
C00-C14

C15-C26

C30-C39

C40-C41

C43-C44 

C45-C49

C50

C51-C58

C64-C68

C69-C72 

C73-C75 

C76-C80 

 

C81-C96

C97

Poistenie onkologickej choroby
Diagnózy a poistné plnenie

EXTRA PRE ŽENY
Zhubné nádory (tabuľka 1)

Diagnózy
Poistné 
plnenie

Spôsob 
plnenia*

Pokračuje platnosť 
poistenia**

pera, ústna dutina, hltan 

tráviace orgány

dýchacie a vnútrohrudníkové orgány

kosti a kĺbové chrupky končatín

melanóm a iné zhubné nádory kože –  

C43 od vyššieho štádia ako IA***

mezotel a mäkké tkanivo

prsník

ženské pohlavné orgány

močová sústava

oko, mozog a iné časti centrálneho 

nervového systému

štítna žľaza a iné žľazy s vnútorným  

vylučovaním

zhubné nádory nepresne určených,  

sekundárnych a nešpecifikovaných  

lokaliozacií

lymfatické, krvotvorné a príbuzné tkanivo

zhubné nádory s viacnásobným primárnym 

výskytom na rozličných miestach

až do 135  % 

až do 135  %

až do 135  %

až do 135  %

až do 135  % 

až do 135  %

až do 135  %

až do 135  %

až do 135  %

až do 135  % 

až do 135  % 

až do 135  % 

 

až do 135  %

až do 135  %

Postupné

Postupné

Postupné

Postupné

Postupné 

Postupné

Postupné

Postupné

Postupné

Postupné

 

Postupné

 

Postupné 

 

Postupné

Postupné

nie

nie

nie

nie

nie 

nie

nie

nie

nie

nie 

nie 

nie 

 

nie

nie



C43

D05

D06

D07.0

D07.3 

 

D27

D33 

D34

Poistenie onkologickej choroby
Diagnózy a poistné plnenie

EXTRA PRE ŽENY
Vybrané zhubné, nezhubné a neinvazívne nádory (tabuľka 2)

Diagnózy
Poistné 
plnenie

Spôsob 
plnenia*

Pokračuje platnosť 
poistenia**

zhubný melanóm kože – v štádiu IA***

karcinóm in situ prsníka

karcinóm in situ krčka maternice

karcinóm in situ endometria

karcinóm in situ iných a nešpecifikovaných 

ženských pohlavných orgánov 

(vaječník, vajcovod)

nezhubný nádor vaječníka

nezhubný nádor mozgu a iných častí 

centrálneho nervového systému

nezhubný nádor štítnej žľazy

10 %

10 %

10 %

10 %

10 % 

 

10 %

40 % 

10 %

áno 

áno 

áno 

áno 

áno 

 

áno

áno 

áno

Jednorazové

Jednorazové

Jednorazové

Jednorazové

Jednorazové 

 

Jednorazové

Jednorazové 

Jednorazové

*Spôsob plnenia

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 jednorazovo vyplatené poistné plnenie?

Percentuálna časť poistnej sumy (od 10 až 40 %) je 
vyplatená jednorazovo pri diagnostikovaní nezhubného, 
neinvazívneho (in situ) alebo vybraného zhubného nádoru 
podľa tabuľky č. 2. Poistenie naďalej pokračuje a v prípade 
diagnostikovania zhubného nádoru vám bude vyplatená 
ďalšia percentuálna časť poistnej sumy podľa tabuľky č. 1.



Čo znamená, či poistenie pokračuje po plnení?

Ak sa v tabuľke nachádza odpoveď „áno“, znamená to,  
že poistenie trvá aj po tom, čo bola časť poistného 
plnenia za nezhubný, neinvazívny (in situ) alebo 
vybraný zhubný nádor podľa tabuľky č. 2 už 
vyplatená, zväčša pri jednorazovom plnení.

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

 
***Štádium ochorenia

Popis štádia nádoru je uvedený podľa Medzinárodnej 
klasifikácie zhubných nádorov (TNM).

Poistenie onkologickej choroby
Diagnózy a poistné plnenie

**Pokračuje platnosť poistenia



C00-C14

C15-C26

C30-C39

C40-C41

C43-C44 

C45-C49

C50

C60-C63 

C64-C68

C69-C72 

C73-C75 

C76-C80 

C81-C96

C97

Poistenie onkologickej choroby
Diagnózy a poistné plnenie

EXTRA PRE MUŽOV
Zhubné nádory (tabuľka 1)

Diagnózy
Poistné 
plnenie

Spôsob 
plnenia*

Pokračuje platnosť 
poistenia**

pera, ústna dutina, hltan 

tráviace orgány

dýchacie a vnútrohrudníkové orgány

kosti a kĺbové chrupky končatín

melanóm a iné zhubné nádory kože -  

C43 od vyššieho štádia ako IA***

mezotel a mäkké tkanivo

prsník

mužské pohlavné orgány – C61 štádium 

T2NOMO a vyššie podľa TNM***

močová sústava

oko, mozog a iné časti centrálneho 

nervového systému

štítna žľaza a iné žľazy s vnútorným vylučovaním

zhubné nádory nepresne určených,  

sekundárnych a nešpecifikovaných  

lokaliozacií

lymfatické, krvotvorné a príbuzné tkanivo

zhubné nádory s viacnásobným primárnym 

výskytom na rozličných miestach

až do 135  % 

až do 135  %

až do 135  %

až do 135  %

až do 135  % 

až do 135  %

až do 135  %

až do 135  % 

až do 135  %

až do 135  % 

až do 135  %

až do 135  % 

 

až do 135  %

až do 135  %

Postupné

Postupné

Postupné

Postupné

Postupné 

Postupné

Postupné

Postupné 

Postupné

Postupné

 

Postupné

Postupné 

 

Postupné

Postupné

nie

nie

nie

nie

nie 

nie

nie

nie 

nie

nie 

nie

nie 

 

nie

nie



C43

D05

C61 

D07.6 

D29.2

D33 

D34 

Poistenie onkologickej choroby
Diagnózy a poistné plnenie

EXTRA PRE MUŽOV
Vybrané zhubné, nezhubné a neinvazívne nádory (tabuľka 2)

Diagnózy
Poistné 
plnenie

Spôsob 
plnenia*

Pokračuje platnosť 
poistenia**

zhubný melanóm kože – v štádiu IA***

karcinóm in situ prsníka

zhubný nádor prostaty – štádium nižšie ako 

T2NOMO podľa klasifikácie TNM (T1a, T1b, T1c)***

karcinóm in situ iných nešpecifikovaných 

mužských pohlavných orgánov

nezhubný nádor semenníkov

nezhubný nádor mozgu a iných častí 

centrálneho nervového systému

nezhubný nádor štítnej žľazy

10 %

10 %

10 % 

10 % 

10 %

40 % 

10 %

áno 

áno 

áno 

áno 

áno

áno 

áno 

Jednorazové

Jednorazové

Jednorazové 

Jednorazové 

Jednorazové

Jednorazové

 

Jednorazové

*Spôsob plnenia

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 jednorazovo vyplatené poistné plnenie?

Percentuálna časť poistnej sumy (od 10 až 40 %) je 
vyplatená jednorazovo pri diagnostikovaní nezhubného, 
neinvazívneho (in situ) alebo vybraného zhubného nádoru 
podľa tabuľky č. 2. Poistenie naďalej pokračuje a v prípade 
diagnostikovania zhubného nádoru vám bude vyplatená 
ďalšia percentuálna časť poistnej sumy podľa tabuľky č. 1.



Čo znamená, či poistenie pokračuje po plnení?

Ak sa v tabuľke nachádza odpoveď „áno“, znamená to,  
že poistenie trvá aj po tom, čo bola časť poistného 
plnenia za nezhubný, neinvazívny (in situ) alebo 
vybraný zhubný nádor podľa tabuľky č. 2 už 
vyplatená, zväčša pri jednorazovom plnení.

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

 
***Štádium ochorenia

Popis štádia nádoru je uvedený podľa Medzinárodnej 
klasifikácie zhubných nádorov (TNM).

Poistenie onkologickej choroby
Diagnózy a poistné plnenie

**Pokračuje platnosť poistenia




