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Pre doplnkové poistenie pracovnej neschopnosti s plnením od 29.dňa (PA1F) platia príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka v platnom znení, Všeobecných poistných podmienok (ďalej len „VPP“), tieto 
Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a podmienky dohodnuté v poistnej zmluve. 

Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 22. 01. 2022.

1.  Čo považujeme za poistnú udalosť? 

Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorá vznikla počas poistnej 
doby, po uplynutí čakacej doby a trvá nepretržite 29 dní a viac. Pracovná neschopnosť priznaná súčasne 
z dôvodu viacerých diagnóz (chorôb alebo úrazov) alebo zmena diagnózy počas trvania pracovnej 
neschopnosti sa považuje za jednu poistnú udalosť. 

Pracovná neschopnosť musí byť potvrdená kvalifikovaným lekárom na území Slovenskej republiky, štátov 
Európskej únie, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, Veľkej Británie a Severného Írska alebo 
Švajčiarska.

Počas doby trvania pracovnej neschopnosti poistená osoba nemôže vykonávať svoje zamestnanie alebo 
inú zárobkovú činnosť.

2. Koho môžeme poistiť?

Poistiť môžeme osoby s príjmom a zároveň nemocensky poistené na území Slovenskej republiky, 
štátov Európskej únie, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, Veľkej Británie a Severného Írska a 
Švajčiarska.

3. V akej výške vyplácame poistné plnenie?

Poistné plnenie vyplácame vo výške súčinu poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti a počtu 
dní trvania pracovnej neschopnosti. Nárok na poistné plnenie vzniká od 29.dňa bez spätného plnenia. 

Maximálne poistné plnenie pre poistenú osobu je 730 dní za obdobie predchádzajúcich 10 rokov. 
Doplnkové poistenie zaniká ku dňu dosiahnutia maximálneho poistného plnenia. Maximálne poistné 
plnenie za 1 diagnózu je 365 dní, v prípade dosiahnutia tohto limitu poistenie nezaniká.

4. Aká je čakacia doba?

Čakacia doba je v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu tehotenstva 9 mesiacov, z dôvodu chorôb 
chrbtice 24 mesiacov, v iných prípadoch 2 mesiace. 

Ak nastane poistná udalosť v čakacej dobe, poistenej osobe nevznikne nárok na poistné plnenie a 
doplnkové poistenie nezaniká.

5. Kedy neposkytneme poistné plnenie?

Okrem prípadov uvedených vo VPP neposkytneme poistné plnenie aj:
 - počas poberania materského príspevku, rodičovského príspevku alebo ošetrovného,
 - v prípade ukončenia zamestnania alebo inej zárobkovej činnosti,
 -  za pobyt v kúpeľoch, sanatóriách, rehabilitačných zariadeniach, okrem prípadov, kedy je pobyt 

nevyhnutnou súčasťou liečebného procesu a zároveň nedochádza k prerušeniu pracovnej 
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neschopnosti,
 - z dôvodu kozmetických a plastických zákrokov, ktoré nemajú rekonštrukčný charakter,
 -  z dôvodu duševných porúch a porúch správania diagnózy F00 až F99 podľa aktuálne platnej 

Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) s výnimkou nároku na poistné plnenie za počet dní 
hospitalizácie psychiatrickej liečby na psychiatrickom oddelení v lôžkovej časti nemocnice (nie 
denný psychiatrický stacionár, liečebňa, psychosociálne centrá alebo kluby). Za deň hospitalizácie 
sa považuje každá polnoc, ktorú poistená osoba strávila v nemocnici,

 - za dni pracovnej neschopnosti po zániku doplnkového poistenia,
 -  za dni pracovnej neschopnosti, počas ktorých poistenej osobe nebola poskytovaná náhrada 

príjmu od zamestnávateľa alebo mu neboli poskytované nemocenské dávky.

6. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?

Poistená osoba je povinná nahlásiť vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu najskôr po uplynutí 
prvých 29 dní pracovnej neschopnosti a predložiť nasledujúce dokumenty:
 - hlásenie poistnej udalosti,
 -  kópiu potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti s uvedením dátumu začiatku, kódu diagnózy 

v súlade s  MKCH, pečiatky a podpisu kvalifikovaného lekára,
 -  kópiu oznámenia Sociálnej poisťovne o priznaní nároku na poberanie nemocenských dávok, resp. 

iný relevantný doklad preukazujúci poberanie náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti na 
území mimo Slovenskej republiky,

 -  kópiu zdravotnej dokumentácie z vyšetrení a kontrol, od začiatku pracovnej neschopnosti až po jej 
ukončenie, 

 -  kópiu potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti s dátumom jej ukončenia, pečiatkou a 
podpisom kvalifikovaného lekára,

 - kópiu policajnej správy, ak poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
 -  kópiu záznamu o pracovnom úraze, ak dôvodom poistnej udalosti bol pracovný úraz.
V prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti môže poistená osoba požiadať o preddavok poistného 
plnenia a je povinná predložiť potvrdenie preukazujúce trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti a 
súvisiacu dokumentáciu raz za 30 dní.

Máme právo preskúmať zdravotný stav a odôvodnenosť trvania pracovnej neschopnosti nami určeným 
kvalifikovaným lekárom. Ak výsledok preskúmania preukáže, že pracovná neschopnosť nebola alebo 
prestala byť dôvodná, sme oprávnení ukončiť poskytovanie poistného plnenia ku dňu, od ktorého 
pracovná neschopnosť nie je medicínsky odôvodnená.

7. Kedy poistenie zaniká?

Doplnkové poistenie podľa týchto OPP zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj ku dňu vyplatenia 
maximálneho poistného plnenia.
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