kritické
choroby.
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Stanovenie poistného plnenia z poistenia kritických chorôb

Čo musí kritická choroba spĺňať
Poistné krytie sa vzťahuje na stanovenie diagnózy akejkoľvek kritickej choroby alebo výkon lekárskeho zákroku,
ktoré spĺňajú podmienky uvedené v Oceňovacej tabuľke (ďalej len „kritická choroba“). Kritická choroba musí byť
posúdená lekárom a potvrdená vyšetrením prostredníctvom objektívnych vyšetrovacích metód.
Ako stanovíme výšku poistného plnenia
Poistné plnenie stanovíme tak, že poistnú sumu vynásobíme ocenením podľa Oceňovacej tabuľky. Z poistenia
môže byť celkovo priznané poistné plnenie zodpovedajúce maximálne 100 % ocenenia. Ak by priznanie
poistného plnenia viedlo k porušeniu tejto podmienky, bude poistné plnenie zodpovedajúcim spôsobom znížené.
Čo rozumieme činnosťami bežného života
Činnosťami bežného života sa rozumie nasledujúcich 10 činností:
•

Stravovanie a pitný režim: naliatie tekutiny do pohára, umiestnenie jedla na tanier, jeho nakrájanie
na menšie porcie a konzumácia obvyklým spôsobom

•

Používanie toalety: včasné používanie toalety, vyprázdnenie sa, následná očista

•

Hygiena: umytie tváre a tela, umytie vlasov, česanie, ústna hygiena

•

Obliekanie a vyzliekanie: výber oblečenia, jeho oblečenie/vyzlečenie, obutie/vyzutie obuvi

•

Mobilita: zmena polohy, sedenie, státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine

•

Orientácia v prostredí: orientácia zrakom a sluchom, orientácia v čase a priestore

•

Starostlivosť o zdravie: dodržiavanie liečebného režimu, užívanie liekov, dodržiavanie diéty

•

Starostlivosť o domácnosť (iba pre vek nad 18 rokov): nakladanie s peniazmi, obsluha bežných
domácich spotrebičov, bežné nákupy

•

Sociálne aktivity: stanovenie a dodržiavanie denného programu, nadväzovanie kontaktov, vykonávanie
aktivít obvyklých veku a prostrediu (napr. vzdelávanie, zamestnanie, voľnočasové aktivity)

•

Komunikácia: dorozumievanie sa, porozumenie (ústne aj písomne)

Za neschopnosť zvládať činnosť bežného života považujeme, ak poistený ani s dostupným vybavením alebo
špeciálnymi pomôckami nie je schopný túto činnosť vykonať bez pomoci inej fyzickej osoby. Pri posudzovaní
vychádzame z platných právnych predpisov, hlavne zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (prípadne
zákona, ktorý ho v budúcnosti nahradí), prípadne z posudku nášho lekára.
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Oceňovacia tabuľka
Kritická choroba

aplastická
anémia
(dreňový útlm)

Ocenenie
v%

Definícia
Stanovenie diagnózy aplastickej anémie, ak sú poistenému aspoň
po dobu dvoch mesiacov pravidelne:
•

podávané imunosupresíva alebo

•

vykonávané krvné transfúzie.

100

Stanovenie diagnózy cievnej mozgovej príhody, ak:
cievna mozgová
príhoda
(mozgová
mŕtvica)

•

choroba spôsobí neurologické poškodenie trvajúce aspoň tri
mesiace a

•

zobrazovacími metódami, ktoré sú v týchto prípadoch obvykle
používané [napr. vyšetrením počítačovou tomografiou (CT) alebo
magnetickou rezonanciou (MR)], je potvrdené poškodenie mozgu.

100

Stanovenie prítomnosti vírusu HIV alebo jeho protilátok v krvi, ak:

HIV
(vírus ľudskej
imunitnej
nedostatočnosti)

•

k nákaze došlo po začiatku poistenia, a to výlučne krvnou
transfúziou, pri výkone povolania, pri poskytovaní prvej pomoci,
pri fyzickom napadnutí alebo pri náhodnom poranení nakazenou
injekčnou ihlou (napríklad pri náhodnom kontakte s injekčnou ihlou
odhodenou na verejnom priestranstve) a

•

najneskôr do piatich dní po udalosti, pri ktorej k nákaze došlo
(s výnimkou krvnej transfúzie), je vykonaný test na prítomnosť HIV
protilátok s negatívnym výsledkom a následne najneskôr
do šiestich mesiacov po udalosti je vykonaný opakovaný test
s pozitívnym výsledkom.

100

Za kritickú chorobu nepovažujeme prítomnosť vírusu HIV alebo jeho
protilátok, ak k nákaze došlo pri pohlavnom styku (s výnimkou vyššie
uvedeného fyzického napadnutia) alebo pri aplikácii omamných
alebo psychotropných látok.
Stanovenie diagnózy nezhubného nádoru mozgových nervov,
mozgovomiechového tkaniva alebo obalov, ak:
•

nezhubný nádor
mozgu alebo
miechy

histologicky alebo zobrazovacími metódami, ktoré sú v týchto
prípadoch obvykle používané (napríklad CT alebo MR), je
potvrdená prítomnosť nádoru a

100

•

nádor (celý alebo jeho časť) je odstránený operačne alebo

•

ak jeho odstránenie nie je lekársky odporučené, spôsobuje trvalé
neurologické poškodenie.

Za kritickú chorobu nepovažujeme stanovenie diagnózy nezhubného
nádoru hypofýzy (podmozgovej žľazy).
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Kritická choroba

Ocenenie
v%

Definícia
Vykonanie:

operácia srdca
alebo ciev

pľúcna
hypertenzia

•

náhrady časti hrudnej alebo brušnej aorty z dôvodu choroby,

•

náhrady srdcovej chlopne operačne cez otvorený hrudník z dôvodu
choroby alebo

•

koronárneho bypassu operačne cez otvorený hrudník z dôvodu
ischemickej srdcovej choroby.

Stanovenie diagnózy pľúcnej artériovej hypertenzie, ak je stav
hodnotený aspoň stupňom III podľa medzinárodne uznávanej
klasifikácie závažnosti srdcového zlyhania NYHA.

100

100

Stanovenie diagnózy zhubného nádoru, ak je jeho prítomnosť
potvrdená histologicky. Za kritickú chorobu považujeme aj zhubný
nádor lymfatického alebo krvotvorného tkaniva.
rakovina

roztrúsená
skleróza
(skleróza
multiplex)

Za kritickú chorobu sa nepovažuje zhubné nádorové ochorenie
kože (s výnimkou melanómu a melanoblastómu), prvé štádium
Hodgkinovej choroby, nerozvinuté malígne (zhubné) zmeny
odstrániteľné chirurgicky bez ďalšej onkologickej liečby ani karcinóm
in situ odstrániteľný bez ďalšej onkologickej liečby.

100

Stanovenie diagnózy roztrúsenej sklerózy, ak:
•

zobrazovacími metódami, ktoré sú v týchto prípadoch používané
(napr. MR), je potvrdené poškodenie mozgu a miechy a

•

stav je hodnotený aspoň stupňom 4 podľa medzinárodne
uznávanej klasifikácie postihnutia roztrúsenou sklerózou EDSS.

100

Stanovenie diagnózy akútneho infarktu myokardu, ktorý je
preukázaný vzostupom/poklesom srdcových biomarkerov a súčasne:
srdcový infarkt

transplantácia
životne
dôležitého
orgánu

100

•

sú preukázané nové zmeny na elektrokardiograme (EKG) alebo

•

je preukázaná prítomnosť krvnej zrazeniny v koronárnej (vencovitej)
tepne.

Vykonanie transplantácie srdca, pľúc (aspoň jednej strany), obličky,
pečene, tenkého čreva, pankreasu (podžalúdkovej žľazy) alebo
kostnej drene.
Za kritickú chorobu považujeme tiež, ak je poistený zaradený
na čakaciu listinu na transplantáciu niektorého z vyššie uvedených
orgánov.
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Kritická choroba

Ocenenie
v%

Definícia
Stanovenie:

zlyhanie životne
dôležitých
orgánov

iná závažná
choroba

•

akútneho fulminantného zlyhania pečene (za kritickú chorobu
nepovažujeme zlyhanie pečene spôsobené aplikáciou omamných
alebo psychotropných látok alebo konzumáciou alkoholu),

•

trvalého zlyhania obidvoch obličiek, ktoré vyžaduje pravidelnú
dialýzu (trvalé zlyhanie je možné posúdiť najskôr po uplynutí troch
mesiacov) alebo

•

100

chronické srdcové zlyhanie, ak je po dobu aspoň troch mesiacov:
•

stav hodnotený stupňom III podľa medzinárodne uznávanej
klasifikácie závažnosti srdcového zlyhania NYHA a

•

ejekčná frakcia (čerpacia funkcia srdca) je nižšia alebo
rovná 30%.

Stanovenie diagnózy akejkoľvek vyššie neuvedenej choroby, ak táto
choroba spôsobí trvalé poškodenie zdravia, kvôli ktorému nie je
poistený schopný zvládnuť 2 činnosti bežného života.

25

Stanovenie diagnózy akejkoľvek vyššie neuvedenej choroby, ak táto
choroba spôsobí trvalé poškodenie zdravia, kvôli ktorému nie je
poistený schopný zvládnuť 3 alebo 4 činnosti bežného života (ak je
poistený mladší ako 18 rokov, tak 3 činnosti bežného života).

50

Stanovenie diagnózy akejkoľvek vyššie neuvedenej choroby, ak táto
choroba spôsobí trvalé poškodenie zdravia, kvôli ktorému nie je
poistený schopný zvládnuť aspoň 5 činností bežného života (ak je
poistený mladší ako 18 rokov, tak aspoň 4 činnosti bežného života).

100

Doručovacia adresa:
P. O. Box 19
840 00 Bratislava

+421 800 900 888
info@simpleapoistovna.sk
www.simpleapoistovna.sk

Sídlo: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, Česká republika
IČ 07880014, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 24193.

