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Čo znamená postupné vyplácanie poistného plnenia?

Poistná suma je vyplácaná postupne podľa toho 
akú liečbu podstúpite a to nasledovne:

diagnostikovanie onkologického ochorenia – 
40 % z poistnej sumy; 

operácia – 20 % z poistnej sumy;

chemoterapia – do 25 % z poistnej sumy  
(5 % za každý cyklus, maximálne 5 cyklov);

rádioterapia – do 25 % z poistnej sumy  
(5 % za každý cyklus, maximálne 5 cyklov);

rekonvalescencia – do 15 % z poistnej sumy  
(5 % za každý mesiac, maximálne 3 mesiace);

recidíva – 10 % z poistnej sumy;

paliatívna starostlivosť – rozdiel medzi už vyplateným 
poistným plnením a dojednanou poistnou sumou.

Vyplácanie poistného plnenia je nezávislé od absolvovania a 
poradia jednotlivých druhov liečby okrem rekonvalescencie, 
za ktorú vám bude vyplatená prislúchajúca časť poistného 
plnenia iba ak absolvujete chemoterapiu a/alebo rádioterapiu.

 
 

Čo znamená, či poistenie pokračuje po plnení?

Ak sa v tabuľke nachádza „nie“, znamená to, že 
poistenie zaniká a poistné plnenie sa postupne 
vypláca podľa absolvovanej liečby. 
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Čo znamená postupné vyplácanie poistného plnenia?

Poistná suma je vyplácaná postupne podľa toho 
akú liečbu podstúpite a to nasledovne:

diagnostikovanie onkologického ochorenia – 
40 % z poistnej sumy; 

operácia – 20 % z poistnej sumy;

chemoterapia – do 25 % z poistnej sumy  
(5 % za každý cyklus, maximálne 5 cyklov);

rádioterapia – do 25 % z poistnej sumy  
(5 % za každý cyklus, maximálne 5 cyklov);

rekonvalescencia – do 15 % z poistnej sumy  
(5 % za každý mesiac, maximálne 3 mesiace);

recidíva – 10 % z poistnej sumy;

paliatívna starostlivosť – rozdiel medzi už vyplateným 
poistným plnením a dojednanou poistnou sumou.

Vyplácanie poistného plnenia je nezávislé od absolvovania a 
poradia jednotlivých druhov liečby okrem rekonvalescencie, 
za ktorú vám bude vyplatená prislúchajúca časť poistného 
plnenia iba ak absolvujete chemoterapiu a/alebo rádioterapiu.

Čo znamená, či poistenie pokračuje po plnení?

Ak sa v tabuľke nachádza „nie“, znamená to, že 
poistenie zaniká a poistné plnenie sa postupne 
vypláca podľa absolvovanej liečby. 
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