
Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv 
a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných podmienok pre
komplexné individuálne zdravotné poistenie Zdravie Maxi (VPP ZM).

O aký typ poistenia ide?
Individuálne zdravotné poistenie Zdravie Maxi poskytuje krytie v prípade vzniku choroby alebo úrazu.

Individuálne zdravotné poistenie Zdravie Maxi 
Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051 Produkt: IZP Zdravie Maxi

Čo je predmetom poistenia ?

Predmetom poistenia môžu byť tieto riziká:

✔ Denná kompenzácia za hospitalizáciu
✔ Trvalé následky úrazu – s maximálnou ochranou

a/alebo s progresiou
✔ Náklady na zásah Horskej záchrannej služby
✔ Smrť poisteného v dôsledku úrazu
✔ Doplatok za lieky
✔ Doplatok za zdravotnícke pomôcky
✔ Doplatok za okuliare a optické pomôcky
✔ Cestovné náklady pri hospitalizácii
✔ Náklady za nadštandardnú nemocničnú izbu
✔ Náklady za jednodňovú zdravotnú starostlivosť
✔ Zvýšené náklady pri hospitalizácii dieťaťa
✔ Náklady za stomatologickú zdravotnú

starostlivosť v dôsledku úrazu
✔ Liečebné náklady v zahraničí
✔ Náklady na technickú pomoc v prípade

záchrannej akcie v zahraničí
✔ Ľahký prístup k vyšetreniu
✔ Preventívne prehliadky
✔ Chirurgické zákroky
✔ Diagnostikovanie kritickej choroby
✔ Denná kompenzácia v prípade

práceneschopnosti

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade 
s platnými poistnými podmienkami a poistnou zmluvou,
do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Dojednané poistenia sú menovite uvedené 
v poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?

✖   Poistenie nie je možné dojednať osobe, ktorá patrí medzi nepoistiteľné
osoby v súlade s platnými poistnými podmienkami. 

✖   Ochorenie, následok úrazu alebo zmena zdravotného stavu, ktoré
vznikli pred uzavretím poistnej zmluvy, pokiaľ uvedené skutočnosti
neboli uvedené v zdravotnom dotazníku pri dojednávaní poistenia.

✖   Plánovaná, preventívna, nadštandardná zdravotná starostlivosť 
a doplnková zdravotná starostlivosť (rehabilitácia, fyzioterapia, kúpeľná
liečba) a náklady na choroby už existujúce v čase uzavierania poistenia
v prípade poistenia liečebných nákladov v zahraničí.

✖   Infekčné choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu, mozgová
cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade úrazového poistenia.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Úrazy alebo zmeny zdravotného stavu, ktoré vznikli:

!    počas čakacej doby, ktorá je uvedená v poistných podmienkach
!    v súvislosti s konaním, ktorým poistený porušil právne predpisy, príkazy 

a zákazy
!    v súvislosti s vykonávaním rizikových činností a športov, ktoré sú

vymenované v poistných podmienkach
!    v dôsledku užitia omamných alebo návykových látok
!    v dôsledku psychickej choroby
!    v súvislosti so zdravotníckymi výkonmi poskytnutými na vlastnú žiadosť 
!    v súvislosti s výkonmi, ktoré nemajú liečebný účel 
!    v dôsledku vedomého nedodržiavania pokynov ošetrujúceho lekára
!    v súvislosti s liečbou obezity
!    v súvislosti s liečbou neplodnosti
!    úmyselným sebapoškodením

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných podmienkach.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré vznikli na území v súlade s územnou platnosťou vymedzenou v poistných podmienkach pre jed-
notlivé poistenia, t. j. územie Slovenskej republiky, územie členských štátov EU alebo územie Európy vrátane ďalších štátov mimo geo-
grafického vymedzenia Európy menovite uvedených v poistných podmienkach alebo územie celého sveta. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Poistník je povinný zaplatiť poistné za prvé poistné obdobie pri uzavretí poistenia, najneskôr však v deň, ktorý je uvedený v poistnej zmluve
ako deň začiatku poistenia. Bežné poistné je splatné v prvý deň poistného obdobia.
Poistné sa platí opakovane počas poistnej doby za poistné obdobie uvedené v poistnej zmluve (bežné poistné). Poistným obdobím 
je mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok. Poistné obdobie je vyznačené v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?

➜    Pravdivo a úplne odpovedať na otázky poisťovateľa pred uzavretím poistenia.
➜   Platiť poistné vo výške a v termínoch dohodnutých v poistnej zmluve.
➜   Pri vzniku choroby alebo pri úraze vyhľadať lekárske ošetrenie a dodržiavať pokyny lekára.
➜   Na požiadanie poisťovateľa zbaviť mlčanlivosti svojich lekárov a zdravotnícke zariadenia a súhlasiť s poskytnutím informácií 

a dokladov súvisiacich s poistením a šetrením poistnej udalosti.
➜   V prípade poistnej udalosti predložiť poisťovateľovi lekárske správy a iné doklady, ktoré potvrdzujú vznik poistnej udalosti a prípadnú

výšku uhradených nákladov. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?

Poistenie môžete vypovedať vy alebo poisťovateľ písomne do dvoch mesiacov po jeho uzavretí. Môžete sa tiež s poisťovateľom dohodnúť
na ukončení zmluvy k dátumu, s ktorým obe strany súhlasia. Poistenie môžete vypovedať 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
Podrobnejšie informácie nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach pre komplexné individuálne zdravotné poistenie
Zdravie Maxi.

Kedy začína a končí krytie?

Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, ak bolo uhradené poistné včas a v plnej výške. 
Poistenie končí: 

➤   uplynutím poistnej doby 
➤   dňom úmrtia poisteného
➤   z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku (napr. pre neplatenie poistného).

53-PZT29_IPID.qxp_Sestava 1  1.2.18  10:58  Stránka 2




