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Potvrdenie diagnózy (vážnej choroby)   

Pokyny pre poisteného:
1. Ak bolo dohodnuté pripoistenie vážnych chorôb, vyplňte prosím prednú stranu tlačiva a zadnú stranu tlačiva predložte na vyplnenie ošetrujúcemu lekárovi — špecialistovi  

(t. j. lekárovi, u ktorého bol, alebo je poistený pre nižšie uvedenú diagnózu sledovaný). Prosíme taktiež o predloženie fotokópií lekárskych správ týkajúcich sa hlásenej vážnej 
choroby. Ak nepostačuje miesto na tomto tlačive, rozpíšte požadované údaje v osobitnej prílohe. 

2. V prípade, ak medzi poisťovňou a zdravotníckym zariadením/lekárom nie je uzatvorená zmluva, uhraďte honorár za vypísanie tlačiva lekárovi. Prijatie sumy lekár potvrdí vystavením 
potvrdenky, ktorú priložte k oznámeniu. Za vypísanie tohto tlačiva ČSOB Poisťovňa, a.s. hradí honorár podľa aktuálneho sadzobníka (max. 5 Eur).  

Čísla všetkých poistných zmlúv z ktorých si nárokujete poistné plnenie v  ČSOB Poisťovni, a.s.

Osobné údaje poisteného
Meno a priezvisko, titul Rodné číslo Telefón

Korešpondenčná adresa: ulica a popisné číslo, obec PSČ E-mail

Meno a priezvisko, titul zákonného zástupcu (vyplňte len v prípade, ak je poistený neplnoletý) Rodné číslo

Korešpondenčná adresa zákonného zástupcu: ulica a popisné číslo, obec (vyplňte len v prípade, ak je poistený neplnoletý) PSČ Telefón domov (mobilný telefón)

Osobné údaje splnomocnenej osoby*
Meno a priezvisko, titul Rodné číslo

Korešpondenčná adresa PSČ Telefón domov (mobilný telefón)

* Vyplňte len v prípade, ak tlačivo predkladá osoba, ktorú poistený písomne splnomocnil k tomu, aby v jeho mene oznámila poisťovateľovi vznik poistnej udalosti. Plná moc musí byť predložená poisťovateľovi.

Zdravotné údaje poisteného
Kedy sa prejavili prvé príznaky choroby (aspoň približne)?

Dňa                                                2  0

Uveďte príznaky

Kedy Vám bola prvýkrát oznámená diagnóza choroby /vykonaná 
operácia vencovitých tepien / došlo ku zaradeniu na čakaciu listinu?

Dňa                                                2  0

Názov choroby / druh operácie / čakacia listina

Uveďte názov a adresu zdravotníckeho zariadenia a meno lekára (lekárov), ktorý stanovil diagnózu choroby / vykonal operáciu / zaradenie na čakaciu listinu

Kde je v súčasnosti vedená zdravotná dokumentácia týkajúca sa choroby / operácie / zaradenia na čakaciu listinu? Uveďte názov a adresu zdravotníckeho zariadenia a meno lekára (lekárov).

Identifikácia osoby, ktorej bude vyplatené poistné plnenie  vypĺňa pracovník ČSOB Poisťovne, a.s. v prípade, ak výška 
sumy poistného plnenia bude od hodnoty 7000 EUR

Meno a priezvisko príjemcu plnenia                                                                                      Rodné číslo/dátum narodenia príjemcu plnenia

Druh a číslo identifikačného dokladu príjemcu plnenia                                                         Štátna príslušnosť príjemcu plnenia

Opis čísla účtu (prípadne priložte fotokópiu dispozičnej kartičky)                                         Adresa trvalého alebo iného pobytu príjemcu plnenia

     Meno, priezvisko, kód a osobné číslo zamestnanca poisťovne                                   podpis zamestnanca poisťovne                                                                   dátum

Výplata poistného plnenia
Poistné plnenie žiadam poukázať na účet číslo:

Prehlásenie poisteného (zákonného zástupcu)
Prehlasujem, že som na všetky otázky uvedené v tomto tlačive odpovedal pravdivo a úplne a som si vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť. 
Splnomocňujem poisťovateľa, aby pre účel došetrenia poistnej udalosti vyžadoval všetky potrebné informácie a dokumentáciu o mojom zdravotnom stave a liečbe (resp. zdravotnom stave a liečbe neplnoletého) 
a súčasne týmto žiadam a oprávňujem všetkých opýtaných lekárov o uvedenie presnej diagnózy choroby, presného popisu operácie, resp. dôvodov pre zaradenie na čakaciu listinu. V prípade potreby sa 
zaväzujem všetky vyššie uvedené informácie a zdravotnú dokumentáciu pre poisťovateľa zabezpečiť. Na dôkaz svojho súhlasu s týmto prehlásením pripájam k nemu svoj podpis. 

Prehlásenie splnomocnenej osoby 
Prehlasujem, že v súlade s plnou mocou, ktorú mi poistený udelil, som oprávnený v jeho mene žiadať od ošetrujúcich lekárov poskytnutie údajov o jeho zdravotnom stave a liečbe vrátane potrebnej zdravotnej 
dokumentácie. Ďalej prehlasujem, že všetky moje odpovede na otázky poisťovateľa uvedené v tomto tlačive sú pravdivé a úplné. Prehlasujem tiež, že som bol v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane 
osobných údajov (ďalej len „zákon OOÚ“) riadne informovaný o spracovaní mojich osobných údajov, o svojich právach a povinnostiach a výslovne súhlasím, aby moje osobné údaje boli poisťovateľom spracované 
v rámci jeho činností v poisťovníctve v súlade s platným a účinným zákonom o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností 
vyplývajúcich z poistného vzťahu. Na dôkaz súhlasu s týmto prehlásením pripájam k nemu svoj podpis. Súčasne prikladám originál alebo úradne overenú kópiu udelenej plnej moci. 

V .................................................., dňa ...............................      ..............................................................................              ............................................................................................ 

Podpis poisteného (zákonného zástupcu)           Podpis splnomocnenej osoby (ak predkladá tlačivo)  

Upozornenie: Poisťovateľ si vyhradzuje právo prešetriť nahlásenú poistnú udalosť.

   



Lekárska správa o diagnóze choroby 
Poskytnutie údajov je v súlade so súhlasom poistného (viď predná strana) a poistnými podmienkami. Prosíme vás o presné a úplné vyplnenie všetkých otázok. 

Hlásenie vážnej choroby

¨ infarkt myokardu                                                                                                                                         

¨ cievna mozgová príhoda   

¨ rakovina

¨ nezhubný nádor mozgu 

¨ chronické zlyhanie obličiek   

¨ zaradenie na čakaciu listinu pre orgánovú transplantáciu  

¨ operácia vencovitých tepien         

¨ slepota

¨ hluchota 

¨ infekcia vírusom HIV  v dôsledku krvnej transfúzie                 

¨ Creutzfeldt-Jakobova choroba                                                                                                                          

¨ demencia vrátane Alzheimerovej choroby    

¨ encefalitída

¨ kóma

¨ ochorenie pľúc spôsobujúce dychovú nedostatočnosť        

¨ Parkinsonova choroba 

¨ paraplégia, tetraplégia, hemiplégia 

¨ skleróza multiplex (roztrúsená skleróza)    

¨ ťažké popáleniny  

¨ závažné ochorenia spôsobené prisatím kliešťa 

¨ meningitída    

¨ operácia aorty                         

¨ mozgová obrna (poliomyelitída)

¨ vírusová hepatitída

¨ aplastická anémia

¨ diabetes mellitus 1. typu

¨ syndróm krátkeho čreva

¨ operácia srdcovej chlopne

¨ získané chronické srdcové ochorenie  

¨ astma

¨ epilepsia

¨ reumatická horúčka

¨ tetanus

Anamnéza a údaje o chorobe
Rodinná anamnéza (dedičné ochorenia) : 
    
Matka:

Otec:

Súrodenci:

Osobná anamnéza (operácie, úrazy, chronické ochorenia):    

Dátum prvého stanovenia dg. / vykonania operácie / zaradenia na čakaciu listinu    Názov a adresa zdrav. zariadenia (najlepšie aj s menom lekára),  
ktoré stanovilo dg. / vykonalo operáciu / zaradenie na čakaciu listinu

Uveďte prosím, všetky vyšetrenia, nálezy a hodnoty vedúce ku stanoveniu dg. / vykonaniu operácie / zaradeniu na čakaciu listinu

Priebeh a spôsob liečenia/Pokiaľ prebehla hospitalizácia, kde a od—do

Kedy boli spozorované (zistené) prvé príznaky, ktoré boli v priamej súvislosti s neskoršie 
stanovenou dg. / operáciou/ zaradením na čakaciu listinu?

Dňa:

Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia (najlepšie aj s menom lekára)

Podrobnejšie prosím popíšte tieto príznaky:

Ďalšie oznámenia ošetrujúceho lekára

 Prehlásenie lekára
Potvrdzujem, že údaje v tejto lekárskej správe sú pravdivé a úplné a týkajú sa poisteného uvedeného na prednej strane tohto tlačiva. 

IČO: 

Telefonický kontakt: 

Číslo účtu lekára (zariadenia): 

V ..............................................................................................., dňa  ...................................................................                                             .....................................................  
Pečiatka a podpis lekára



Údaje o chorobe

	infarkt myokardu 
Infarktom myokardu sa rozumie diagnóza akútneho infarktu myokardu potvrdená prepúšťacou správou z kardiologického či interného oddelenia a obsahujúca nález akinézie 
alebo dyskinézie pri echokardiografickom vyšetrení a zároveň spĺňajúca aspoň jednu z nasledujúcich troch podmienok:
1. vývoj patologického Q kmitu minimálne vo dvoch EKG zvodoch (Q ≥ 0,04 s alebo Q > 0,25 % amplitúdy kmitu R), 
2. nešpecifické EKG známky infarktu myokardu s charakteristickou dynamikou biochemických markerov, t.j. CK-MB a troponínu, 
3. typická anamnéza pre infarkt myokardu s charakteristickou dynamikou biochemických markerov, t. j. CK-MB a troponínu. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na prípady, keď nie 
sú splnené vyššie uvedené podmienky, ak je   diagnóza akútneho infarktu myokardu potvrdená prepúšťacou správou z kardiologického alebo interného oddelenia, poistený 
bol liečený nemocničnou intravenóznou trombolýzou alebo akútnou PTCA (primárna koronárna  angioplastika) a splnil indikačné kritériá tejto liečby. Poistený je povinný 
predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze akútneho infarktu myokardu, 
a prepúšťaciu správu o hospitalizácii z dôvodu tejto diagnózy. Lekárske potvrdenie musí vystaviť odborný lekár kardiologického alebo interného zdravotníckeho zariadenia, 
v ktorom bol poistený hospitalizovaný.

	cievna mozgová príhoda 
Cievnou mozgovou príhodou sa rozumie náhodne vzniknuté poškodenie mozgu v dôsledku krvácania do mozgového tkaniva alebo nedokrvenie mozgového tkaniva so 
zodpovedajúcim neurologickým nálezom, ktorý musí pretrvávať ešte aspoň tri kalendárne mesiace po stanovení diagnózy cievnej mozgovej príhody. Súčasťou diagnózy musí byť 
niektoré zobrazovacie vyšetrenie mozgu s nálezom zodpovedajúcim mozgovej ischémii alebo intracerebrálnemu či subarachnoidálnemu krvácaniu. Poistený je povinný predložiť 
poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze cievnej mozgovej príhody a lekárske 
potvrdenie o neurologickom poškodení priamo súvisiacom s predmetnou príhodou, hodnotenom najskôr po troch kalendárnych mesiacoch od stanovenia diagnózy cievnej 
mozgovej príhody. Lekárske potvrdenie musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia.

  rakovina 
Rakovinou sa rozumie ochorenie spôsobené zhubným nádorom, charakterizované nekontrolovateľným a invazívnym rastom nádorových buniek s tendenciou k vzniku metastáz. 
Poistná ochrana sa vzťahuje aj na zhubný melanóm kože od klasifikačného stupňa TNM 2-0-0, kožný T-lymfóm od II. štádia, leukémiu a zhubné nádory lymfatického systému. 
Poistná ochrana sa nevzťahuje na ostatné typy rakoviny kože, Hodgkinovu chorobu v I. štádiu, polycytemia vera, všetky nádory histologicky opísané ako premalignity alebo iba 
začínajúce, alebo nerozvinuté malígne zmeny, nádory popísané ako „in situ“ a nádorové ochorenia pri súčasnej prítomnosti infekcie vírusom HIV. Diagnózu musí stanoviť odborný 
lekár špecializovaného zdravotníckeho zariadenia, a to na základe histologického alebo iného zodpovedajúceho vyšetrenia nasvedčujúceho, že ide o zhubné postupujúce 
ochorenie a jeho zaradenie podľa medzinárodnej klasifikácie nádorov TNM, resp. operačného protokolu, ak bol vykonaný chirurgický zákrok. Poistený je povinný predložiť 
poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze zhubného nádoru. Lekárske potvrdenie 
musí vystaviť odborný lekár špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.

 nezhubný nádor mozgu 
Nezhubným nádorom mozgu sa rozumie prítomnosť nezhubného vnútrolebečného nádoru, ktorý svojím rastom poškodzuje mozog. Poistná ochrana sa vzťahuje iba na tie 
prípady, keď poistený na základe rozhodnutia neurológa či neurochirurga podstúpil neurochirurgický zákrok s cieľom odstrániť nezhubný nádor, ktorý svojím rastom poškodzuje 
mozog, alebo na prípady, keď prítomnosť neoperabilného nezhubného nádoru vedie k vzniku trvalého neurologického poškodenia. Poistná ochrana sa nevzťahuje na cysty, cievne 
malformácie, hematómy, nádory hypofýzy a miechy. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého 
súčasťou je lekárske potvrdenie o vykonaní neurochirurgického zákroku, alebo lekárske potvrdenie o trvalom neurologickom poškodení priamo súvisiacom s neoperabilným 
nezhubným nádorom. Lekárske potvrdenie musí vystaviť odborný lekár špecializovaného zdravotníckeho zariadenia, ktoré liečbu poisteného uskutočňuje.

  chronické zlyhanie obličiek 
Chronickým zlyhaním obličiek sa rozumie nezvratné zlyhanie funkcie obidvoch obličiek alebo obličky solitárnej, vyžadujúce trvalé a pravidelné dialyzačné liečenie poisteného 
hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého 
súčasťou je lekárske potvrdenie o pravidelnej dialyzačnej liečbe trvajúcej aspoň tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. Lekárske potvrdenie musí vystaviť odborný lekár 
špecializovaného zdravotníckeho zariadenia, ktoré túto liečbu poisteného uskutočňuje.

  zaradenie na čakaciu listinu pre orgánovú transplantáciu 
Zaradením na čakaciu listinu pre orgánovú transplantáciu sa rozumie lekárske potvrdenie o zaradení poisteného na čakaciu listinu pre transplantáciu jedného z týchto výhradne 
ľudských orgánov alebo ich častí: srdca, pľúc, pečene, obličky, pankreasu alebo krvotvorných buniek, pri ktorej bude poistený príjemcom transplantátu. Na transplantácie 
ostatných orgánov alebo ich častí sa poistná ochrana nevzťahuje. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej 
udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o zaradení poisteného na čakaciu listinu pre transplantáciu. Lekárske potvrdenie musí vystaviť odborný lekár špecializovaného 
zdravotníckeho zariadenia na území SR, ktoré zaradenie poisteného na čakaciu listinu pre transplantáciu uskutočnilo. 
           

  operácia vencovitých tepien 
Operáciou vencovitých (koronárnych) tepien sa rozumie kardiochirurgický zákrok s použitím mimotelového obehu, vykonaný poistenému s ischemickou chorobou srdca, ktorým 
sa premostí oblasť zúženia alebo uzáveru koronárnej tepny pomocou žilového alebo arteriálneho štepu (tzv. bypass). Operáciu musí vykonať špecializované zdravotnícke 
zariadenie na území SR. Poistná ochrana sa nevzťahuje na tzv. MICAB výkony (minimálne invazívna koronárna chirurgia), intraarteriálne výkony a všetky typy nechirurgických 
angioplastík. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie 
o vykonaní operácie koronárnych tepien, pred a pooperačné lekárske vyšetrenie poisteného vrátane koronarografie, ultrazvuku alebo CT a angiografický záznam vyšetrení 
poisteného preukazujúci prítomnosť takého postihnutia vencovitých tepien, ktoré bolo nevyhnutné riešiť vyššie opísanou operáciou. Lekárske potvrdenie aj vyšetrenie musí 
vystaviť odborný lekár kardiochirurgického zdravotníckeho zariadenia.

  slepota 
Slepotou sa rozumie trvalá a úplná strata zraku obidvoch očí, pri ktorej zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou podľa tabuľky Svetovej zdravotníckej organizácie 
poklesne na 3/60 alebo menej na každé oko. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého 
súčasťou je oftalmologické lekárske vyšetrenie vystavené odborným lekárom najskôr po troch kalendárnych mesiacoch od stanovenia diagnózy slepoty u poisteného 
a potvrdzujúce jej trvalosť.

  hluchota 
Hluchotou sa rozumie úplná a klinicky overená nezvratná strata sluchového vnemu obidvoch uší, spôsobená akútnym alebo chronickým ochorením. Poistený je povinný predložiť 
poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze hluchoty doložené audiometrickým 
vyšetrením s tympanometriou a pri akomkoľvek rozpore aj vyšetrením kmeňových evokovaných potenciálov (BERA). Lekárske potvrdenie musí vystaviť odborný lekár 
otorinolaryngológ.

  infekcia vírusom HIV  v dôsledku krvnej transfúzie
Infekciou vírusom HIV v dôsledku podania krvnej transfúzie sa rozumie preukázaná infekcia HIV v dôsledku prijatia krvnej konzervy kontaminovanej vírusom HIV, podanej 
poistenému v priebehu krvnej transfúzie vykonanej na území SR počas trvania poistenia pre prípad vážnej choroby. Zdravotnícke zariadenie, ktoré kontaminovanú krvnú konzervu 
podalo, musí písomne potvrdiť svoju zodpovednosť za prenos vírusu HIV na poisteného. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa 
na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze HIV/AIDS a lekárske potvrdenie dokladujúce, že príčinou infekcie vírusom HIV alebo 
ochorenia AIDS je transfúzia infikovanej krvnej konzervy. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár. Lekárske potvrdenie o príčine infekcie alebo ochorenia 
musí vystaviť odborný lekár zdravotníckeho zariadenia, ktoré transfúziu vykonalo.

  Creutzfeldt-Jakobova choroba
Creutzfeldt-Jakobovou chorobou sa rozumie ochorenie spôsobujúce trvalé a nezvratné poškodenie mozgového tkaniva infekčnej etiológie. Poistený je povinný predložiť 
poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze Creutzfedova-Jakobova choroba. 
Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia.

  demencia vrátane Alzheimerovej choroby
Demenciou sa rozumie výrazný úbytok alebo úplná strata mentálnych a sociálnych schopností následkom nezvratného zlyhania funkcie mozgu. Poistený je  povinný predložiť 
poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze  demencie. Lekárske potvrdenie 
o diagnóze musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia.
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  encefalitída
Encefalitídou sa rozumie zápal mozgu vyvolaný vírusmi alebo baktériami. Ochorenie musí spôsobiť trvalé a nezvratné neurologické následky. Diagnóza musí byť potvrdená 
odborným neurológom na základe zobrazovacích diagnostických metód a dôkazom infekčného agens. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo 
poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze encefalitídy najskôr po troch kalendárnych mesiacoch po stanovení diagnózy 
encefalitídy. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia. 

  kóma
Pod kómou sa rozumie stav hlbokého bezvedomia bez reakcie na vonkajšie či vnútorne podnety, ktorý trvá nepretržite najmenej 7 dní. počas tejto doby musí byť umele udržovaná 
niektorá zo základných životných funkcií. Následkom musí byť preukázateľné trvalé poškodenie v klinickom neurologickom  náleze. Poistná ochrana sa nevzťahuje na umelú kómu 
(dlhodobá narkóza) navodená medikamentózne pre liečebné účely. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej 
udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze kóma. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia.

  ochorenie pľúc spôsobujúce dychovú nedostatočnosť 
Ochorením pľúc spôsobujúcim dychovú nedostatočnosť sa rozumie konečné štádium pľúcnych ochorení, ktoré vedie k trvalému dychovému zlyhávaniu (t. j. chronická respiračná 
insuficiencia). Diagnóza musí byť potvrdená splnením nasledujúcich kritérii: spirometrickým vyšetrením, kde FEV1 je trvale menšia ako 1 liter, ďalej parciálny tlak kyslíka (PaO2) pri 
analýze krvných plynov je rovný alebo nižší ako 55 mm Hg a je nutná trvalá kyslíková terapia pre hypoxémiu. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo 
poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze ochorenia pľúc  spôsobujúcej dychovú nedostatočnosť. Lekárske potvrdenie 
o diagnóze musí vystaviť odborný lekár pneumológ.

  Parkinsonova choroba
Parkinsonovou chorobou sa rozumie progresívne neurodegeneratívne ochorenie spôsobené úbytkom buniek produkujúcich prenášač dopamín. Poistná ochrana sa vzťahuje iba 
na prípady, kedy je choroba príčinou trvalého a  nezvratného neurologického postihnutia (akinéza, rigor, kľudový tremor alebo posturálna instabilita) a nie je možné ich kontrolovať 
medikamentózne. Diagnóza tretieho stupňa Parkinsonovej choroby podľa klasifikácie Hoehn-Yahr musí byť potvrdená odborným neurológom. Poistná ochrana sa nevzťahuje 
na sekundárne parkinsonové príznaky. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie  poistnej udalosti, ktorého súčasťou je 
lekárske potvrdenie o diagnóze Parkinsonovej choroby. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia.

  paraplégia, tetraplégia, hemiplégia
Paraplégiou, tetraplégiou a hemiplégiou sa rozumie úplné a trvalé ochrnutie oboch dolných, oboch horných alebo všetkých končatín alebo polovice tela s úplným a trvalým 
prerušením vodivosti miechy pre vlákna zaisťujúce hybnosť. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, 
ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze paraplégie alebo tetraplégie alebo hemiplégie, najskôr 6 mesiacov od dátumu stanovenia diagnózy paraplégie, tetraplégie 
a hemiplégie. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia. 

 skleróza multiplex (roztrúsená skleróza)
Roztrúsenou sklerózou sa rozumie chronické ochorenie centrálneho nervového systému vyvolané úbytkom myelínu sprevádzané poškodením pohybových a zmyslových 
funkcií, preukázané typickými nálezmi pri vyšetrení centrálnej nervovej sústavy magnetickou rezonanciou a vyšetrením mozgovo-miešneho moku. Poistná ochrana sa vzťahuje 
iba na prípady, kde ochorenie dosiahne minimálne stupeň 6,5 podľa klasifikácie EDSS. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa 
na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze roztrúsenej sklerózy. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár 
neurologického zdravotníckeho zariadenia.

  ťažké popáleniny 
Ťažkými popáleninami sa rozumejú popáleniny III. stupňa s rozsahom minimálne 20 % telesného povrchu. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo 
poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je prepúšťajúca správa o hospitalizácií z dôvodu tejto diagnózy. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť 
odborný lekár zdravotníckeho zariadenia. 

  závažné ochorenia spôsobené prisatím
kliešťa tzv. závažná forma kliešťovej meningoencefalitídy alebo lymskej choroby, preukázateľne spôsobená infekciou prenesenou prisatým kliešťom. K prisatiu kliešťa musí 
preukázateľne dôjsť počas doby trvania poistenia. Poistná ochrana sa vzťahuje: - iba na tie prípady kliešťovej encefalitídy, kde poistený doloží prítomnosť protilátok proti 
kliešťovej meningoencefalitíde v sére alebo v mozgovo-miešnom moku a zvýšenie IgM protilátok  poukazujúce akútnu infekciu. Závažné trvalé neurologické následky kliešťovej 
meningoencefalitídy pretrvávajúce aspoň 3 mesiace musia byť potvrdené odborným lekárom neurologického zariadenia. Poistený je povinný  poisťovateľovi predložiť najskôr 
po troch kalendárnych mesiacoch od stanovenia diagnózy vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie 
diagnózy kliešťovej meningoencefalitídy a lekárske potvrdenie o prítomnosti protilátok proti kliešťovej meningoencefalitíde v sére alebo v mozgovomiešnom moku a zvýšenie 
IgM protilátok dokazujúce akútnu infekciu. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia. - iba na tie prípady lymskej 
choroby, kedy poistený doloží diagnózu 3. štádia ochorenia potvrdenú odborným lekárom. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa 
na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie diagnózy 3. štádia lymskej choroby. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár 
neurologického zdravotníckeho zariadenia.

  bakteriálna meningitída
Bakteriálnou meningitídou sa rozumie zápal mozgových blán spôsobený baktériami. Poškodenie musí byť potvrdené odborným lekárom neurologického zdravotníckeho 
zariadenia na základe zobrazovacích diagnostických metód a vyšetrením mozgovomiešneho moku s typickým zápalovým nálezom, dôkazom agens, ich antigénov alebo DNA 
baktérií v moku alebo krvou pomocou metódy PCR. Poistná ochrana sa nevzťahuje na meningitídy iného ako bakteriálneho pôvodu (vírusy, plesne, parazity). Poistený je povinný 
predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie  diagnózy bakteriálnej meningitídy. 
Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia.

  operácia aorty
Operáciou aorty sa rozumie operačný výkon na aorte vykonaný v dôsledku jej roztrhnutia, zúženia, aneuryzmy. Pre účel tejto definície sa aortou rozumie hrudná a brušná 
aorta, nie jej vetvy. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie 
o vykonaní chirurgického zákroku a prepúšťajúca správa z hospitalizácie z dôvodu tejto operácie. Lekárske potvrdenie musí vystaviť odborný lekár kardiochirurgického 
zdravotníckeho zariadenia.

  mozgová obrna (poliomyelitída)
Poliomyelitídou sa rozumie akútna infekcia vírusom poliomyelitídy, ktorá spôsobí trvalé neurologické poškodenie. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom a potvrdená 
dôkazom infekcie v sére a likvore. Poistná ochrana sa nevzťahuje na Guillan-Barré syndróm.
Aby išlo o poistnú udalosť, je nevyhnutné, aby poistený prežil aspoň 30 kalendárnych dní odo dňa stanovenia diagnózy.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze poliomyelitída. 
Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia.
 

  vírusová hepatitída
Vírusovou hepatitídou sa rozumie zápal pečeňového tkaniva spôsobený vírusom hepatitídy. Poistná ochrana sa vzťahuje iba na prípady, keď je poistený počas trvania poistenia 
infikovaný vírusom hepatitídy preukázaným metódou PCR a pečeňové enzýmy (AST, ALT) sú zvýšené najmenej štvornásobne nad fyziologickú hladinu a to nepretržite po dobu 
aspoň troch mesiacov od začiatku liečby. Vírus hepatitídy musí pretrvávať v organizme aspoň šesť mesiacov po ukončení liečenia vírusového zápalu pečene. Poistná ochrana 
sa nevzťahuje na ochorenie spôsobené vírusom hepatitídy typu A a B, na ochorenie spôsobené prenosom vírusu z matky na plod, prenosom ochorenia po vnútrožilovej aplikácii 
drog a prenosom ochorenia pohlavným stykom.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze vírusovej 
hepatitídy. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár zdravotníckeho zariadenia.

  aplastická anémia
Aplastickou anémiou sa rozumie porucha krvotvornej funkcie kostnej drene prejavujúca sa pancytopéniou v periférnej krvi, potvrdená vyšetrením kostnej drene. Poistná ochrana 
sa vzťahuje iba na prípady, keď bola aplastická anémia liečená pravidelnými krvnými transfúziami po dobu najmenej troch mesiacov alebo aplikáciou imunosupresívnych látok 
po dobu troch mesiacov alebo transplantáciou kostnej drene. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom hematológom. Poistná ochrana sa nevzťahuje na aplastickú 
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anémiu vzniknutú ako dôsledok liečby iného ochorenia a aplastickú anémiu u dieťaťa, ktorému bolo pred začiatkom poistenia diagnostikované nádorové ochorenie.
Aby išlo o poistnú udalosť, je nevyhnutné, aby poistený prežil aspoň 30 kalendárnych dní odo dňa stanovenia diagnózy.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze aplastickej 
anémie. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár hematológ.
 

  diabetes mellitus 1.typu
Za diabetes mellitus 1.typu sa považuje autoimunitný diabetes mellitus 1.typu s pozitívnym nálezom príslušných protilátok.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze diabetes mellitus 
1.stupňa. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár diabetológ.
 

  syndróm krátkeho čreva
Syndrómom krátkeho čreva sa rozumie ochorenie, ktoré je liečené podávaním umelej parenterálnej výţivy počas doby aspoň jedného roku.
Aby išlo o poistnú udalosť, je nevyhnutné, aby poistený prežil aspoň 30 kalendárnych dní odo dňa stanovenia diagnózy.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou sú lekárske správy s popisom základného 
ochorenia, ktoré bolo diagnostikované počas trvania poistenia. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár zdravotníckeho zariadenia.
 

  operácia srdcovej chlopne
Operáciou srdcovej chlopne sa rozumie operácia prevedená cez otvorený hrudník za účelom liečebného zákroku na srdcovej chlopni. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na 
miniinvazívnu operáciu srdcovej chlopne.
Aby išlo o poistnú udalosť, je nevyhnutné, aby poistený prežil aspoň 30 kalendárnych dní odo dňa podstúpenia chirurgického zákroku.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je prepúšťajúca správa z hospitalizácie z dôvodu 
tejto operácie. Lekárske potvrdenie musí vystaviť odborný lekár kardiochirurgického zdravotníckeho zariadenia.
 

  získané chronické srdcové ochorenie
Získaným chronickým srdcovým ochorením sa rozumie získané ochorenie srdca, ktoré sa prejavuje funkčným postihnutím, ktoré dosiahne minimálne III.stupeň podľa klasifikácie 
NYHA a náležitá liečba ochorenia trvala aspoň 6 mesiacov. Poistná ochrana sa nevzťahuje na ochorenia vzniknuté dôsledkom defektu v srdcovom septe a na prípady, keď bola 
poistenému diagnostikovaná reumatická horúčka pred začiatkom poistenia.
Aby išlo o poistnú udalosť, je nevyhnutné, aby náležitá liečba trvala aspoň 6 kalendárnych mesiacov odo dňa stanovenia diagnózy odborným lekárom kardiológom.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze získaného 
srdcového ochorenia. Lekárske potvrdenie musí vystaviť odborný lekár kardiologického zdravotníckeho zariadenia.
 

  astma
Astmou sa rozumie ochorenie, ktoré sa prejavuje trvalými klinickými príznakmi ťažkej astmy (4.stupeň). Poistná ochrana sa vzťahuje iba na prípady, keď je potrebné realizovať 
liečbu bronchodilatačnými liekmi alebo trvalým podávaním inhalačných kortikoidov a pľúcne funkčné vyšetrenie vykazuje trvalú odchýlku FEV1 ≤ 60%.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze astma. Lekárske 
potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár pneumologického zdravotníckeho zariadenia.
 

  epilepsia
Epilepsiou sa rozumie záchvatovitá prechodná porucha mozgovej činnosti, ktorá sa prejavuje poruchou vedomia a tonicko-klonickými kŕčmi. Poistná ochrana sa vzťahuje iba na 
prípady, ak vyšetrenie EEG vykazovalo patologickú epileptickú aktivitu mozgu a zároveň sa vyskytuje viac ako jeden záchvat grand mal za 30 dní počas 12 mesiacov. Poistná 
ochrana sa nevzťahuje na prípady, keď bola diagnóza epilepsie diagnostikovaná v súvislosti s príčinami a symptómami, ako napr. s úrazom hlavy, zápalovým ochorením alebo 
infekciou mozgu, chirurgickým zákrokom na mozgu, nádorom mozgu, ktoré nastali pred začiatkom poistenia a hypoxiou počas pôrodu poisteného.
Aby išlo o poistnú udalosť, je nevyhnutné, aby poistený prežil aspoň 30 kalendárnych dní odo dňa stanovenia diagnózy.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze epilepsia. 
Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár neurologického zdravotníckeho zariadenia.
 

  reumatická horúčka
Reumatickou horúčkou sa rozumie ochorenie s pretrvávajúcimi srdcovými komplikáciami, ktoré vedú k trvalému chronickému srdcovému zlyhaniu, ktoré dosahuje stupeň III 
podľa funkčnej klasifikácie NYHA. Poistná ochrana sa nevzťahuje na prípady, keď trpel poistený pred začiatkom poistenia chlopňovou vadou akéhokoľvek pôvodu.
Aby išlo o poistnú udalosť, je nevyhnutné, aby poistený prežil aspoň 30 kalendárnych dní odo dňa stanovenia diagnózy.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze reumatická 
horúčka. Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár kardiologického zdravotníckeho zariadenia.
 

  tetanus
Za tetanus sa považuje akútna infekcia spôsobená baktériou Clostridium tetani. Poistná ochrana sa vzťahuje iba na ťažšiu formu ochorenia s nutnosťou hospitalizácie a diagnóza 
musí byť potvrdená dôkazom prítomnosti baktérie Clostridium tetani.
Aby išlo o poistnú udalosť, je nevyhnutné, aby poistený prežil aspoň 30 kalendárnych dní odo dňa stanovenia diagnózy.
Poisťovateľovi musí byť predložené vyplnené príslušné tlačivo poisťovateľa na oznámenie poistnej udalosti, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze tetanus. 
Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť odborný lekár zdravotníckeho zariadenia.


