Ustanovenia v Dodatku k Zmluve o produktových balíčkoch
pre deti, študentov a mladých.
Prihláška do poistenia
Československá obchodná banka, a. s. (ďalej len „Banka“) a majiteľ účtu (ďalej len „poistený“) a
zastúpený (ďalej len „zákonný zástupca“) uzatvárajú dodatok k Zmluve o produktových balíčkoch
pre deti, študentov a mladých, ktorý je prihláškou do poistenia (ďalej len „Prihláška do poistenia“) na
základe Poistnej zmluvy úrazového poistenia k ČSOB Zmluve o produktových balíčkoch pre deti,
študentov a mladých (ČSOB Detskému účtu) č. 5200000144 zo dňa 28.2.2014 (ďalej len „poistná
zmluva“) v znení jej Dodatku č. 1 k poistnej zmluve zo dňa 10.12.2015, uzatvorenej medzi Bankou
ako poistníkom a ČSOB Poisťovňou, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 31325416, zapísanou
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 444/B (ďalej len
„poisťovateľ“).
1.

2.

3.
4.

Na základe tejto Prihlášky do poistenia sa pre poisteného dojednáva poistenie pre prípad
trvalých následkov úrazu na poistnú sumu 5 000,00 EUR, odškodného za chirurgický zákrok po
úraze s jednorazovým limitom plnenia vo výške 100,00 EUR a odškodného za hospitalizáciu po
úraze s denným limitom 5,00 EUR (ďalej len „poistenie“).
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa pre úrazové poistenie
účinnými od 15.12.2015, Doplnkovými poistnými podmienkami poisťovateľa pre úrazové
poistenie k ČSOB Detskému účtu účinnými od 15.12.2015, Tabuľkou pre hodnotenie trvalých
následkov úrazu a zmluvnými dojednaniami poistnej zmluvy (ďalej len „poistné podmienky“).
Podpisom tejto Prihlášky do poistenia sa táto stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o
produktových balíčkoch pre deti, študentov a mladých uzavretej medzi poisteným ako majiteľom
účtu a Bankou (ďalej len „Zmluva“).
Začiatkom poistenia je deň nasledujúci po dni podpisu tejto Prihlášky do poistenia. Koncom
poistenia je deň predchádzajúci výročnému dňu začiatku poistenia po uplynutí jedného roku
(ďalej tiež ako „poistná doba“). V poistnej zmluve je dojednané, že poistenie uplynutím poistnej
doby, t.j. jedného roka, nezaniká, pokiaľ poisťovateľ alebo Banka najmenej 6 týždňov pred
uplynutím poistnej doby písomne neoznámi druhej zmluvnej strane, že na ďalšom trvaní
poistenia nemá záujem. Pokiaľ poistenie v zmysle predchádzajúcej vety nezanikne, predlžuje
sa za rovnakých podmienok o rovnakú dobu, na ktorú bolo dojednané. V súlade s poistnou
zmluvou poistenie zaniká tiež
a) dňom predchádzajúcim výročnému dňu začiatku poistenia po dni, v ktorom poistený dovŕši
15 rokov,
b) dňom predchádzajúcim výročnému dňu začiatku poistenia po dni, v ktorom došlo k zániku
Zmluvy, ku ktorej je toto poistenie dojednané,
c) dňom predchádzajúcim výročnému dňu začiatku poistenia po dni, v ktorom došlo k
nahradeniu ČSOB Detského účtu poskytovaného na základe Zmluvy produktom Banky pre
vyššiu vekovú kategóriu,

d)

zánikom poistnej zmluvy, pričom dátumom konca poistenie pre poisteného je deň
predchádzajúci výročnému dňu začiatku poistenia po dni, v ktorom došlo k zániku poistnej
zmluvy,
e) v ďalších prípadoch uvedených v poistných podmienkach.
5. Poistený sa zaväzuje za dojednané poistenie platiť Banke poplatok za poistenie vo výške 6,64
EUR na jeden rok trvania poistenia (ďalej len „ročný poplatok za poistenie“), a to formou zadania
trvalého platobného príkazu na jeho úhradu. Ročný poplatok za poistenie je stanovený
v Sadzobníku pre fyzické osoby – občanov (ďalej len „Sadzobník“). Ročný poplatok za poistenie
je splatný ku dňu predchádzajúcemu začiatku poistenia a ďalej ku každému výročnému dňu
začiatku poistenia. Pokiaľ deň splatnosti poplatku pripadne na iný než pracovný deň, ročný
poplatok za poistenie je splatný nasledujúci pracovný deň. Dojednáva sa, že pokiaľ poistený
nezaplatí ročný poplatok za poistenie do dátumu jeho splatnosti, poistenie poisteného zanikne
z dôvodu nezaplatenia tohoto poplatku dňom predchádzajúcim výročnému dňu začiatku
poistenia, ku ktorému nebol ročný poplatok za poistenie zaplatený a Banka ako poistník oznámi
poisťovateľovi zánik dojednaného poistenia.
6. Dojednáva sa, že Poistený má právo požiadať Banku o zrušenie dojednaného poistenia tým,
že požiada o zrušenie trvalého platobného príkazu, ktorým je hradený ročný poplatok za
poistenie. Banka na základe zrušenia trvalého platobného príkazu oznámi poisťovateľovi
zrušenie dojednaného poistenia. V takomto prípade poistenie pre poisteného zanikne dňom
predchádzajúcim najbližšiemu výročnému dňu začiatku poistenia.
7. V súlade s poistnou zmluvou právo na poistné plnenie má poistený. Poistený je povinný bez
zbytočného odkladu poisťovateľovi oznámiť na príslušnom tlačive skutočnosť, že nastala
poistná udalosť a k vyplnenému tlačivu oznámenia poistnej udalosti priložiť túto Prihlášku do
poistenia a ďalšie doklady potrebné k preukázaniu vzniku a rozsahu následkov poistnej
udalosti, ktoré si poisťovateľ vyžiada, napr. lekársku správu o úraze, protokol polície
o dopravnej nehode, prepúšťaciu správu z nemocnice a pod. V súlade s dojednaním v poistnej
zmluve bude poistné plnenie vyplatené na číslo účtu poisteného, ku ktorému sa táto Prihláška
do poistenia vzťahuje. Toto platí, ak zákonný zástupca neuvedie, najmä pri uplatnení práva na
plnenie, inú dispozíciu pre výplatu poistného plnenia.
8. Zákonný zástupca poisteného podpisom tejto Prihlášky udeľuje v súlade s platným zákonom
o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním údajov týkajúcich sa zdravia poisteného,
ktorého je zákonným zástupcom, poisťovateľom a Bankou ako poistníkom, získanými v
súvislosti s poistením dojednaným touto Prihláškou do poistenia, pre účel tohto poistenia a v
rozsahu a na dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu všetkých práv a povinností vyplývajúcich z tohto
poistenia; súhlas so spracúvaním údajov týkajúcich sa zdravia zahŕňa aj získavanie týchto
údajov od lekárov, ústavov, zdravotníckych zariadení, zdravotných poisťovní vykonávajúcich
verejné zdravotné poistenie, Sociálnej poisťovne a ďalších subjektov, ktoré spracúvajú údaje o
zdravotnom stave fyzických osôb v súlade s osobitnými predpismi, vrátane nazeranie do spisov
o tomto zdravotnom stave, vyhotovovanie si ich výpisov, odpisov, fotokópií, pričom uvedené
subjekty týmto súčasne oprávňuje/splnomocňuje, aby poisťovateľovi tieto údaje, informácie a
dokumenty poskytli.

Doplnkové poistné podmienky pre úrazové poistenie k ČSOB
Detskému účtu
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1.
•

Skupinové úrazové poistenie sa riadi:
týmito
Doplnkovými
poistnými
podmienkami pre úrazové poistenie
k ČSOB Detskému účtu zo dňa
15.12.2015 (ďalej len „DPP“),
• zmluvnými dojednaniami aktuálne platnej
poistnej zmluvy v znení jej neskorších
dodatkov, uzavretej medzi ČSOB
Poisťovňou, a.s., Žižkova 11, 811 02
Bratislava, IČO: 31325416 (ďalej len
„poisťovateľ“)
a Československou
obchodnou bankou, a.s., Žižkova 11, 811
02 Bratislava, IČO: 36854140, zapísanej
v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
4314/B ako poistníkom (ďalej len
„poistník“) v prospech poistených –
klientov poistníka,
• Všeobecnými poistnými podmienkami pre
úrazové poistenie poisťovateľa účinnými
od 15.12.2015 (ďalej len „VPP - ÚP
2015“) a Tabuľkou pre hodnotenie
trvalých následkov úrazu, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
2.
Z tohto
skupinového
úrazového
poistenia je poisťovateľ povinný poskytnúť
poistné plnenie v súlade s obsahom poistnej
zmluvy, ak príde k úrazu poisteného v dobe
trvania poistenia.

Článok 2
Poistné
plnenie
následky úrazu

za

trvalé

1.
Ak zanechá úraz poistenému trvalé
následky
úrazu,
vyplatí
poisťovateľ
poistenému z poistnej sumy pre prípad
trvalých následkov úrazu dojednaných
v poistnej zmluve k dátumu úrazu toľko
percent, koľkým percentám zodpovedá podľa
príslušnej tabuľky poisťovateľa pre hodnotenie
trvalých následkov úrazu rozsah trvalých
následkov po ich ustálení, a v prípade, že sa
neustálili do štyroch rokov odo dňa úrazu,
koľkým percentám zodpovedá ich stav ku

koncu tejto lehoty. Podmienkou vzniku nároku
na plnenie je však skutočnosť, že rozsah
trvalých následkov podľa tabuľky pre
hodnotenie
trvalých
následkov
úrazu
spôsobených poistenému pri jednom úraze
dosiahol minimálne 10% trvalého poškodenia
tela a súčasne poistený na následky tohto
úrazu nezomrel do 6 mesiacov odo dňa úrazu.
2.
Ak poisťovateľ nemôže poskytnúť
poistné plnenie podľa predchádzajúceho
odseku preto, že trvalé následky úrazu nie sú
po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa úrazu
ešte ustálené, je povinný poskytnúť
poistenému na jeho písomné požiadanie
primeranú zálohu len vtedy, ak poistený
predloží poisťovateľovi lekársku správu, že
aspoň časť trvalých následkov úrazu
zodpovedajúcich 10% poškodenia tela má už
trvalý charakter.
3.
Ak sa trvalé následky úrazu vzťahujú
na tie časti tela alebo orgánu, ktorého funkcie
boli znížené už pred úrazom, stanoví sa
konečné percentuálne ohodnotenie ako
rozdiel medzi percentom zodpovedajúcim
aktuálnemu
poškodeniu
a
percentom
zodpovedajúcim
predchádzajúcemu
poškodeniu, určenými podľa aktuálne platnej
tabuľky poisťovateľa pre hodnotenie trvalých
následkov úrazu.
4.
Výšku plnenia za trvalé následky
úrazu určuje poisťovateľ na základe
predloženej
zdravotnej
dokumentácie,
osobnej lekárskej prehliadky, príp. vyšetrenia
posudkového
lekára
poisťovateľa.
Pri
rozhodovaní sa opiera o stanovisko lekára,
ktorý pre neho vykonáva odbornú poradenskú
činnosť.
5.
Osobnú lekársku prehliadku, príp.
vyšetrenie na zistenie druhu a rozsahu
trvalých
následkov
úrazu
u svojho
posudkového, príp. iného odborného lekára
zabezpečí poisťovateľ na vlastné náklady
v prípade, že podľa správy lekára, ktorý
poisteného ošetroval, doplnenej podľa potreby
výpisom
zo
zdravotných
záznamov
o poistenom, ktoré si poisťovateľ vyžiada

alebo
ktoré
mu
poistený
v súlade
s ustanovením článku 2 bodu 2. VPP - ÚP
2015 zaistí
od
iných
lekárov
alebo
zdravotníckych zariadení, vyplýva, že rozsah
trvalých následkov úrazu môže do troch rokov
odo dňa úrazu dosiahnuť minimálne 10%
poškodenia tela.
6.
Vo vážnych prípadoch, u ktorých
poisťovateľ rozhodne o tom, že nie je možné
určiť rozsah trvalých následkov úrazu v súlade
s ustanoveniami bodov 4. a 5. tohto článku,
poisťovateľ určí výšku poistného plnenia
podľa zdravotnej dokumentácie poisteného.
7.
Ak poistený vyžaduje doplňujúce
kontrolné vyšetrenie, je povinný niesť náklady
s ním spojené. Ak poisťovateľ poskytne na
základe kontrolného vyšetrenia ďalšie poistné
plnenie, uhradí poistenému sumu nákladov za
toto vyšetrenie. Poisťovateľ si vyhradzuje
právo určiť lekára, resp. zdravotnícke
zariadenie, u ktorého bude vyšetrenie
vykonané. V opačnom prípade poisťovateľ
nie je povinný výsledky kontrolného vyšetrenia
akceptovať.
8.
Poistné plnenie za trvalé následky
úrazu sa určujú podľa príslušnej tabuľky
poisťovateľa
pre
hodnotenie
trvalých
následkov úrazu, a to vo výške toľkých
percent poistnej sumy pre prípad trvalých
následkov úrazu dojednaných v poistnej
zmluve k dátumu úrazu, koľko percent táto
tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné
poškodenia. Ak tabuľka pre hodnotenie
trvalých
následkov
úrazu
stanoví
percentuálne rozpätie, určí poisťovateľ výšku
plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia
zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu
telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému
úrazom spôsobené.
9.
Ak
nie je niektoré telesné
poškodenie v tabuľke pre hodnotenie trvalých
následkov úrazu obsiahnuté, je poisťovateľ
oprávnený určiť výšku poistného plnenia sám
alebo v súčinnosti s lekárom, ktorého určí.
K stanoveniu výšky poistného plnenia použije
analogicky hodnoty uvedené v tabuľke pre
hodnotenie
trvalých
následkov
úrazu
pri telesných
poškodeniach,
ktoré
sú
predmetnému telesnému poškodeniu svojou
povahou najbližšie.

10.
Ak jeden úraz spôsobí poistenému
niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu,
hodnotia sa celkové trvalé následky úrazu ako
súčet percent stanovených pre jednotlivé
následky (telesné poškodenia) v príslušnej
tabuľke poisťovateľa pre hodnotenie trvalých
následkov úrazu. Ak sa jednotlivé následky
týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí,
hodnotí sa ako celok, a to najviac percentom
stanoveným v tabuľke pre hodnotenie trvalých
následkov úrazu pre anatomickú alebo
funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo
ich častí.
11.
Poisťovateľ je povinný vyplatiť za
trvalé následky úrazu spôsobené jedným
úrazovým dejom najviac 100% poistnej sumy
pre prípad trvalých následkov úrazu
dojednaných v poistnej zmluve k dátumu
úrazu, resp. jeho násobku v súlade s bodom
12. a 13. tohto článku, a to aj v prípade, keď
súčet percent pre jednotlivé trvalé následky
stanovený podľa bodu 10. tohto článku
hranicu 100% prekročí.
12.
V rámci trvalých následkov úrazu je
zahrnuté progresívne plnenie, preto bude
poisťovateľ plniť za trvalé následky úrazu,
ktoré dosiahnu percento poškodenia tela od
10% do 24,99% vrátane, dané percento
z jedennásobku poistnej sumy pre prípad
trvalých následkov úrazu dojednaných
v poistnej zmluve k dátumu úrazu, pri
percente trvalých následkov úrazu od 25% do
49,99% vrátane z dvojnásobku, pri percente
trvalých následkov úrazu od 50% do 74,99%
vrátane z trojnásobku a pri percente trvalých
následkov úrazu od 75% do 100% vrátane zo
štvornásobku poistnej sumy pre trvalé
následky úrazu dojednané v poistnej zmluve
k dátumu úrazu. Všetky uvedené zásady
plnenia za trvalé následky úrazu v
predchádzajúcich bodoch sa dojednaním
progresívneho plnenia nemenia.
13.
Ak sa stane úraz pri dopravnej
nehode, bude poisťovateľ plniť za trvalé
následky úrazu, ktoré dosiahnu percento
poškodenia tela od 10% do 24,99% vrátane,
dané percento z dvojnásobku poistnej sumy
pre prípad trvalých následkov úrazu
dojednaných v poistnej zmluve k dátumu
úrazu, pri percente trvalých následkov úrazu

od 25% do 49,99% vrátane zo štvornásobku,
pri percente trvalých následkov úrazu od 50%
do 74,99% vrátane zo šesťnásobku a pri
percente trvalých následkov úrazu od 75% do
100% vrátane z osemnásobku poistnej sumy
pre trvalé následky úrazu dojednané
v poistnej zmluve k dátumu úrazu. Vyššie
uvedené zásady plnenia za trvalé následky
úrazu sa dojednaním progresívneho plnenia
nemenia.
14.
Za dopravnú nehodu podľa bodu 13.
sa považuje udalosť v cestnej premávke
v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti
s premávkou vozidla a pri ktorej:
a) dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
b) dôjde k poškodeniu cesty alebo
všeobecne prospešného zariadenia,
c) dôjde k úniku nebezpečných vecí,
d) vznikne
hmotná
škoda
zrejme
prevyšujúca jeden a pol-násobok väčšej
škody podľa Trestného zákona na
niektorom zo zúčastnených vozidiel
vrátane prepravovaných vecí alebo na
inom majetku,
e) je vodič zúčastneného vozidla pod
vplyvom alkoholu alebo inej návykovej
látky alebo sa odmietol podrobiť
vyšetreniu na zistenie ich požitia,
f) sa účastníci dopravnej nehody nedohodli
na jej zavinení.

Článok 3
Odškodné za chirurgický zákrok
po úraze

1.
Na odškodné za chirurgický zákrok po
úraze má poistený nárok v prípade, že
následkom úrazu podstúpil chirurgický zákrok
za účelom liečenia úrazu v celkovej, spinálnej
alebo epidurálnej anestéze.
2.
Nárok na odškodné za chirurgický
zákrok po úraze poistenému vzniká iba za

jeden úraz
počas celej doby platnosti
poistenia.
3.
Poistné plnenie - odškodné za
chirurgický zákrok po úraze je poistenému
vyplatené jednorazovo.

Článok 4
Odškodné za hospitalizáciu po
úraze

1.
Na odškodné za hospitalizáciu po
úraze má poistený nárok v prípade, že
následkom úrazu bol hospitalizovaný aspoň tri
kalendárne dni, pričom odškodné je vyplatené
za každý deň hospitalizácie následkom úrazu
od prvého dňa hospitalizácie, maximálne však
za 90 dní hospitalizácie.
2.
Podmienkou pre plnenie podľa bodu 1.
tohto článku je, že sa jedná o nepretržitú
hospitalizáciu v dôsledku jedného úrazu.
3.
Nárok na odškodné za hospitalizáciu
po úraze poistenému vzniká iba za jeden úraz
počas celej doby platnosti poistenia.

Článok 5
Vyňatia z poistenia

1.
V súlade s ustanovením článku 7 VPP
- ÚP 2015 sa pre toto skupinové úrazové
poistenie
dojednáva,
že
poisťovateľ
neposkytne z poistenia poistné plnenie ani
v prípadoch:
a) ak poistná udalosť nastala pri súťažnej,
závodnej a inej športovej činnosti, vrátane
prípravy na ňu, u profesionálnych
športovcov a športovcov zúčastňujúcich
sa
najvyšších
republikových
a zahraničných súťaží (s výnimkou
šachu),
b) ak poistná udalosť nastala pri výkone
činnosti poisteného ako artistu alebo
krotiteľa zvierat.
Tieto DPP nadobúdajú účinnosť 15.12.2015.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ÚRAZOVÉ
POISTENIE
VPP - ÚP 2015
Pre úrazové poistenie, ktoré dojednáva ČSOB Poisťovňa, a. s., (ďalej len „poisťovateľ“), platia
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), tieto Všeobecné poistné podmienky
pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP - ÚP 2015“), príslušná tabuľka poisťovateľa pre hodnotenie
trvalých následkov úrazu a ustanovenia poistnej zmluvy.

Článok 1
Výklad pojmov

Na účely tohto úrazového poistenia (ďalej len
„poistenie“) sa rozumie:
Nebezpečné druhy športov sú: akrobatické
lyžovanie, aktívna účasť na bezmotorovom a
motorovom
lietaní
všetkého
druhu,
alpinizmus, automobilové a motocyklové
preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá
cestnej premávky, cliff diving, horolezectvo
všetkého druhu, jachting nad 3 km od
pobrežia, kaňoning, kaskadérstvo, lety na
lyžiach, lyžovanie a snowboarding mimo
vyznačených tratí alebo mimo stanoveného
času prevádzky na vyznačených tratiach,
potápanie s použitím samostatných dýchacích
prístrojov bez inštruktora alebo do miest s
hĺbkou viac ako 10 metrov, rafting nad stupeň
obtiažnosti WW 3 a viac (vratké prúdy, nie
úplne jasné prejazdy medzi kameňmi,
bezpodmienečne nutné sú zatvorené kajaky
alebo nafukovacie plavidlá, posádky musia
ovládať všetky zábery pádlom a povely
vedúceho raftu), skalolezectvo, skialpinizmus,
skoky na lyžiach, snowrafting, strelecké
športy, turistika s technickou obtiažnosťou
väčšou
ako
III.
stupeň
klasifikácie
Medzinárodnej
horolezeckej
federácie
vykonávaná po ľadovcoch a po značených aj
neznačených cestách, pokiaľ sú na tejto ceste
umiestnené umelé istiace prostriedky (napr.
laná, reťaze, stúpačky, rebríky) alebo je na

prekonanie takejto cesty potrebné použitie
akejkoľvek súčasti horolezeckej výbavy (lano,
sedací úväz, prsný úväz, prilba, karabína,
skoba, a iné) a ďalšie extrémne a
adrenalínové športy; o druhu a nebezpečnosti
športov rozhoduje poisťovateľ.
Oprávnená osoba, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak, je osoba, ktorej podľa
poistnej zmluvy alebo OZ vzniká právo na
poistné plnenie, ak poistnou udalosťou je smrť
poisteného.
Poistenie je právny vzťah, na základe ktorého
poisťovateľ preberá na seba záväzok
poskytnúť poistenému (oprávnenej osobe)
poistné plnenie za udalosť, ktorá zodpovedá
dohodnutým poistným podmienkam.
Poistený je fyzická osoba, na ktorej zdravie
alebo život sa poistenie vzťahuje.
Poistná suma pre prípad smrti následkom
úrazu je suma uvedená v poistnej zmluve,
z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky
poistného plnenia v prípade smrti poisteného
následkom úrazu.
Poistná suma pre prípad trvalých
následkov úrazu je suma uvedená v poistnej
zmluve, z ktorej sa vychádza pri stanovení
výšky poistného plnenia v prípade trvalých
následkov úrazu.
Poistná udalosť je náhodná udalosť bližšie
označená v poistnej zmluve, ktorá nastala
počas trvania poistenia, a s ktorou je spojený
vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť
poistné plnenie.

Poistná zmluva je dvojstranný právny úkon
medzi poistníkom a poisťovateľom, na
základe ktorého vzniká poistenie za
podmienok v nej uvedených.
Poistné obdobie je časový interval
dohodnutý v poistnej zmluve pre platenie
poistného.
Poistné plnenie je plnenie, ktoré je
poisťovateľ povinný poskytnúť, ak nastala
poistná udalosť; poisťovateľ ho poskytne
v súlade s poistnou zmluvou, a to buď vo
forme jednorazového alebo opakovaného
plnenia.
Poistník je fyzická alebo právnická osoba
spôsobilá na právne úkony, ktorá uzatvorila s
poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná
platiť poistné.
Poistný produkt je poistné riziko alebo súbor
poistných rizík dojednávaných poisťovateľom
podľa klasifikácie poistných odvetví v zmysle
platného zákona o poisťovníctve.
Poisťovateľ je právnická osoba, ktorá je
oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť
podľa platného zákona o poisťovníctve.
Poisťovateľom je ČSOB Poisťovňa, a.s.,
Žižkova11, 811 02 Bratislava, IČO:
31 325 416, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa,
vložka č. 444/B.
Profesionálny
šport
je
dobrovoľné
vykonávanie akejkoľvek periodicky sa
opakujúcej fyzickej aktivity sledujúcej športový
cieľ a osvojenej v tréningovom procese
profesionálnym športovcom na základe
právneho vzťahu o odplatnom výkone
športovej činnosti alebo na základe vzťahu
medzi ním a subjektom registrujúcim tohto
športovca, pričom nemusí ísť o pravidelnú
odplatnosť za športový výkon.
Tabuľka
pre
hodnotenie
trvalých
následkov úrazu je dokument poisťovateľa
obsahujúci údaje potrebné na výpočet
poistného plnenia poisťovateľa za trvalé
následky úrazu. Tabuľka pre hodnotenie
trvalých následkov úrazu je neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy.
Teroristický akt je použitie sily alebo násilia
alebo hrozba použitia sily alebo násilia
akejkoľvek osoby alebo skupiny ľudí,
samostatne alebo v niekoho prospech alebo

v spolupráci s akoukoľvek organizáciou alebo
vládou, spáchané z politického, náboženského,
ideologického alebo etnického dôvodu alebo
účelu, spôsobujúce ujmu na ľudskom zdraví,
hmotnom alebo nehmotnom majetku alebo
infraštruktúre, vrátane úmyslu ovplyvňovať
akúkoľvek vládu, zastrašovať obyvateľstvo
alebo časť obyvateľstva.
Úraz je neočakávané a náhle pôsobenie
vonkajších síl alebo neočakávané a
neprerušené pôsobenie vysokých alebo
nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár a jedov
(s výnimkou jedov mikrobiálnych a látok
imunotoxických), ktoré spôsobili poistenému
počas trvania poistenia telesné poškodenie
alebo smrť.
Verejne organizovaná športová súťaž je
súťaž
organizovaná
akoukoľvek
telovýchovnou
či
inou
organizáciou,
športovým či iným klubom, ako aj akákoľvek
príprava k tejto činnosti alebo vopred
organizovaná výprava.

Článok 2
Vznik a doba trvania poistenia

1.
Poistná zmluva je uzavretá dňom jej
podpísania oboma zmluvnými stranami.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak, poistenie vzniká dňom uzavretia poistnej
zmluvy, s tým, že sa začína nultou hodinou
dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako
začiatok poistenia a končí najneskôr o 24.00
hodine dňa dohodnutého v poistnej zmluve
ako koniec poistenia.
2.
Poisťovateľ je oprávnený preskúmať
zdravotný stav poisteného, a to na základe
správ vyžiadaných s jeho súhlasom od lekárov
a zdravotníckych zariadení, v ktorých sa liečil,
ako aj vyšetrením lekárom, ktorého mu
poisťovateľ určí. Písomnými otázkami
poisťovateľa vzťahujúcimi sa na uzavretie
poistenia sú aj otázky týkajúce sa zdravotného
stavu poisteného, na ktoré je poistený povinný
odpovedať pravdivo a úplne. Vedome
nepravdivé a/alebo neúplné odpovede
poisteného môžu mať za následok odstúpenie
poisťovateľa od zmluvy alebo odmietnutie
plnenia.

3.
Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ
pri zisťovaní zdravotného stavu poisteného
dozvie, môže použiť len pre svoju potrebu.
Iným subjektom ich môže poskytnúť len so
súhlasom poisteného.

Článok 3
Zmena a zánik poistenia

1.
Každá zmena poistnej zmluvy musí
mať písomnú formu a musí byť poisťovateľom
písomne potvrdená.
2.
Zmena oprávnenej osoby platí odo
dňa doručenia písomného oznámenia o
zmene oprávnenej osoby.
3.
V súlade s OZ a/alebo dohodou
zmluvných strán, poistenie môže zaniknúť:
a)
uplynutím dohodnutej doby, ak bolo v
zmluve dohodnuté poistenie na dobu určitú,
b)
písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek z
účastníkov zmluvy do dvoch mesiacov po
uzavretí zmluvy; výpovedná lehota je
osemdenná a začína plynúť nasledujúcim
dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane,
c)
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo
zmluvných strán ku koncu poistného obdobia,
pričom výpoveď musí byť doručená druhej
zmluvnej strane najmenej 6 týždňov pred
uplynutím poistného obdobia,
d)
nezaplatením poistného, ak poistné za
prvé poistné obdobie alebo jednorazové
poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov
odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj
tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo
dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred
doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa
obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne,
ak nebude zaplatené. Tieto lehoty možno
dohodou zmluvných strán predĺžiť najviac o tri
mesiace. Poistenie zanikne uplynutím
príslušnej lehoty. To isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného,
e)
odstúpením poisťovateľa od zmluvy,
ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní
otázok zo strany poisteného a/alebo poistníka
by poisťovateľ zmluvu neuzavrel. Toto právo
môže poisťovateľ uplatniť písomne do troch

mesiacov odo dňa, kedy takúto skutočnosť
zistil, inak jeho právo zaniká,
f)
odmietnutím poistného plnenia zo
zmluvy, ak sa poisťovateľ po poistnej udalosti
dozvie, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre
vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede
poisteného a/alebo poistníka nemohol zistiť
pri dojednávaní poistenia a ktorá bola
podstatná pre uzavretie zmluvy,
g)
ak nastala poistná udalosť (smrť) a
dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol,
h)
písomnou výpoveďou každej zo
zmluvných strán do 1 mesiaca odo dňa
vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného
plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná
lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom
doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie
zanikne. Ak výpoveď podal poistník a/alebo
poistený, poisťovateľovi prináleží poistné do
konca poistného obdobia, na ktoré bolo
poistenie dohodnuté,
i)
písomnou dohodou zmluvných strán,
j)
iným spôsobom dohodnutým v týchto
VPP - ÚP 2015 alebo v poistnej zmluve.

Článok 4
Územná platnosť

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti,
ktoré vznikli na území celého sveta, ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 5
Poistná udalosť

1.
Poistnou udalosťou je úraz, ktorým sa
rozumie neočakávané a náhle pôsobenie
vonkajších síl alebo neočakávané a
neprerušené pôsobenie vysokých alebo
nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár a jedov
(s výnimkou jedov mikrobiálnych a látok
imunotoxických), ktoré spôsobili poistenému
počas trvania poistenia telesné poškodenie
alebo smrť.
2.
Za komplikácie liečenia úrazu, ktoré
mali vplyv na zväčšenie rozsahu trvalých
následkov po úraze, prípadne úmrtie, sa v
zmysle týchto VPP - ÚP 2015 považujú aj
ujmy na zdraví spôsobené:

a)
chorobou, ktorá vznikla výlučne
následkom úrazu,
b)
miestnym hnisaním po vniknutí
choroboplodných zárodkov do otvorenej rany
spôsobenej úrazom a nákazou tetanom pri
úraze,
c)
diagnostickými,
liečebnými
a
preventívnymi zákrokmi vykonanými s cieľom
liečiť následky úrazu,
d)
topením, prípadne smrť spôsobenú
utopením,
e)
elektrickým prúdom alebo úderom
blesku, prípadne smrť spôsobená elektrickým
prúdom alebo úderom blesku.

Článok 6
Poistné plnenie
I. Spoločné ustanovenia

1.
Právo poisteného na poistné plnenie z
poistenia vznikne, ak nastala poistná udalosť
dohodnutá v poistnej zmluve.
2.
Poisťovateľ z poistenia poskytuje
poistné plnenie pre prípad:
a)
smrti následkom úrazu,
b)
trvalých následkov úrazu.
3.
Výšku poistného plnenia za smrť
následkom úrazu určuje poisťovateľ podľa
zásad obsiahnutých v týchto VPP - ÚP 2015.
4.
Výšku poistného plnenia za trvalé
následky úrazu určuje poisťovateľ podľa
zásad obsiahnutých v týchto VPP - ÚP 2015 a
podľa príslušnej tabuľky poisťovateľa pre
hodnotenie trvalých následkov úrazu.
5.
Ak určité telesné poškodenie nie je
obsiahnuté v tabuľke pre hodnotenie trvalých
následkov úrazu, poisťovateľ je oprávnený
určiť výšku poistného plnenia sám alebo v
súčinnosti s lekárom, ktorého určí. Pri
stanovení výšky poistného plnenia použije
analogicky hodnoty uvedené v tabuľke pri
telesných poškodeniach, ktoré sú tomuto
telesnému poškodeniu svojou povahou
najbližšie.
6.
Poistné plnenie za trvalé následky
úrazu poisťovateľ poskytne poistenému
(zákonnému zástupcovi) s výnimkou prípadov
uvedených v článku 7, bodoch 2 a 3.

7.
V prípade poistného plnenia za smrť
následkom úrazu poisťovateľ poskytne
poistné plnenie oprávnenej osobe.
8.
Ak sa telesné poškodenie následkom
úrazu prejavilo alebo smrť následkom úrazu
nastala po zániku poistenia, poisťovateľ je
povinný poskytnúť poistné plnenie len vtedy,
ak došlo k úrazu počas trvania poistenia.
9.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v
tuzemskej mene.
10.
Pri prepočte cudzej meny na menu
platnú na území Slovenskej republiky
poisťovateľ použije kurz Národnej banky
Slovenska ku dňu vzniku poistnej udalosti.
11.
Poisťovateľ odpočíta od poistného
plnenia dlžné poistné.
12.
Poisťovateľ
môže
odpočítať
z
poistného plnenia aj iné finančné záväzky,
pokiaľ je to dohodnuté v poistnej zmluve.
13.
Poisťovateľ má právo znížiť, prípadne
neposkytnúť poistné plnenie v prípadoch, ak
poistený nezbavil ošetrujúcich lekárov
mlčanlivosti voči poisťovateľovi a poisťovateľ
nemôže z tohto dôvodu ukončiť nevyhnutné
šetrenie poistnej udalosti alebo ak poistený
vedome znemožnil poisťovateľovi nadviazať
kontakt medzi ošetrujúcimi lekármi a
poisťovateľom.

II. Poistné plnenie
následkom úrazu

za

smrť

1.
Poistenie sa vzťahuje na prípad smrti
poisteného následkom úrazu, ak k nej došlo
najneskôr do 3 rokov odo dňa úrazu.
2.
Poisťovateľ je povinný vyplatiť
oprávnenej osobe poistnú sumu pre prípad
smrti následkom úrazu dohodnutú v poistnej
zmluve.
3.
Ak už poisťovateľ poskytol poistné
plnenie za trvalé následky tohto úrazu, vyplatí
oprávnenej osobe len prípadný rozdiel medzi
poistnou sumou pre prípad smrti následkom
úrazu a už vyplatenou sumou poistného
plnenia za trvalé následky tohto úrazu.
4.
Ak poistený zomrie na následky úrazu
a poisťovateľ ešte neposkytol poistné plnenie
za trvalé následky tohto úrazu, poisťovateľ
vyplatí oprávnenej osobe len poistnú sumu
pre prípad smrti následkom úrazu.

III. Poistné plnenie za trvalé
následky úrazu

1.
Poistenie sa vzťahuje výlučne na
fyzické následky úrazu, t.j. telesnú ujmu na
zdraví (telesné poškodenie), pričom stupeň
telesného poškodenia stanovia posudkoví
lekári určení poisťovateľom.
2.
Podmienkou vzniku nároku na poistné
plnenie za trvalé následky úrazu je
skutočnosť, že rozsah trvalých následkov
spôsobených poistenému jedným úrazom
dosiahol
takú
výšku
percentuálneho
ohodnotenia podľa tabuľky pre hodnotenie
trvalých následkov úrazu, ktorá je v poistnej
zmluve dohodnutá ako minimálna pre vznik
povinnosti poisťovateľa plniť (ďalej len „limit
TN“).
3.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak, poisťovateľ vyplatí poistné
plnenie za trvalé následky spôsobené úrazom
po ich ustálení vo výške toľkých percent,
koľkým percentám zodpovedá druh a rozsah
trvalých následkov podľa tabuľky pre
hodnotenie trvalých následkov úrazu.
4.
Poisťovateľ hodnotí trvalé následky
spravidla najskôr rok po ukončení liečby,
najneskôr však k štyrom rokom odo dňa úrazu.
V prípade, že sa trvalé následky neustálili do
štyroch rokov odo dňa úrazu, je povinný
vyplatiť za trvalé následky spôsobené úrazom
toľko percent, koľkým percentám zodpovedá
ich stav ku koncu tejto lehoty. Pri rozhodnutí o
ustálení druhu a rozsahu trvalých následkov
úrazu vychádza poisťovateľ zo stanoviska
lekára, ktorý pre neho vykonáva posudkovú
alebo odbornú poradenskú činnosť.
5.
Ak trvalé následky úrazu nie sú ešte po
uplynutí šiestich mesiacov odo dňa úrazu
ustálené a poisťovateľ nemôže plniť, je
povinný poskytnúť poistenému na jeho
písomnú žiadosť primeranú zálohu. Tú
poskytne len vtedy, ak poistený lekárskou
správou
alebo
lekárskym
posudkom
vyhotoveným na základe osobnej zdravotnej
prehliadky u posudkového lekára poisťovateľa
preukáže, že aspoň časť trvalých následkov
zodpovedajúcich limitu TN má už trvalý
charakter.
6.
Ak sa trvalé následky úrazu vzťahujú
na tie časti tela alebo orgánu, ktorého funkcie

boli znížené už pred úrazom, stanoví sa
konečné percentuálne ohodnotenie ako
rozdiel medzi percentom zodpovedajúcim
aktuálnemu
poškodeniu
a
percentom
zodpovedajúcim
predchádzajúcemu
poškodeniu, určenými podľa aktuálne platnej
tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov
úrazu.
7.
Ak pred výplatou plnenia poistený
zomrie, nie však na následky tohto úrazu,
vyplatí poisťovateľ oprávneným osobám
sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých
následkov úrazu poisteného v dobe jeho smrti,
pokiaľ ich ohodnotenie podľa tabuľky pre
hodnotenie
trvalých
následkov
úrazu
dosiahne výšku limitu TN. Poisťovateľ však v
tomto prípade vyplatí oprávneným osobám
plnenie maximálne vo výške zodpovedajúcej
poistnej sume pre prípad smrti následkom
úrazu dohodnutej v poistnej zmluve.
8.
Výšku plnenia za trvalé následky úrazu
určuje poisťovateľ na základe predloženej
zdravotnej dokumentácie, osobnej lekárskej
prehliadky, príp. vyšetrenia posudkového
lekára poisťovateľa. Pri rozhodovaní sa opiera
o stanovisko lekára, ktorý pre neho vykonáva
odbornú poradenskú činnosť.
9.
Osobnú lekársku prehliadku, prípadne
vyšetrenie potrebné na zistenie druhu a
rozsahu trvalých následkov úrazu u svojho
posudkového, príp. iného odborného lekára
zabezpečí poisťovateľ na vlastné náklady v
prípade, že podľa správy lekára, ktorý
poisteného ošetroval, doplnenej podľa potreby
výpisom zo zdravotných záznamov vyplýva,
že rozsah trvalých následkov môže do štyroch
rokov odo dňa úrazu dosiahnuť limit TN
dohodnutý v poistnej zmluve.
10.
Ak spôsobil jediný úraz poistenému
niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu,
hodnotia sa celkové trvalé následky ako súčet
percent stanovených pre jednotlivé telesné
poškodenia v tabuľke pre hodnotenie trvalých
následkov úrazu. Ak sa týkajú jednotlivé
poškodenia toho istého údu, orgánu alebo ich
častí, hodnotia sa ako celok, a to najviac
percentom stanoveným v tabuľke pre
hodnotenie trvalých následkov úrazu pre
anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného
údu, orgánu alebo ich častí.

11.
Ak stanoví tabuľka pre hodnotenie
trvalých následkov úrazu percentuálne
rozpätie pre trvalé následky úrazu (telesné
poškodenie), určí sa výška plnenia tak, aby v
rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie
povahe a rozsahu telesného poškodenia,
ktoré bolo poistenému spôsobené úrazom.
12.
Poisťovateľ vyplatí za trvalé následky
úrazu spôsobené jedným úrazovým dejom
najviac 100 % poistnej sumy pre prípad
trvalých následkov, a to i v prípade, keď súčet
percent pre jednotlivé následky (telesné
poškodenia) prekročí hranicu 100 %.
13.
V rámci trvalých následkov úrazu je
možné v poistnej zmluve dohodnúť aj tzv.
progresívne plnenie.

Článok 7
Obmedzenia poistného plnenia a
vyňatia z poistenia

1.
Poisťovateľ je oprávnený podľa
okolností znížiť poistné plnenie, ak došlo:
a)
k úrazu poisteného následkom požitia
alkoholu alebo iných omamných, toxických
alebo psychotropných, či ostatných látok
schopných nepriaznivo ovplyvniť psychiku
človeka alebo jeho ovládaciu alebo
rozpoznávaciu schopnosť alebo sociálne
správanie, a to aj v prípade, ak sa poistená
osoba odmietne podrobiť dychovej skúške
alebo lekárskemu vyšetreniu pre účely
zistenia, či nie je ovplyvnená alkoholom,
prípadne inou návykovou látkou,
b)
k úrazu poisteného násilným konaním
inej osoby, resp. osôb a ak poistený neoznámil
túto skutočnosť policajným orgánom,
c)
k úrazu poisteného v súvislosti s
konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu
na zdraví, príp. smrť,
d)
k zhoršeniu následkov úrazu z dôvodu
nevyhľadania
zdravotnej
starostlivosti
poisteným alebo nerešpektovania rád a
odporúčaní lekára,
e)
k vedomému porušeniu povinnosti
poisteného vyplývajúcich z týchto poistných
podmienok a/ alebo príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov.

2.
Poistenie sa nevzťahuje na úrazy,
ktoré:
a)
nastali v priamej alebo nepriamej
súvislosti s vojnovým konfliktom, bojovými
alebo vojnovými akciami, jadrovou energiou,
mierovými misiami, terorizmom, vzburami,
povstaniami a nepokojmi,
b)
nastali v dôsledku samovraždy,
samovražedného pokusu a úmyselným
sebapoškodením poisteného, ich následkov a
komplikácií,
c)
následkom duševných, psychických a
neurologických porúch a zmien psychického
stavu poisteného (napr. depresie, pocit
úzkosti, stres a nervové poruchy), ak boli
diagnostikované pred uzavretím poistenia, ak
nie je ďalej uvedené inak,
d)
poistený utrpel pri vedení motorového
vozidla, plavidla, lietadla či iných dopravných
prostriedkov, na vedenie ktorých nemal
príslušné oprávnenie a potrebné úradné
povolenie, alebo ktoré viedol protiprávne
alebo bez vedomia či proti vôli vlastníka alebo
užívateľa tohto dopravného prostriedku,
e)
poistený utrpel v priamej súvislosti s
úmyselným trestným činom, ktorý spáchal, a o
ktorom bolo ukončené prípravné konanie v
rámci trestného konania,
f)
poistený
utrpel
pri
vykonávaní
nebezpečného druhu športu, alebo ak
poistený vykonával akýkoľvek druh športu v
rámci verejne organizovaných športových
súťaží alebo v súvislosti s vykonávaním
profesionálneho športu počas účasti na
súťažiach a tréningu, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak.
3.
Poistenie sa nevzťahuje ani na
nasledovné prípady:
a)
trvalé
následky
alebo
smrť
spôsobenej, nákazlivou pohlavnou chorobu
alebo prenosom vírusu HIV,
b)
vznik a zhoršenie prietrže (pruhu),
vredov predkolenia, diabetických gangrén,
nádorov všetkého druhu a pôvodu, vznik a
zhoršenie aseptických zápalov šľachových
pošiev, svalových úponov, mazových vačkov
a epikondylitíd,
c)
infekčné choroby, i keď boli prenesené
zranením a choroby z povolania, ak nemajú
povahu úrazu podľa týchto VPP - ÚP 2015,

d)
následky diagnostických liečebných a
preventívnych
zákrokov,
ktoré
neboli
vykonané s cieľom liečiť následky úrazu,
e)
zhoršenie choroby následkom úrazu,
úrazy vzniknuté v dôsledku choroby a
zhoršenie následkov úrazu chorobou, ktorou
poistený trpel pred úrazom,
f)
srdcovú príhodu a následky úrazu, ku
ktorému došlo v dôsledku srdcovej príhody,
g)
následky záchvatu mŕtvice, duševnej
poruchy, či straty vedomia, poruchy vedomia,
i keď tieto záchvaty alebo poruchy boli
vyvolané udalosťami, ktoré sú inak do
poistenia zahrnuté,
h)
platničkové
alebo
chrbticové
syndrómy, prolaps alebo protrúziu platničky
spôsobené
neúrazovým
dejom
a
mikrotraumou,
i)
zlomeniny v dôsledku vrodenej
lámavosti kostí alebo metabolických porúch a
patologické a únavové zlomeniny, ako ani za
podvrtnutia a vykĺbenia v dôsledku vrodených
chýb a porúch,
j)
úrazy, ktoré poistený utrpel v dôsledku
neprimeranej telesnej námahy.
4.
Za organicky podmienené poruchy
nervového systému vyplatí poisťovateľ
poistné plnenie len vtedy, ak je možné tieto
poruchy pripísať organickému poškodeniu
spôsobenému úrazom.
5.
Osoba, ktorej má vzniknúť právo na
poistné plnenie, toto právo nenadobudne, ak
spôsobila poistenému smrť úmyselným
trestným činom, o ktorom bolo ukončené
prípravné konanie v rámci trestného konania.
6.
V poistnej zmluve je možné dohodnúť
ďalšie vyňatia (výluky) z poistenia.

Článok 8
Poistné, splatnosť poistného

1.
Poistné je cena za poistenie
dohodnuté v zmluve.
2.
Poistné sa určuje podľa sadzieb pre
jednotlivé poistné riziká v rámci poistných
produktov. Výšku sadzby stanoví poisťovateľ.
3.
Ak je výška poistného závislá tiež od
veku poisteného, za vek poisteného sa
považuje rozdiel medzi kalendárnym rokom

začiatku poistenia a kalendárnym rokom, v
ktorom sa poistený narodil.
4.
Ak je výška poistného závislá tiež od
zdravotného stavu poisteného, je poisťovateľ
oprávnený výšku poistného primerane upraviť
v závislosti od zdravotného stavu poisteného.
5.
Poisťovateľ má právo na poistné za
dobu od vzniku poistenia až do jeho zániku.
Jednorazové poistné patrí poisťovateľovi vždy
celé.
6.
Ak zanikne poistenie pred uplynutím
doby, za ktorú bolo zaplatené bežné poistné,
je poisťovateľ povinný zvyšujúcu časť
poistného, vyššiu ako 1,66 Eur, vrátiť. Poistník
súhlasí, že peňažnú sumu do 1,66 Eur
vzniknutú z preplatku zo zaniknutej poistnej
zmluvy si poisťovateľ započíta ako svoju
pohľadávku
z
titulu
administratívnych
nákladov, súvisiacich so zaúčtovaním
preplatku.
7.
Ak nastala poistná udalosť a dôvod
ďalšieho
poistenia
tým
odpadol,
poisťovateľovi patrí poistné do konca
poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť
nastala.
Jednorazové
poistné
patrí
poisťovateľovi aj v týchto prípadoch vždy celé.
8.
Výška a splatnosť poistného je
stanovená v zmluve. Poistník je povinný platiť
poistné za dohodnuté poistné obdobie.
Poistné je splatné prvým dňom poistného
obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
9.
V prípade, ak v poistnej zmluve bolo
dohodnuté platenie poistného v splátkach, je
ich výška a splatnosť uvedená v zmluve.
10.
Ak sa poistník oneskoril s platením
poistného,
poisťovateľ
je
oprávnený
požadovať od poistníka úrok z omeškania za
každý deň omeškania podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov.
11.
Ak je platenie poistného dohodnuté v
splátkach, nezaplatením ktorejkoľvek splátky
stráca poistník výhodu splátok a poistné sa
stáva splatným za celé poistné obdobie, ak mu
to poisťovateľ písomne oznámi a vyzve ho k
zaplateniu celého poistného.
12.
Poisťovateľ je oprávnený odpočítať si
prípadné
nedoplatky
poistného
od
vyplácaného poistného plnenia evidované ku
dňu výplaty poistného plnenia, ak nie je v
poistnej zmluve dohodnutý iný postup.

13.
V prípade, ak počas platnosti poistenia
nie sú splnené podmienky pre poskytnutie
priznanej zľavy, poistovateľ je oprávnený
takúto zľavu zrušiť.

Článok 9
Povinnosť poisteného

1.
Po úraze je povinnosťou poisteného
bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske
ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.
2.
Okrem
povinností
stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi je
poistený ďalej povinný dbať, aby poistná
udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo
zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu
platnými právnymi predpismi uložené, alebo
ktoré vzal na seba poistnou zmluvou.
3.
V prípade vzniku poistnej udalosti je
poistený alebo jeho zákonný, prípadne
splnomocnený zástupca ďalej povinný:
a)
uskutočniť nevyhnutné opatrenia k
tomu, aby vzniknutá škoda bola čo najmenšia,
b)
na žiadosť poisťovateľa zbaviť tretiu
osobu (ošetrujúceho lekára, a pod.)
mlčanlivosti o skutočnostiach súvisiacich s
poistnou udalosťou,
c)
poistnú udalosť neodkladne oznámiť
polícii v mieste vzniku udalosti, pokiaľ udalosť
nastala
za
okolností
nasvedčujúcich
spáchanie trestného činu alebo priestupku a
predložiť poisťovateľovi policajný protokol,
d)
predložiť
poisťovateľovi
všetky
požadované doklady potrebné pre šetrenie
poistnej udalosti,
e)
plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v
poistnej zmluve alebo písomne uložené
poisťovateľom po vzniku poistnej udalosti,
f)
umožniť poisťovateľovi realizovať
všetky potrebné šetrenia poistnej udalosti,
rozhodujúce pre posúdenie nároku na poistné
plnenie a jeho výšku a poskytnúť mu pri tom
potrebnú súčinnosť,
g)
bez zbytočného odkladu oznámiť
poisťovateľovi, že v súvislosti s poistnou
udalosťou bolo začaté trestné konanie proti
poistenému
a
poisťovateľa
pravdivo
informovať o priebehu a výsledkoch tohto
konania.

4.
Ak o to poisťovateľ požiada, je
poistený (zástupca poisteného, oprávnená
osoba) povinný zabezpečiť na vlastné náklady
úradný preklad dokladov nevyhnutných k
šetreniu poistnej udalosti do slovenského
jazyka.
5.
Ak poistený žiada o plnenie z poistnej
zmluvy za trvalé následky spôsobené úrazom,
je povinný predložiť poisťovateľovi riadne,
úplne a pravdivo vyplnené a ním podpísané
tlačivo poisťovateľa „Oznámenie úrazu - trvalé
následky“ s vyplnenou správou lekára o
úraze.
6.
Kto žiada o plnenie z poistnej zmluvy
za smrť spôsobenú úrazom je povinný:
a)
bez zbytočného odkladu nahlásiť
poisťovateľovi smrť poisteného,
b)
predložiť úradne overenú kópiu
úmrtného listu (oznámenia o úmrtí) a kópiu
listu o prehliadke mŕtveho a úradnej správy o
príčine smrti (napr. policajná, lekárska správa,
súdnoznalecké posudky a pod.),
c)
predložiť ďalšie doklady požadované
poisťovateľom
potrebné
k
objasneniu
okolností a príčin smrti, pokiaľ majú vplyv na
stanovenie povinnosti poisťovateľa plniť a na
výšku poistného plnenia (napr. zdravotnú
dokumentáciu poisteného, správu polície,
oznámiť kontakt na ošetrujúceho lekára
poisteného, u ktorého je uložená zdravotná
dokumentácia a pod.).
7.
Poisťovateľ poskytne tomu, kto žiada o
plnenie, príslušné tlačivá. V poistnej zmluve
môže poisťovateľ uviesť ďalšie povinnosti,
ktoré dopĺňajú tieto VPP - ÚP 2015.

Článok 10
Povinnosti poistníka

1.
Okrem
povinností
stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi je
poistník ďalej povinný:
a)
informovať poistených o všetkých
právach a povinnostiach vyplývajúcich z
uzatvorenej poistnej zmluvy,
b)
písomne
oznámiť
poisťovateľovi
akékoľvek skutočnosti súvisiace so zmenou
údajov, zmenou alebo zánikom poistnej
zmluvy,

c)
v prípade vzniku poistnej udalosti
odovzdať poisťovateľovi na jeho požiadanie
kontaktné údaje o poistených, prípadne
poškodených.
2.
Povinnosti uvedené v článku 9 tejto
časti VPP - ÚP 2015 platia analogicky i pre
osobu poistníka.

Článok 11
Povinnosti poisťovateľa

Okrem povinností stanovených všeobecne
záväznými právnymi predpismi je poisťovateľ
ďalej povinný:
a)
odovzdať poistníkovi rovnopis poistnej
zmluvy a doklady vystavené poisťovateľom,
b)
prerokovať s poisteným výsledky
šetrenia nevyhnutného k zisteniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné
plnenie alebo mu ich bez zbytočného odkladu
oznámiť,
c)
poskytnúť poistné plnenie v prípade
vzniku poistnej udalosti, ak poistený splnil
všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené v
týchto VPP - ÚP 2015 a v poistnej zmluve,
d)
zachovávať
mlčanlivosť
o
skutočnostiach týkajúcich sa poistenia, najmä
o skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri
uzatvorení poistenia, jeho správe a pri
likvidácii poistných udalostí, a to nielen v
prípade ak ich poistený a/alebo poistník
označí za dôverné. Poisťovateľ môže tieto
informácie poskytnúť len so súhlasom
poisteného a/alebo poistníka, alebo ak to
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
e)
bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do 15 dní po ukončení šetrenia písomne
informovať poisteného o rozsahu a výške
poistného plnenia.

Článok 12
Oprávnenia poisťovateľa

1.
O poistnom plnení a jeho výške
rozhoduje poisťovateľ v súlade s týmito VPP ÚP 2015 na základe predložených dokladov.
2.
Poisťovateľ je oprávnený najmä:
a)
preveriť predložené doklady,
b)
požadovať znalecké posudky,

c)
požadovať a preveriť lekárske správy,
výpisy z účtu poistenca zo zdravotných
poisťovní a iné doklady potrebné k šetreniu
poistnej udalosti poisťovateľom.

Článok 13
Doručovanie písomností

1.
Písomnosti sa účastníkom poistenia
doručujú spravidla na nimi ostatný raz
uvedenú adresu bydliska (sídla), prípadne na
inú uvedenú korešpondenčnú adresu, vždy
však iba na adresu v Slovenskej republike.
2.
Písomnosti sa doručujú ako bežné
zásielky, doporučené zásielky, doporučené
zásielky s doručenkou alebo inou formou
dohodnutou v poistnej zmluve. Písomnosť sa
považuje za doručenú dňom jej doručenia
adresátovi. Písomnosť zasielaná doporučene
a doporučená zásielka s doručenkou sa
považuje za doručenú aj márnym uplynutím
odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej
pošte alebo dňom, kedy bola zásielka vrátená
poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu
zmeny adresy, ktorú adresát neoznámil alebo
z dôvodu, že adresát je neznámy. Ak posledný
deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, posledným dňom tejto lehoty je
najbližší pracovný deň. Ak adresát odmietne
prijať doručovanú písomnosť, písomnosť sa
považuje za doručenú dňom, kedy bolo
odmietnuté jej prijatie.
3.
Pokiaľ adresát písomnosti preukáže,
že mu písomnosť nebola doručená z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, môže na to
poisťovateľ prihliadnuť s ohľadom na všetky
okolnosti prípadu.

Článok 14
Spôsob vybavovania sťažností

1.
Sťažnosti
možno
podať
na
akomkoľvek priamom alebo nepriamom
kontaktnom mieste poisťovateľa (napr.
osobne na pobočke, písomne poštou na
adresu poisťovateľa, telefonicky, faxom, emailom
alebo
vyplnením
kontaktného
formulára
na
internetovej
stránke
poisťovateľa). Sťažovateľ má zároveň

možnosť obrátiť sa so svojou sťažnosťou aj na
orgán vykonávajúci dohľad nad finančným
trhom, ktorým je Národná banka Slovenska.
2.
Poisťovateľ je povinný prešetriť
sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe
vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich
zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie
obdobie,
je
možné
lehotu
podľa
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude
sťažovateľ bezodkladne informovaný.
3.
Podaním
sťažnosti
poistníka,
poisteného alebo oprávnených osôb nie je
dotknuté ich právo obrátiť sa na súd.

Článok 15
Osobitné ustanovenia

1.
Ak sa poistné podmienky poisťovateľa
odvolávajú na všeobecne záväzné právne
predpisy, rozumejú sa nimi právne predpisy
platné a účinné na území
Slovenskej
republiky.
2.
Po smrti poistníka vstupuje do
všetkých jeho práv a povinností vyplývajúcich
z tohto poistenia poistený alebo zákonný
zástupca poisteného, ak poistený nie je
plnoletý alebo spôsobilý na právne úkony. To
isté platí, ak zanikne právnická osoba, ktorá
bola poistníkom.
3.
Ak poisťovateľ vyžaduje lekársku
prehliadku alebo vyšetrenie, je poistený
povinný dať sa vyšetriť lekárom určeným
poisťovateľom. Poisťovateľ v tomto prípade
hradí:
a)
náklady spojené s touto lekárskou
prehliadkou alebo vyšetrením,
b)
cestovné
náklady
vo
výške
cestovného lístka druhej triedy verejnej
autobusovej alebo železničnej dopravy alebo
náklady na pohonné hmoty pri použití
osobného motorového vozidla alebo zákonom
stanovené vyúčtované náklady pri použití
sanitky, a to len v prípade, ak zdravotný stav
poisteného neumožňuje cestovať autobusom
alebo vlakom,
c)
náklady na vystavenie lekárskej
správy.

Ak poisťovateľ lekársku prehliadku, vyšetrenie
alebo správu nevyžaduje, náklady s nimi
spojené nehradí.
4.
Ak poistený kedykoľvek v priebehu
poistenia odvolá svoj súhlas na zisťovanie a
preskúmanie zdravotného stavu a táto
skutočnosť má podstatný vplyv na skúmanie
potrebné na zistenie rozsahu povinnosti
poisťovateľa plniť z poistenia, poisťovateľ má
právo znížiť, prípadne neposkytnúť poistné
plnenie.

Článok 16
Spoločné ustanovenia

1.
Poisťovateľ je v súlade s platným
zákonom o ochrane osobných údajov
oprávnený podľa platného zákona o
poisťovníctve aj bez súhlasu poistníka,
poisteného, zástupcu poistníka a zástupcu
poisteného (ďalej len “dotknutá osoba”)
zisťovať, získavať, zaznamenávať,
uchovávať, využívať a inak spracúvať ich
osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko,
trvalý pobyt, prechodný pobyt, ak ho majú,
rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia,
štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu
totožnosti, kontaktné telefónne alebo faxové
číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich majú,
a to na účely ich identifikácie a zachovania
možnosti následnej kontroly tejto identifikácie,
na účely uzavierania poistných zmlúv a správy
poistenia, na účel ochrany a domáhania sa
práv a právom chránených záujmov
poisťovne, na účel zdokumentovania činnosti
poisťovne, na účel výkonu dohľadu nad
poisťovňami, na účely likvidácie škodových
udalostí a ďalšie účely nevyhnutné na plnenie
povinností a úloh poisťovne podľa zákona o
poisťovníctve alebo osobitných právnych
predpisov;
pri každom uzavieraní poistnej zmluvy
požadovať od klienta a jeho zástupcu vyššie
vymedzené údaje a získať ich kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním z
dokladu totožnosti v rozsahu obrazová
podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia,
miesto a okres narodenia, trvalý pobyt,
prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam

o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci
orgán, dátum vydania a platnosť dokladu
totožnosti,
ako
aj
iných
dokladov
preukazujúcich vyššie vymedzené údaje;
získané údaje zo svojho informačného
systému sprístupniť a poskytovať len osobám
a orgánom, ktorým má zákonom uloženú
povinnosť poskytovať alebo ktorým je podľa
tohto zákona a podľa osobitných predpisov
oprávnená tieto informácie poskytovať.
2.
Poisťovateľ spracúva osobné údaje
dotknutých
osôb,
oprávnených
osôb
z poistenia a zástupcov oprávnených osôb
z poistenia po celú dobu trvania zmluvného
vzťahu a po jeho ukončení až do
vysporiadania vzájomných záväzkov, vrátane
času ich archivácie, ktorú určujú všeobecne
záväzné právne predpisy.
3.
Za účelom uplatnenia si práva na
určenie oprávnenej osoby z poistenia zo
strany poistníka, vyplývajúceho poistníkovi
z platného Občianskeho zákonníka, je
Poisťovateľ v súlade s platným zákonom
o ochrane osobných údajov podľa platného
zákona o poisťovníctve oprávnený aj bez
súhlasu oprávnenej osoby z poistenia
a zástupcov oprávnenej osoby z poistenia
zisťovať, získavať, zaznamenávať,
uchovávať, využívať a inak spracúvať ich
osobné údaje v rozsahu: v prípade fyzických
osôb meno, priezvisko a dátum narodenia
prípadne vzťah oprávnenej osoby k
poistenému; v prípade právnických osôb
názov a IČO, a to na účely ich identifikácie a
zachovania možnosti následnej kontroly tejto
identifikácie, na účely uzavierania poistných
zmlúv a správy poistenia, na účel ochrany a
domáhania sa práv a právom chránených
záujmov poisťovne, na účel zdokumentovania
činnosti poisťovne, na účel výkonu dohľadu
nad poisťovňami, na účely likvidácie
škodových udalostí a ďalšie účely nevyhnutné
na plnenie povinností a úloh poisťovne podľa
zákona o poisťovníctve alebo osobitných
právnych predpisov;
získané údaje zo svojho informačného
systému sprístupniť a poskytovať len osobám
a orgánom, ktorým má zákonom uloženú
povinnosť poskytovať alebo ktorým je podľa

tohto zákona a podľa osobitných predpisov
oprávnená tieto informácie poskytovať.
4.
Poisťovateľ spolupracuje so subjektmi,
ktoré sú ako sprostredkovatelia poverení
spracúvaním osobných údajov dotknutých
osôb,
oprávnených
osôb
z poistenia
a zástupcov oprávnených osôb z poistenia na
základe písomnej zmluvy, pričom dbá na ich
odbornú, technickú, organizačnú a personálnu
spôsobilosť a na schopnosť zaručiť
bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
Aktuálny zoznam sprostredkovateľov, ktorých
poisťovateľ poveril spracúvaním osobných
údajov a zoznam príjemcov osobných údajov,
je aktualizovaný na webovej stránke
www.csob.sk. Sprostredkovateľov, ktorých
poisťovateľ poveril spracúvaním osobných
údajov až po ich získaní oznámi zverejnením
v tomto zozname.
5.
Všetky doklady a dokumenty týkajúce
sa poistenia sa poisťovateľovi predkladajú v
slovenskom jazyku. V prípade, ak boli
vystavené v cudzom jazyku, musí k nim byť
priložený úradne overený preklad do
slovenského jazyka, s výnimkou dokladov a
dokumentov predkladaných poisťovateľovi v
českom jazyku. Náklady s tým súvisiace
poisťovateľ neprepláca, znáša ich ten, komu
vzniká nárok na poistné plnenie.
6.
Poisťovateľ je oprávnený okrem
poistného účtovať poistníkovi úhrady svojich
nákladov a administratívne poplatky za svoje
úkony podľa cenníka poisťovateľa platného ku
dňu vykonania úkonu, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak. Ak zo strany
poisťovateľa dôjde k zmene poplatkov za
úkony, nové znenie cenníkov poisťovateľ
zverejňuje na svojich obchodných miestach.
7.
Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto
VPP - ÚP 2015 stanú neplatnými alebo
spornými v dôsledku zmeny všeobecne
záväzných právnych predpisov, použije sa
taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
je im svojou povahou a účelom najbližší.
8.
Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré
môžu vzniknúť na základe poistnej zmluvy
alebo v súvislosti s ňou medzi poisťovateľom
a poistníkom a/alebo poisteným alebo inými
oprávnenými osobami, spadajú do právomoci
súdov Slovenskej republiky a budú

rozhodované podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky.
9.
V poistnej zmluve sa možno od
ustanovení týchto VPP - ÚP 2015 odchýliť a
upraviť inak vzájomné práva a povinnosti, ak
to tieto VPP - ÚP 2015 dovoľujú a ak z povahy

ich ustanovení nevyplýva, že sa nemožno od
nich odchýliť.
10.
Tieto VPP - ÚP 2015 nadobúdajú
platnosť
dňom
ich
schválenia
predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť
dňom 15.12.2015.

TABUĽKA PRE HODNOTENIE
TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU
Číslo
položky
T001
T002
T003
T004
T005
T006
T007
T008
T009
T010
T011
T012
T013
T014
T015
T016
T017
T018
T019
T020
T021
T022
T023
T024
T025

T026
T027
T028
T029
T030
T031
T032
T033
T034
T035
T036
T037
T038
T039

Označenie telesného poškodenia

Rozsah
telesného
poškodenia

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV
Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 2 cm2
do 5 %
2
Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 10 cm
do 15 %
2
Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu nad 10 cm
do 25 %
Ľahké objektívne príznaky po ťažkých úrazoch hlavy podľa stupňa
5 – 20 %
Ťažké objektívne neurologické a psychiatrické príznaky po ťažkých úrazoch hlavy podľa stupňa
20 – 100 %
Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa
do 10 %
Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa
do 15 %
Traumatické poškodenie trojklanného nervu ťažkého stupňa (alebo iného hlavového nervu
poškodeného izolovane)
5 – 15 %
Jazvy na tvári sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 4
Moková píšťala po poranení spodiny lebečnej (likvorea)
15 %
POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU
Strata hrotu nosa
8%
Strata celého nosa bez zúženia
15 %
Strata celého nosa so zúžením
25 %
Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti
do 10 %
Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení
do 10 %
Perforácia nosovej priehradky
5%
Chronický hnisavý poúrazový zápal prínosových dutín
do 10 %
Strata čuchu podľa rozsahu
do 10 %
Strata chuti podľa rozsahu
do 10 %
STRATA OČÍ ALEBO ZRAKU
Následky očných poranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti sa hodnotia podľa
pomocnej tabuľky č. 1
Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti
5%
Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) s následnou implantáciou vnútroočnej šošovky
10 %
Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky
15 %
Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej šošovky
20 %
Strata šošovky na oboch očiach (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s afakickou
korekciou horšia ako 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava
sa 10 % na ťažkosti z nosenia afakickej korekcie
15 %
Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa
do 20 %
Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2
Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3
Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku
5%
Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach
10 %
Nesprávne postavenie mihalníc operačne nekorigovateľné na jednom oku
5%
Nesprávne postavenie mihalníc operačne nekorigovateľné na oboch očiach
10 %
Rozšírenie a ochrnutie zrenice (na vidiacom oku)
3%
Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo odpor, tiež ptóza horného
viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vízu) pre každé oko
5%
Traumatická porucha akomodácie jednostranná
do 5 %
Traumatická porucha akomodácie obojstranná
do 8 %
Logoftalamus posttraumatický operatívne nekorigovateľný, jednostranný
do 8 %
Logoftalamus posttraumatický operatívne nekorigovateľný, obojstranný. Pri hodnotení podľa bodov
037 a 038 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 034
do 13 %
Ptóza horného viečka (na vidiacom oku) operatívne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná
do 20 %

T040
T041
T042
T043
T044
T045
T046
T047
T048
T049
T050
T051
T052
T053
T054
T055
T056

T057
T058
T059
T060

T061
T062
T063
T064
T065
T066
T067

T068
T069
T070
T071
T072
T073
T074
T075
T076
T077
T078
T079

Ptóza horného viečka (na vidiacom oku) operatívne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná
POŠKODENIE UŠÍ ALEBO PORUCHA SLUCHU
Strata jednej ušnice
Strata oboch ušníc
Trvalá poúrazová perforácia blany bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie
Chronický hnisavý zápal stredného ucha dokázaný ako následok úrazu
Strata časti ušnice
Nedoslýchavosť jednostranná ľahkého stupňa
Nedoslýchavosť jednostranná stredného stupňa
Nedoslýchavosť jednostranná ťažkého stupňa
Nedoslýchavosť obojstranná ľahkého stupňa
Nedoslýchavosť obojstranná stredného stupňa
Nedoslýchavosť obojstranná ťažkého stupňa
Strata sluchu na jednom uchu
Strata sluchu na druhom uchu
Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu
Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa
Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa
POŠKODENIE CHRUPU
Strata zubov alebo ich častí, iba ak nastala pôsobením vonkajšieho násilia
Strata jedného zuba
Strata každého ďalšieho zuba
Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov
POŠKODENIE JAZYKA
Stavy po poranení s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami iba ak sa nehodnotia podľa
bodov 061 až 067 (nemožno súčasne hodnotiť zúženie hrtana alebo priedušnice, ďalej sťaženie alebo
stratu reči ani hlasu)
ÚRAZY KRKU
Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa
Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa
Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa (nemožno súčasne hodnotiť stav po tracheotómii
s trvalo zavedenou kanylou, ďalej sťaženie alebo stratu reči ani hlasu)
Strata hlasu – afónia (nemožno súčasne hodnotiť zúženie hrtana alebo priedušnice, ďalej stav po
tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou)
Strata reči následkom poškodenia orgánov reči (nemožno súčasne hodnotiť zúženie hrtana alebo
priedušnice, ďalej stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou)
Sťaženie reči následkom poškodenia orgánov reči (nemožno súčasne hodnotiť zúženie hrtana alebo
priedušnice, ďalej stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou)
Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou (nemožno súčasne hodnotiť zúženie hrtana alebo
priedušnice, ďalej sťaženie alebo stratu reči ani hlasu)
ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA
Obmedzenie hybnosti hrudníka ľahkého stupňa
Obmedzenie hybnosti hrudníka stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti hrudníka ťažkého stupňa
Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné
Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné
Poruchy srdcové a cievne (iba po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa poranenia
Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa
Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa
Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa
Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien – jednostranné odstránenie prsníka do 45 rokov vrátane
Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien – jednostranné odstránenie prsníka nad 45 rokov
Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien – obojstranné odstránenie prsníka do 45 rokov vrátane

do 45 %
10 %
15 %
5%
do 15 %
do 5 %
0%
do 5 %
do 10 %
do 10 %
do 15 %
do 25 %
15 %
25 %
40 %
do 10 %
do 30 %

1%
1%
0%

do 15 %
do 15 %
do 25 %
do 60 %
25 %
25 %
10 – 20 %
50 %
do 10 %
do 20 %
do 30 %
do 35 %
do 70 %
do 80 %
do 10 %
11 – 30 %
31 – 60 %
30 %
15 %
50 %

T080
T081
T082
T083
T084
T085
T086
T087
T088
T089
T090
T091
T092
T093
T094
T095
T096
T097
T098
T099
T100
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
T108
T109
T110
T111
T112
T113
T114
T115

T116

T117
T118
T119

Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien – obojstranné odstránenie prsníka nad 45 rokov
ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV
Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu
Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy
Strata sleziny
Sterkorálna fistula podľa miesta a rozsahu reakcie v okolí
Nedomykavosť zvieračov konečníka čiastočná
Nedomykavosť zvieračov konečníka úplná
Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho otvoru ľahkého stupňa
Poúrazové zúženie konečníka alebo análného otvoru stredného stupňa
Poúrazové zúženie konečníka alebo análného otvoru ťažkého stupňa
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Strata jednej obličky
Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého stupňa
Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie stredného stupňa
Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa
Fistula močového mechúra alebo močovej rúry. Nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 091 až 093
Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek
Hydrokéla
Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov)
Strata oboch semenníkov do 45 rokov
Strata oboch semenníkov od 45 do 60 rokov
Strata oboch semenníkov nad 60 rokov
Strata penisu do 45 rokov
Strata penisu do 60 rokov
Strata penisu nad 60 rokov
Strata jedného vaječníka do 45 rokov
Strata jedného vaječníka nad 45 rokov
Strata oboch vaječníkov do 45 rokov
Strata oboch vaječníkov nad 45 rokov
Strata maternice do 45 rokov
Strata maternice nad 45 rokov
ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY
Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miešnych obalov a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi
porušenej funkcie ľahkého stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miešnych obalov a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi
porušenej funkcie stredného stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miešnych obalov a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi
porušenej funkcie ťažkého stupňa
ÚRAZY PANVY
Porušenie súvislosti panvového prstenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín
ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov.
U ľavákov platí hodnotenie opačné.
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.
Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vpravo
Totálna endoprotéza ramenného kĺbu, vpravo
Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vľavo

30 %
do 20 %
do 80 %
15 %
do 60 %
do 20 %
60 %
do 10 %
do 20 %
do 45 %
25 %
do 10 %
do 20 %
do 45 %
do 45 %
do 45 %
5%
10 %
35 %
20 %
10 %
do 40 %
do 20 %
do 10 %
10 %
1%
35 %
10 %
40 %
3%
do 10 %
do 25 %
do 55 %
do 25 %
od 26 %
do 50 %
od 51 %
do 100 %
do 30 %

60 %
13 %
50 %

T120
T121
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Totálna endoprotéza ramenného kĺbu, vľavo
Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia
im blízke), vpravo
Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia
im blízke), vľavo
Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie
50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo
Úplná stuhnutosť ramenného kľbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie
50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie
neúplné nad 135°), vpravo
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie
neúplné nad 135°), vľavo
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vpravo
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vľavo
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°), vpravo
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°), vľavo
Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom
obmedzení rotačných pohybov hodnotenie zvyšuje o jednu tretinu
Pakĺb kosti ramennej, vpravo
Pakĺb kosti ramennej, vľavo
Chronický zápal kostnej drene iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných
na liečenie následkov poranenia, vpravo
Chronický zápal kostnej drene iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných
na liečenie následkov poranenia, vľavo
Nenapravené vykĺbenie sternoklavikulárne okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo
Nenapravené vykĺbenie sternoklavikulárne okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo
Nenapravené vykĺbenie akromioklavikulárne okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo
Nenapravené vykĺbenie akromioklavikulárne okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo
Trvalé následky po pretrhnutí nadtŕňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a
lakťového kĺbu, vpravo
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a
lakťového kĺbu, vľavo
POŠKODENIE OBLASTI LAKŤOVÉHO KĹBU A PREDLAKTIA
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a
postavenia im blízke), vpravo
Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a
postavenia im blízke), vľavo
Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie
v uhle 90° až 95°), vpravo
Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie
v uhle 90° až 95°), vľavo
Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo
Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo
Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vpravo
Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vľavo
Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo
Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo
Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia)
v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii
v hraničnom odvrátení alebo privrátení), vpravo
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Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia)
v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii
v hraničnom odvrátení alebo privrátení), vľavo
Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia),
vpravo
Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia),
vľavo
Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vpravo
Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vľavo
Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vpravo
Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vľavo
Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo
Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo
Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo
Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo
Pakĺb kosti vretennej, vpravo
Pakĺb kosti vretennej, vľavo
Pakĺb kosti lakťovej, vpravo
Pakĺb kosti lakťovej, vľavo
Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia iba po otvorených poraneniach alebo po operačných
zákrokoch nutných na liečenie následkov poranenia, vpravo
Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia iba po otvorených poraneniach alebo po operačných
zákrokoch nutných na liečenie následkov poranenia, vľavo
Rozkývaný kĺb lakťový, vpravo
Rozkývaný kĺb lakťový, vľavo
Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo
Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo
STRATA ALEBO POŠKODENIE RUKY
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.
Strata ruky v zápästí, vpravo
Strata ruky v zápästí, vľavo
Strata všetkých prstov ruky, príp. vrátane záprstných kostí, vpravo
Strata všetkých prstov ruky, príp. vrátane záprstných kostí, vľavo
Strata prstov ruky okrem palca, príp. vrátane záprstných kostí, vpravo
Strata prstov ruky okrem palca, príp. vrátane záprstných kostí, vľavo
Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné
chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo
Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné
chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo
Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vpravo
Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vľavo
Pakĺb kosti člnkovitej, vpravo
Pakĺb kosti člnkovitej, vľavo
Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vpravo
Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vľavo
Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vpravo
Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vľavo
Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo
Rozkývanosť zápästia podľa stupňa, vpravo
Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavo
Rozkývanosť zápästia podľa stupňa, vľavo
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POŠKODENIE PALCA
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.
Strata koncového článku palca, vpravo
Strata časti koncového článku palca, vpravo
Strata koncového článku palca, vľavo
Strata časti koncového článku palca, vľavo
Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo
Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo
Strata oboch článkov palca, vpravo
Strata oboch článkov palca, vľavo
Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (maximálne ohnutie), vpravo
Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (maximálne ohnutie), vľavo
Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo
Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo
Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo
Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo
Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca, vpravo
Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca, vľavo
Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo
addukcia), vpravo
Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo
addukcia), vľavo
Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo
Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo
Trvalé následky po zle zhojenej Bennettovej zlomenine s pretrvávajúcou subluxáciou, okrem plnenia
za poruchu funkcie, vpravo
Trvalé následky po zle zhojenej Bennettovej zlomenine s pretrvávajúcou subluxáciou, okrem plnenia
za poruchu funkcie, vľavo
Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo
Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa, vpravo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa, vľavo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa,vpravo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa, vľavo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa, vpravo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa, vľavo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vpravo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého stupňa, vpravo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého stupňa, vľavo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu stredného
stupňa, vpravo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu stredného
stupňa, vľavo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vpravo
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa,
vľavo
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POŠKODENIE UKAZOVÁKA
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.
Strata koncového článku ukazováka, vpravo
Strata časti koncového článku ukazováka, vpravo
Strata koncového článku ukazováka, vľavo
Strata časti koncového článku ukazováka, vľavo
Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo
Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo
Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo
Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo
Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo
Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo
Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v maximálnom natiahnutí, vpravo
Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v maximálnom natiahnutí, vľavo
Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v maximálnom ohnutí, vpravo
Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v maximálnom ohnutí, vľavo
Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 2 cm, vpravo
Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vpravo
Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 2 cm, vľavo
Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vľavo
Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo
Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo
Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo
Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo
Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej
úchopovej funkcii, vpravo
Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej
úchopovej funkcii, vľavo
Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka pri poruche abdukcie, vpravo
Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka pri poruche abdukcie, vľavo
POŠKODENIE PROSTREDNÍKA, PRSTENÍKA A MALÍČKA
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.
Strata celého prsta s príslušnou kosťou záprstnou, vpravo
Strata celého prsta s príslušnou kosťou záprstnou, vľavo
Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu, vpravo
Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu, vpravo
Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu, vľavo
Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu, vľavo
Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo
Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo
Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo
Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo
Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v maximálnom natiahnutí alebo ohnutí
(v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo
Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v maximálnom natiahnutí alebo ohnutí
(v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo
Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 2 cm, vpravo
Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vpravo
Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 2 cm, vľavo
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T280
T281
T282
T283
T284
T285
T286

T287
T288
T289
T290
T291
T292
T293
T294
T295
T296
T297
T298
T299
T300
T301
T302
T303
T304

T305
T306
T307
T308
T309
T310
T311
T312
T313

T314
T315

Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vľavo
3%
Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo
6%
Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo
5%
Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo
8%
Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo
6%
Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii
prsta, vpravo
1%
Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii
prsta, vľavo
0,5 %
Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo
1,5 %
Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo
1%
TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV HORNEJ KONČATINY
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.
Traumatická porucha nervu axilárneho, vpravo
do 25 %
Traumatická porucha nervu axilárneho, vľavo
do 20 %
Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo
do 40 %
Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo
do 35 %
Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo
do 30 %
Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo
do 25 %
Traumatická porucha nervu muskulokutánneho, vpravo
do 25 %
Traumatická porucha nervu muskulokutánneho, vľavo
do 20 %
Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo
do 35 %
Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo
do 28 %
Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a
čiastočne hlbokého ohýbača prstov, vpravo
do 25 %
Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a
čiastočne hlbokého ohýbača prstov, vľavo
do 20 %
Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo
do 25 %
Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo
do 20 %
Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo
do 15 %
Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo
do 12,5 %
Traumatická porucha všetkých troch nervov (príp. aj celého pletenca ramenného), vpravo
do 60 %
Traumatická porucha všetkých troch nervov (príp. aj celého pletenca ramenného), vľavo
do 50 %
ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.
Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom
55 %
Pakĺb stehennej kosti v krčku alebo nekróza hlavice
40 %
Endoprotéza bedrového kĺbu
15 %
Chronický zápal kostnej drene kosti stehennej iba po otvorených zlomeninách alebo po operačných
zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu
25 %
Skrátenie jednej dolnej končatiny do 2 cm
0%
Skrátenie jednej dolnej končatiny 2 – 4 cm
5%
Skrátenie jednej dolnej končatiny 4,1 – 6 cm
do 15 %
Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm
do 25 %
Poúrazové deformity kosti stehennej (zlomeniny zhojené s odchýlkou osovou alebo rotačnou), za
každých celých 5° odchýlky (dokázanej RTG). Odchýlky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny.
Pri hodnotení osovej odchýlky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny
5%
Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie,
natiahnutie alebo ohnutie a postavenia im blízke)
30 %
Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie
alebo ohnutie)
25 %

T316
T317
T318

T319
T320
T321
T322
T323
T324
T325
T326
T327
T328
T329
T330

T331
T332
T333
T334
T335

T336
T337
T338
T339
T340
T341
T342
T343
T344
T345
T346
T347
T348
T349

Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa
Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu stredného stupňa
Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa
POŠKODENIE KOLENA
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Úplná stuhnutosť kolenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20°)
Úplná stuhnutosť kolenného kĺbu v nepriaznivom postavení (ohnutie nad uhol 30°)
Úplná stuhnutosť kolenného kĺbu v priaznivom postavení
Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu
Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa
Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa
Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa
Rozkývanosť kolenného kĺbu
Trvalé následky po operatívnom vybratí jedného menisku
Trvalé následky po operatívnom vybratí časti jedného menisku
Trvalé následky po vybratí jabĺčka (pately)
Trvalé následky po vybratí časti jabĺčka (pately)
POŠKODENIE PREDKOLENIA
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.
Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenným kĺbom
Strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenným kĺbom
Pakĺb kosti holennej alebo oboch kostí predkolenia
Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia iba po otvorených poraneniach alebo po operačných
zákrokoch nutných na liečenie následkov poranenia
Poúrazové deformity predkolenia, ktoré vznikli zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej odchýlke
(odchýlky musia byť dokázané RTG), za každých celých 5°. Odchýlky nad 45° sa hodnotia ako strata
predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny
POŠKODENIE V OBLASTI ČLENKOVÉHO KĹBU
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.
Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním
Strata chodidla v Chopartovom kĺbe
Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním
Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo vyššie stupne plantárnej flexie)
Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení
Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie do plosky okolo 5°)
Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa
Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa
Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa
Úplná strata pronácie a supinácie nohy
Obmedzenie pronácie a supinácie nohy
Rozkývanosť členkového kĺbu
Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členku a nohy
Chronický zápal kostnej drene v oblasti tarzu a kosti pätovej iba po otvorených poraneniach alebo po
operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov poranenia
POŠKODENIE V OBLASTI NOHY
Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakĺbov nie je možné súčasne hodnotiť
rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.

do 10 %
do 20 %
do 30 %

30 %
45 %
do 25 %
15 %
do 10 %
do 15 %
do 25 %
do 20 %
5%
2,5 %
10 %
5%

45 %
50 %
30 %
22,5 %

5%

40 %
30 %
25 %
30 %
25 %
20 %
do 6 %
do 12 %
do 20 %
15 %
do 8 %
do 13 %
do 20 %
15 %

T350
T351
T352
T353
T354
T355
T356
T357
T358
T359
T360
T361
T362
T363
T364
T365

T366
T367
T368
T369
T370
T371
T372
T373
T374
T375

Strata všetkých prstov nohy
Strata oboch článkov palca nohy
Strata oboch článkov palca nohy s predpriehlavkovou kosťou alebo s jej časťou
Strata koncového článku palca nohy
Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst
Strata malíčka nohy s predpriehlavkovou kosťou alebo s jej časťou
Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy
Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca nohy
Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy
Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy
Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy
Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst
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
TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV DOLNEJ KONČATINY
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.
Traumatická porucha nervu sedacieho
Traumatická porucha nervu stehenného
Traumatická porucha nervu zapchávajúceho (n. obturatorii)
Traumatická porucha kmeňa nervu holenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov
Traumatická porucha distálnej časti nervu holenného s postihnutím funkcie prstov
Traumatická porucha kmeňa nervu lýtkového s postihnutím všetkých inervovaných svalov
Traumatická porucha hĺbkovej vetvy nervu lýtkového
Traumatická porucha povrchovej vetvy nervu lýtkového
RÔZNE
Rozsiahle plošné jazvy (bez ohľadu na poruchu funkcie kĺbu) od 1 % do 15 % povrchu tela (okrem tváre)
Rozsiahle plošné jazvy (bez ohľadu na poruchu funkcie kĺbu) nad 15 % povrchu tela (okrem tváre)

15 %
10 %
15 %
3%
2%
10 %
3%
7%
10 %
do 3 %
do 7 %
1%
do 10 %
do 20 %
do 5 %
do 3 %

do 20 %
do 15 %
do 20 %
do 25 %
do 5 %
do 20 %
do 20 %
do 5 %
do 10 %
do 40 %

POMOCNÉ TABUĽKY PRE HODNOTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU
Tabuľka č. 1: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou korekciou okuliarmi
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70
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100
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Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75 % , a ak nastala úrazom slepota lepšieho
oka alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedajúcu 75 % invalidity a ak nastalo
oslepnutie na tomto oku, odškodňuje sa vo výške 25 %.

Tabuľka č. 2: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri koncentrickom zúžení zorného poľa
Stupeň zúženia

jedného oka

oboch očí
rovnako
Percentá plnenia telesných poškodení

Stupeň koncentrácie zúženia
do 60°
do 50°
do 40°
do 30°
do 20°
do 10°
do 5°

0
5
10
15
20
23
25

jedného oka
pri slepote druhého

10
25
35
45
55
75
100

40
50
60
70
80
90
100

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhé bolo koncentrické zúženie na 25° alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo
praktická slepota alebo zúženie zorného poľa do 5°, odškodňuje sa vo výške 25 %.
Tabuľka č. 3: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa
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Centrálny skotóm jednostranný aj obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.
Tabuľka č. 4: Hodnotenie jaziev na tvári
1 cm
0%

2 cm
1%

3 cm
1,5 %

4 cm
2%

1 cm
0%

2 cm
1%

3 cm
2%

4 cm
3%

1 cm
1%

2 cm
2%

3 cm
3%

4 cm
4%

Normálna jazva
5 cm
6 cm
2,50 %
3%
Hypertrofická jazva
5 cm
6 cm
4%
5%
Keloidná jazva
5 cm
6 cm
5%
6%

7 cm
3,5 %

8 cm
4%

9 cm
4,50 %

10 cm
5%

7 cm
6%

8 cm
7%

9 cm
8%

10 cm
9%

7 cm
7%

8 cm
8%

9 cm
9%

10 cm
10 %

Ide o jazvy na viditeľnom mieste tváre (čelo, spánková kosť, nos, líca, horná a dolná pera, viditeľná časť brady).
Jazvy na tvári u detí do 18 rokov sa hodnotia nasledovne – dĺžka jazvy v cm je zhodná s počtom % TN.
Pozn.: Dĺžka jazvy v cm bude pre potreby hodnotenia podľa tabuľky č. 4 zaokrúhľovaná podľa matematických pravidiel.

