená operačne
Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzervatívne
Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená operačne
Zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná
Zlomenina dolného konca vretennej kosti s posunutím úlomkov
Zlomenina dolného konca vretennej kosti bez posunutia úlomkov
Zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená alebo operovaná
Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti
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Zlomenina člnkovitej kosti neúplná
Zlomenina člnkovitej kosti úplná
Zlomenina člnkovitej kosti liečená operačne
Zlomenina inej zápästnej kosti neúplná
Zlomenina inej zápästnej kosti úplná
Zlomenina niekoľkých zápästných kostí
Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená konzervatívne
Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená operačne
Zlomenina záprstnej kosti neúplná
Zlomenina záprstnej kosti úplná
Zlomenina záprstnej kosti otvorená alebo operovaná
Zlomenina viac záprstných kostí liečená konzervatívne
Zlomenina viac záprstných kostí otvorená alebo operovaná
Zlomenina jedného článku jedného prsta, nechtového výbežku jedného prsta neúplná
Zlomenina jedného článku jedného prsta bez posunutia úlomkov
Zlomenina jedného článku jedného prsta s posunutím úlomkov
Zlomenina jedného článku jedného prsta otvorená alebo operovaná
Zlomenina niekoľkých článkov jedného prsta ruky neúplná, úplná
Zlomenina niekoľkých článkov jedného prsta ruky otvorená alebo operovaná
Zlomeniny článkov dvoch alebo viac prstov neúplné, úplné
Zlomeniny článkov dvoch alebo viac prstov otvorené alebo operované

do 60 dní
do 80 dní
do 84 dní
do 42 dní
do 56 dní
do 70 dní
do 56 dní
do 60 dní
do 28 dní
do 35 dní
do 60 dní
do 60 dní
do 70 dní
do 28 dní
do 35 dní
do 49 dní
do 49 dní
do 50 dní
do 60 dní
do 50 dní
do 60 dní

Panva
Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina acetabula
Zlomenina lonovej kosti
Zlomenina lonovej a bedrovej kosti
Zlomenina sedacej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina krížovej kosti
Zlomeniny s postihnutím spojenia krížovej a bedrovej kosti
Zlomenina kostrče

do 70 dní
do 70 dní
do 60 dní
do 182 dní
do 60 dní
do 56 dní
do 90 dní
do 49 dní

Dolná končatina
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Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená
do 112 dní
Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená
do 252 dní
Zlomenina krčka stehnovej kosti liečená operačne
do 182 dní
Zlomenina krčka stehnovej kosti komplikovaná nekrózou hlavice alebo liečená do 365 dní
endoprotézou
Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s posunom úlomkov
do 182 dní
Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s nekrózou
do 365 dní
Zlomenina veľkého chochoľa (trochantera)
do 84 dní
Zomenina malého chochoľa (trochantera)
do 49 dní
Zlomenina tela stehnovej kosti neúplná
do 140 dní
Zlomenina tela stehnovej kosti úplná bez posunu úlomkov
do 182 dní
Zlomenina tela stehnovej kosti úplná s posunom
do 210 dní
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do 252 dní
do 252 dní
do 84 dní
do 100 dní
do 56 dní
do 70 dní
do 90 dní
do 100 dní
do 56 dní
do 49 dní
do 28 dní
do 150 dní
do 180 dní
do 98 dní
do 70 dní
do 84 dní
do 90 dní
do 112 dní
do 126 dní
do 154 dní
do 63 dní
do 90 dní
do 182 dní
do 60 dní
do 84 dní
do 56 dní
do 84 dní
do 150 dní
do 120 dni
do 70 dní
do 84 dní
do 70 dní
do 90 dní
do 42 dní
do 49 dní
do 60 dní
do 40 dní
do 50 dní
do 56 dní
do 63 dní
do 70 dní
do 21 dní
do 35 dní
do 49 dní
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Zlomenina tela stehnovej kosti liečená operačne
Zlomenina stehnovej kosti otvorená
Odlomenie epikondylu stehnovej kosti liečené konzervatívne
Odlomenie epikondylu stehnovej kosti liečené operačne
Zlomenina kĺbovej chrupavky na kondyloch stehnovej kosti
Zlomenina jabĺčka bez posunu
Zlomenina jabĺčka s posunom
Zlomenina jabĺčka otvorená alebo operovaná
Zlomenina kĺbovej chrupavky v oblasti kolenného kĺbu
Zlomenina ihlice úplná
Zlomenina ihlice neúplná
Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia
Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia otvorená alebo operovaná
Zlomenina pylonu píšťaly
Odlomenie zadnej hrany píšťaly liečené konzervatívne
Odlomenie zadnej hrany píšťaly liečené operačne
Zlomenina jedného členka
Zlomenina oboch členkov
Trimaleolárna zlomenina členka liečená konzervatívne (zadná hrana holennej kosti)
Trimaleolárna zlomenina členka liečená operačne (zadná hrana holennej kosti)
Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti
Zlomenina pätovej kosti bez porušenia statitky (Bohlerovho uhla)
Zlomenina pätovej kosti s porušením statiky (Bohlerovho uhla)
Zlomenina kockovitej kosti bez posunu
Zlomenina kockovej kosti s posunom
Zlomenina člnkovitej kosti bez posunu
Zlomenina člnkovitej kosti s posunom
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou
Luxačná zlomenina člnkovitej kosti
Zlomenina jednej klinovej kosti bez posunu
Zlomenina jednej klinovej kosti s posunom
Zlomenina viacerých klinových kostí bez posunu
Zlomenina viacerých klinových kostí s posunom
Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti
Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka bez posunu
Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka s posunom
Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta ako palca alebo malíčka bez posunu
Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta ako palca alebo malíčka s posunom
Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov bez posunu
Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov s posunom
Zlomenina predpriehlavkových kostí liečená operatívne
Odlomenie časti článku palca
Zlomenina článku palca bez posunu
Zlomenina článku palca s posunom
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Roztrieštená zlomenina nechtového výbežku palca
do 30 dní
Zlomenina jedného článku prsta okrem palca neúplná
do 21 dní
Zlomenina jedného článku prsta okrem palca úplná
do 28 dní
Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca otvorená alebo operovaná
do 35 dní
Zlomeniny viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta
do 35 dní
Zlomeniny viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo do 49 dní
operované
Fissury, abrupcie, infrakcie iných neuvedených kostí potvrdené RTG nálezom
do 21 dní
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