Zavarovalnica triglav, d.d.

DOPOLNILNI POGOJI ZA DODATNO ZAVAROVANJE Z GENETSKO
ANALIZO TRIGLAV DNK V PRIMERU NASTANKA HUJŠE BOLEZNI
IN DRUGO ZDRAVNIŠKO MNENJE

1. člen: SPLOŠNE DOLOČBE
[1] Z dodatnim zavarovanjem z genetsko analizo Triglav DNK v primeru
nastanka hujše bolezni in za drugo zdravniško mnenje (v nadaljevanju
dodatno zavarovanje) se je mogoče zavarovati za primer prve
pojavitve (v nadaljnjem besedilu ugotovitve obolelosti) ene od hujših
bolezni, ki so določene v 5. členu teh pogojev, in sicer tako, da
zavarovalnica otrokom zavarovane osebe, pri kateri je ugotovljena
obolelost za eno izmed hujših bolezni, omogoči izdelavo genetske
analize Triglav DNK. Zavarovana oseba ima ves čas trajanja
tega dodatnega zavarovanja tudi pravico do pridobitve drugega
zdravniškega mnenja na način, kot je določeno v teh pogojih.
[2] Če je dodatno zavarovanje priključeno osnovnemu življenjskemu
zavarovanju, so sestavni del zavarovalne pogodbe, ki je sklenjena
med zavarovalcem in Zavarovalnico Triglav, d. d. (v nadaljnjem
besedilu zavarovalnica), tudi dopolnilni pogoji za dodatno zavarovanje
z genetsko analizo Triglav DNK v primeru nastanka hujše bolezni in
drugo zdravniško mnenje (v nadaljnjem besedilu dopolnilni pogoji).
[3] Izrazi, navedeni v teh dopolnilnih pogojih, pomenijo:
-		zavarovalno kritje – izdelava genetske analize Triglav DNK za
otroke zavarovane osebe;
-		zavarovalni primer – ugotovitev prve obolelosti za eno od hujših
bolezni, navedenih v teh pogojih, pri zavarovani osebi;
-		izdelava drugega zdravniškega mnenja – storitev, ki jo lahko
zavarovana oseba koristi v skladu z določili teh pogojev med
trajanjem zavarovanja.
[4] Z dodatnim zavarovanjem je mogoče zavarovati samo zdrave osebe,
in sicer od dopolnjenega 18. do dopolnjenega 60. leta starosti na tako
zavarovalno dobo, da ob izteku zavarovanja niso starejše od 65 let.
2. člen:
[1]

[2]
[3]

[4]

ZAČETEK DODATNEGA ZAVAROVANJA IN JAMSTVO
ZAVAROVALNICE
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, je zavarovanje sklenjeno s samim
plačilom premije. Zavarovanje se začne ob 00.00 tistega dne, ko je
v polici ali pristopni izjavi naveden kot začetek zavarovanja, če je do
takrat plačana prva premija. V nasprotnem primeru se zavarovanje
začne prvega v naslednjem mesecu po plačilu prve premije.
Jamstvo zavarovalnice za nastanek zavarovalnega primera se začne
6 (šest) mesecev po izpolnitvi pogojev za začetek zavarovanja.
Izključeno je jamstvo zavarovalnice, če je zavarovana oseba zbolela
za katero od hujših bolezni zaradi okužbe z virusom HIV. Prav tako
je izključeno jamstvo zavarovalnice za primer hujše bolezni iz šeste
točke prvega odstavka petega člena teh pogojev (paraliza), če nastopi
kot posledica namerne samopoškodbe, udeležbe pri kaznivem dejanju
ali prekršku, vojnih operacijah, oboroženih uporih in terorističnih
dejanjih ali kot posledica uporabe mamil ali alkohola, in sicer ne glede
na ugotovljeno stopnjo alkoholiziranosti.
Če je zavarovalec namenoma netočno prijavil ali namenoma zamolčal
kakšno okoliščino take narave, da zavarovalnica ne bi sklenila
pogodbe, če bi vedela za resnično stanje stvari, lahko zavarovalnica
med trajanjem zavarovanja – po svoji izbiri – zahteva razveljavitev
pogodbe ali odkloni izpolnitev obveznosti, če zavarovana oseba zboli
za katero od hujših bolezni, preden je izvedela za tako okoliščino.

3. člen: OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
[1] Zavarovalnica mora v primeru nastanka zavarovalnega primera
otrokom te zavarovane osebe, ne glede na njihovo starost, omogočiti
izdelavo genetske analize Triglav DNK. Dodatno zavarovanje
z uveljavitvijo zavarovalnega primera preneha.
[2] Zavarovana oseba ima ves čas trajanja tega dodatnega zavarovanja
tudi pravico do pridobitve drugega zdravniškega mnenja.
4. člen: ZAVAROVALNA PREMIJA
[1] Zavarovalno premijo določita ponudnik in zavarovalnica po podatkih
v ponudbi oziroma pristopni izjavi, zlasti glede na premijski cenik,
starost zavarovane osebe, dobo trajanja zavarovanja in dobo

[2]

[3]

[4]
[5]
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plačevanja zavarovalne premije. Za plačevanje premije se uporabljajo
določila splošnih pogojev osnovnega življenjskega zavarovanja.
Zavarovalna premija za dodatno zavarovanje se lahko spremeni
po preteku pet let od sklenitve zavarovanja oziroma od zadnje
prilagoditve premije, in sicer če se glede na statistične podatke,
ki jih spremlja pristojna institucija v Republiki Sloveniji, spremeni
pogostnost pojavitve hujših bolezni.
Prilagoditev višine zavarovalne premije se lahko izvede, če se
povprečna pogostnost pojavitve hujših bolezni v tekočem petletnem
obdobju spremeni za več kot 10 % glede na izhodiščno pogostnost, ki
je veljala ob sklenitvi zavarovanja oziroma ob njeni zadnji prilagoditvi.
Zavarovalna premija za dodatno zavarovanje po prilagoditvi ne sme
biti večja od tiste zavarovalne premije, ki jo zavarovalnica uporablja
za sklepanje novih dodatnih zavarovanj hujših bolezni.
Zavarovalnica mora s priporočenim pismom obvestiti zavarovalca
o spremembi zavarovalne premije najpozneje v roku 60 dni pred
spremembo zavarovalne premije. Če zavarovalec ne poda pisnega
soglasja za spremembo zavarovalne premije v 30 dneh od prejema
obvestila zavarovalnice, dodatno zavarovanje preneha.

5. člen: ZAVAROVANE NEVARNOSTI
[1] Po določilih teh dopolnilnih pogojev je z izdelavo genetske analize
Triglav DNK zavarovana oseba zavarovana za primer prve ugotovitve
obolelosti za eno od naslednjih hujših bolezni, kot so:
1/ Srčni infarkt
		Srčni infarkt je odmrtje dela srčne mišice zaradi nenadne prekinitve
zadostne preskrbe tkiva s krvjo. Diagnoza mora temeljiti na:
-		značilnih bolečinah v prsnem košu (angina pektoris);
-		spremembah EKG-ja (patološki Q-val, spremembe veznice ST)
in
-		srčnih bioloških označevalcih (frakcij CK-MB in troponinu).
2/ Rak
Rak je bolezen, za katero sta značilna nenadzorovana rast rakavih
celic in njihova sposobnost širjenja v okoliška tkiva ali migracij na
oddaljena mesta (metastaze). Opraviti je treba histologijo tkiva in
izdelati histološki izvid. Rak se na podlagi vrste celic, iz katere je
zgrajen, deli na: karcinome, sarkome, limfome, levkemije, seminome,
disgerminome, blastome in melanome. Jamstvo ne vključuje
displazije (predhodno stopnjo raka), karcinomov »in situ«, kožnih
rakov (karcinoma bazalnih in ploščatih celic), melanoma T1aN0M0,
karcinoma prostate T1N0M0G1, seminoma T1N0M0 in vseh vrst
tumorjev, če je poleg tumorja ugotovljena prisotnost virusa HIV.
3/ Možganska kap
Možganska kap nastane zaradi krvavitve iz znotrajlobanjske žile ali
embolije zunajlobanjskega izvora. Jamstvo vključuje možgansko kap,
ki povzroči trajno nevrološko okvaro. Za trajno nevrološko okvaro se
šteje okvara, ki traja vsaj 3 mesece po možganski kapi in pri kateri ni
izkazanega očitnega nevrološkega izboljšanja. Jamstvo ne vključuje
tranzitorne ishemične atake (TIA).
4/ Ledvična odpoved
Ledvična odpoved je končno stanje bolezni ledvic, za katero je
značilna ireverzibilna odpoved delovanja obeh ledvic, zato je potrebna
redna dializa ali presaditev ledvic.
5/ Presaditev glavnih organov
Presaditev notranjih organov, kot so srce, pljuča, jetra, tanko črevo in
ledvice, ali presaditev kostnega mozga zaradi zdravljenja sistemskih
bolezni.
6/ Paraliza
Popolna paraliza in ireverzibilna izguba aktivne mišične funkcije dveh
ali več udov, ki je posledica poškodbe ali bolezni in traja že vsaj 3
mesece. Jamstvo ne vključuje paralize, nastale zaradi samopoškodbe,
udeležbe pri kaznivem dejanju ali prekršku, sodelovanja v vojnih
operacijah, oboroženih uporih, terorističnih dejanjih ali zaradi uživanja
drog ali alkoh
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7/ Multipla skleroza
Za multiplo sklerozo se šteje samo nedvoumna diagnoza multiple
skleroze, dokazana na podlagi tipičnih simptomov demielinizacije ter
prizadetosti motoričnih in senzoričnih funkcij (dokazanih s preiskavama
SEP in MEP) ter z značilnimi ugotovitvami magnetnoresonančnega
slikanja (MRI). Zavarovana oseba mora kazati nevrološke motnje, ki
trajajo neprekinjeno vsaj 6 mesecev ali so klinično dokumentirane za
vsaj dve epizodi poslabšanja stanja.
8/ Alzheimerjeva bolezen (pred starostjo 60 let)
Klinično postavljena diagnoza Alzheimerjeve bolezni (presenilna
demenca) pred dopolnitvijo 60. leta starosti, ki povzroča trajno
nezmožnost za neodvisno opravljanje treh ali več izmed navedenih
osnovnih življenjskih opravil – vzdrževanje osebne higiene, oblačenje,
odhod na sanitarije in uporaba sanitarij, premik s postelje na stol ali s
stola na posteljo, kontinenca, hranjenje in pitje ter jemanje zdravil – ali
potrebo po spremljanju in stalni prisotnosti negovalnega osebja.
Predložiti je treba zdravniška dokazila o najmanj 3-mesečnem trajanju
takega stanja.
9/ Parkinsonova bolezen (pred starostjo 60 let)
Nedvoumna diagnoza idiopatske ali primarne parkinsonove
bolezni (vse ostale oblike parkinsonove bolezni so izključene) pred
dopolnitvijo 60. leta starosti, ki jo postavi strokovnjak nevrolog, ki to
funkcijo opravlja v pooblaščeni bolnišnici. Bolezen mora povzročati
trajno nezmožnost za neodvisno opravljanje treh ali več izmed
navedenih osnovnih življenjskih opravil – vzdrževanje osebne higiene,
oblačenje, odhod na sanitarije in uporaba sanitarij, premik s postelje
na stol ali s stola na posteljo, kontinenca, hranjenje in pitje ter jemanje
zdravil – ali ki povzroča potrebo po spremljanju in stalni prisotnosti
negovalnega osebja. Predložiti je treba zdravniška dokazila o najmanj
3-mesečnem trajanju takega stanja.
10/ Akutni virusni encefalitis, ki povzroča perzistentne simptome
Dokončna diagnoza akutnega virusnega encefalitisa, ki povzroči
trajno nevrološko okvaro, dokumentirano v obdobju vsaj 3 mesecev
po datumu postavitve diagnoze. Diagnozo mora potrditi specialist
nevrolog in infektolog, podprta pa mora biti z značilnimi kliničnimi
simptomi in izvidi biopsije možgansko-hrbtenjačne (cerebrospinalne)
tekočine (likvorja) in biopsije možganov. Jamstvo ne vključuje
encefalitisa ob prisotnosti virusa človeške imunske pomanjkljivosti
(HIV), encefalitisa, ki ga povzroči bakterijska ali protozojska infekcija,
ter mialgičnega ali paraneoplastičnega encefalomielitisa.
11/ Zamenjava srčnih zaklopk
Operativni poseg, ki pomeni zamenjavo ene ali več srčnih zaklopk
zaradi zožitve, nepravilnega delovanja oziroma disfunkcije. Operacija
na srcu zaradi drugih vzrokov je izključena.
12/ Operacija koronarnih arterij
Operativni poseg na odprtem prsnem košu zaradi obvoda (»bypass«)
dela arterije, ki je bil zamašen ali zožen, in sicer če sta prizadeti
vsaj dve koronarni arteriji. Operativni poseg vključuje sternotomijo
(vzdolžni prerez prsnice) ali minimalno invaziven postopek (delna
sternotomija ali torakotomija), opravljen pa mora biti na podlagi
mnenja radiologa ali srčnega kirurga ter podprt z diagnozami in
posnetki koronarnega angiograma. Jamstvo ne vključuje obvodne
operacije (»bypass«) zaradi zoženja ali zamašitve samo ene arterije
ter koronarne angioplastike in vgraditve stenta.
13/ Operacija zaradi bolezni aorte
Operativni poseg zaradi bolezni aorte (glavne srčne odvodnice),
ki pomeni zamenjavo prsnega ali trebušnega dela aorte. Jamstvo
ne vključuje operacije zaradi poškodbe in zamenjave vej prsne ali
trebušne aorte.
14/ Aplastična anemija s hudo obliko odpovedi kostnega mozga
Dokončna diagnoza aplastične anemije, ki povzroči hudo obliko
odpovedi kostnega mozga z anemijo, nevtropenijo in trombocitopenijo.
Bolezensko stanje je treba zdraviti s transfuzijami krvi, poleg tega pa
še z vsaj enim od spodaj navedenih postopkov ali sredstev:
– sredstva za stimulacijo kostnega mozga;
– imunosupresivna sredstva;
– presaditev kostnega mozga.
		Diagnozo mora potrditi specialist hematolog, dokazati pa jo je treba
s histološko preiskavo kostnega mozga.
15/ Bakterijski meningitis, ki povzroča perzistentne simptome
Dokončna diagnoza bakterijskega meningitisa, ki povzroči trajno
nevrološko okvaro, dokumentirano v obdobju vsaj 3 mesecev po
datumu postavitve diagnoze. Diagnozo mora potrditi specialist
nevrolog ali infektolog, podprta pa mora biti z rastjo patogenih bakterij
iz kultur, izoliranih iz možgansko-hrbtenjačne (cerebrospinalne)
tekočine (likvorja). Jamstvo ne vključuje aseptičnega, virusnega,
parazitskega in neinfekcijskega meningitisa.
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16/ Benigni možganski tumor
		Potrebna je dokončna diagnoza benignega možganskega tumorja,
ki je opredeljen kot nemaligna rast tkiva, ki je v lobanji in je omejena
na možgane, meninge (ovojnice) ali možganske (kranialne) živce.
Tumor je treba zdraviti vsaj z enim od spodaj navedenih postopkov
ali sredstev, kot so:
- popolna ali nepopolna kirurška odstranitev,
- stereotaktična radiokirurgija,
- zdravljenje z zunanjim obsevanjem.
Če iz zdravstvenih razlogov ni mogoča nobena izmed možnosti
zdravljenja, mora tumor povzročiti trajno nevrološko okvaro, ki mora
biti dokumentirana v obdobju vsaj 3 mesecev po datumu postavitve
diagnoze. Diagnozo mora potrditi specialist nevrolog ali nevrokirurg,
dokazati pa jo je treba z izvidi preiskav s slikanjem. Jamstvo ne
vključuje diagnoze ali zdravljenja katerekoli ciste, granuloma,
hamartoma ali malformacije (nepravilnosti) možganskih arterij ali ven
ter tumorjev hipofize.
17/ Koma, ki povzroča perzistentne simptome
Dokončna diagnoza nezavestnega stanja brez reakcije ali odziva
na zunanje dražljaje ali notranje potrebe, ki je v obdobju vsaj 96
ur po glasgowski lestvici za komo ocenjena z 8 ali več, zahteva
uporabo sistemov za ohranjanje življenjskih funkcij in povzroči trajno
nevrološko okvaro, ki mora biti ocenjena vsaj 30 dni po nastopu kome.
Diagnozo mora potrditi specialist nevrolog. Jamstvo ne vključuje
klinično sprožene oziroma umetne kome, kakršnekoli kome, nastale
zaradi samopoškodbe, udeležbe pri kaznivem dejanju ali prekršku,
sodelovanja v vojnih operacijah, oboroženih uporih, terorističnih
dejanjih ali zaradi uživanja drog ali alkohola.
18/ Trajna in nepopravljiva gluhost
Dokončna diagnoza trajne in nepopravljive izgube sluha na obeh
ušesih kot posledice bolezni ali nezgode. Diagnozo mora potrditi
specialist otorinolaringolog, podprta pa mora biti z izgubo sluha pri
povprečju slušnega praga nad 90 dB pri frekvencah 500, 1000 in
2000 Hz na boljšem ušesu, ki je dokazana s tonskim avdiogramom.
19/ Izguba okončin
Dokončna diagnoza popolne izgube ene ali več okončin v zapestnem
ali gleženjskem sklepu ali nad njima, ki je posledica nezgode ali
amputacije iz zdravstvenih razlogov. Diagnozo mora potrditi specialist.
Jamstvo ne vključuje izgube okončin zaradi samopoškodbe, udeležbe
pri kaznivem dejanju ali prekršku, sodelovanja v vojnih operacijah,
oboroženih uporih, terorističnih dejanjih ali zaradi uživanja drog ali
alkohola.
20/ Trajna in nepopravljiva izguba sposobnosti govora
Dokončna diagnoza trajne in nepopravljive izgube sposobnosti govora
kot posledice telesne poškodbe ali bolezni. Takšno stanje mora biti
neprekinjeno prisotno v obdobju vsaj 6 mesecev. Diagnozo mora
potrditi specialist otorinolaringolog ali nevrolog. Jamstvo ne vključuje
izgube sposobnosti govora zaradi psihičnih motenj.
21/ Nepopravljiva popolna izguba vida
Popolna izguba vida na obeh očesih, ki je posledica bodisi bolezni
bodisi poškodbe in ki je ni mogoče popraviti z refraktivnim posegom,
zdravili ali kirurško. Popolna izguba je dokazana bodisi z ostrino vida
3/60 ali manj (0,05 ali manj, če je izražena z decimalnim številom) na
boljšem očesu po najboljši možni korekciji bodisi z vidnim poljem, ki
je na boljšem očesu po najboljši možni korekciji v premeru manjše
od 10°. Diagnozo mora potrditi specialist oftalmolog.
[2] Zavarovalnica z dodatnim zavarovanjem jamči za zavarovalni primer
samo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz zgoraj navedenih definicij za
določeno bolezen. Zavarovalnica v času trajanja zavarovanja jamči
samo za prvo ugotovitev obolelosti za eno od zgoraj navedenih
hujših bolezni.

6. člen: GENETSKA ANALIZA TRIGLAV DNK
[1] Genetska analiza Triglav DNK je analiza DNK, osnovi katere se
ugotavlja genetska nagnjenost posameznika k naslednjim boleznim:
srčni infarkt, rak, multipla skleroza, alzheimerjeva bolezen, bolezen
koronarne arterije in aorte, možganske kapi in ledvične odpovedi.
Zavarovanje vključuje izdelavo genetske analize Triglav DNK, izpis
rezultatov z navodili (bolezenski znaki, ukrepi, preventiva) in genetsko
svetovanje zdravnika specialista.
[2] Oseba, ki zahteva izdelavo genetske analize Triglav DNK, mora
o obolelosti pisno obvestiti zavarovalnico in čim prej na svoje
stroške poleg listin, ki so zahtevane v splošnih pogojih za življenjsko
zavarovanje, predložiti še naslednje listine:
1. zdravstveno dokumentacijo lečečega zdravnika in drugo
zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na zdravstveno stanje
obolele zavarovane osebe pred sklenitvijo tega dodatnega
zavarovanja in po njej;
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[3]

[4]
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2. kopijo rojstnega lista ali drug dokument, iz katerega izhaja
sorodstveno razmerje med zavarovano osebo in otroki, za katere
se uveljavlja izdelava genetske analize Triglav DNK;
3. zavarovalnica sme zahtevati še druge dokaze, ki so potrebni za
ugotovitev pravice do izplačila.
Zavarovalnica bo upravičencu do genetske analize Triglav DNK
(otroku zavarovane osebe oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku
ali skrbniku) poslala pisno potrditev jamstva in podatke za uveljavitev
te pravice. Upravičenec do genetske analize Triglav DNK se skupaj z
dokazilom o jamstvu obrne na izvajalca, s katerim podpiše soglasje
in mu da vzorec za analizo. Po opravljeni genetski analizi prejme
vabilo na posvet pri zdravniku, ki ga seznani z rezultati analize in mu
preda pisno kopijo rezultatov. Postopek je za stranko anonimen, kar
neposredno zagotovi izvajalec analize.
Za izdelavo genetske analize Triglav DNK otroka se otrok oziroma
njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik odloči prostovoljno in na
lastno odgovornost. Zavarovalnica ne odgovarja za nobeno nastalo
škodo in ni upravičena zahtevati vpogleda v kakršne koli zdravstvene
podatke ali pridobivati podatke, obdelovane v postopku genetske
analize Triglav DNK.
Zavarovalnica zagotavlja jamstvo za izdelavo genetske analize
Triglav DNK vseskozi v obdobju poslovnega sodelovanja z izvajalcem
genetske analize Triglav DNK. Zavarovalnica bo ob prenehanju
poslovnega sodelovanja jamstvo za izdelavo genetske analize Triglav
DNK zavarovalcu pisno odpovedala s 6-mesečnim odpovednim
rokom. Ta rok začne teči dan po datumu, ko je priporočeno
pismo, naslovljeno na zadnji naslov zavarovalca, ki ga ta sporoči
zavarovalnici, oddano na pošti. V tem primeru jamstvo za izdelavo
genetske analize Triglav DNK in to dodatno zavarovanje prenehata
z iztekom odpovednega roka.

7. člen:
[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

DRUGO ZDRAVNIŠKO MNENJE (»MEDICAL SECOND
OPINION«, v nadaljnjem besedilu MSO)
Zavarovalnica bo zavarovani osebi med trajanjem zavarovanja
po teh pogojih enkrat v vsakem zavarovalnem letu omogočila
pridobitev drugega zdravniškega mnenja (MSO), za katero koli
bolezen, navedeno v 8. členu teh pogojev ali objavljeno na seznamu,
dostopnem na spletnem mestu www.triglav.si (v nadaljevanju:
seznam). Če se bolezni iz 8. člena teh pogojev razlikujejo od vsakokrat
veljavnega seznama bolezni, veljajo bolezni s seznama.
Zavarovana oseba se za pridobitev MSO obrne na asistenčno
družbo, ki bo zavarovani osebi posredovala obrazce, potrebne za
nadaljevanje postopka. Zavarovana oseba mora za izdelavo MSO
izpolniti predloženo dokumentacijo, vključno s soglasjem za pridobitev
zdravstvene dokumentacije od lečečega zdravnika, in predložiti
potrebne izvide. Zavarovana oseba bo prek asistenčne družbe prejela
predlog zdravstvene ustanove, ki bo izdelala MSO. Zavarovana
oseba ima pravico zaprositi še za dve dodatni zdravstveni ustanovi,
če se ne strinja s predlogom. Ko bo izbrana zdravstvena ustanova
prejela celotno zdravstveno dokumentacijo o bolezni zavarovane
osebe, bo zavarovani osebi v 10 delovnih dneh poslala prevod MSO
v slovenskem jeziku. MSO vsebuje komentar diagnoze bolezni,
komentar postopka zdravljenja in morebitna priporočila.
Program MSO ne vključuje telesnega pregleda, morebitnega
zdravljenja, dodatnega zdravniškega mnenja ali kakršne koli drugačne
obravnave zavarovane osebe pri izbrani zdravstveni ustanovi.
Zavarovana oseba se za izdelavo MSO odloči na lastno odgovornost
in nosi tudi vse posledice odločitve. Zavarovalnica ne odgovarja za
nobeno škodo in ni upravičena zahtevati vpogleda v kakršne koli
zdravstvene podatke ali pridobivati podatke, obdelovane v postopku
pridobitve MSO.
Zavarovalnica zagotavlja jamstvo za izdelavo MSO vseskozi v
obdobju poslovnega sodelovanja z izvajalcem. Zavarovalnica bo
ob prenehanju poslovnega sodelovanja jamstvo za izdelavo MSO
zavarovalcu pisno odpovedala s 6-mesečnim odpovednim rokom. Ta
rok začne teči dan po datumu, ko je priporočeno pismo, naslovljeno
na zadnji naslov zavarovalca, ki ga ta sporoči zavarovalnici, oddano
na pošti. V tem primeru jamstvo za izdelavo MSO preneha z iztekom
odpovednega roka.

8. člen: Seznam bolezni za MSO
Bolezni možganov:
Benigni tumor na možganih: To je nemaligna rast novega tkiva v možganih.
Anevrizma možganske arterije: Vretenasta razširitev možganske krvne
žile zaradi sprememb v steni žile.
Huda možganska okvara: Okvara možganov, ki ni degenerativne ali
kongenitalne narave, ampak je posledica poškodbe, zaradi katere pride
do zmanjšanja kognitivnega in/ali telesnega delovanja.

Arteriovenska malformacija v možganih: Nenormalna povezava med
arterijami in venami v možganih.
Rakave bolezni: Kakršen koli maligni tumor (vključno s krvnimi malignimi
boleznimi), za katerega so značilni nenadzorovana rast in razraščanje
malignih celic ter vraščanje v okoliško tkivo.
Bolezni srca in krvnih žil:
Anevrizma aorte: Popuščanje stene aorte, zato se svetlina žile poveča.
Angina pectoris: Bolečina ali neprijeten občutek v prsnem košu, ki se pojavi,
kadar del srčne mišice ni dovolj preskrbljen s krvjo.
Srčna aritmija: Nepravilen ritem srčnega utripa.
Vstavitev srčnega spodbujevalnika: Naprava, ki lahko z oddajanjem
periodičnih električnih signalov sproži mehanske kontrakcije srca.
Kardiomiopatija: Zmanjšana učinkovitost srčne mišice zaradi katere koli
bolezni.
Kongenitalna srčna okvara: Srčna okvara, ki je prisotna ob rojstvu.
Kongestivno srčno popuščanje: Bolezen, pri kateri srce ne more več črpati
dovolj krvi v druge dele telesa.
Bolezen koronarnih arterij: Končna posledica kopičenja aterosklerotičnih
plakov in zoženja žil, ki oskrbujejo srčno mišico.
Obvodni kirurški poseg na koronarnih arterijah (»bypass«): Kirurška
ustavitev premostitve, ki omogoča pretok krvi iz aorte ali notranje torakalne
arterije v vejo koronarne arterije, ki je za zamašitvijo.
Kirurški poseg na srčnih zaklopkah: Kirurški posegi na srčnih zaklopkah,
ki so okvarjene kongenitalno ali so se okvarile z leti.
Hipertenzivna srčna bolezen: Okvara srca zaradi kronično povišanega
krvnega pritiska.
Srčni infarkt: Okvara dela srčne mišice, ki jo je povzročilo pomanjkanje
kisika zaradi zamašitve koronarnih arterij.
Pljučna arterijska hipertenzija: Povišan krvni pritisk v pljučnih krvnih žilah.
Srčna bolezen: Katera koli kardiovaskularna bolezen, ki prizadene srce.
Bolezni črevesja:
Kolitis: Vnetje notranje plasti širokega črevesa.
Crohnova bolezen: Avtoimunska kronična vnetna črevesna bolezen.
Ulcerozni kolitis: Avtoimunska kronična vnetna bolezen, ki prizadene
široko črevo.
Endokrine bolezni:
Tumor, ki izloča aldosteron in kortizol: Tumor nadledvične žleze, ki izloča
aldosteron.
Gravesova bolezen: Avtoimunska bolezen, ki povzroča čezmerno
delovanje ščitnice.
MEN (sindrom multiple endokrine neoplazije): Obsega več različnih ločenih
sindromov, ki se kažejo kot tumorji endokrinih žlez, vsak s svojim karakterističnim vzorcem.
Tiroiditis: Vnetje ščitnice.
Bolezni čutil:
Starostna makulozna degeneracija: Izguba vida v središču vidnega polja
zaradi okvare mrežnice.
Slepota: Izguba vida.
Diabetična retinopatija: Okvara mrežnice zaradi dolgotrajne sladkorne
bolezni.
Gluhost: Izguba sluha.
Afazija: Nezmožnost uporabe govora zaradi okvare možganov.
Odstopanje makule: Ločitev makule od plasti podpornega tkiva, povezana
z odstopanjem mrežnice.
Proliferativna vitreoretinopatija: Bolezen, ki se razvije kot zaplet po
regmatogenem odstopu mrežnice. Nastanek brazgotinastega tkiva
v očesu.
Odstop mrežnice: Očesna bolezen, pri kateri se mrežnica odlušči od
spodnje plasti podpornega tkiva.
Bolezni prebavil:
Kronični pankreatitis: Ponavljajoče se vnetje trebušne slinavke.
Ciroza: Posledica kronične bolezni jeter, kjer prihaja do nadomeščanja
jetrnih celic z nefunkcionalnim fibroznim tkivom.
Končna odpoved jeter: Okvara jetrnih celih, zaradi katere jetra niso zmožna
izvajati svoje presnovne funkcije.
Hepatitis: Otekanje in vnetje jeter.
Sindrom iritabilnega kolona: Bolezen, ki povzroča bolečine in krče
v trebuhu, spremembe v izločanju blata in druge simptome.
Bolezen debelega črevesa: Nenormalno stanje, ki se pojavlja v debelem
črevesu.
Bolezen tankega črevesa: Nenormalno stanje, ki se pojavlja v tankem
črevesu.
Ginekološke bolezni:
Neplodnost (pri ženskah): Biološka nezmožnost spočetja.
Bolezni krvi:
Aplastična anemija: Stanje, pri katerem kostni mozeg ni zmožen proizvajati
dovolj rdečih krvnih celic.
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v primeru nastanka hujše bolezni in drugo zdravniško mnennje

Koagulopatije: Bolezni, pri katerih je okvarjen proces strjevanja krvi.
Nevrološke bolezni:
Amiotrofična lateralna skleroza: Degenerativna napredujoča nevrološka
bolezen motoričnih nevronov, ki povzroča progresivno paralizo.
Apalični sindrom (vegetativno stanje): Izguba višjih možganskih funkcij.
Koma: Stanje nezavesti, iz katerega bolnika ni mogoče zbuditi.
Bolezen motoričnih nevronov: Degenerativna bolezen nevronov v osrednjem živčevju, ki nadzorujejo dejavnost in gibanje mišic.
Multipla skleroza: Progresivna bolezen osrednjega živčevja zaradi razpada
zaščitne ovojnice živčnih vlaken v možganih in hrbtenjači.
Mišična distrofija: Skupina dednih bolezni, pri katerih prihaja do prezgodnjega razkroja mišičnih celic, kar povzroča šibkost mišic.
Miastenija gravis: Bolezen, ki prizadene povezavo med motoričnimi nevroni
in mišičnimi celicami, ki jih ti nevroni aktivirajo.
Parkinsonova bolezen: Bolezen osrednjega živčevja, ki je posledica
uničenja celic, ki sodelujejo pri nadzoru in prenosu signalov iz motoričnih
celic možganske skorje.
Primarna lateralna skleroza: Živčno-mišična bolezen, za katero je značilna
progresivna šibkost mišic, ki omogočajo hotene gibe.
Ortopedske bolezni:
Artritis: Vnetje enega ali več sklepov (kolk, koleno, rama, hrbtenica).
Avaskularna nekroza: Odmiranje kostnih celic zaradi poslabšane prekrvavitve v tem območju (kolk, koleno).
Izguba uda: Stalna izguba uda.
Posttravmatski artritis (koleno): Obraba sklepa po poškodbi.
Revmatoidni artritis: Sistemska vnetna bolezen, predvsem sklepov.
Benigni tumor kosti: Neoplastična rast tkiva v kosti.
Benigni/tumor mehkega tkiva: Neoplastična rast v mehkem tkivu.
Pljučne bolezni:
Astma: Kronična bolezen dihalnih poti (bronhijev), ki ovira pretok zraka
v pljučih.
Bronhitis: Vnetje dihalnih poti v pljučih.
Kronična obstrukcijska pljučna bolezen: Je posledica oženja in izgube
prožnosti dihalnih poti in izgube pljučnih mehurčkov.
Cistična fibroza pljuč: Dedna progresivna bolezen, zaradi katere se
zmanjšuje delovanje pljuč.
Emfizem: Okvara pljuč, ki prizadene izmenjavo plinov v pljučih.
Pljučna bolezen (zadnja faza): Kateri koli proces, ki povzroča napredovanje
poškodb pljuč in morebitno smrt.
Histiocitoza X (pljuča): Bolezen pljučnega intersticija neznanega vzroka.
Kronična pljučnica: Kronična vnetna bolezen pljuč.
Pljučna fibroza: Čezmerna količina vezivnega tkiva v pljučih.
Primarna pljučna arterijska hipertenzija: Zelo povečan sistolični krvni tlak
v pljučih iz neznanega vzroka.
Wegenerjeva granulomatoza: Vnetje krvnih žil zgornjih dihal.
Bolezni rame:
Neuspešni kirurški poseg na rami: Kadar kirurški poseg na rami ne izpolni
bolnikovih in kirurgovih pričakovanj.
Zlomi/poškodbe rame: Zlomljena ali poškodovana rama.
Nestabilna rama: Preohlapen ramenski sklep.
Bolezni hrbtenice:

Ankilozirajoči spondilitis: Kronična revmatoidna bolezen, ki prizadene male
sklepe med vretenci ter sklepe med križnico in medenico.
Prolaps medvretenčnih diskusov: Zdrs medvretenčnega diskusa zaradi
degenerativnih sprememb ali poškodbe.
Absces hrbtenjače: Zbiranje okuženega materiala (gnoj) okoli hrbtenjače.
Spinalna stenoza: Zožitev hrbteničnega kanala, ki pritiska na hrbtenjačo.
Zlom vretenca: Sesedanje vretenca kot posledica poškodbe ali bolezni
vretenca.
Bolezni sečil:
Medularna cistična bolezen: To je kongenitalna okvara ledvic, ki pogosto
napreduje v ledvično odpoved.
Odpoved ledvic: Končna izguba funkcije ledvic.
Bolezen renalne arterije: Aterosklerotična zamašitev ali zoženje ene ali
obeh ledvičnih arterij, kar ovira dotok krvi v ledvice.
Žilne bolezni:
Obliterantna arterioskleroza: Okluzivna bolezen aorte in srednjih ter malih
arterij spodnjih okončin.
Cerebrovaskularne bolezni: Pridobljene ali prirojene okvare krvnih žil
v lobanji.
Elefantiaza: Deformirajoča oteklina enega ali več udov, ki je posledica
okužbe limfnega sistema.
Embolija: Zamašitev arterije, zaradi katere je onemogočen pretok krvi.
Težave z arterijami v spodnjih udih (nogah): Nenormalna stanja, ki
prizadenejo arterije v nogah.
Težave z venami v spodnjih udih (nogah): Nenormalna stanja, ki
prizadenejo vene v nogah.
Sindrom vene kave: Posledica kompresije ali invazije, povzročene
s patološkim procesom ali s trombozo vene.
Venska insuficienca: Oviran pretok krvi skozi vene.
Venska trombembolija: Zamašitev perifernih ven s krvnim strdkom, ki
se zagozdi v vejah pljučne arterije in povzroči zaporo pljučnega arterijskega
pretoka.
Sistemske bolezni:
AIDS/HIV: Okužba z virusom humane imunske pomanjkljivosti (HIV) ali
sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS).
Okužba z virusom HIV: Okužba z virusom humane imunske pomanjkljivosti
(HIV)
Paraliza: Nezmožnost aktivnega krčenja mišic.
Poliomielitis: Virusno vnetje hrbtenjače, ki povzroča paralizo.
Sistemski eritematozni lupus: Kronična avtoimunska bolezen vezivnega
tkiva, ki lahko prizadene več organov in organskih sistemov.
Presaditev glavnih organov:
Presaditev organov: Zamenjava organa po končni odpovedi (kostni mozeg,
srce, pljuča, ledvica, jetra, trebušna slinavka, koža in roženica).
Hude opekline kože: Opekline tretje stopnje na vsaj 20 % telesne površine.

9. člen: ZAKLJUČNA DOLOČILA
Dopolnilni pogoji za dodatno zavarovanje veljajo poleg splošnih pogojev za
osnovno zavarovanje. Če se njihova vsebina razlikuje od splošnih pogojev
za življenjsko zavarovanje, veljajo ti dopolnilni pogoji.

4
Ti dopolnilni pogoji z oznako PG-D-HBP-dnk/12-9 se uporabljajo od 1. septembra 2012

