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Tabulka výluk
Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud pojistná událost nastala

1

úrazem, nemocí a/nebo smrtí 
nebo spočívá v úrazu, nemoci 
a/nebo smrti v souvislosti 
s (se):

a) činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem, nebo kterým si úmyslně ublížil na zdraví;
b) válečnými událostmi a/nebo teroristickými útoky všeho druhu, bez ohledu na to, zda k úrazu, nemoci a/nebo smrti dojde 

bezprostředně nebo zprostředkovaně;
c) vnitrostátními násilnými nepokoji, kterých se pojištěný aktivně zúčastnil na straně iniciátora nepokojů;
d) úmyslným sebepoškozením včetně úmyslného nevyhledání zdravotní péče nebo úmyslného nedbání léčebných pokynů;
e) požitím návykové látky nebo přípravku takovouto látku obsahujícího, stejně jako v souvislosti s následky požívání alkoholu 

a/nebo používání návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího;
f) řízením vozidla v případě, kdy se pojištěný odmítne podrobit vyšetření za účelem zjištění obsahu alkoholu a/nebo jiných 

návykových či omamných látek v krvi;
g) řízením vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění, nebo která vozidlo použila neoprávněně.

2

úrazem, nemocí a/nebo smrtí 
nebo spočívá v úrazu, nemoci 
a/nebo smrti v souvislosti 
s (se):

a) přímým nebo nepřímým působením jaderné energie, ionizujících paprsků, radioaktivního nebo obdobného záření, s výjimkou 
případů, kdy k úrazu, nemoci a/nebo smrti došlo při léčebných postupech a zákrocích prováděných v souvislosti s úrazem 
nebo nemocí, na které se pojištění vztahuje;

b) léčebnými postupy nebo zásahy, které si pojištěný na sobě sám provedl nebo si je nechal provést, pokud k nim nedošlo 
v souvislosti s úrazem nebo nemocí, na které se pojištění vztahuje;

c) psychickou poruchou či poruchou vědomí;
d) drobným poškozením kůže a sliznic, které mají za následek vniknutí infekčního činitele, jež dříve nebo později způsobí 

onemocnění (toto se nevztahuje na vzteklinu a tetanus);
e) drobným poškozením kůže bez chirurgického ošetření.

3

úrazem a/nebo smrtí 
vzniklých při rizikových 
sportech či jiných činnostech 
se zvýšeným nebezpečím 
vzniku úrazu.

Jedná se zejména o úrazy 
a/nebo smrt vzniklé:

a) při použití leteckých prostředků a při seskoku padákem s výjimkou úrazů, které pojištěný utrpí jako osoba dopravovaná 
letadlem určeným pro cestující veřejnost; za dopravovanou osobu se nepovažuje člen posádky letadla, jakož i jiná osoba 
činná při provozu nebo obsluze letadla;

b) při horolezectví, paraglidingu, bezmotorovém a motorovém sportovním létání, létání v balónech, při seskocích a letech 
s padákem z letadel i z výšin, při potápění od 15 (patnácti) m, speleologii, bungee jumpingu, raftingu, canyoningu, vodních 
sportech na divoké vodě, apod.;

c) při pokusech o rekordy;
d) při účasti na soutěžích v bojových sportech (karate, taekwondo, box, kick-box, judo apod.), v horské cyklistice a v jezdectví 

včetně ofi ciálních přípravných jízd;
e) při účasti na motoristických závodech a soutěžích a při přípravných jízdách k nim; pojistitel není povinen plnit ani v případech, 

kdy se pojištěný zúčastní těchto závodů a soutěží nebo přípravy na ně jako spolujezdec;
f) při účasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyžování, snowboardingu, ve skocích na lyžích, závodech 

na bobech, skibobech, saních, skeletonech, apod. a při ofi ciálním tréninku k nim;
g) v souvislosti s profesionálním provozováním sportu.

Specifi cké výluky 
pro některá připojištění

Připojištění denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu
Připojištění denní dávky při hospitalizaci následkem nemoci

Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud pojistná událost nastala

úrazem nebo nemocí 
nebo spočívá v úrazu 
léčeném nebo utrpěném 
či nemoci léčené nebo 
získané za některé z těchto 
podmínek:

a) při léčbě alkoholismu, toxikománie a jiných závislostí;
b) v důsledku používání diagnostických a léčebných metod, které nejsou všeobecně vědecky uznány; 
c) z důvodu kosmetických úkonů, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné; 
d) při léčebných pobytech v lázeňských léčebnách, rehabilitačních centrech a sanatoriích;
e) při hospitalizaci v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí a v dalších odborných 

léčebných ústavech; u tuberkulózních onemocnění se pojistné plnění poskytuje ve smluvním rozsahu i v případě hospitalizace 
v tuberkulózních léčebnách a sanatoriích; 

f) při hospitalizaci v psychiatrických léčebnách a v jiných zdravotnických zařízeních v důsledku psychiatrického nebo 
psychologického nálezu; 

g) při hospitalizaci související pouze s potřebou pečovatelské a opatrovnické péče;
h) pro onemocnění páteře, jejich následky a komplikace po dobu 3 (tří) let od počátku příslušného připojištění za dobu 

hospitalizace (hospitalizací) přesahující 30 (třicet) dní.

Specifi cké výluky 
pro některá připojištění

Připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
Připojištění zproštění od placení pojistného

Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud pojistná událost nastala

úrazem nebo nemocí 
nebo spočívá v úrazu 
léčeném nebo utrpěném 
či nemoci léčené nebo 
získané za některé z těchto 
podmínek:

a) při léčbě alkoholismu, toxikománie a jiných závislostí;
b) v důsledku používání diagnostických a léčebných metod, které nejsou všeobecně vědecky uznány; 
c) z důvodu kosmetických úkonů, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné; 
d) při léčebných pobytech v lázeňských léčebnách, rehabilitačních centrech a sanatoriích;
e) pro onemocnění páteře, jejich následky a komplikace po dobu 3 (tří) let od počátku příslušného připojištění za dobu pracovní 

neschopnosti (pracovních neschopností) přesahující 30 (třicet) dní;
f) v souvislosti s umělým přerušením těhotenství výhradně na žádost ženy (bez zdravotních důvodů k němu); 
g) v období, kdy pojištěný čerpá mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou;
h) v důsledku duševního onemocnění či poruchy nebo změny psychického stavu; jedná se o diagnózy F00 až F99 

dle mezinárodní klasifi kace nemocí;
i) v souvislosti s porušením léčebného režimu pojištěného; 
j) následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle obecně závazného právního předpisu; 
k) v důsledku, kdy se pojištěný nezdržuje v místě svého trvalého pobytu s těmito výjimkami:

- pojištěný je v lékařsky nutném nemocničním ošetření; 
- opustil místo trvalého pobytu se souhlasem ošetřujícího lékaře;
- v případě akutního onemocnění či úrazu je jeho návrat do místa trvalého pobytu z lékařského hlediska vyloučen.
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Název 
vážného 
onemocnění

Defi nice vážného onemocnění
Datum 
pojistné 
události

Pojištěný je povinen 
při pojistné události 
doložit

Pojistnou událostí není/nejsou

Infarkt 
myokardu

odumření části srdeční svaloviny následkem akutního 
uzávěru některého úseku koronární tepny. 

Nárok na pojistné plnění vznikne, pokud je splněno všech 
5 (pět) následujících kritérií: 
– anamnéza typických bolestí na prsou; 
–  potvrzené nové změny na EKG charakteristické pro 

nekrózu myokardu; 
–  diagnostická elevace kardiospecifi ckých enzymů a tro-

poninů, zaznamenaných na následujících úrovních nebo 
vyšších: Troponin T > 1,0 ng/ml, Accu Tnl > 0,5 ng/ml 
nebo ekvivalentní prahy podle jiných metod Troponin I;

–  ejekční frakce levé srdeční komory méně než 50 % (pade-
sát procent), měřená 3 (tři) měsíce či déle po události; 

–  musí se jednat o první výskyt tohoto onemocnění. 
Diagnóza musí být potvrzena specialistou kardiologem.

den prvního 
diagnostikování 
infarktu myokardu 
odborným lékařem 
(kardiologem)

–  lékařskou zprávu 
prokazující defi nitivní 
akutní infarkt 
myokardu

–  nálezy z provede-
ných EKG a korona-
rografi e

–  laboratorní nálezy

–  tzv. akutní koronární syndromy 
(nedokonaný infarkt)

–  angina pectoris a jiné formy 
ischemické choroby srdeční

Vícenásobný 
koronární 
by-pass

z lékařského hlediska nezbytná a kardiologem doporučená 
operace na otevřeném srdci pomocí by-passových im-
plantátů, při které je u pacientů s omezujícími anginózními 
příznaky odstraněno zúžení nebo uzávěr 2 (dvou) nebo více 
koronárních tepen. 

Nárok na pojistné plnění je po provedení operace.

den následující 
po provedení 
operace

komplexní lékařskou 
zprávu z odborného 
pracoviště, kde byl 
vícenásobný by-pass 
proveden, a to vždy 
s uvedením data 
operace

případy, kdy je onemocnění léčeno 
jinými nechirurgickými metodami, jako 
např. angioplastikou, laserem a jinými 
neoperativními postupy

Operace 
srdeční 
chlopně 

z lékařského hlediska nezbytná a kardiologem doporučená 
operace nebo náhrada jedné nebo více srdečních chlopní 
na základě získané hemodynamicky významné srdeční 
vady. Musí se jednat o tak závažné defekty na chlopni/
chlopních, které nemohou být upraveny nitrosrdeční katet-
rizační technikou. 

Nárok na pojistné plnění je po provedení operace.

den následující 
po provedení 
operace

komplexní lékařskou 
zprávu z odborného 
kardiologického 
pracoviště, kde byla 
operace nebo náhrada 
provedena, a to vždy 
s uvedením data 
výkonu

provedení zákroku bez otevření hrudní-
ku (angioplastika, balónková dilatace, 
laserová operace apod.) a zákrok 
na větvích aorty (např. arteria carotis, 
ledvinová artérie)

Operace 
aorty

z lékařského hlediska nezbytná a kadiologem doporučená 
operace aorty spojená s otevřením hrudníku, při níž jsou 
části torakální a abdominální aorty odstraněny nebo nahra-
zeny aortálním štěpem. 

Nárok na pojistné plnění je po provedení operace.

den následující 
po provedení 
operace

komplexní lékařskou 
zprávu z odborné-
ho kardiologického 
pracoviště, kde byla 
operace provedena, 
a to vždy s uvedením 
data operace

provedení zákroku bez otevření hrudní-
ku (angioplastika, balónková dilatace, 
laserová operace apod.) a zákrok 
na větvích aorty (např. arteria carotis, 
ledvinová artérie)

Rakovina zhoubný nádor s nekontrolovatelným invazivním růstem 
a s tendencí k tvorbě metastáz. 
Pojištění se vztahuje také na: leukémie a všechny zhoubné 
nádory mízního systému, stejně jako na všechny recidivy 
a metastázy nádorů 1. (prvního) stupně. 

Nárok na pojistné plnění vzniká po histologickém potvrzení 
diagnózy a po zařazení onemocnění (s výjimkou leukémie) 
podle mezinárodní klasifi kace zhoubných novotvarů (TNM), 
popřípadě po zjištění recidiv nebo metastáz.

den stanovení 
diagnózy rakoviny 
odborným lékařem 
(onkologem nebo 
patologem) na zá-
kladě histologic-
kého nebo jiného 
nezpochybnitelné-
ho vyšetření svěd-
čícího pro zhoubné 
onemocnění

komplexní lékařskou 
zprávu z odborného 
pracoviště, kde byla 
diagnóza stanovena, 
včetně doložení histo-
logického nálezu

–  nádory in situ vykazující maligní 
změny karcinomu (včetně poševní 
dysplazie CIN-1, CIN-2 a CIN-3), nebo 
které byly histologicky popsány jako 
premaligní nebo neinvazivní nádory; 

–  veškeré rakoviny pokožky včetně hy-
perkeratosy, bazální buněčné karcino-
my (basaliomy) a melanomy ve stádiu 
1A nebo nižším dle klasifi kace TNM 
(maximální tloušťka ≤ 1,0 mm, bez 
ulcerace) podle klasifi kace „American 
Joint Committee of Cancer“ (Americ-
kého výboru proti rakovině); 

–  život neohrožující rakoviny jako 
např. rakovina prostaty, které byly 
histologicky popsány jako T1(a) nebo 
T1(b), ale nikoliv T1(c) podle TNM kla-
sifi kace, nebo stejné či nižší podle jiné 
klasifi kace, papilární mikrokarcinomy 
štítné žlázy nebo močového měchýře 
nižšího stadia než T2N0M0 bez me-
tastáz, chronická lymfatická leukémie 
nižší než RA1 ve stadiu 1, Hodgkinova 
nemoc ve stadiu 1;

–  nádory vyskytující se současně 
s nákazou HIV (vir lidského selhání 
imunity) nebo s kožními nádory 
(kromě zhoubného melanomu)

Cévní 
mozková 
příhoda 
(CMP)

náhlá cévní mozková příhoda (mrtvice) způsobená krváce-
ním do mozku nebo mozkovým infarktem vlivem uzávěru či 
ruptury mozkových tepen nebo embolií z jiných tělesných 
orgánů. CMP musí vést k náhlému výskytu trvalých neuro-
logických zánikových jevů. 
Následující symptomy musí přetrvávat déle než 24 (dvacet 
čtyři) hodin:
–  ztráta motorických a senzorických funkcí nebo ztráta 

řeči a 
–  trvalý neurologický defi cit. 
Nezvratné neurologické změny v neurologickém nálezu 
musí trvat alespoň 180 (sto osmdesát) dnů a musí být do-
loženy objektivním neurologickým nálezem. Diagnóza CMP 
musí být potvrzena odborným vyšetřením CT nebo MR.

den stanovení 
diagnózy CMP 
odborným lékařem 
(neurologem)

–  neurologický nález 
prokazující trvalý 
neurologický defi cit 
přetrvávající min. 180 
(sto osmdesát) dnů 
od data diagnostiko-
vání CMP;

–  propouštěcí zpráva 
z hospitalizace

–  tranzitorní ischemická ataka;
–  incidenty, které jsou důsledkem změn 

v paměti nebo osobnosti;
–  cerebrální symptomy způsobené 

migrénou;
–  cerebrální zranění způsobená trauma-

tem nebo hypoxií;
–  ischemická cévní choroba postihu-

jící oko, oční nerv nebo vestibulární 
systém

Tabulka vážných onemocnění (Tabulka VO)
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Název 
vážného 
onemocnění

Defi nice vážného onemocnění
Datum 
pojistné 
události

Pojištěný je povinen 
při pojistné události 
doložit

Pojistnou událostí není/nejsou

Selhání 
ledvin

trvalé selhání funkce obou ledvin (terminální ledvinná insufi -
cience) vyžadující trvalou dialýzu nebo transplantaci ledvin. 

Nárok na pojistné plnění vzniká po započetí dialyzační 
léčby nebo po provedení transplantace ledvin. 
Před provedením transplantace vzniká nárok na pojistné 
plnění, pokud byl pojištěný zařazen do Národního registru 
osob čekajících na transplantaci orgánů. 

V případě současného provedení transplantace více orgá-
nů vzniká nárok na výplatu pojistného plnění pouze jednou.

den zahájení 
dyalizační léčby 
nebo den následu-
jící po provedení 
transplantace 
nebo den zařazení 
do Národního 
registru osob čeka-
jících na transplan-
taci orgánů

lékařskou zprávu 
od příslušného odbor-
ného lékaře o zařazení 
do trvalého dialyzač-
ního programu nebo 
potvrzení o zařazení 
do Národního regis-
tru osob čekajících 
na transplantaci 
orgánů (ledvin)

–  přechodná dialýza z důvodu akutního 
ledvinového selhání; 

–  pouze jednostranná nefrektomie; 
–  kompenzovaná nedostatečnost ledvin 

nevyžadující dialýzu

Transplanta-
ce orgánů

z lékařského hlediska nezbytně nutná a lékařským nálezem 
indikovaná transplantace srdce (včetně implantace umělé-
ho srdce), plic, jater, slinivky nebo kostní dřeně u pojištěné-
ho příjemce orgánů, přičemž musí být objektivně potvrzeno 
selhání funkce příslušného orgánu. 

Nárok na pojistné plnění vzniká po provedení transplanta-
ce orgánu. Před provedením transplantace vzniká nárok 
na pojistné plnění, pokud byl pojištěný zařazen do Národní-
ho registru osob čekajících na transplantaci orgánů. 

V případě současného provedení transplantace více orgá-
nů vzniká nárok na výplatu pojistného plnění pouze jednou.

den následující 
po provedení 
transplantace 
nebo den zařazení 
do Národního 
registru osob čeka-
jících na transplan-
taci orgánů 

lékařskou zprávu 
od příslušného 
odborného lékaře 
o provedení transplan-
tace nebo potvrzení 
o zařazení do Národní-
ho registru osob čeka-
jících na transplantaci 
orgánů

transplantace rohovky, sluchových 
kůstek, kůže, autotransplantace kostní 
dřeně a transplantace jiných orgánů, 
neuvedených v defi nici tohoto vážného 
onemocnění

Roztroušená 
skleróza

chronické onemocnění centrálního nervového systému 
vyvolané úbytkem myelinu provázené typickými nevratnými 
neurologickými výpadky a ohnisky jednoznačně prokázané 
odpovídajícími vyšetřovacími metodami CT nebo MR cen-
trálního nervového systému a s typickým nálezem v moz-
komíšním moku, s minimálně 2 (dvěma) relapsy. Relapsem 
se míní náhlý výskyt nových nebo starších příznaků nebo 
odpovídající zhoršení současných příznaků. 

Onemocnění musí splňovat alespoň některou z následují-
cích podmínek:
–  musí přetrvávat neurologicky nepochybné projevy posti-

žení zrakových nervů, mozkového kmene, páteřní míchy, 
změny pohybové koordinace nebo změny funkcí nervů 
nepřerušené po dobu nejméně 6 (šesti) měsíců nebo

–  jsou dokumentovány nejméně 2 (dvě) samostatné ataky 
onemocnění oddělené obdobím remise trvajícím nejméně 
1 (jeden) měsíc nebo

–  je dokumentována 1 (jedna) ataka onemocnění prová-
zená charakteristickým nálezem v mozkomíšním moku 
současně se specifi ckými mozkovými lézemi ověřenými 
vyšetřením MR.

Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy neu-
rologem, a to nejdříve po 12 (dvanácti) měsících od výskytu 
onemocnění.

datum diagnosti-
kování roztroušené 
sklerózy

neurologické lékařské 
zprávy a výsledky vy-
šetření CT nebo MR

–  onemocnění centrálního nervového 
systému z jiných příčin (např. nemoci 
cévní, bakteriální nebo virové);

–  nejednoznačné neurologické diagnózy 
nebo první akutní projev tohoto 
onemocnění

Demence 
včetně 
Alzheimerovy 
choroby

chronické progresivní onemocnění nervové soustavy 
na základě degenerativního zániku neuronů s tvorbou 
charakteristických histopatologických změn způsobující 
výrazný úbytek nebo úplnou ztrátu mentálních a sociálních 
schopností v důsledku nezvratného globálního selhání 
funkcí mozku. Diagnóza musí být prokázána klinickým 
stavem a uznávaným standardizovaným dotazníkem nebo 
psychodiagnostickými testy a nálezem MMSE skóre či jiné 
neuropsychologické škály, včetně nálezů z vyšetření CT 
nebo MR. 
Zdravotní stav nemocného musí vyžadovat trvalý dohled 
jiné osoby. 

Diagnóza musí být klinicky potvrzena příslušnými specialis-
ty a musí splňovat obě následující kritéria: 
–  celková atrofi e kůry mozkové potvrzená na CT nebo 

na MR a
–  trvalá neschopnost pojištěného vykonávat bez cizí pomo-

ci nejméně 3 (tři) z „činností běžného života“, potvrzená 
a přetrvávající alespoň 180 (sto osmdesát) dnů po datu 
výskytu tohoto onemocnění.

Diagnóza musí být doložena klinickým vyšetřením psy-
chologa, psychiatra a neurologa a musí být současně 
vyloučena jiná onemocnění napodobující demenci (např. 
depresivní pseudodemence).

datum diagnosti-
kování demence 
nebo Alzheimerovy 
choroby

odborné lékařské 
zprávy, standardizo-
vaný dotazník nebo 
výsledky psychodia-
gnostických testů jed-
noznačně prokazující 
demenci. Tyto odbor-
né nálezy je třeba dále 
doložit nálezem MMSE 
skóre či jiné neuro-
psychologické škály 
a nálezem z vyšetření 
CT nebo MR

–  demence způsobená neurózou, psy-
chiatrickou chorobou nebo jakoukoliv 
poruchou spojenou s užíváním alko-
holu, návykových látek či přípravků 
návykové látky obsahující;

–  demence v důsledku choroby AIDS 
a demence následkem úrazu
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Název 
vážného 
onemocnění

Defi nice vážného onemocnění
Datum 
pojistné 
události

Pojištěný je povinen 
při pojistné události 
doložit

Pojistnou událostí není/nejsou

Parkinsonova 
nemoc 

progredující neurologické onemocnění způsobené úbytkem 
buněk produkujících přenašeč dopamin. Nedostatek dopa-
minu vede k charakteristickým příznakům nemoci - rigidita 
svalů, poruchy držení těla, svalový třes, zpomalení volních 
pohybů. Onemocnění musí dospět do stádia vyžadujícího 
stálý dozor a pomoc jiné osoby. Pojištění se vztahuje 
pouze na idiopatickou Parkinsonovu chorobu.

Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy 
idiopatické Parkinsonovy nemoci neurologem, včetně 
doložení nálezů z odborných neurologických vyšetření CT 
nebo MR. 
Pojistitel vyžaduje doložení diagnózy Parkinsonovy nemoci 
specialistou neurologem potvrzující, že medikamentózní 
léčba je bez terapeutického efektu, a že onemocnění 
vykazuje postupné zhoršování stavu pojištěného. Dále 
musí vyhodnocení schopností vykonávat činnosti běžného 
života potvrdit trvalou neschopnost pojištěného vykonávat 
bez cizí pomoci alespoň 3 (tři) z „činností běžného života“. 
Tento stav musí být potvrzen lékařem specialistou (neuro-
logem) a musí přetrvávat alespoň 180 (sto osmdesát) dnů 
od data výskytu onemocnění.

datum diagnostiko-
vání Parkinsonovy 
nemoci

odborné lékařské 
neurologické zprávy 
jednoznačně proka-
zující Parkinsonovu 
nemoc, včetně nálezů 
z vyšetření CT nebo 
MR a dále lékařskou 
zprávu prokazující, že 
pojištěný není schopen 
vykonávat minimálně 
3 (tři) z „činností běž-
ného života“

Parkinsonova nemoc způsobená 
užíváním alkoholu, návykových látek či 
přípravků návykové látky obsahujících

Těžké 
popáleniny 

následkem úrazu; zranění způsobená termickými, elek-
trickými nebo chemickými látkami způsobující popáleniny 
třetího stupně na nejméně 20 % (dvaceti procentech) 
povrchu těla (měřeno podle Pravidla 9 Lundovy nebo Brow-
derovy mapy povrchu těla). Popáleninami třetího stupně se 
rozumí popáleniny v plné tloušťce epiteliálních prvků kůže 
vyžadující štěp.

Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy 
odborným lékařem.

datum úrazu, který 
způsobil těžké 
popáleniny

lékařské zprávy popi-
sující lokalizaci, stupeň 
a rozsah popálenin

Kóma stav hlubokého bezvědomí bez reakce na externí stimuly 
nebo interní potřeby přetrvávající nepřetržitě za použití 
podpůrného systému životních funkcí po dobu nejméně 
1 (jednoho) měsíce, s následným trvalým neurologickým 
defi citem. 

Diagnóza musí být potvrzena odborným lékařem (neuro-
logem).

den, ke kterému 
byl stanoven 
počátek kómatu 
příslušným odbor-
ným lékařem

lékařské zprávy pro-
kazující kóma trvající 
nejméně po dobu 
1 (jednoho) měsíce

–  kóma vzniklé následkem užívání alko-
holu nebo návykových látek;

–  umělé kóma (dlouhodobá narkóza) 
navozené medikamentózně 
pro léčebné účely nebo kóma vzniklé 
na podkladě úrazu, ke kterému došlo 
v souvislosti s požitím alkoholu nebo 
návykových látek

Encefalitida vážný zánět mozkové tkáně (cerebrální hemisféry, mozko-
vého kmene nebo mozečku) zpravidla doprovázený virovou 
nebo bakteriální infekcí s následným signifi kantním trvalým 
neurologickým defi citem potvrzený objektivním neurologic-
kým nálezem a přetrvávající nejméně 180 (sto osmdesát) 
dnů od data výskytu. Pojištěný není schopen v důsledku 
tohoto onemocnění vykonávat nejméně 3 (tři) z „činností 
běžného života“. Diagnóza musí být stanovena odborným 
lékařem (infekcionistou nebo neurologem) na základě 
výsledků laboratorních vyšetření včetně výsledků lumbální 
punkce.

datum diagnosti-
kování encefalitidy 
odborným lékařem

lékařskou zprávu 
od odborného lékaře, 
včetně laboratorních 
výsledků a výsledků 
lumbální punkce potvr-
zující tuto diagnózu

Ochrnutí úplné a trvalé a již min. 3 (tři) měsíce trvající ochrnutí obou 
dolních nebo obou horních končetin (paraplegie) nebo 
všech končetin (tetraplegie) nebo poloviny těla (hemiple-
gie), a to s trvalým úplným přerušením vodivosti míchy 
v důsledku úrazu nebo nemoci. 

Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy 
neurologem. 

datum diagnos-
tikování ochrnutí 
odborným lékařem 
(neurologem)

odborné lékařské 
zprávy a neurologické 
nálezy prokazující 
ochrnutí trvající nejmé-
ně 3 (tři) měsíce

–  ochrnutí jedné končetiny (monoplegie);
–  částečné ochrnutí a přechodné 

ochrnutí (parézy)

Slepota akutním onemocněním nebo úrazem získaná úplná a nená-
vratná ztráta zraku obou očí (stav, kdy už není rozpozna-
telné světlo a po osvětlení nenásleduje zúžení zornic), příp. 
téměř úplná ztráta zraku s minimálním zbytkovým viděním 
(max. 3/60) nebo omezení zorného pole pod 10 (deset) 
stupňů. Stav nelze změnit žádným lékařským zákrokem. 
Slepota musí být doložena oftalmologickým nálezem. 

Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy 
oftalmologem. Ke vzniku onemocnění nebo úrazu vedou-
cího k oboustranné slepotě musí dojít v době trvání tohoto 
připojištění. 
Musí být potvrzeno, že stav je neléčitelný lékařským 
zákrokem.

datum diagnostiko-
vání slepoty

lékařskou zprávu 
od odborného lékaře, 
včetně nálezu od oftal-
mologa

–  snížení visu (zraku) nižšího stupně;
–  postižení jednoho oka slepotou

Hluchota úplná a nenávratná ztráta sluchu obou uší v důsledku one-
mocnění nebo úrazu, trvající nejméně 6 (šest) měsíců bez 
přerušení. Stav nelze změnit lékařským zákrokem. 
Diagnóza musí být klinicky potvrzena audiometrickým 
vyšetřením odborným lékařem. Ke vzniku onemocnění 
nebo úrazu vedoucího k hluchotě musí dojít v době trvání 
tohoto připojištění.

Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy 
audiometrickým vyšetřením, tympanometrií a vyšetřením 
akustického refl exu odborným lékařem (otorinolaryngolo-
gem). 
Musí být potvrzeno, že stav je neléčitelný lékařským 
zákrokem.

datum diagnostiko-
vání hluchoty

lékařskou zprávu 
z audiometrického vy-
šetření, tympanometrie 
a vyšetření akustické-
ho refl exu odborným 
lékařem (otorinolaryn-
gologem) prokazující 
ztrátu sluchu obou uší 
trvající nejméně 
6 (šest) měsíců

–  pokud by použití jakékoli sluchové 
pomůcky, zařízení nebo implantátu 
vedlo k částečné nebo plné obnově 
sluchu;

–  snížení sluchu nižšího stupně;
–  ztráta sluchu jednoho ucha
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Název 
vážného 
onemocnění

Defi nice vážného onemocnění
Datum 
pojistné 
události

Pojištěný je povinen 
při pojistné události 
doložit

Pojistnou událostí není/nejsou

Ztráta hlasu úplná a nenávratná ztráta hlasu trvající nejméně 
12 (dvanáct) měsíců bez přerušení. Ke vzniku onemocnění 
nebo úrazu vedoucího ke ztrátě hlasu musí dojít v době 
trvání tohoto připojištění.

Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy 
odborným lékařem (otorinolaryngologem). Musí být potvr-
zeno, že stav je neléčitelný lékařským zákrokem.

datum diagnos-
tikování úplné 
a nenávratné ztráty 
hlasu

lékařskou zprávu 
prokazující ztrátu hlasu 
trvající nejméně 
12 (dvanáct) měsíců

ztráta hlasu související s psychiatrický-
mi onemocněními

Nákaza HIV 
při pracovní 
činnosti 

nákaza HIV (Human Immunodefi ciency Virus) při běžném 
výkonu povolání, např. píchnutím o jehlu, říznutím nebo 
jiným intenzivním kontaktem s prokazatelně HIV pozitiv-
ním materiálem. Zároveň musí být splněny následující 
podmínky: 
–  pojištěný si musí během 24 (dvaceti čtyř) hodin od kon-

taktu nechat provést krevní test, který prokáže nepřítom-
nost HIV protilátek;

–  prokázání HIV a HIV protilátek musí následovat během 
4 (čtyř) měsíců po kontaktu dalším krevním testem;

–  nákaza musí být prokázána uznávanou akreditovanou 
laboratoří;

–  kontakt musí být nahlášen a onemocnění uznáno jako 
nemoc z povolání.

den, kdy došlo 
k přenosu nebo 
infektu HIV

–  negativní výsledek 
krevního testu 
absolvovaného do 
24 (dvaceti čtyř) 
hodin od kontaktu 
s HIV pozitivním 
materiálem;

–  pozitivní výsledek 
HIV testu absolvova-
ného během 4 (čtyř) 
měsíců po kontaktu 
s HIV pozitivním 
materiálem;

–  potvrzení od zaměst-
navatele, že nákaza 
HIV byla uznána jako 
nemoc z povolání

ostatní způsoby přenosu nákazy HIV, 
jako například aplikace omamných 
nebo psychotropních látek či přenos 
pohlavním stykem

Nákaza HIV 
při transfúzi 
krve či 
krevních 
produktů

nákaza HIV (Human Immunodefi ciency Virus) při transfúzi 
krve či krevních produktů. Podmínkou poskytnutí pojistné-
ho plnění je převzetí (nebo určení pravomocným soudním 
rozhodnutím) plné odpovědnosti za transfúzi výrobcem 
krevního derivátu, nemocnicí nebo institucí, kde byla trans-
fúze provedena. K transfúzi krve či krevních produktů musí 
dojít na území států Evropského hospodářského prostoru, 
Švýcarska, USA a Kanady.

den, kdy došlo 
k transfúzi krve či 
krevních produktů

–  pozitivní výsledek 
HIV krevního testu 
absolvovaného do 
12 (dvanácti) měsíců 
od provedení trans-
fúze; 

–  potvrzení o uznání 
plné odpovědnosti 
za transfúzi výrob-
cem krevního derivá-
tu, nemocnicí nebo 
institucí, kde byla 
transfúze provedena, 
popř. pravomocné 
soudní rozhodnutí

ostatní způsoby přenosu nákazy HIV, 
jako například aplikace omamných 
nebo psychotropních látek či přenos 
pohlavním stykem

Výklad pojmů k Tabulce VO
pojem výklad pojmu
činnost 
běžného 
života

1) koupání se ve vaně nebo sprchování se a udržování osobní hygieny;
2) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání;
3) výkon fyziologické potřeby bez asistence včetně udržování osobní hygieny;
4) schopnost ovládat vyprazdňovací funkce (stolice a močení);
5) vstávání a uléhání z/na lůžka(o), změna poloh, sezení, schopnost vydržet v poloze vsedě;
6) přijímání stravy, dodržování pitného režimu.

CT computerová tomografi e

MR magnetická rezonance

EKG elektrokardiogram
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Stupeň poškození při úplné ztrátě orgánu nebo úplné ztrátě funkce

Jedné horní končetiny od ramenního kloubu 70 %

Jedné horní končetiny do výše nad loket 65 %

Jedné horní končetiny do výše pod loket nebo jedné ruky 60 %

Jednoho palce ruky 20 %

Jednoho ukazováku 10 %

Jednoho jiného prstu u ruky 5 %

Jedné dolní končetiny až do výše nad polovinu stehna 70 %

Jedné dolní končetiny až do výše poloviny stehna 60 %

Jedné dolní končetiny do poloviny lýtka nebo jednoho chodidla 50 %

Jednoho palce u nohy 5 %

Jednoho jiného prstu u nohy 2 %

Zraku obou očí 100 %

Zraku jednoho oka 35 %

Sluchu obou uší 60 %

Sluchu jednoho ucha 15 %

Smyslu čichového 10 %

Smyslu chuťového 5 %

Jedné ledviny 20%

Obou ledvin 50%

Sleziny 15%

Jednoho zubu (kromě mléčného zubu) 1%

Uvedené hodnoty jsou maximálním procentuálním ohodnocením stupně poškození při úplné ztrátě orgánu nebo úplné ztrátě funkce. 
Při výpočtu pojistného plnění se vychází ze sjednané pojistné částky.

Tabulka pro stanovení trvalých následků úrazu (Tabulka TNU)

Stupeň 
poškození v % 
určený podle 
Tabulky TNU

Pojistné plnění

Stupeň 
poškození v % 
určený podle 
Tabulky TNU

Pojistné plnění

Stupeň 
poškození v % 
určený podle 
Tabulky TNU

Pojistné plnění

Stupeň 
poškození v % 
určený podle 
Tabulky TNU

Pojistné plnění

1 1% 26 26% 51 71% 76 191%

2 2% 27 27% 52 73% 77 199%

3 3% 28 28% 53 76% 78 207%

4 4% 29 29% 54 80% 79 216%

5 5% 30 31% 55 83% 80 224%

6 6% 31 32% 56 86% 81 234%

7 7% 32 33% 57 90% 82 243%

8 8% 33 34% 58 93% 83 253%

9 9% 34 36% 59 97% 84 263%

10 10% 35 37% 60 101% 85 274%

11 11% 36 39% 61 105% 86 285%

12 12% 37 40% 62 109% 87 297%

13 13% 38 42% 63 114% 88 309%

14 14% 39 44% 64 118% 89 321%

15 15% 40 45% 65 123% 90 334%

16 16% 41 47% 66 128% 91 348%

17 17% 42 49% 67 134% 92 362%

18 18% 43 51% 68 139% 93 377%

19 19% 44 53% 69 145% 94 392%

20 20% 45 56% 70 151% 95 408%

21 21% 46 58% 71 157% 96 425%

22 22% 47 60% 72 163% 97 442%

23 23% 48 63% 73 170% 98 460%

24 24% 49 65% 74 177% 99 479%

25 25% 50 68% 75 184% 100 500%

Tabulka pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu s progresivním plněním (Tabulka TNUP)
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tělesné poškození stupeň 
poškození (v %)

doba nezbytného 
léčení (ve dnech)

HLAVA
Skalpace hlavy s kožním defektem

001 částečná 5 35

002 úplná 12 84

003 Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku 1 7

004 Pohmoždění obličeje 2 14

005 Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné) 3 21

006 Podvrtnutí čelistního kloubu 0 0

007 Zlomenina spodiny lebeční 20 140

Zlomenina klenby lebeční

008 bez vpáčení úlomků 7 49

009 s vpáčením úlomků 12 84

Za úplné zlomeniny se považují i fi sury kostí lebečních (týká se položky 007 až 009).

010 Zlomenina okraje očnice 10 70

Zlomenina kostí nosních

011 bez posunutí úlomků 3 21

012 s posunutím úlomků 4 28

013 Zlomenina přepážky nosní 3 21

014 Zlomenina kosti lícní 10 70

Zlomenina dolní čelisti

015 bez posunutí úlomků 8 56

016 s posunutím úlomků 12 84

Zlomenina horní čelisti

017 bez posunutí úlomků 11 77

018 s posunutím úlomků 16 112

019 Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti 8 56

020 Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti 12 84

Sdružené zlomeniny Le Fort

021 Le Fort I. 12 84

022 Le Fort II. 16 112

023 Le Fort III. 26 182

OKO
Tržná nebo řezná rána víčka

024 přerušující slzné cesty 5 35

025 popálení kůže víček 5 35

Zánět slzného váčku prokazatelně po zranění

026 léčený konzervativně 2 14

027 léčený operačně 7 49

Poleptání (popálení) spojivky

028 prvního stupně 2 14

029 druhého stupně 3 21

030 třetího stupně 7 49

031 perforace v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy), rána spojivky chirurgicky ošetřená 2 14

Hluboká rána rohovky bez proděravění

032 bez komplikací 4 28

033 komplikovaná šedým zákalem poúrazovým 8 56

034 komplikovaná nitroočním zánětem 9 63

Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně

035 bez komplikací 5 35

036 komplikovaná poúrazovým šedým zákalem 8 56

037 komplikovaná nitroočním zánětem 10 70

038 komplikovaná nitroočním tělískem nemagnetickým 10 70

Rána rohovky a bělimy s proděravěním léčená chirurgicky

039 bez komplikací 8 56

040 komplikovaná výhřezem duhovky nebo uskřinutím duhovky 12 84

041 komplikovaná šedým zákalem poúrazovým 10 70

042 komplikovaná nitroočním zánětem 12 84

043 komplikovaná cizím tělískem nitroočním nemagnetickým 12 84

044 komplikovaná cizím tělískem nitroočním magnetickým 10 70

Rána pronikající do očnice

045 bez komplikací 4 28

046 komplikovaná cizím tělískem nemagnetickým v očnici 10 70

047 komplikovaná cizím tělískem magnetickým v očnici 6 42

048 pohmoždění oka prosté 3 21

Pohmoždění oka s krvácením do přední komory

049 bez komplikací 7 49

050 komplikované druhotným zvýšením tlaku, vyžadující chirurgické ošetření 12 84

Pohmoždění oka s natržením duhovky

051 bez komplikací 5 35

052 komplikované zánětem duhovky 10 70

053 komplikované poúrazovým šedým zákalem 9 63

Subluxace čočky

054 bez komplikací 5 35

055 komplikovaná druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření 10 70

Luxace čočky

056 bez komplikací 9 63

057 komplikovaná druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření 15 105

Krvácení do sklivce a sítnice

058 bez komplikací 16 112

059 komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření 19 133

Tabulka pro stanovení tělesného poškození a denního odškodného (Tabulka TP)
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tělesné poškození stupeň 
poškození (v %)

doba nezbytného 
léčení (ve dnech)

060 Otřes sítnice 3 21

061 Rohovkový vřed poúrazový 9 63

Popálení nebo poleptání

062 epitelu rohovky 3 21

063 rohovkového parenchymu 25 175

064 Povrchní oděrka rohovky 2 14

065 Odchlípení sítnice vzniklé jako přímý následek poranění oka zjištěný lékařem 13 91

066 Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu 15 105

067 Zlomení stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem 3 21

068 Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty 7 49

069 Poranění oka vyžadující bezprostřední vynětí oka 13 91

070 Poranění okohybného aparátu s diplopií 10 70

UCHO
071 Pohmoždění boltce s krevním výronem 1 7

072 Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu 7 49

073 Traumatické poškození sluchu 5 35

Proděravění bubínku s druhotnou infekcí

074 léčené ambulantně 5 35

075 léčené hospitalizací 7 49

076 Otřes labyrintu 7 49

ZUBY
Ztráta nebo nutná extrakce způsobená úrazem (nikoliv skousnutím)

077 za jeden zub 1 7

078 za dva a více zubů 3 21

Hodnocení se týká pouze zubů I - V. vpravo a vlevo nahoře i dole. Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního zubu. 
Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je ohrožení vitality dřeně vyžadující léčení.

079 Vyražení nebo poškození umělých a dočasných zubů 0 0

Úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fi xační dlahou

080 za jeden zub 1 7

081 za každý další zub 1 7

Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fi xační dlahou

082 za jeden zub 1 7

083 za každý další zub 1 7

KRK
084 Poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku 7 49

085 Proděravění jícnu 16 112

086 Perforující poranění hltanu nebo průdušnice 14 98

Zlomenina jazylky nebo chrupavky hrtanu

087 léčená konzervativně 8 56

088 léčená operačně 13 91

089 Poškození hlasivek následkem úrazu 4 28

HRUDNÍK
090 Úrazové roztržení plic (CT vyšetření) 14 98

091 Úrazové poškození srdce klinicky prokázané 20-100 365

092 Úrazové roztržení bránice 16 112

093 Pohmoždění stěny hrudní 1 7

094 Pohmoždění stěny hrudní těžkého stupně (rozsáhlé hematomy a pracovní neschopnost) 3 21

Zlomeniny kosti hrudní

095 bez posunutí úlomků 5 35

096 s posunutím úlomků 9 63

Zlomeniny žeber klinicky prokázané

097 jednoho žebra 5 35

098 dvou a více žeber 8 56

Dvířková zlomenina žeber

099 léčená konzervativně 9 63

100 léčená operačně 14 98

101 Dvířková zlomenina kosti hrudní (léčená operačně) 14 98

Poúrazový pneumotorax

102 plášťový zavřený 7 49

103 s drenáží 9 63

104 mediastinální nebo podkožní emfysem 12 84

105 otevřený nebo ventilový 13 91

Poúrazové krvácení do hrudníku

106 léčené konzervativně 7 49

107 léčené operačně 9 63

BŘICHO
108 Pohmoždění stěny břišní 2 14

109 Pohmoždění stěny břišní těžkého stupně (rozsáhlé hematomy a pracovní neschopnost) 3 21

110 Pohmoždění stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech 6 42

111 Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů) 5 35

112 Roztržení jater léčené operačně 10 70

113 Zhmoždění sleziny (sonografi e) 6 42

114 Roztržení sleziny léčené operačně 8 56

Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní

115 léčené konzervativně 13 91

116 léčené operačně 16 112

117 Úrazové proděravění žaludku 8 56

118 Úrazové proděravění dvanáctníku 10 70

Roztržení nebo přetržení tenkého střeva

119 bez resekce 6 42

120 s resekcí 8 56
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tělesné poškození stupeň 
poškození (v %)

doba nezbytného 
léčení (ve dnech)

Roztržení nebo přetržení tlustého střeva

121 bez resekce 10 70

122 s resekcí 13 91

Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)

123 bez resekce 10 70

124 s resekcí střeva 13 91

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ
125 Pohmoždění ledviny s hematurií 5 35

126 Pohmoždění pyje 5 35

127 Pohmoždění varlat a šourku 5 35

Pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě

128 jednoho varlete 10 70

129 obou varlat 12 84

130 Pohmoždění zevního genitálu ženy 5 35

Roztržení nebo rozdrcení ledviny

131 léčené konzervativně 10 70

132 léčené operačně 14 98

133 vedoucí k odnětí ledviny 20 140

134 Roztržení močového měchýře 11 77

135 Roztržení močové roury 12 84

PÁTEŘ
Pohmoždění (kontuze)

136 Pohmoždění páteře 1 7

137 Pohmoždění páteře těžkého stupně (fi xace a pracovní neschopnost) 3 21

138 Podvrtnutí (distorze) krční páteře
(RTG vyšetření a hospitalizace nebo pracovní neschopnost, jinak se hodnotí jako pohmoždění)

4 28

Vymknutí (luxace)
(potvrzené RTG vyšetřením)

139 Vymknutí páteře 18 126

Zlomenina (fraktura)
140 Zlomenina jednoho trnového výběžku 4 28

141 Zlomenina více trnových výběžků 5 35

142 Zlomenina jednoho příčného výběžku 4 28

143 Zlomenina více příčných výběžků 5 35

144 Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei) 18 126

Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla

145 léčené konzervativně 10 70

146 léčené operačně 22 154

Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních

147 bez komplikací 26 182

148 s transverzální lézí míšní 100 365

149 Výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle
(nepřipouští analogické hodnocení)

0 0

PÁNEV
150 Okrajové abrupce lopaty kosti kyčelní, sedacího hrbolu, raménka stydké kosti, symfýza 6 42

151 Poranění z předozadní a bočné komprese 14 98

152 Zlomeniny z vertikálního střihu s lézí SI komplexu 18 126

ACETABULUM
153 Zlomenina zadní nebo přední hrany 13 91

154 Kombinované zlomeniny (T zlomeniny, zlomeniny obou pilířů) 18 126

HORNÍ KONČETINA
Pohmoždění (kontuze)

155 Pohmoždění paže 1 7

156 Pohmoždění předloktí 1 7

157 Pohmoždění ruky 1 7

158 Pohmoždění jednoho či více prstů ruky 1 7

159 Pohmoždění kloubu horní končetiny 1 7

Tělesná poškození uvedená pod položkou 158 a 159 lze hodnotit analogicky jako podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčení podmínkám pro hodnocení podvrtnutí.

Poranění svalů a šlach
160 Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce 6 42

Úplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů

161 jednoho prstu nebo dvou prstů 10 70

162 více než dvou prstů 14 98

163 odtržení dorsální aponeurosy prstu (konzervativní léčení) 7 49

164 Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí bez poranění nervu 8 56

165 Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí s poraněním nervu 36 252

166 Natržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene (pracovní neschopnost a potvrzené sono vyšetřením) 6 42

Není-li sono vyšetření provedeno, je nutná diagnostika a ošetření chirurgem či ortopedem.

167 Úplné přetržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene léčené operačně 7 49

Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního

168 léčené konzervativně 4 28

169 léčené operačně 8 56

170 Natržení jiného svalu (závěsný fi xační obvaz) 2 14

Podvrtnutí (distorze)
171 Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou 2 14

172 Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní 2 14

Podvrtnutí ramenního kloubu

173 bez komplikací 3 21

174 komplikované periartritidou (léčené konzervativně) 6 42

175 komplikované periartritidou (léčené operačně) 8 56
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tělesné poškození stupeň 
poškození (v %)

doba nezbytného 
léčení (ve dnech)

176 Podvrtnutí loketního kloubu
(podmínkou pro hodnocení je pevná fi xace)

2 14

177 Podvrtnutí zápěstí
(podmínkou pro hodnocení je pevná fi xace)

4 28

Podvrtnutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky

178 jednoho prstu 2 14

179 několika prstů 3 21

Vymknutí (luxace)
Musí být provedeno RTG vyšetření před repozicí kloubu a repozice lékařem, jinak se hodnotí jako distorze (podmínka repozice nemusí být splněna u položky 181).

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní

180 léčené konzervativně 4 28

181 léčené operačně 7 49

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou

182 léčené konzervativně fi xací 3 21

183 léčené operačně 5 35

Vymknutí kosti pažní (ramene)

184 léčené konzervativně 7 49

185 léčené operačně 10 70

Vymknutí předloktí (lokte)

186 léčené konzervativně 7 49

187 léčené operačně 8 56

Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)

188 léčené konzervativně 10 70

189 léčené operačně 15 105

Vymknutí záprstních kostí

190 jedné 5 35

191 několika 8 56

Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků

192 jednoho nebo dvou prstů 6 42

193 tří a více prstů 8 56

Zlomenina (fraktura)
194 Zlomenina lopatky 6 42

Zlomenina klíčku

195 léčená konzervativně 5 35

196 léčená operačně 8 56

Zlomeniny kosti pažní
Zlomenina horního konce kosti pažní

197 léčená konzervativně 5 35

198 léčená ortézou 6 42

199 léčená operačně 10 70

200 Zlomenina těla kosti pažní 10 70

Zlomenina kosti pažní nad kondyly

201 u dětí 7 49

202 u dospělých 10 70

Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní

203 léčená konzervativně 8 56

204 léčená operačně 11 77

Zlomenina epikondylu kosti pažní

205 léčená konzervativně 6 42

206 léčená operačně 8 56

Zlomeniny kosti loketní
Zlomenina okovce kosti loketní

207 léčená konzervativně 6 42

208 léčená operačně 8 56

Zlomenina korunového výběžku kosti loketní

209 léčená konzervativně 6 42

210 léčená operačně 8 56

Zlomenina těla kosti loketní

211 neúplná 6 42

212 úplná 10 70

213 Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní 6 42

Zlomeniny kosti vřetenní
Zlomenina těla kosti vřetenní

214 neúplná 6 42

215 úplná 10 70

Zlomenina hlavičky nebo krčku kosti vřetenní

216 léčená konzervativně 7 49

217 léčená operačně 9 63

Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní

218 bez posunutí úlomků 6 42

219 s posunutím úlomků 8 56

220 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní 
(Collesova, Smithova, zlomenina distální epifysy s/bez odlomení(m) bodcovitého výběžku kosti loketní)

9 63

Ostatní zlomeniny
Zlomenina obou kostí předloktí

221 neúplná 10 70

222 úplná 12 84

223 Monteggiova luxační zlomenina předloktí 15 105

Zlomenina kosti člunkové

224 neúplná 8 56

225 úplná 15 105
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tělesné poškození stupeň 
poškození (v %)

doba nezbytného 
léčení (ve dnech)

Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové

226 neúplná (pevná fi xace) 5 35

227 úplná 8 56

228 Zlomenina několika kostí zápěstních 10 70

229 Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) 8 56

Zlomenina jedné kosti záprstní

230 neúplná 5 35

231 úplná 6 42

Zlomenina několika kostí záprstních

232 bez posunutí úlomků 7 49

233 s posunutím úlomků 9 63

Zlomenina jednoho prstu

234 neúplná 4 28

235 úplná 6 42

236 abrupce dorzální aponeurozy 7 49

Zlomenina článků dvou nebo více prstů

237 neúplná 5 35

238 úplná 7 49

Infrakce, fi sury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) se hodnotí v rozsahu 
uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není uvedena, hodnotí se polovinou z uvedených procent/dnů za zlomeninu nebo polovinou z uvede-
ných procent/dnů za úplnou zlomeninu bez posunutí úlomků.

Amputace (snesení)
239 Exartikulace v ramenním kloubu 20 140

240 Amputace paže 20 140

241 Amputace předloktí 20 140

242 Amputace ruky 20 140

243 Amputace všech prstů 20 140

244 Amputace prstu nebo jeho části ve středním nebo proximálním článku s kostí 8 56

245 Amputace části prstu v distálním článku s kostí 6 42

246 Amputace palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu) 8 56

247 Amputace části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu) 6 42

DOLNÍ KONČETINA
Pohmoždění (kontuze)

248 Pohmoždění kyčelního kloubu 1 7

249 Pohmoždění kolenního kloubu 1 7

250 Pohmoždění hlezenného kloubu 1 7

251 Pohmoždění stehna 1 7

252 Pohmoždění bérce 1 7

253 Pohmoždění nohy 1 7

254 Pohmoždění jednoho nebo několika prstů nohy 1 7

Tělesná poškození uvedená pod položkou 248, 249, 250 a 254 lze hodnotit analogicky jako podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčení podmínkám pro hodnocení 
podvrtnutí.

Poranění svalů a šlach
255 Natržení většího svalu nebo šlachy 6 42

Není-li u položky 255 splněna podmínka sono vyšetření, je nutná diagnostika a ošetření chirurgem či ortopedem.

256 Natržení Achillovy šlachy řeznou ranou (parciální ruptura) 3 21

257 Přerušení Achillovy šlachy řeznou ranou léčené operačně 10 70

258 Podvrtnutí kyčelního kloubu 3 21

259 Těžká distorze většího kloubu nohy s lézí vazů léčená pevnou fi xací 7 49

260 Podvrtnutí základního nebo mezičlánkového kloubu palce nohy (pevná fi xace) 4 28

261 Podvrtnutí jednoho nebo několika prstů nohy (pevná fi xace) 2 14

Natržení nebo přetržení kloubních vazů
Není-li u položky 262, 263, 264, 266 a 268 splněna doba přiložení pevné fi xace nebo podmínka provedení operace, hodnotí se polovinou z uvedených 
procent/dnů. Nedosáhne-li doba přiložení pevné fi xace 14 (čtrnácti) dnů nebo nebude-li přiložena vůbec, hodnotí se podle stejných zásad jako u distorze.
Za operaci se považuje plastika nebo sutura vazu, nikoliv diagnostická artroskopie.

Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního

262 léčené konzervativně (pevná fi xace alespoň 3 (tři) týdny) 6 42

263 Natržení zkříženého vazu kolenního prokázané artroskopií (pevná fi xace alespoň 4 (čtyři) týdny nebo operace) 6 42

Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního prokázané diagnostickou metodou (např. ASK, MR, sono vyšetření) a léčené

264 konzervativně (pevná fi xace alespoň 4 (čtyři) týdny) 8 56

265 operačně (sutura, ASK operace) 10 70

Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu kolenního prokázané diagnostickou metodou (např. ASK, MR) a léčené

266 konzervativně (pevná fi xace alespoň 4 (čtyři) týdny) 8 56

267 plastikou vazu 12 84

268 Natržení vnitřního nebo zevního vazu kloubu hlezenného léčené pevnou fi xací alespoň 4 (čtyři) týdny 7 49

Přetržení vnitřního nebo zevního vazu kloubu hlezenného

269 prokázané diagnostickou metodou (např. MR, sono vyšetření) 7 49

270 léčené operačně 10 70

Poranění zevního nebo vnitřního menisku

271 léčené ASK s negativním nálezem 5 35

272 léčené operačně 7 49

Vymknutí (luxace)
Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je provedení RTG vyšetření před repozicí kloubu lékařem. Není-li tato podmínka splněna, plnění se stanoví podle 
stejných zásad jako u distorze (podmínka repozice nemusí být splněna u položky 273).

273 Vymknutí stehenní kosti v kyčli 10 70

274 Traumatické vymknutí čéšky 8 56

275 Vymknutí hlezenné kosti 15 105

276 Vymknutí pod hlezennou kostí 10 70

277 Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových 10 70

278 Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí 8 56
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doba nezbytného 
léčení (ve dnech)

Vymknutí základních kloubů prstů nohy

279 jednoho prstu mimo palec 3 21

280 palce nebo několika prstů 5 35

281 Vymknutí mezičlánkových kloubů prstů nohy

282 jednoho prstu mimo palec 2 14

283 palce nebo několika prstů 4 28

Zlomenina (fraktura)
Zlomeniny kosti stehenní

284 Zlomenina krčku kosti stehenní 20 140

285 léčená endoprotézou 18 126

286 Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní 16 112

287 Zlomenina velkého chocholíku 6 42

288 Zlomenina malého chocholíku 6 42

289 Per- a subtrochanterická zlomenina kosti stehenní 20 140

290 Zlomenina těla kosti stehenní 20 140

291 Zlomenina kosti stehenní nad kondyly 20 140

292 Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (RTG vyšetření a artroskopie) 10 70

293 Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků 25 175

294 Odlomení kondylu kosti stehenní 12 84

295 Nitrokloubní komplikovaná zlomenina kosti stehenní 20 140

Ostatní zlomeniny
296 Zlomenina čéšky 8 56

Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní

297 léčená konzervativně 7 49

298 léčená operačně 10 70

Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní

299 jednoho kondylu 13 91

300 obou kondylů 18 126

301 Odlomení drsnatiny kosti holenní 10 70

302 Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) 5 35

303 Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce 15 105

Zlomenina hlezna

304 Weber A 9 63

305 Weber B 12 84

306 Weber C 14 98

307 Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie 20 140

308 Zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní 6 42

Zlomenina těla kosti patní

309 bez porušení  Bohlerova úhlu 12 84

310 s porušením  Bohlerova úhlu 18 126

311 Zlomenina kosti hlezenné 13 91

312 Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné 5 35

313 Zlomenina kosti krychlové nebo člunkové nebo klínové 9 63

314 Zlomenina jiné zánártní kosti 7 49

315 Zlomenina několika kostí zánártních 9 63

Zlomenina článku palce

316 koncového 4 28

317 základního 7 49

318 Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce 3 21

319 Zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu 5 35

Nejsou-li tělesná poškození podle položky 314 až 317 léčena pevnou fi xací nebo operačně, je nutná pracovní neschopnost alespoň 14 (čtrnáct) dnů. 
U položky 314 až 317 se jako analogický způsob ošetření uznává i použití náplasťové fi xace.

Za infrakce, fi sury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) poskytuje pojis-
titel pojistné plnění v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není uvedena, poskytuje pojistitel pojistné plnění ve výši jedné poloviny 
hodnocení za zlomeninu.

Amputace (snesení)
320 Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna 26 182

321 Amputace bérce 26 182

322 Amputace nohy 26 182

323 Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí 8 56

324 Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí s kostí 4 28

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
325 Otřes mozku bez hospitalizace 1 7

Otřes mozku s hospitalizací a dobou léčení

326 do 14 (čtrnácti) dnů včetně 2 14

327 15 (patnáct) až 21 (dvacet jeden) den 3 21

328 22 (dvacet dva) až 28 (dvacet osm) dnů 4 28

329 29 (dvacet devět) dnů a více 5 35

330 Otřes mozku těžkého stupně s pozitivním nálezem na EEG a hospitalizací alespoň 7 (sedm) dnů 10 70

331 Pohmoždění mozku (hospitalizace) 25 175

332 Rozdrcení mozkové tkáně a míchy 50-100 365

333 Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního 26 182

334 Otřes míchy (hospitalizace) 10 70

335 Pohmoždění míchy 15 105

336 Rozdrcení míchy 100 365

337 Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou 5 35

338 Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken 20 140

339 Přerušení motorického nervu 36 252

U položky 330 až 338 je nutný neurologický nález. U položky 336 až 338  je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění pozitivní EMG vyšetření. U položky 330 až 
332, 334, 335, 337 a 338 se pojištěnému při výplatě pojistného plnění před skončením léčení poskytne záloha ve výši dolní hranice uvedeného rozpětí. 
Konečné hodnocení se stanoví ve spolupráci s lékařem z oboru neurologie nebo traumatologie, nejdříve však po 6 (šesti) měsících od úrazu nebo po ukončení léčení.
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tělesné poškození stupeň 
poškození (v %)

doba nezbytného 
léčení (ve dnech)

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ
Rány

340 Rána chirurgicky neošetřená 0 0

341 Rána chirurgicky ošetřená nevyžadující suturu 1 7

Rána chirurgicky ošetřená nevyžadující suturu pouze v obličejové části (s výjimkou krku u dětí a mládeže do 18 (osmnácti) let) s dobou léčení

342 do 14 (čtrnácti) dnů včetně 2 14

343 15 (patnáct) až 21 (dvacet jeden) den 3 21

344 22 (dvacet dva) dnů a více 4 28

Rána chirurgicky ošetřená vyžadující suturu léčená

345 bez komplikací 2 14

346 s komplikacemi 15 (patnáct) až 21 (dvacet jeden) den 3 21

347 s komplikacemi 22 (dvacet dva) dnů a více 4 28

Ošetření rány leukostehy se považuje za suturu pouze v obličejové části. Na ostatních částech těla pouze u dětí do 10 (deseti) let.

348 Rána chirurgicky ošetřená 2 14

349 Rána chirurgicky ošetřená vedoucí ke snesení (ablaci) nehtu 5 35

Cizí tělísko

350 chirurgicky neodstraněné 1 7

351 chirurgicky odstraněné 3 21

Úžeh a úpal
352 Celkové příznaky (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací v délce minimálně jednoho 

týdne
5 35

Popálení, poleptání nebo omrzliny
353 prvního stupně 0 0

druhého stupně léčené ambulantně v rozsahu

354 od 10 (deseti) cm2 do 1 % (jednoho procenta) povrchu těla 5 35

355 nad 1 % (jedno procento) do 5 % (pěti procent) povrchu těla 6 42

druhého stupně léčené hospitalizací v rozsahu

356 nad 5 % (pět procent) do 15 % (patnácti procent) povrchu těla 7 49

357 nad 15 % (patnáct procent) do 20 % (dvaceti procent) povrchu těla 8 56

358 nad 20 % (dvacet procent) do 30 % (třiceti procent) povrchu těla 12 84

359 nad 30 % (třicet procent) do 40 % (čtyřiceti procent) povrchu těla 18 126

360 nad 40 % (čtyřicet procent) do 50 % (padesáti procent) povrchu těla 26 182

361 větším než 50 % (padesát procent) povrchu těla 43-100 365

třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu

362 od 6 (šesti) cm2 do 10 (deseti) cm2 7 49

363 nad 10 (deset) cm2 do 1 % (jednoho procenta) povrchu těla 11 77

364 nad 1 % (jedno procento) do 5 % (pěti procent) povrchu těla 11 77

365 nad 5 % (pět procent) do 10 % (deseti procent) povrchu těla 14 98

366 nad 10 % (deset procent) do 15 % (patnácti procent) povrchu těla 18 126

367 nad 15 % (patnáct procent) do 20 % (dvaceti procent) povrchu těla 22 154

368 nad 20 % (dvacet procent) do 30 % (třiceti procent) povrchu těla 26 182

369 nad 30 % (třicet procent) do 40 % (čtyřiceti procent) povrchu těla 39 273

370 větším než 40 % (čtyřicet procent) povrchu těla 69-100 365

371 Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů léčené hospitalizací 5 35

372 Traumatický šok léčený hospitalizací na jednotce intenzivní péče 5 35
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