
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE OVERENIA STANOVENEJ DIAGNÓZY K 
VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY 

(OD POCH/0818) 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 
Pre poistenie Overenia stanovenej diagnózy, ktoré dojednáva Poisťovateľ, platia Všeobecné 
poistné podmienky pre poistenie onkologickej choroby VPP POCH/0818 (ďalej „VPP POCH“), 
tieto Osobitné dojednania pre poistenie overenia stanovenej diagnózy k Všeobecným poistným 
podmienkam poistenia  onkologickej choroby (ďalej „OD POCH“) a ustanovenia Poistnej zmluvy. 
  
Článok 2 
Výklad pojmov 
Okrem výkladu pojmov vo VPP POCH platí pre účely týchto OD POCH nasledujúci výklad pojmov: 
 
Partner - je spoločnosť, ktorá zabezpečuje v mene Poisťovateľa nezávislé overenie správnosti 
stanovenej diagnózy a posúdenie navrhnutej liečby (ďalej len“ overenie diagnózy“) 
prostredníctvom tímu odborných lekárov na špecializovaných zahraničných  klinikách.  
 
Lokálny partner – spoločnosť, ktorá  v mene Partnera zabezpečuje služby overenia diagnózy 
a posúdenia navrhnutej liečby. 
 
Článok 3 
Predmet a rozsah poistenia, poistené osoby 
1. Poistený a/alebo poistené dieťa má právo na nezávislé overenie diagnózy a navrhnutej liečby 
onkologickej choroby, ktoré zabezpečuje Partner.  
2. Overenie diagnózy sa vzťahuje na všetky onkologické choroby diagnostikované poistenému 
a/alebo každému poistenému dieťaťu počas poistnej doby a po uplynutí čakacej  doby.  
 
Článok 4 
Poistná udalosť 
1. Poistnou udalosťou je diagnostikovanie akejkoľvek onkologickej choroby poistenému a/alebo 
poistenému dieťaťu počas poistnej doby a po uplynutí čakacej doby, ak sú súčasne splnené 
nasledovné podmienky: 

a) diagnóza onkologickej choroby je stanovená a je uvedená v zdravotnej dokumentácii 
poisteného a/alebo poisteného dieťaťa,   

b) poistenému a/alebo poistenému dieťaťu bola v súvislosti s onkologickou chorobou 
poskytnutá zdravotná starostlivosť počas posledných 12 mesiacov.  
2. Dátumom vzniku poistnej udalosti je dátum prvého diagnostikovania onkologickej choroby, 
ktorý je uvedený v zdravotnej dokumentácii poisteného.   

 
Článok 5 
Poistné plnenie 
1. V prípade vzniku poistnej udalosti, za splnenia podmienok uvedených v týchto OD POCH, má  

poistený a  poistené dieťa nárok na overenie diagnózy a posúdenie navrhnutej liečby 
onkologickej choroby.  



 

2. Partner v spolupráci s poisteným zabezpečí získanie zdravotnej dokumentácie poisteného 
a/alebo poisteného dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre overenie diagnózy a posúdenie 
navrhnutej liečby. 

3. Poistený si vyberie z ponuky Partnerom doporučených zahraničných kliník, ktoré sa 
špecializujú na príslušnú onkologickú chorobu. 

4. Partner zabezpečí odborné posúdenie správnosti stanovenej diagnózy a navrhnutej liečby na 
základe zdravotnej dokumentácie poisteného a/alebo poisteného dieťaťa tímom odborných 
lekárov z kliniky, ktorú  si  vybral poistený.  

5. Výsledok overenia diagnózy a posúdenia navrhnutej liečby bude poistenému a jeho 
ošetrujúcemu lekárovi doručený kuriérom formou písomnej správy v slovenskom jazyku do 
15 pracovných dní od dňa, kedy bola Partnerovi doručená zdravotná dokumentácia 
poisteného a/alebo poisteného dieťaťa. 
 

Článok 6 
Vylúčenia z poistného krytia 
Overenie diagnózy nie je možné poskytnúť: 
1. v akútnom stave bezprostredného ohrozenia života poisteného, ktorý si vyžaduje urgentnú 

zdravotnú starostlivosť,    
2. pred stanovením diagnózy, 
3. ak poistenému a/alebo poistenému dieťaťu nebola poskytnutá v súvislosti s onkologickou 

chorobou zdravotná starostlivosť ošetrujúcim lekárom v posledných 12 mesiacoch, 
4. ak je z objektívnych dôvodov pre overenie diagnózy nevyhnutná osobná zdravotná prehliadka  

poisteného. 
 

Článok 7 
Hlásenie poistnej udalosti 
1. O overenie diagnózy môže poistený požiadať telefonicky na zákazníckom centre lokálneho 

partnera.  
2. Pre účely poistného plnenia je poistený povinný poskytnúť súčinnosť pri: 

a) získaní informácií o svojom zdravotnom stave a všetkých relevantných podkladov zo 
zdravotnej dokumentácie týkajúcich sa overovanej diagnózy vrátane kópií lekárskych 
správ, výsledkov laboratórnych a diagnostických vyšetrení, snímkov (RTG, CT, MRI) a 
záznamov, 

b) výbere zahraničnej kliniky z ponuky Partnera. 
3. Bez poskytnutia súčinnosti a predloženia potrebných dokladov nie je možné poskytnúť 

poistné plnenie.  
4. Náklady na zaobstaranie požadovaných dokladov znáša poistený v plnom rozsahu.   

 
Článok 8 
Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení týchto OD POCH sa možno v Poistnej zmluve odchýliť s výnimkou článkov č.1 

a 8.  
2. Tieto osobitné dojednania nadobúdajú účinnosť dňom 20.08.2018. 

 
 
 


