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Stanovení pojistného plnění z pojištění závažných onemocnění

Co musí závažné onemocnění splňovat
Pojistné krytí se vztahuje na stanovení diagnózy jakéhokoli závažného onemocnění nebo provedení lékařského zákroku, které splňují podmínky uvedené v
Oceňovací tabulce (dále jen “závažné onemocnění”). Závažné onemocnění musí být posouzeno lékařem a doloženo vyšetřením provedeným objektivními
vyšetřovacími metodami.

Jak stanovíme výši pojistného plnění
Pojistné plnění stanovíme tak, že pojistnou částku vynásobíme oceněním stanoveným podle Oceňovací tabulky. Z pojištění může být celkem přiznáno
pojistné plnění odpovídající nejvýše 100 % ocenění. Pokud by přiznáním pojistného plnění měla být tato podmínka porušena, bude pojistné plnění
odpovídajícím způsobem sníženo.

Co rozumíme základními životními potřebami
Základními životními potřebami se rozumí následujících 10 úkonů každodenního života:
Mobilita: vstávání, usedání, chůze
Orientace: orientace zrakem, sluchem, orientace v čase
Komunikace: dorozumění se, porozumění (ústně i písemně)
Stravování: výběr nápoje a potraviny, její naporcování a konzumace, dodržování stanovené diety
Oblékání a obouvání: výběr oblečení, jeho oblékání a svlékání, stejně tak obuvi
Tělesná hygiena: mytí, česání se, ústní hygiena
Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění se, provedení očisty, používání hygienických potřeb
Péče o zdraví: dodržování léčebného režimu, užívání léků a potřebných pomůcek
Osobní aktivity: stanovení a dodržení denního režimu, vykonávání aktivit obvyklých věku a prostředí
Péče o domácnost (pouze nad 18let věku): nakládání s penězi, manipulace s předměty denní potřeby, běžné nákupy
Neschopnost zvládat základní životní potřeby posuzujeme podle platné legislativy o sociálních službách. Aktuální metodiku naleznete na
internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
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Oceňovací tabulka
Závažné onemocnění

Definice

Ocenění v %

Stanovení diagnózy aplastické anémie, pokud jsou pojištěnému alespoň po dobu 2 měsíců pravidelně:
aplastická anémie

• podávána imunosupresiva nebo

100

• prováděny krevní transfúze.
Stanovení diagnózy cévní mozkové příhody, pokud:
cévní mozková
příhoda

• onemocnění vede k neurologickému poškození trvajícímu alespoň 3 měsíce a

100

• zobrazovacími metodami, které jsou v těchto případech obvykle používány (například CT nebo MRI),
je prokázáno poškození mozku.
Stanovení přítomnosti viru HIV nebo jeho protilátek v krvi, pokud:
• k nákaze došlo po počátku pojištění, a to pouze krevní transfúzí, při výkonu povolání, při
poskytování první pomoci, při fyzickém napadení nebo při náhodném poranění nakaženou injekční
jehlou (například při náhodném kontaktu s injekční jehlou odhozenou na veřejném prostranství), a

HIV

• nejpozději do 5 dnů po události, při které k nákaze došlo (s výjimkou krevní transfúze), je proveden
test na přítomnost HIV protilátek s negativním výsledkem a následně nejpozději do 6 měsíců znovu
s pozitivním výsledkem.

100

Za závažné onemocnění nepovažujeme přítomnost viru HIV nebo jeho protilátek, pokud k nákaze
došlo při pohlavním styku (s výjimkou výše uvedeného fyzického napadení) nebo při aplikaci
omamných nebo psychotropních látek.
Stanovení diagnózy nezhoubného nádoru mozkových nervů, mozkové tkáně, míšní tkáně nebo jejich
plen, pokud:
nezhoubný nádor
mozku nebo míchy

• histologicky nebo zobrazovacími metodami, které jsou v těchto případech obvykle používány
(například CT nebo MRI), je prokázána přítomnost nádoru a

100

• nádor (celý nebo jeho část) je odstraněn operačně nebo
• pokud jeho odstranění není lékařem doporučeno, vede k trvalému neurologickému poškození.
Za závažné onemocnění nepovažujeme stanovení diagnózy nezhoubného nádoru hypofýzy.
Provedení:

operace srdce nebo
cév

• náhrady části hrudní nebo břišní aorty z důvodu nemoci,

100

• náhrady srdeční chlopně operačně přes otevřený hrudník z důvodu nemoci nebo
• koronárního bypassu operačně přes otevřený hrudník z důvodu ischemické choroby srdeční.

plicní hypertenze

Stanovení diagnózy plicní arteriální hypertenze, pokud je stav hodnocen alespoň stupněm III podle
mezinárodně uznávané klasifikace poškození srdce NYHA.

100

Stanovení diagnózy zhoubného novotvaru, pokud je prokázána jeho přítomnost histologicky. Za
závažné onemocnění považujeme také zhoubný novotvar mízní nebo krvetvorné tkáně.
rakovina

Za závažné onemocnění nepovažujeme zhoubné nádorové onemocnění kůže (s výjimkou melanomu
a melanoblastomu), první stádium Hodgkinovy choroby, nerozvinuté maligní změny odstranitelné
chirurgicky bez další onkologické léčby ani novotvar in situ odstranitelný chirurgicky bez další
onkologické léčby.
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Závažné onemocnění

Definice

Ocenění v %

Stanovení diagnózy roztroušené sklerózy, pokud:
roztroušená
skleróza

• zobrazovacími metodami, které jsou v těchto případech obvykle používány (například MRI), je
prokázáno poškození mozku a míchy a

100

• stav je hodnocen alespoň stupněm 4 podle mezinárodně uznávané klasifikace postižení
roztroušenou sklerózou EDSS.
Stanovení:
• akutního fulminantního selhání jater (za závažné onemocnění nepovažujeme selhání jater
způsobené aplikací omamných nebo psychotropních látek nebo konzumací alkoholu),
selhání životně
důležitého orgánu

• trvalého selhání obou ledvin vyžadujícího pravidelnou dialýzu (aby bylo možné posoudit, zda je
selhání opravdu trvalé, počkáme alespoň 3 měsíce) nebo

100

• chronického srdečního selhání, pokud je po dobu alespoň 3 měsíců:
• stav hodnocen alespoň stupněm III podle mezinárodně uznávané klasifikace poškození srdce
NYHA a
• ejekční frakce nižší nebo rovna 30 %.
Stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu, pokud:

srdeční infarkt

• je prokázán vzestup/pokles srdečních biomarkerů a

100

• jsou prokázány nové změny na EKG nebo
• je prokázána přítomnost krevní sraženiny v koronární tepně.

transplantace
životně důležitého
orgánu

jiné závažné
onemocnění

Provedení transplantace srdce, plíce, ledviny, jater, tenkého střeva, slinivky břišní nebo kostní dřeně.
Za závažné onemocnění považujeme také, pokud bude pojištěný zařazen na čekací listinu pro
transplantaci některého z výše uvedených orgánů.

100

Stanovení diagnózy jakékoli výše neuvedené nemoci, pokud onemocnění vede k poškození, kvůli
kterému pojištěný není schopen zvládnout 2 základní životní potřeby.

25

Stanovení diagnózy jakékoli výše neuvedené nemoci, pokud onemocnění vede k poškození, kvůli
kterému pojištěný není schopen zvládnout 3 nebo 4 základní životní potřeby (pokud je pojištěný
mladší 18 let, tak 3 základní životní potřeby).

50

Stanovení diagnózy jakékoli výše neuvedené nemoci, pokud onemocnění vede k poškození, kvůli
kterému pojištěný není schopen zvládnout alespoň 5 základních životních potřeb (pokud je pojištěný
mladší 18 let, tak alespoň 4 základní životní potřeby).

100
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