PRIPOISTENIA K RIZIKOVÉMU ŽIVOTNÉMU POISTENIU
UNIRISK
Pripoistenie kritických chorôb
Pripoistenie kritických chorôb kryje riziko ochorenia na tzv. civilizačné choroby
•

v prípade diagnostikovania niektorej z kritických chorôb zahrnutých do pripoistenia sa
poistenému vyplatí dojednaná poistná suma pre prípad kritických chorôb;

•

je možné dojednať pripoistenie kritických chorôb – 19 chorôb alebo pripoistenie
kritických chorôb – 32 chorôb;

•

k vyššie uvedeným pripoisteniam možno ešte dojednať pripoistenie kritických chorôb –
3 choroby.

Pripoistenie úrazu a choroby
Pripoistenie úrazu a choroby obsahuje tieto riziká:
•

v prípade úmrtia poisteného v dôsledku úrazu bude oprávnenej osobe vyplatená
dojednaná poistná suma pre prípad smrti poisteného v dôsledku úrazu. Ak sa jedná
o poistenie s bežne plateným poistným, príčinou úrazu je dopravná nehoda a smrť nastane
najneskôr do troch rokov od úrazu, bude oprávnenej osobe vyplatený dvojnásobok
dojednanej poistnej sumy pre prípad smrti poisteného v dôsledku úrazu;

•

v prípade trvalých následkov úrazu bez progresie bude poistenému vyplatené také
percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu, ktoré zodpovedá percentuálnemu
rozsahu trvalých následkov úrazu podľa lekárskeho ohodnotenia;

•

v prípade trvalých následkov úrazu s progresiou 450 bude poistenému s vážnejšími
následkami úrazu vyplatené vyššie poistné plnenie - až do výšky 450% z poistnej sumy pre
prípad trvalých následkov úrazu. Výška poistného plnenia sa určí percentuálne z poistnej
sumy dojednanej pre prípad trvalých následkov úrazu v závislosti od rozsahu trvalých
následkov;

•

v prípade maximálnej ochrany bude poistenému vyplatená poistná suma pre maximálnu
ochranu, ak percentuálny rozsah trvalých následkov úrazu podľa lekárskeho ohodnotenia
je väčší alebo rovný 50%;

•

v prípade, že dôjde k úrazu, ktorého čas nevyhnutného liečenia dosiahne aspoň 15
kalendárnych dní, poistenému bude vyplatená denná dávka za každý deň doby
nevyhnutného liečenia úrazu;

•

v prípade hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu alebo choroby bude poistenému
vyplatená suma dennej kompenzácie za každý kalendárny deň, počas ktorého bol poistený
hospitalizovaný. V prípade poistenia s bežne plateným poistným a hospitalizácie
v dôsledku úrazu bude poistenému vyplatená suma dvojnásobku dennej kompenzácie;

•

v prípade práceneschopnosti v dôsledku úrazu alebo choroby bude poistenému
vyplatená denná kompenzácia od určitého dňa práceneschopnosti (t.j. po uplynutí
karenčnej doby, ktorá bola dojednaná v poistnej zmluve).

Individuálne zdravotné pripoistenie
Individuálne zdravotné pripoistenie zabezpečuje poisteného v týchto prípadoch:
•
z pripoistenia chirurgických zákrokov bude poistenému vyplatené plnenie za chirurgický
zákrok, ktorý podstúpil v dôsledku choroby alebo úrazu. Výška poistného plnenia bude
určená ako percento poistnej sumy, ktorá je dojednaná pre toto pripoistenie. Percentuálna
výška plnenia za jednotlivé chirurgické zákroky je uvedená v Tabuľke oceňovania
chirurgických zákrokov dospelých poistených osôb.
Pripoistenie invalidity
•
v prípade, že bude poistený uznaný invalidným s poklesom schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, bude mu

•

z pripoistenia invalidity nad 40 % s výplatou poistnej sumy vyplatená dojednaná
poistná suma;
v prípade, že bude poistený uznaný invalidným s poklesom schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, bude mu
z pripoistenia invalidity nad 70 % s výplatou poistnej sumy vyplatená dojednaná
poistná suma a z pripoistenia invalidity nad 70 % s výplatou dôchodku sa mu bude
vyplácať dojednaný ročný dôchodok za každý poistný rok, v ktorom bude invalidný
s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so
zdravou fyzickou osobou.

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidity
•
v prípade priznania invalidity poisteného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa platných predpisov
o sociálnom poistení bude poistník oslobodený od platenia poistného.
Pripoistenie detí – pripoistenie úrazu a choroby
Riziko vzniku úrazu u detí patrí k jedným z najvyšších. Pripoistenie úrazu a choroby detí kryje
tieto riziká – trvalé následky úrazu, čas nevyhnutného liečenia úrazu a hospitalizácia v dôsledku
úrazu alebo choroby.
•
nároky z pripoistenia trvalých následkov úrazu poisteného dieťaťa bez progresie
a z pripoistenia trvalých následkov úrazu poisteného dieťaťa s progresiou 450 sú
rovnaké ako pre poisteného tak ako sú popísané vyššie s tým rozdielom, že naviac
v prípade smrti poisteného dieťaťa v dôsledku úrazu bude oprávnenej osobe vyplatená
suma 500 EUR;
•

nároky z ostatných rizík pripoistenia úrazu a choroby detí (čas nevyhnutného liečenia
úrazu poisteného dieťaťa a hospitalizácia poisteného dieťaťa v dôsledku úrazu
alebo choroby) sú rovnaké ako pre poisteného uvedené vyššie.

Pripoistenie detí – pripoistenie chirurgických zákrokov
•

z pripoistenia chirurgických zákrokov bude poistenému dieťaťu vyplatené plnenie za
chirurgický zákrok, ktorý podstúpilo v dôsledku choroby alebo úrazu. Výška poistného
plnenia bude určená ako percento poistnej sumy, ktorá je dojednaná pre toto pripoistenie.
Percentuálna výška plnenia za jednotlivé chirurgické zákroky je uvedená v Tabuľke
oceňovania chirurgických zákrokov poistených detí.

Pripoistenie detí – pripoistenie kritických chorôb
•

v prípade diagnostikovania niektorej z kritických chorôb zahrnutých do pripoistenia sa
poistenému dieťaťu vyplatí dojednaná poistná suma pre prípad kritických chorôb detí.

