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Tabuľka vybraných trvalých následkov úrazu 

Príloha k Všeobecným poistným podmienkam cestovného poistenia pre klientov Citibank Europe plc.,  

pobočka zahraničnej banky   

Por. 

č. 
Trvalý následok 

Percentuálne 

ohodnotenie 

1 Úplná strata zraku oboch očí  100 

2 Úplná strata oboch horných končatín alebo oboch rúk 100 

3 Úplná strata sluchu oboch uší úraz. pôvodu 100 

4 Odstránenie dolnej čeľuste 100 

5 Úplná strata reči 100 

6 Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny 100 

7 Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej nohy od členka nadol 100 

8 Úplná strata jednej ruky a jednej nohy od členku nadol 100 

9 Úplná strata jednej ruky a jednej dolnej končatiny 100 

10 Úplná strata oboch dolných končatín 100 

11 Úplná strata oboch nôh od členku nadol 100 

  Hlava   

  Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu    

12    Plocha povrchu minimálne 6 cm2 40 

13    Plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2 20 

14    Plocha povrchu menšia ako 3 cm2 10 

15 
Čiastočné odstránenie dolnej čeľuste,  

celého zdvíhača alebo polovice čeľustnej kosti 
40 

16 Úplná strata jedného oka 40 

17 Úplná strata sluchu jedného ucha 30 

  Horné končatiny Pravá Ľavá 

18 Strata jednej hornej končatiny alebo jednej ruky 60 50 

19 
Podstatná strata kostného tkaniva jednej hornej končatiny 

(konečné a nevyliečiteľné poškodenie)  
50 40 

20 Úplné ochrnutie hornej končatiny (nevyliečiteľné poškodenie nervov) 65 55 

21 Úplné ochrnutie cirkumflexového nervu 20 15 

22 Ankylóza ramenného kĺbu 40 30 

  Ankylóza lakťa     

23  - v priaznivom postavení (15 stupňov okolo pravého uhla) 25 20 

24  - v nepriaznivom postavení 40 35 

25 
Rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí  predlaktia  

(konečné a nevyliečiteľné poškodenie) 
40 30 

26 Úplné ochrnutie nervus medianus 45 35 

27 Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe 40 35 

28 Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia 30 25 

29 Úplné ochrnutie nervus radialis ruky 20 15 

30 Úplné ochrnutie nervus ulnaris 30 25 
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31 Ankylóza zápästia v priaznivom postavení (priamo a v pronácii ) 20 15 

32 
Ankylóza zápästia v nepriaznivom postavení  

(v ohnutí alebo v narovnaní alebo  v supinácii) 
30 25 

33 Úplná strata palca alebo ankylóza 20 15 

34 Čiastočná strata palca (nechtový článok) 10 5 

35 Úplná amputácia ukazováka alebo ankylóza 15 10 

36 Úplná strata dvoch článkov ukazováka 10 8 

37 Úplná strata nechtového článku ukazováka 5 3 

38 Amputácia palca a ukazováka zároveň 35 25 

39 Úplná strata palca a iného prsta ako ukazováka 25 20 

40 Úplná strata iných dvoch prstov ako palca a ukazováka 12 8 

41 Úplná strata ostatných troch prstov s výnimkou palca a ukazováka 20 15 

42 Úplná strata štyroch prstov vrátane palca 45 40 

43 Úplná strata štyroch prstov s výnimkou palca 40 35 

44 Úplná strata prostredníka 10 8 

45 Úplná strata iného prsta ako palca, ukazováka a prostredníka 7 3 

46 
Ankylóza prstov (iných ako palca a ukazováka) zakladá nárok  

len na 50 % plnenia prináležiaceho za stratu uvedených častí.  

  
Poznámka: Ak je poistený ľavák, percentuálna výška  

jednotlivých druhov trvalých následkov úrazu ľavej a pravej končatiny sa prehodí. 

  Dolné končatiny   

47 Úplná strata stehna (v hornej polovici) 60 

48 Úplná strata stehna (v dolnej polovici) 50 

49 Úplná strata končatiny od členka nadol (v tibio-tarzálnom kĺbe) 45 

50 Čiastočná strata chodidla (pod tibio-tarzálnym kĺbom) 40 

51 Čiastočná strata chodidla (v medio-tarzálnom kĺbe) 35 

52 Čiastočná strata chodidla (v tarzo-metatarzálnom kĺbe) 30 

53 Úplné ochrnutie dolnej končatiny (nevyliečiteľné poškodenie nervu) 50 

54 Úplné ochrnutie nervus peronaenus 30 

55 Úplné ochrnutie nervus tibialis 20 

56 Úplné ochrnutie oboch nervov (nervus peronaenus a nervus tibialis) 40 

57 Ankylóza bedrového kĺbu 40 

58 Ankylóza kolena 20 

59 
Strata kostného tkaniva stehennej kosti  

alebo oboch kostí predkolenia (nevyliečiteľný stav) 
60 

60 
Strata kostného tkaniva v jabĺčku so značným  

oddelením fragmentov a značnými ťažkosťami pri vystieraní nohy 
40 

61 Strata kostného tkaniva jabĺčka pri zachovaní pohybov 20 

62 Skrátenie dolnej končatiny najmenej o 5 cm 30 

63 Skrátenie dolnej končatiny o 3 až 5 cm 20 

64 Skrátenie dolnej končatiny o 1 až 3 cm 10 

65 Úplná amputácia všetkých prstov nohy 25 
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66 Amputácia štyroch prstov vrátane palca nohy 20 

67 Úplná strata štyroch prstov nohy 10 

68 Úplná strata palca nohy 10 

69 Úplná strata dvoch prstov nohy 5 

70 Amputácia iného prstu ako palca nohy 3 

71 
Ankylóza prstov na nohách (okrem palca) zakladá nárok  

len na 50 % plnenia prináležiaceho za stratu uvedených častí. 

  Chrbtica a miecha     

72 
Trvalé následky ľahkého stupňa (opakujúce sa poúrazové bolesti v chrbtici,  

ktoré neexistovali pred úrazom, občasné zablokovanie) 

73 
Trvalé následky stredného stupňa (viditeľné deformácie chrbtice,  

skolióza, svalové kŕče, obmedzenie pohybu chrbtice, stále bolesti, parestézia). 

74 Trvalé následky ťažkého stupňa (viditeľné deformácie chrbtice, hrb, skolióza, plégia, parestézia). 

  
Percentuálne ohodnotenie  vyššie uvedených následkov pre chrbticu a miechu   

rozhodne lekár určený poistiteľom na základe aktuálneho stavu trvalých následkov.  

  Vnútorné orgány     

  

V prípade straty vnútorných orgánov spôsobenej priamo a výlučne telesným poškodením v dôsledku 

úrazu poisteného, a bez akejkoľvek súvislosti so zdravotným stavom už predtým existujúcim, sa uplatnia 

tieto percentá: 

75 Úplná strata jednej obličky 30 

76 Úplná strata oboch obličiek 100 

77 Úplná strata 1 laloka pľúc 50 

78 Úplná strata sleziny 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


