
Zdravotné poistenie pre cudzincov
Informačný dokument o poistnom produkte

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred 
uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch: v poistnej zmluve, vo Všeobecných 
poistných podmienkach pre Komplexné zdravotné poistenie cudzincov (ďalej len „VPP“) a v Informáciách poskytnutých 
poistiteľom pred uzatvorením poistnej zmluvy so spotrebiteľom.

O aký typ poistenia ide?

Neživotné poistenie pre prípad úrazu, náhleho ochorenia a smrti poisteného.

Spoločnosť: MAXIMA pojišťovna, a. s., Česká republika Produkt: Komplexné zdravotné poistenie cudzincov

Čo je predmetom poistenia?
 Úraz poisteného;

 Ochorenie poisteného;

 Smrť poisteného.

Aké je poistné plnenie?
 Úhrada nákladov komplexnej zdravotnej 

starostlivosti, ktorej sa poistený musel podrobiť 
v zmluvnom zdravotníckom zariadení v SR. Rozsah 
komplexnej zdravotnej starostlivosti je stanovený 
v článku IV. odst. 2 a 3 VPP;

 Úhrada nákladov preventívnej a dispenzárnej 
(tj. trvalé pozorovanie pacienta trpiaceho určitou 
chorobou) zdravotnej starostlivosti;

 Úhrada nákladov prevozu poisteného zo SR 
alebo, ak je tak v poistnej zmluve dohodnuté, 
z územia štátov Schengenského priestoru alebo 
z krajiny tranzitu do štátu, ktorého cestovný 
doklad poistený vlastní, poprípade do iného štátu, 
v ktorom má povolený pobyt;

 Ak je tak dohodnuté v poistnej zmluve, úhrada 
nákladov nutnej a neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorej sa poistený musel podrobiť 
v dôsledku úrazu alebo náhleho ochorenia počas 
pobytu na území štátov Schengenského priestoru 
a v krajinách tranzitu; 

 Ak je tak dohodnuté v poistnej zmluve, úhrada 
nákladov v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, 
úhrada nákladov stomatologickej starostlivosti 
nad rámec stanovený vo VPP a úhrada nákladov 
v súvislosti s úrazom alebo chorobou, ktoré 
vzniknú pri prevádzkovaní športov.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti 

je iba taká starostlivosť, ktorá vedie u pacienta 
k zachovaniu jeho zdravotného stavu z obdobia 
pred uzavretím poistnej zmluvy, tj. predmetom 
poistenia nie je taká starostlivosť, ktorá vedie ku 
zlepšeniu zdravotného stavu pacienta v porovnaní 
so stavom pred uzavretím poistnej zmluvy.

 Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti počas 
pobytu na území štátov Schengenského priestoru 
a v krajinách tranzitu, ak sa nejedná o nutnú 
a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje najmä na škody vzniknuté:

 v dôsledku akejkoľvek športovej činnosti, ak nie je 
dohodnuté zvláštne pripoistenie;

 v dôsledku právnej skutočnosti, o ktorej poistený 
v čase uzatvorenia poistnej zmluvy vedel alebo 
mohol vedieť;

 v súvislosti s činnosťou, ktorú poistený vykonáva 
neoprávnene;

 v čase, keď poistený je účastníkom verejného 
zdravotného poistenia.



Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa v prípade komplexnej zdravotnej starostlivosti vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej 

republiky. Ak je tak dohodnuté v poistnej zmluve, vzťahuje sa poistenie v rozsahu úhrady nákladov nutnej a neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Schengenského priestoru a v krajinách tranzitu. 

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím a pri uzatváraní poistenia

 Odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poistiteľa týkajúce sa uzatváraného poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia

 Urobiť všetko na odvrátenie vzniku škodovej udalosti a na zníženie rozsahu škody.

Povinnosti v prípade uplatňovania si nároku na poistné plnenie

 V prípade škodovej udalosti sa obrátiť na poistiteľa alebo asistenčnú spoločnosť, dbať na ich pokyny a podrobiť sa 
zdravotnému vyšetreniu či ošetreniu v nimi určenom zdravotníckom zariadení.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné za poistenie sa platí jednorázovo za poistné obdobie a je splatné ku dňu uzavretia poistnej zmluvy. Výška poistného 
a spôsob platenia sú stanovené v poistnej zmluve. Poistné možno hradiť bezhotovostne na účet poistiteľa alebo hotovostne.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vzniká dňom uvedeným v poistnej zmluve. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 
Poistenie zaniká ktoroukoľvek z nasledujúcich skutočností (i) uplynutím poistnej doby, (ii) smrťou poisteného, (iii) ukončením 
legálneho pobytu poisteného na území Slovenskej republiky alebo, ak je tak v poistnej zmluve dohodnuté, na území 
Schengenského priestoru alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhostení alebo o správnom vyhostení, (iv) 
dňom oznámenia poistiteľovi o vstupe poisteného do verejného zdravotného poistenia, (v) odstúpením poistníka od poistnej 
zmluvy, (vi) uplynutím jedného mesiaca od upomenutia poistníka poistiteľom o zaplatení poistného. Poistnú zmluvu možno 
výnimočne ukončiť dohodou zmluvných strán za dohodnutých podmienok.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
 Výpoveďou s osemdňovou výpovednou lehotou do dvoch mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy.


