
Pripoistenie kritických chorôb 
 
Každodenný stres, zlá životospráva, ale aj znečistené životné prostredie spôsobujú, že sme vystavení 
veľkému riziku ochorenia na tzv. civilizačné choroby. Hoci tieto choroby patria na Slovensku k významným 
príčinám úmrtí, riziko ochorenia si uvedomíme, až keď na niektorú z nich ochorie niekto z našich blízkych. 

Union vám ponúka možnosť pripoistenia kritických chorôb, ktoré kryje riziko ochorenia na tzv. civilizačné 
choroby. Toto pripoistenie slúži na pokrytie rôznych nákladov súvisiacich s ochorením, ako sú napr.: 

 náklady na uzdravenie a kúpeľnú liečbu 

 nadštandardná lekárska starostlivosť 

 zaistenie stálej ošetrovateľskej služby 

 strata príjmu zo zamestnania 

 nevyhnutná úprava bytu 

 liečebný pobyt doma alebo v zahraničí 
 
V prípade diagnostikovania niektorej z kritických chorôb zahrnutých do pripoistenia sa vám vyplatí 
dojednaná poistná suma. 

Union ponúka pripoistenie kritických chorôb – 19 chorôb, ktoré kryje tieto ochorenia a operácie: 
1. akútny infarkt myokardu 
2. náhla cievna mozgová príhoda 
3. rakovina 
4. zlyhanie obličiek 
5. strata zraku (slepota) 
6. strata sluchu (hluchota) 
7. demencia vrátane Alzheimerovej choroby 
8. Parkinsonova choroba 
9. skleróza multiplex 
10. nezhubný nádor mozgu 
11. encefalitída 
12. ochrnutie 
13. infekcia vírusom HIV následkom transfúzie krvi alebo transplantovania orgánu 
14. infekcia vírusom HIV pri výkone povolania 
15. závažné popáleniny 
16. transplantácia životne dôležitých orgánov 
17. operácia koronárnych artérií by-pass 
18. operácia srdcovej chlopne 
19. operácia aorty 

 

V ponuke Union je aj pripoistenie kritických chorôb – 32 chorôb, ktoré okrem vyššie uvedených 19 
kritických chorôb kryje naviac tieto ochorenia: 

20. apalický syndróm (bdelá kóma) 
21. aplastická anémia 
22. choroba postihujúca motorické neuróny 
23. kardiomyopatia 
24. kóma 
25. konečné štádium ochorenia pečene 
26. konečné štádium ochorenia pľúc 
27. bakteriálna alebo vírusová meningitída 
28. idiopatická / primárna pľúcna hypertenzia 
29. celková a nezvratná strata reči 
30. systémový Lupus Erythematosus 
31. reumatoidná artritída 
32. strata končatín 

 

K obom vyššie uvedeným pripoisteniam je možné dojednať si aj ďalšie pripoistenie kritických chorôb – 3 
choroby, ktoré tvoria doplnok k týmto pripoisteniam a dopĺňajú krytie o ďalšie závažné ochorenia, ktoré nie 
sú priamo život ohrozujúce. Jedná sa o tieto ochorenia a operáciu: 

A. rakovina in situ 
B. závažné zápalové ochorenie čreva 
C. koronárna angioplastika 


