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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE S GARANTOVANÝM ÚČTOM

ČASŤ A
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Pre investičné životné poistenie s garantovaným účtom, ktoré 
uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „Union“), platia prísluš-
né ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poist-
né podmienky pre investičné životné poistenie s garantovaným 
účtom (ďalej aj „VPP IŽPGU“) a poistná zmluva.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely poistenia podľa týchto VPP IŽPGU platí nasledovný 
výklad pojmov:
Poistné - fi nančná čiastka za poskytovanú poisťovaciu službu 
dohodnutá v poistnej zmluve.
Mimoriadne poistné – poistné zaplatené jednorazovo a oso-
bitne kedykoľvek počas trvania poistenia nad rámec bežného 
poistného.
Rizikové poistné – fi nančná čiastka potrebná na krytie rizika 
smrti a ďalších poistených rizík dohodnutých v poistnej zmluve 
ako pripoistenia.
Poistná udalosť - udalosť, na základe ktorej vzniká Unionu po-
vinnosť vyplatiť poistné plnenie osobe, ktorá má právo na plne-
nie z poistenia.
Poistné plnenie - fi nančná náhrada pri vzniku poistnej udalosti, 
ktorú poskytuje Union na základe poistnej zmluvy tomu, kto má 
právo na plnenie z poistenia.
Poistná suma - garantované poistné plnenie splatné v prípade 
poistnej udalosti.
Poistná doba - doba, na ktorú sa poistenie uzaviera.
Poistné obdobie - časové obdobie dojednané v poistnej zmluve, 
za ktoré sa platí bežné poistné, pričom poistné obdobie začína 
vždy v deň číselne zhodný s dňom v dátume začiatku poistenia.
Začiatok poistenia - deň, ktorým začína plynúť poistná doba.
Výročný deň poistenia - každý taký deň počas poistnej doby, 
ktorý sa číslom a mesiacom zhoduje s dňom začiatku poistenia.
Poistný rok - obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi vý-
ročnými dňami poistenia.
Zúčtovací deň – deň v mesiaci, ktorý sa číslom zhoduje s dňom 
začiatku poistenia.
Zúčtovacie obdobie – obdobie medzi dvoma po sebe nasledu-
júcimi zúčtovacími dňami.
Oprávnená osoba - fyzická alebo právnická osoba určená poist-
níkom v poistnej zmluve, ktorej vznikne právo na plnenie z pois-
tenia v prípade smrti poisteného.
Vstupný vek - rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku po-
istenia a kalendárnym rokom narodenia poisteného, ak nie je v 
poistnej zmluve uvedené inak.
Účet poistníka – účet vedený Unionom pre poistníka k danej 
poistnej zmluve zložený z  účtu bežného poistného a účtu mimo-
riadneho poistného.
Účet bežného poistného - účet vedený Unionom pre poistníka k 
danej poistnej zmluve zložený z garantovaného účtu poistníka a 
fi nančných fondov, určený na investovanie bežného poistného.
Účet mimoriadneho poistného - účet vedený Unionom pre po-
istníka k danej poistnej zmluve zložený z garantovaného účtu 
poistníka a fi nančných fondov, určený na investovanie mimoriad-
neho poistného.
Garantovaný účet poistníka - účet vedený Unionom pre poist-
níka k danej poistnej zmluve v mene platnej na území SR.
Garantovaný úrok – garantované ročné zúročenie prostriedkov 
na garantovanom účte poistníka.
Začiatočný úrok – garantovaný úrok platný pre prvý poistný 

rok.
Finančný fond – fond obsahujúci portfólio rôznych typov investí-
cií na účely tohto poistenia.
Podielová jednotka – podiel fi nančného fondu, s ktorým je spo-
jený nárok na časť hodnoty majetku fi nančného fondu, ale neza-
bezpečuje poistníkovi žiadne dodatočné práva týkajúce sa aktív, 
z ktorých fond pozostáva.
Alokačný pomer – v poistnej zmluve poistníkom určený per-
centuálny pomer umiestňovania poistného na garantovaný účet 
poistníka a do jednotlivých fi nančných fondov.
Alokačná miera – percento z poistného určené na nákup podie-
lových jednotiek stanovené Unionom.
Odkupný poplatok – poplatok účtovaný pri zrušení poistnej 
zmluvy s výplatou odkupnej hodnoty počas trvania poistenia.
Poistka – písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy vydané 
Unionom.

Článok 3
Účastníci poistenia

1. Účastníkmi investičného životného poistenia s garantovaným 
účtom sú:
a) Union,
b) poistník - t. j. fyzická alebo právnická osoba, ktorá poistnú 

zmluvu s Unionom uzaviera,
c) poistený - t. j. fyzická osoba, na život a zdravie ktorej sa 

poistenie vzťahuje.
2. Poistník a poistený môže byť tá istá osoba.

Článok 4
Územná platnosť poistenia

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú kdekoľ-
vek počas poistnej doby, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak.

Článok 5
Poistná zmluva

1. Poistná zmluva musí mať písomnú formu. Písomnú formu 
musia mať aj dodatky k zmluve a iné prejavy vôle zmluvných 
strán, ktoré sa týkajú poistenia.

2. Poistná doba začne plynúť o 00.00 hod. dňa začiatku pois-
tenia dohodnutého v poistnej zmluve, najskôr však prvý deň, 
ktorý nasleduje po dni uzavretia poistnej zmluvy.

3. Poistenie sa dojednáva na dobu dohodnutú v poistnej zmlu-
ve.

4. Union vydá poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poist-
nej zmluvy.

5. V prípade straty alebo poškodenia poistky Union vystaví po-
istníkovi na jeho písomnú žiadosť a na jeho náklady druhopis 
poistky.

Článok 6
Povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník a poistený (alebo jeho zákonný zástupca) sú povinní 
pred uzavretím zmluvy a pri zmene poistenia pravdivo a úpl-
ne odpovedať na všetky otázky Unionu.

2. Povinnosťou poistníka je platiť poistné vo výške dohodnutej v 
poistnej zmluve na príslušný účet Unionu.

3. Ak poruší poistník povinnosti uvedené v ods. 1 tohto člán-
ku alebo v poistnej zmluve a tým spôsobí zvýšenie nákladov 
Unionu spojených s uzavieraním a správou poistnej zmluvy a 
prípadnou likvidáciou poistnej udalosti, má Union voči nemu 
právo na náhradu súm vo výške takto vzniknutých nákladov.

4. Ak poistník a poistený nie je tá istá osoba, v prípade smrti 
alebo zániku poistníka vstupuje do poistenia namiesto poist-
níka poistený.
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Článok 7
Oprávnenie na preskúmanie a zisťovanie 

zdravotného stavu
1. Union má právo preskúmať a zisťovať zdravotný stav poiste-

ného.
2. Union skúma a zisťuje zdravotný stav formou:

a) zdravotných dotazníkov,
b) správ vyžiadaných od ošetrujúceho lekára alebo zdravot-

níckych zariadení a od orgánov sociálneho poistenia,
c) lekárskych vyšetrení v zdravotníckych zariadeniach urče-

ných Unionom.
3. Union nesmie použiť skutočnosti, ktoré sa dozvie pri skúmaní 

alebo zisťovaní zdravotného stavu poistených pre iné účely, 
než účely poistenia, okrem výnimiek stanovených vo vše-
obecne záväzných právnych predpisoch.

Článok 8
 Nepoistiteľné osoby

1. Pre prípad smrti nemôžu byť poistené osoby, ktoré sú v čase 
dojednávania poistenia:
a) infi kované vírusom HIV alebo
b) práceneschopné alebo
c) uznané invalidnými s poklesom schopnosti vykonávať zá-

robkovú činnosť o viac ako 70% v porovnaní so zdravou 
fyzickou osobou podľa platných predpisov o sociálnom 
poistení.

2. Pokiaľ bol poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy nepois-
titeľnou osobou, nevznikne právo na poistné plnenie. 

Článok 9
Poistné

1. Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu (jednora-
zové poistné) alebo opakovane počas poistnej doby v dohod-
nutých poistných obdobiach (bežné poistné).

2. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, je jednorazové po-
istné splatné dňom začiatku poistenia a bežné poistné prvým 
dňom poistného obdobia.

3. Výška rizikového poistného sa stanoví na základe poistno-
technických kalkulačných zásad, na základe osobných úda-
jov, zdravotného stavu poisteného a pracovnej a záujmovej 
činnosti poisteného uvedených v poistnej zmluve.

4. Poistné je splatné v mene platnej na území Slovenskej re-
publiky.

Článok 10
Mimoriadne poistné

1. Poistník môže kedykoľvek počas trvania poistenia zaplatiť 
mimoriadne poistné a umiestniť ho na garantovaný účet po-
istníka alebo do fi nančných fondov. Minimálna výška mimo-
riadneho poistného je stanovená Unionom.

2. Zaplatenie mimoriadneho poistného nemá žiadny vplyv na 
povinnosť poistníka platiť bežné poistné.

3. Mimoriadne poistné bude použité na investovanie najneskôr 
5. pracovný deň po súčasnom splnení nasledujúcich podmie-
nok:
a) Union obdržal správne vyplnené tlačivo (v časti mimo-

riadne poistné) určené na nahlasovanie zmeny v poistnej 
zmluve,

b) mimoriadne poistné bolo pripísané na účet Unionu do 2 
mesiacov od doručenia tlačiva uvedeného v bode a) tohto 
odseku,

c) bolo uhradené poistné za prvé poistné obdobie a v prípa-
de investovania do fi nančných fondov boli zaň nakúpené 
podielové jednotky.

Článok 11
Dynamizácia poistenia

1. Ak bola v poistnej zmluve dojednaná dynamizácia poistenia, 
Union ponúkne poistníkovi k výročnému dňu poistenia zvý-
šenie poistného v závislosti od miery infl ácie stanovenej Uni-
onom na základe vývoja indexu spotrebiteľských cien publi-
kovaného Štatistickým úradom SR, minimálne však vo výške 
3%. Dynamizácia poistenia nemá vplyv na poistné sumy.

2. O infl ačnom zvýšení Union písomne upovedomí poistníka 
najmenej 2 mesiace pred výročným dňom poistenia. Poistník 
má možnosť najneskôr 1 mesiac pred výročným dňom pois-
tenia písomne odmietnuť zvýšenie poistného.

3. Ak poistník odmietne dve po sebe idúce zvýšenia poistného, 
dynamizácia poistenia bude zrušená.

4. Ak počas trvania poistenia dôjde k zníženiu poistného na žia-
dosť poistníka, dynamizácia poistenia bude zrušená.

5. Počas prerušenia platenia poistného sa nebude poistné zvy-
šovať podľa ods.1 a infl ačné zvýšenie poistného bude poist-
níkovi ponúknuté k výročnému dňu poistenia, ktorý nasleduje 
najskôr dva mesiace po obnovení platenia poistného. 

6. Ak bola na poistnej zmluve zrušená dynamizácia poistenia, 
poistník môže požiadať o jej obnovenie. Dynamizácia poiste-
nia bude obnovená k výročnému dňu poistenia, ktorý nasle-
duje najskôr dva mesiace po doručení žiadosti o obnovenie. 

Článok 12
Prerušenie platenia poistného

1. Poistník má právo kedykoľvek po uplynutí tretieho poistného 
roku, pokiaľ nie je v omeškaní s platením poistného, požiadať 
o prerušenie platenia poistného. 

2. O prerušenie platenia poistného je možné požiadať písomne 
na tlačive Žiadosť o prerušenie platenia poistného a preru-
šenie je možné vykonať na vopred stanovenú určitú dobu. 
Prerušenie platenia poistného je možné vykonať na poistnej 
zmluve najviac 4 krát počas trvania poistenia, v závislosti od 
dohodnutej poistnej doby. Union posúdi túto žiadosť a vyhra-
dzuje si právo ju zamietnuť alebo upraviť požadovanú dobu 
prerušenia platenia poistného. 

3. Prerušenie platenia poistného sa vykoná od najbližšej splat-
nosti poistného po schválení žiadosti Unionom, pokiaľ nie je 
poistník v omeškaní s platením poistného. 

4. Počas doby prerušenia platenia poistného poistník neplatí 
bežné poistné, môže však zaplatiť mimoriadne poistné. 

5. Počas doby prerušenia platenia poistného nemá poistník 
právo na uskutočnenie čiastočného odkupu, na zmenu alo-
kačného pomeru, na prevody fi nančných prostriedkov a po-
dielových jednotiek medzi garantovaným účtom poistníka a/
alebo medzi jednotlivými fi nančnými fondmi a ani na žiadne 
zmeny poistenia, ktoré majú vplyv na výšku poistného alebo 
poistných súm.

6. Hodnota účtu bežného poistného a v prípade jeho vyčerpa-
nia následne hodnota účtu mimoriadneho poistného sa bude 
počas prerušenia platenia poistného v zmysle čl. 14 ods. 2 
tejto časti VPP IŽPGU pravidelne znižovať o rizikové poistné 
a o poplatky za správu poistenia. 

7. Prerušenie platenia poistného nemá vplyv na právo na po-
istné plnenie z dojednaného poistenia a pripoistení platných 
počas prerušenia platenia poistného.

8. Prerušenie platenia poistného skončí uplynutím doby, na 
ktorú bolo prerušenie platenia poistného dohodnuté alebo aj 
skôr na základe písomnej žiadosti poistníka o obnovenie pla-
tenia poistného od najbližšej splatnosti poistného. 

9. Union má právo pri prerušení ako aj pri obnovení platenia po-
istného upraviť rozsah poistenia podľa poistno-technických 
kalkulačných zásad, napríklad znížiť poistné sumy alebo 
zrušiť pripoistenia. V takom prípade zašle pred prerušením 
platenia poistníkovi Návrh dodatku k poistnej zmluve. 

10. Union si bude účtovať poplatok za uskutočnenie prerušenia 
platenia poistného. V prípade predĺženia prerušenia platenia 
poistného je toto posudzované ako nové prerušenie a Union 
má právo opäť účtovať poplatok.

11. Spôsob alokovania (alokačná miera) bežného poistného pri 
prerušení platenia poistného je uvedený v Sadzobníku po-
platkov a ohraničení pre Flexi Plus (ďalej len „Sadzobník“).

Článok 13
Umiestnenie poistného

1. Poistné bude investované na garantovaný účet poistníka a 
do fi nančných fondov podľa alokačného pomeru stanovené-
ho poistníkom v poistnej zmluve a podľa alokačnej miery sta-
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novenej Unionom.
2. Čiastočne uhradené bežné poistné nebude v danom zúč-

tovacom období investované, ale bude investované v deň 
nasledujúci po dni pripísania celej dlžnej časti poistného na 
príslušný účet Unionu.

3. Mimoriadne poistné bude investované najneskôr 5. pracovný 
deň, v ktorom sú súčasne splnené podmienky uvedené v čl. 
10 ods. 3 tejto časti VPP IŽPGU.

4. Poistník má právo na jednu bezplatnú zmenu alokačného po-
meru v každom poistnom roku. Každá ďalšia zmena uskutoč-
nená v tom istom poistnom roku je možná za poplatok stano-
vený Unionom. Zmena bude vykonaná do 10 pracovných dní 
od doručenia správne vyplneného tlačiva určeného na nahla-
sovanie zmeny v poistnej zmluve za podmienky, že poistník 
nie je v omeškaní s platením bežného poistného. Táto zmena 
nemá vplyv na doposiaľ investované peňažné prostriedky na 
garantovanom účte poistníka a v jednotlivých fi nančných fon-
doch.

Článok 14
Účet poistníka

1. Hodnota účtu poistníka sa rovná celkovej hodnote peňažných 
prostriedkov na účte bežného poistného a účte mimoriadne-
ho poistného.

2. Od začiatku poistenia bude v každý zúčtovací deň výška pe-
ňažných prostriedkov na účte bežného poistného, ak tieto 
VPP IŽPGU neustanovujú inak, znižovaná o rizikové poistné 
na nasledujúci mesiac a o poplatky za správu poistenia, a to 
aj v prípade, že je poistník v omeškaní s platením poistného. 

3. Ak hodnota peňažných prostriedkov na účte bežného poist-
ného nie je dostatočná na krytie poplatkov uvedených v ods. 
2 tohto článku, je neuhradená suma poplatkov prevedená do 
nasledujúcich mesiacov, ak tieto VPP IŽPGU neustanovujú 
inak.

4. Znižovanie hodnoty účtu poistníka o rizikové poistné a po-
platky sa vykoná z garantovaného účtu poistníka a fi nanč-
ných fondov podľa pomeru hodnoty peňažných prostriedkov 
na garantovanom účte poistníka a vo fi nančných fondoch.

5. Union písomne oznámi poistníkovi stav jeho účtu ku koncu 
každého kalendárneho roka, prvýkrát najneskôr v piatom po-
istnom roku.

Článok 15
Garantovaný účet poistníka

1. Garantovaný účet poistníka sa vytvára zo zaplateného po-
istného alebo jeho časti, v závislosti od alokačného pomeru 
a alokačnej miery a z úrokového výnosu podľa ods. 2 tohto 
článku.

2. Peňažné prostriedky na garantovanom účte poistníka sú úro-
čené mesačne v zúčtovací deň alikvotnou časťou garanto-
vaného úroku. V ten istý deň je úrokový výnos pripísaný na 
garantovaný účet poistníka.

3. Garantovaný úrok je stanovený Unionom vždy na konci ka-
lendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok a je zverejne-
ný na webovej stránke Unionu alebo dostupný v Zákazníc-
kom centre Unionu.

4. Garantovaný úrok bude stanovený aspoň na úrovni maximál-
nej výšky technickej úrokovej miery (ďalej TÚM) ustanovenej 
všeobecne záväzným právnym predpisom, platnej v období, 
pre ktoré bude Union stanovovať garantovaný úrok, pokiaľ 
maximálna výška TÚM nebude vyššia, ako výnos z umiest-
nenia prostriedkov technických rezerv dosiahnutý v treťom 
kalendárnom štvrťroku kalendárneho roka, v ktorom sa sta-
novuje garantovaný úrok. V prípade, že je maximálna výška 
TÚM vyššia ako tento výnos, garantovaný úrok bude stano-
vený na úrovni tohto výnosu zníženého o primeranú zrážku, 
potvrdenú zodpovedným aktuárom.

5. Výška začiatočného úroku je uvedená v poistnej zmluve a 
platí na prvý poistný rok bez ohľadu na to, aký je garantovaný 
úrok vyhlásený na kalendárny rok, do ktorého spadá deň za-
čiatku poistenia. V prípade, že garantovaný úrok stanovený 
Unionom na nasledujúci kalendárny rok bude vyšší, ako je 

začiatočný úrok, prostriedky na garantovanom účte poistníka 
budú úročené týmto garantovaným úrokom od začiatku na-
sledujúceho kalendárneho roku.

6. Pri zániku poistenia, pri čiastočnom odkupe, a prevode pe-
ňažných prostriedkov z garantovaného účtu poistníka a pri 
zmene garantovaného úroku podľa ods. 3 a 4 v iný ako zúč-
tovací deň sú peňažné prostriedky úročené alikvotnou čas-
ťou garantovaného úroku a tento úrokový výnos je pripísaný 
na garantovaný účet poistníka v deň vykonania danej zmeny 
alebo transakcie.

Článok 16 
Prevody peňažných prostriedkov

1. Poistník má právo na prevod peňažných prostriedkov z ga-
rantovaného účtu poistníka do fi nančných fondov alebo me-
dzi jednotlivými fi nančnými fondmi v rámci účtu bežného 
poistného a účtu mimoriadneho poistného samostatne. Nie 
je povolený prevod z účtu bežného poistného na účet mi-
moriadneho poistného a naopak. Prvý prevod peňažných 
prostriedkov v poistnom roku je bezplatný, každý ďalší pre-
vod uskutočnený v tom istom poistnom roku možno urobiť za 
poplatok stanovený Unionom.  

2. Poistník má právo na prevod peňažných prostriedkov z fi -
nančných fondov na garantovaný účet poistníka v rámci účtu 
bežného poistného a účtu mimoriadneho poistného samo-
statne za poplatok stanovený Unionom.

3. Táto zmena nemá vplyv na aktuálny alokačný pomer.
Článok 17

Zmena poistenia
1. Poistník má právo kedykoľvek požiadať o zvýšenie bežné-

ho poistného. Navýšená časť poistného bude investovaná 
na garantovaný účet poistníka a do fi nančných fondov pod-
ľa alokačného pomeru stanoveného poistníkom v poistnej 
zmluve a podľa alokačnej miery stanovenej Unionom.

2. O zníženie bežného poistného môže poistník požiadať ke-
dykoľvek po skončení prvého poistného roku a po zaplate-
ní poistného za prvý poistný rok. Union si vyhradzuje právo 
zodpovedajúco znížiť existujúce poistné sumy, ak tieto sumy 
budú vyššie ako povolené maximálne poistné sumy v čase 
zníženia určené na základe poistno-technických kalkulač-
ných zásad a je povinný o tom informovať poistníka.

3. Poistník má právo kedykoľvek požiadať o zvýšenie poistných 
súm, avšak Union je vtedy oprávnený požadovať ďalšie infor-
mácie o zdravotnom stave poisteného. Ak zvýšené poistné 
sumy presiahnu povolené maximálne poistné sumy v čase 
zvýšenia určené na základe poistno-technických kalkulač-
ných zásad, Union si vyhradzuje právo zodpovedajúco zvýšiť 
poistné a je povinný o tom informovať poistníka.

4. O zníženie poistných súm môže poistník požiadať kedykoľ-
vek po skončení prvého poistného roku a po zaplatení poist-
ného za prvý poistný rok.

5. Vyššie uvedené zmeny je možné vykonať len v prípade, že 
poistník nie je v omeškaní s platením bežného poistného.

6. Po akceptácii oboma zmluvnými stranami akékoľvek zmeny 
bežného poistného nadobúdajú platnosť v deň splatnosti po-
istného stanovený v dohode o zmene. Zmeny týkajúce sa 
poistnej sumy sa stávajú platnými v zúčtovací deň stanovený 
v dohode o zmene.

7. Poistník môže požiadať o zníženie bežného poistného a o 
zníženie poistnej sumy maximálne dvakrát počas jedného 
poistného roka.

Článok 18
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je 
a) smrť poisteného (čl. 19 tejto časti VPP IŽPGU),
b) dožitie poisteného (čl. 20 tejto časti VPP IŽPGU) .

2. Za poistnú udalosť sa nepovažuje:
a) smrť poisteného v dôsledku občianskych nepokojov, štraj-

kov, vojnových alebo teroristických udalostí, v dôsledku 
porušenia podmienok stanného práva,

b) samovražda poisteného alebo smrť poisteného v dôsledku 
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úmyselného sebapoškodenia, ktoré nastali počas prvých 
dvoch poistných rokov.

Článok 19
Poistné plnenie v prípade smrti

1. Poistné plnenie poskytne Union v prípade poistnej udalosti 
podľa čl. 18 ods. 1 písm. a) tejto časti VPP IŽPGU opráv-
nenej osobe. Pokiaľ nie je oprávnená osoba určená alebo 
ak nenadobudne právo na plnenie, poskytne plnenie osobám 
podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

2. Poistník môže v poistnej zmluve určiť oprávnenú osobu a to 
menom a rodným číslom alebo vzťahom k poistenému. Až do 
vzniku poistnej udalosti môže poistník so súhlasom poistené-
ho určenie oprávnenej osoby zmeniť. Poistník môže určiť aj 
viac oprávnených osôb.

3. Union poskytne poistné plnenie tomu, kto má naň právo na 
základe predloženia poistnej zmluvy alebo poistky, overenej 
kópie úmrtného listu a lekárskej alebo úradnej správy o príči-
ne smrti. Union môže v osobitných prípadoch požadovať ďal-
šie doklady potrebné na určenie nároku na poistné plnenie.

4. Union si vyhradzuje právo na prešetrenie rozsahu nároku na 
poistné plnenie.

5. Výška poistného plnenia v prípade poistnej udalosti podľa čl. 
18 ods. 1 písm. a) tejto časti VPP IŽPGU zodpovedá dojed-
nanej poistnej sume pre prípad smrti alebo hodnote účtu bež-
ného poistného ku dňu poistnej udalosti, podľa toho, ktorá 
hodnota je v čase poistnej udalosti vyššia. K tejto hodnote 
bude pripočítaná hodnota účtu mimoriadneho poistného, ak 
nie je v týchto VPP IŽPGU uvedené inak. Poistné plnenie 
môže byť znížené o neuhradenú sumu poplatkov. 

6. Poistné plnenie za samovraždu poisteného alebo smrť pois-
teného v dôsledku úmyselného sebapoškodenia, ktoré na-
stali po uplynutí prvých dvoch poistných rokov, bude znížené 
o prípadné navýšenie poistnej sumy počas posledných dvoch 
rokov pred vznikom udalosti.

7. Poistné plnenie je splatné do pätnástich dní odo dňa ukon-
čenia vyšetrenia potrebného na zistenie rozsahu povinnosti 
plniť. Poistné plnenie je splatné v mene platnej na území Slo-
venskej republiky.

Článok 20
Poistné plnenie v prípade dožitia

V prípade dožitia sa poisteného dňa konca poistenia uvedeného 
v poistnej zmluve je Union povinný vyplatiť poistenému hodnotu 
účtu poistníka k tomuto dňu. 

Článok 21
Čiastočný odkup

1. Poistník má právo kedykoľvek po uplynutí piateho poistného 
roku odkúpiť časť peňažných prostriedkov z účtu bežného 
poistného. Z účtu mimoriadneho poistného  má poistník právo 
odkúpiť časť peňažných prostriedkov už od prvého poistného 
roku. Minimálna a maximálna výška čiastočného odkupu je 
stanovená Unionom.

2. Union vykoná čiastočný odkup na základe písomnej žiadosti 
poistníka na tlačive Unionu.

3. Ak sa po vykonaní čiastočného odkupu z účtu bežného poist-
ného zvýši rizikové poistné pre prípad smrti, Union má právo 
znížiť poistnú sumu, maximálne však o výšku čiastočného 
odkupu. Zníženie poistnej sumy nadobudne platnosť v deň 
vykonania čiastočného odkupu. 

4. Union má právo účtovať si poplatok za spracovanie čiastoč-
ného odkupu, ktorý je hradený z hodnoty čiastočného odku-
pu.

5. Čiastočný odkup, znížený o prípadnú neuhradenú sumu po-
platkov, bude vyplatený do 30 dní od doručenia písomnej žia-
dosti poistníka Unionu.

Článok 22
Zánik poistenia

1. Poistenie zanikne:
a) na základe žiadosti podľa ods. 2 tohto článku,
b) ak nastane poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia 

tým odpadne,
c) smrťou poisteného podľa čl. 18 ods. 2 tejto časti VPP 

IŽPGU,
d) na základe výpovede podľa ods. 3 tohto článku,
e) pre neplatenie poistného podľa ods. 4 tohto článku,
f) v poistení v splatenom stave podľa čl. 24 ods. 9 tejto časti 

VPP IŽPGU,
g) odstúpením Unionu od poistnej zmluvy podľa § 802 ods. 1 

Občianskeho zákonníka,
h) odmietnutím poistného plnenia podľa § 802 ods. 2 Ob-

čianskeho zákonníka,
i) od 1.1.2010 odstúpením poistníka od poistnej zmluvy v 

lehote do 30 dní od uzavretia poistnej zmluvy.
2. Na základe písomnej žiadosti poistníka poistenie zanikne 

dňom uvedeným v žiadosti. Ak dátum uvedený v žiadosti je 
skorší alebo rovnaký ako dátum doručenia tejto žiadosti do 
Unionu alebo nie je uvedený žiadny dátum, poistenie zanikne 
dňom, ktorý nasleduje po doručení žiadosti do Unionu. Toto 
ustanovenie platí, ak sa Union a poistník v poistnej zmluve 
nedohodnú inak.

3. Poistenie môže vypovedať poistník alebo Union do dvoch 
mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, ak je to dohodnuté v 
poistnej zmluve. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uply-
nutím poistenie zanikne.

4. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného, ak poistné za 
prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo za-
platené do troch mesiacov od jeho splatnosti. To isté platí, ak 
bola zaplatená len časť poistného. Poistenie zanikne uplynu-
tím tejto lehoty. 

5. Pri zániku poistenia podľa ods. 3 a ods. 4 tohto článku má 
Union nárok na rizikové poistné, poplatky účtované do zániku 
poistenia a v poistení s jednorazovým poistným aj na Unio-
nom stanovený jednorazový poplatok. 

6. Ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebude zaplatené do 
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplate-
nie podľa § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka, poistenie ne-
zanikne, ale bude prevedené na poistenie v splatenom stave 
podľa čl. 24 ods. 2 písm. b) tejto časti VPP IŽPGU.

7. Ak poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy podľa 
§ 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vráti Union poistníkovi 
zaplatené poistné znížené o náklady, vzniknuté s uzavretím a 
správou poistnej zmluvy, a o poistné plnenie, ktoré už Union 
z poistnej zmluvy poskytol.

Článok 23
Odkupná hodnota

1. Odkupná hodnota poistenia je rovná celkovej hodnote účtu 
poistníka ku dňu zániku poistenia zníženej o odkupný popla-
tok. Odkupná hodnota nezodpovedá celkovému zaplatené-
mu poistnému. 

2. Odkupná hodnota poistenia môže byť znížená o neuhradenú 
sumu poplatkov.

3. Nárok na odkupnú hodnotu má poistník pri zániku poistenia 
podľa čl. 22 ods. 1 písm. a), c) a písm. h) tejto časti VPP 
IŽPGU. Výplata odkupnej hodnoty sa uskutoční v súlade s 
právnymi predpismi upravujúcimi daň z príjmu platnými v 
čase výplaty odkupnej hodnoty.

Článok 24
Poistenie v splatenom stave

1. Poistenie v splatenom stave je poistenie bez ďalšieho plate-
nia bežného poistného.

2. Poistenie bude prevedené na poistenie v splatenom stave:
a) na žiadosť poistníka ku koncu zúčtovacieho obdobia, naj-

skôr však po uplynutí piateho poistného roku, pokiaľ nie je 
v omeškaní s platením poistného. Žiadosť musí byť doru-
čená Unionu aspoň štyri týždne pred zúčtovacím dňom, 
ku ktorému je poistenie prevedené do splateného stavu,

b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené ku 
dňu uplynutia lehoty podľa čl. 22 ods. 6 tejto časti VPP 
IŽPGU.

3. Poplatky za správu poistenia budú uhrádzané aj naďalej, z 



5

účtu bežného poistného a v prípade jeho vyčerpania z účtu 
mimoriadneho poistného. 

4. Pri prevode poistenia na poistenie v splatenom stave bude 
hodnota účtu bežného poistného znížená o odkupný popla-
tok.

5. Prípadná neuhradená suma poplatkov uvedená v čl. 14 ods. 
3 tejto časti VPP IŽPGU bude uhradená z hodnoty účtu mi-
moriadneho poistného. Ak hodnota účtu mimoriadneho poist-
ného v deň prevodu na splatený stav nestačí na úhradu ne-
uhradenej sumy poplatkov, poistenie k tomuto dňu zanikne. 
Union má však nárok na neuhradenú sumu poplatkov.

6. Poistné plnenie v prípade smrti poisteného v poistení v spla-
tenom stave sa rovná hodnote účtu poistníka ku dňu poistnej 
udalosti.

7. Po prevode poistenia na poistenie v splatenom stave má po-
istník kedykoľvek právo na zaplatenie mimoriadneho poistné-
ho.

8. Ku dňu prevodu poistenia na poistenie v splatenom stave za-
nikajú všetky pripoistenia.

9. Ak hodnota účtu poistníka bude nižšia ako minimálna hod-
nota pre splatený stav stanovená Unionom, poistenie zaniká 
výplatou hodnoty účtu poistníka.

ČASŤ B
INVESTIČNÁ ČASŤ

Článok 1
Výklad pojmov

Okrem článku 2 časti A VPP IŽPGU platí pre túto časť aj nasle-
dovný výklad pojmov:
Predajná cena – cena, za ktorú poistník predáva podielové jed-
notky.
Nákupná cena – cena, za ktorú poistník nakupuje podielové jed-
notky.
Ocenenie fi nančných fondov – stanovenie cien podielových 
jednotiek jednotlivých fi nančných fondov.
Deň ocenenia fi nančných fondov – deň, ku ktorému Union 
stanoví nákupnú a predajnú cenu podielových jednotiek jednotli-
vých fi nančných fondov.

Článok 2
Finančné fondy

1. Cieľom fi nančných fondov je dlhodobé zhodnocovanie hod-
noty podielových jednotiek.

2. Jednotlivé fi nančné fondy pozostávajú z rôznych typov aktív, 
ktoré sa odlišujú predpokladaným výnosom a rizikom.

3. Hodnota podielových jednotiek nie je Unionom garantovaná.
4. Union si vyhradzuje právo rozhodnúť o ukončení investova-

nia a spravovania investícií vo fi nančnom fonde.
5. V prípade ukončenia investovania a spravovania investícií vo 

fi nančnom fonde Union najneskôr 1 mesiac pred účinnosťou 
takéhoto rozhodnutia písomne pošle poistníkovi podmienky 
zmeny alokačného pomeru a prevodu podielových jednotiek 
tohto fi nančného fondu na podielové jednotky iných fi nanč-
ných fondov. V prípade, že nie je možné dodržať uvedenú 
lehotu a nezávisí to od vôle Unionu, Union zašle poistníko-
vi vyššie uvedené podmienky bezodkladne, ako sa dozvie 
skutočnosti nevyhnutné pre zaslanie týchto podmienok. Po-
platok za zmenu alokačného pomeru a prevod podielových 
jednotiek nebude v tomto prípade účtovaný.

Článok 3
Oceňovanie fondov

1. Frekvencia oceňovania fi nančných fondov bude stanovená 
Unionom, minimálne však raz týždenne.

2. Hodnota fi nančných fondov ku dňu ocenenia sa rovná trhovej 
hodnote všetkých aktív fi nančného fondu zníženej o hodnotu 

prípadných záväzkov ku dňu ocenenia.
Článok 4

Stanovenie ceny podielových jednotiek
1. Predajná cena podielovej jednotky fi nančného fondu sa sta-

noví podielom hodnoty fi nančného fondu a celkového počtu 
podielových jednotiek tohto fondu.

2. Nákupná cena podielovej jednotky fi nančného fondu sa určí 
tak, aby predajná cena bola minimálne 95% nákupnej ceny.

Článok 5
Umiestnenie poistného

1. Za prvé bežné poistné investované do fi nančných fondov 
budú nakúpené podielové jednotky za nákupnú cenu platnú v 
deň pripísania poistného na účet Unionu, najskôr však v deň 
začiatku poistenia. Rovnako za bežné poistné za ďalšie po-
istné obdobie budú nakúpené podielové jednotky za nákupnú 
cenu platnú v deň pripísania poistného na účet Unionu, naj-
skôr však v deň jeho splatnosti.

2. Za mimoriadne poistné investované do fi nančného fondu 
budú nakúpené podielové jednotky za nákupnú cenu platnú 
v deň, v ktorom sú súčasne splnené podmienky uvedené v čl. 
10 ods. 3 časti A týchto VPP IŽPGU.

3. Každý nákup podielových jednotiek sa vykoná z poistného 
investovaného do fi nančných fondov podľa alokačnej miery 
stanovenej Unionom.

4. Pred vydaním poistky nebudú nakúpené žiadne podielové 
jednotky.

Článok 6
Prevody podielových jednotiek

1. Na prevody podielových jednotiek medzi jednotlivými fi nanč-
nými fondmi alebo na garantovaný účet poistníka bude po-
užitá predajná cena podielových jednotiek pre jednotlivé fi -
nančné fondy platná v deň prevodu. 

Článok 7
Hodnota fi nančného fondu

1. Hodnota fi nančného fondu sa rovná počtu podielových jed-
notiek vynásobených predajnou cenou podielových jednotiek 
tohto fi nančného fondu.

2. Poplatky účtované vo fi nančných fondoch sú hradené zníže-
ním počtu podielových jednotiek. Cena použitá na výpočet 
počtu podielových jednotiek určených na úhradu týchto po-
platkov je predajná cena platná v deň splatnosti týchto po-
platkov.

ČASŤ C
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1
1. Ohraničenia, poplatky za správu poistenia uvedené v čl. 14 

ods. 2 a poplatky uvedené v čl. 10 ods. 1, čl. 12 ods. 10 a 11, 
čl. 13 ods. 1 a 4, čl. 15 ods. 1, čl. 16 ods. 1 a 2, čl. 17 ods. 1,  
čl. 21 ods. 1 a 4, čl. 22 ods. 4, čl. 23 ods. 1, čl. 24 ods. 3, 4 a 
9 časti A týchto VPP IŽPGU, čl. 4 ods. 2, čl. 5 ods. 3 časti B 
týchto VPP IŽPGU sú stanovené v Sadzobníku a Union má 
právo ich jednostranne upraviť, maximálne však každoročne 
o mieru infl ácie stanovenú na základe vývoja indexu spotre-
biteľských cien, publikovaného Štatistickým úradom SR zvý-
šenú o 2 percentuálne body. 

2. Od ustanovení článkov týchto VPP IŽPGU okrem čl. 1 časti A 
a  čl. 1 tejto časti sa možno v poistnej zmluve odchýliť.

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné po-
istenie s garantovaným účtom boli schválené predstavenstvom 
Unionu dňa10.9.2009 (zápisnica č. 2009/26 bod 2) a nadobúdajú 
účinnosť dňom 1.10.2009.
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OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM PRE INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 

S GARANTOVANÝM ÚČTOM PRE UNION FLEXI

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Pre investičné životné poistenie s garantovaným účtom Union 
Flexi, ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „Union“), 
platia Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné po-
istenie s garantovaným účtom (ďalej aj „VPP IŽPGU“), ak tieto 
Osobitné dojednania k Všeobecným poistným podmienkam pre 
investičné životné poistenie s garantovaným účtom pre Union 
Flexi (ďalej len “OD UF”) a poistná zmluva neustanovujú inak.

Článok 2
Výklad pojmov

Článok 2 časti A VPP IŽPGU sa dopĺňa o nasledovný pojem:
Sprostredkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vy-
konáva sprostredkovanie poistenia a ktorá je v poistnej zmluve 
uvedená ako sprostredkovateľ.

Článok 3
Mimoriadne poistné

Odchýlne od čl. 10 ods. 3 a čl. 13 ods. 3 časti A VPP IŽPGU sa 
dojednáva, že mimoriadne poistné bude použité na investovanie 
najneskôr 5. pracovný deň po súčasnom splnení nasledujúcich 
podmienok:
a) mimoriadne poistné bolo pripísané na účet Unionu so správne 

zadaným variabilným symbolom, ktorý je určený samostatne 
pre každý fi nančný fond a garantovaný účet poistníka,

b) bolo uhradené poistné za prvé poistné obdobie a v prípade 
investovania do fi nančných fondov boli zaň nakúpené podie-
lové jednotky,

c) v prípade investovania mimoriadneho poistného na garan-
tovaný účet poistníka v prvom poistnom roku bolo do dňa 
investovania uhradené mimoriadne poistné aj do fi nančných 
fondov súhrnne minimálne v rovnakej výške.

Článok 4
Umiestnenie mimoriadneho poistného

Odchýlne od čl. 5 ods. 2 časti B VPP IŽPGU sa dojednáva, že 

za mimoriadne poistné investované do fi nančných fondov budú 
nakúpené podielové jednotky za nákupnú cenu platnú v deň in-
vestovania podľa čl. 3 týchto OD UF.

Článok 5
Odchýlne od čl. 12 ods. 11 časti A VPP IŽPGU a čl. 1 ods. 1 časti 
C VPP IŽPGU sa dojednáva, že ohraničenia, poplatky za sprá-
vu poistenia a poplatky sú stanovené v Sadzobníku poplatkov 
a ohraničení pre Union Flexi (ďalej len „Sadzobník“), ktoré má 
Union právo jednostranne meniť spôsobom, ako je uvedený 
v čl. 1 ods. 1 časti C VPP IŽPGU.

Článok 6
Bonus

Článok 5 časti B VPP IŽPGU sa dopĺňa nasledovne: pri náku-
pe podielových jednotiek sa v závislosti od výšky dojednaného 
bežného poistného prizná poistníkovi bonus z  bežného poistné-
ho investovaného do fi nančných fondov podľa tabuľky bonusov 
uvedenej v Sadzobníku. 

Článok 7
Čiastočný odkup na úhradu dlžného poistného

1. Na základe písomnej žiadosti poistníka na predpísanom tla-
čive Unionu môže poistník odkúpiť časť peňažných prostried-
kov z účtu mimoriadneho poistného a uhradiť ním dlžné po-
istné alebo jeho časť na tej istej poistnej zmluve.

2. Union má právo účtovať poplatok za spracovanie takéhoto 
čiastočného odkupu podľa platného Sadzobníka .

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Čl. 1 ods.1 časti C VPP IŽPGU sa dopĺňa o poplatok uvedený 
v čl. 7 ods. 2 týchto OD UF. 

2. Od ustanovení článkov týchto osobitných dojednaní okrem 
čl. 1 a 8 sa možno v poistnej zmluve odchýliť.

Tieto osobitné dojednania nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2010.
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OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM PRE INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 

S GARANTOVANÝM ÚČTOM TÝKAJÚCE SA PRIPOISTENIA ÚRAZU A CHOROBY 
PRE UNION FLEXI

ČASŤ A
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Pre pripoistenie úrazu a choroby, ktoré uzaviera Union poisťov-
ňa, a.s. (ďalej len “Union”) k investičnému životnému poisteniu s 
garantovaným účtom Union Flexi platia Všeobecné poistné pod-
mienky pre investičné životné poistenie s garantovaným účtom 
(ďalej aj „VPP IŽPGU“) a Osobitné dojednania k Všeobecným 
poistným podmienkam pre investičné životné poistenie s garan-
tovaným účtom pre Union Flexi, ak tieto Osobitné dojednania 
k Všeobecným poistným podmienkam pre investičné životné 
poistenie s garantovaným účtom týkajúce sa pripoistenia úrazu 
a choroby pre Union Flexi (ďalej len “OD UCH UF”) a poistná 
zmluva neustanovujú inak.

Článok 2
Výklad pojmov

Článok 2 časti A VPP IŽPGU sa dopĺňa o nasledovné pojmy:
Choroba - za chorobu sa považuje porucha telesného alebo du-
ševného zdravia poisteného, pokiaľ je uvedená v Medzinárodnej 
štatistickej klasifi kácii chorôb a príbuzných zdravotných problé-
mov stanovená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
Nemocnica - lôžkové zdravotnícke zariadenie, ktoré má k dispo-
zícii medicínske vybavenie nevyhnutné na ochranu, zachovanie, 
prípadne navrátenie zdravia fyzických osôb a ktoré prostred-
níctvom príslušných odborne kvalifi kovaných zdravotníckych 
pracovníkov poskytuje takú zdravotnú starostlivosť, ktorú nie je 
možné poskytovať ambulantne a ktorá vyžaduje nepretržitý po-
byt na lôžku dlhší ako 24 hodín.
Diagnóza - súhrn analýzy a poznatkov o príznakoch (symptó-
moch) choroby a ich pomenovanie.
Čakacia doba - je doba, ktorá musí uplynúť od začiatku pripois-
tenia, aby vznikol poistenému nárok na poistné plnenie.
Lekár - fyzická osoba, ktorá poskytuje poistenému potrebnú 
zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra-
covníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - všeobecný lekár, le-
kár špecialista, zubný lekár, ambulancia, lekáreň, výdajňa zdra-
votníckych potrieb, poliklinika, zariadenie na poskytovanie jed-
nodňovej zdravotnej starostlivosti a nemocnica, pokiaľ poskytujú 
zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky na zákla-
de povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného 
príslušným orgánom v Slovenskej republike.
Zdravotná starostlivosť - súbor činností, ktoré vykonáva posky-
tovateľ zdravotnej starostlivosti v prospech poisteného a ktorých 
cieľom je ochrana zdravia, predchádzanie chorobám, zachova-
nie a navrátenie zdravia poisteného.
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – 
sú stravovanie a pobyt poisteného na lôžku v nemocnici počas 
jeho hospitalizácie, štatistické spracúvanie údajov o poistenom 
zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vypracovanie 
lekárskeho posudku o poistenom a poskytnutie výpisu pre pois-
teného zo zdravotnej dokumentácie poisteného.
Práceneschopnosť - je dočasná neschopnosť poisteného vy-
konávať svoje zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú čin-
nosť spôsobená chorobou alebo následkom úrazu, za podmie-
nok, že:
- práceneschopnosť si vyžaduje zdravotnú starostlivosť,
- zdravotná starostlivosť sa poskytuje na území Slovenskej re-

publiky a poistený sa počas práceneschopnosti zdržiava na 
území SR (s výnimkou prípadov, ak je poistenému jeho zdra-

votnou poisťovňou odsúhlasená liečba v zahraničí, kedy mu 
patrí poistné plnenie aj za obdobie takéhoto pobytu v zahra-
ničí, ak sú splnené ostatné podmienky pre výplatu poistného 
plnenia).

Liečebný režim - je životospráva poisteného na podporu liečby, 
ktorú určuje jeho ošetrujúci lekár.

Článok 3
Defi nícia úrazu

1. Za úraz sa považuje udalosť nezávislá od vôle poisteného, 
ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením 
vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnimkou pôso-
benia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok, spôsobila 
objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví, telesné 
poškodenie alebo smrť.

2. Za úraz sa v zmysle týchto OD UCH UF nepovažujú:
a) samovražda alebo pokus o ňu,
b) úmyselné spôsobenie ujmy na svojom zdraví,
c) infarkt myokardu,
d) akútna cievna mozgová príhoda,
e) choroby z povolania,
f) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením,
g) vznik a zhoršenie prietrží (hernií),
h) vznik nádorov každého druhu a pôvodu,
i) vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, 

svalových úponov, kĺbových vačkov a epikondilitíd,
j) patologické zlomeniny.

Článok 4
Defi nícia hospitalizácie

1. Za hospitalizáciu sa považuje najmenej 2 dni (1 polnoc) 
nepretržite trvajúci pobyt poisteného v nemocnici na území 
Slovenskej republiky, v ktorej je poistenému poskytovaná 
opatera pod stálym lekárskym dozorom, ak je hospitalizácia 
z medicínskeho hľadiska nutná a lekárom odporúčaná a ak 
nejde o hospitalizáciu podľa bodu 2 tohto článku.

2. Za hospitalizáciu sa nepovažuje v zmysle týchto OD UCH 
UF pobyt v kúpeľoch, ozdravovniach, liečebniach tuberkuló-
zy a respiračných chorôb, nervových a psychiatrických lie-
čebniach, domovoch dôchodcov, domoch opatrovateľských 
služieb, ústavoch pre dlhodobo chorých, hospitalizácia, iba z 
dôvodu vykonávania rehabilitácie, ani hospitalizácia na pra-
covisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Za hospitalizá-
ciu sa tiež nepovažuje hospitalizácia z dôvodu neschopnosti 
zabezpečiť opateru poisteného v domácnosti, ak z medicín-
skeho hľadiska hospitalizácia nie je nutná a za hospitalizáciu 
sa nepovažuje ani hospitalizácia z iných osobných dôvodov 
poisteného. Za hospitalizáciu sa súčasne nepovažuje ani 
hospitalizácia z posudkových dôvodov a hospitalizácia v za-
riadeniach biomedicínskeho výskumu. Za hospitalizáciu sa 
tiež nepovažuje hospitalizácia z dôvodov kozmetických výko-
nov (estetické a plastické zákroky).

Článok 5
V poistnej zmluve sa dohodnú riziká, na ktoré sa pripoistenie 
vzťahuje.

Článok 6
Povinnosti poistníka a poisteného

1. Pri vedomom porušení niektorej z povinností uvedených v 
čl. 6 ods. 1 časti A VPP IŽPGU, je Union oprávnený odstúpiť 
od poistnej zmluvy alebo odmietnuť poistné plnenie v celom 
rozsahu za podmienok uvedených v § 802 Občianskeho zá-
konníka.

2. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je povinný:
a) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nezanedbať 

povinnosť urobiť opatrenia na odvrátenie nebezpečen-
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zmenou výšky rizikového poistného, môže pripoistenie vypo-
vedať podľa čl. 14 ods. 1 písm. d) tejto časti  OD UCH UF.

4. Union má právo jednostranne upraviť výšku rizikového poist-
ného tak, aby zvýšenie zodpovedalo miere infl ácie stanove-
nej na základe vývoja indexu spotrebiteľských cien publikova-
ného Štatistickým úradom SR, pričom Union má právo takto 
zvýšiť rizikové poistné maximálne o 10% oproti rizikovému 
poistnému platnému bezprostredne pred jeho zvýšením, a 
maximálne o 35% oproti pôvodnému rizikovému poistnému.

Článok 9
Nepoistiteľné osoby

1. Poistiť nie je možné - okrem osôb uvedených v čl. 8 časti A 
VPP IŽPGU - osobu, ktorá v čase dojednávania pripoistenia
a) je čiastočne alebo celkom odkázaná na opateru inej oso-

by,
b) trpí psychickými ochoreniami,
c) trpí epilepsiou, okrem epilepsie typu petit mal,
d) je závislá na alkohole a/alebo drogách,
e) je profesionálnym športovcom.

2. Pokiaľ bol poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy nepois-
titeľnou osobou, nevznikne právo na poistné plnenie.

Článok 10
Čakacia doba

1. Ak je príčinou poistnej udalosti choroba, čakacia doba je 90 
dní od začiatku pripoistenia. 

2. Ak bolo pripoistenie uvedené v časti C týchto OD UCH UF 
dojednané dodatočne počas trvania poistenia, lehota uvede-
ná v odseku 1 tohto článku začína plynúť odo dňa účinnosti 
príslušného dodatku k poistnej zmluve.

Článok 11
Poistné plnenie

1. Nárok na poistné plnenie pri smrti poisteného v dôsledku úra-
zu, ak je toto riziko v poistnej zmluve dojednané, má opráv-
nená osoba.

2. Nárok na poistné plnenie z ostatných pripoistení, ak sú v po-
istnej zmluve dohodnuté, má poistený.

3. Pre jednotlivé pripoistenia je maximálna výška poistného pl-
nenia a spôsob jej určenia uvedené v príslušnej časti týchto 
OD UCH UF a v poistnej zmluve.

4. Union je povinný poskytnúť poistné plnenie až vtedy, keď boli 
splnené všetky podmienky uvedené v týchto OD UCH UF a 
boli mu predložené všetky doklady, ktoré požadoval.

Článok 12
Zníženie poistného plnenia 

Union má právo znížiť poistné plnenie v prípade, ak poistený po-
ruší povinnosti uvedené v čl. 6 tejto časti OD UCH UF, čl. 3 časti 
B a čl. 3 časti C týchto OD UCH UF alebo povinnosti dohodnuté 
v poistnej zmluve. Union je oprávnený poistné plnenie znížiť až 
o 90%, a to podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah 
povinnosti Unionu plniť.

Článok 13
Vylúčenia z poistného plnenia

1. Okrem vylúčení uvedených v jednotlivých častiach týchto OD 
UCH UF Union neposkytne poistné plnenie za:
a) chorobu alebo následok úrazu, ktoré poistenému vznik-

li pred dňom uzavretia poistnej zmluvy alebo pred dňom 
dojednania pripoistenia, pričom s nimi nebol prijatý do 
pripoistenia, t.j. neboli uvedené v zdravotnom dotazníku 
pri uzavieraní poistnej zmluvy alebo dojednávaní pripois-
tenia,

b) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zá-
krokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia násled-
kov úrazu,

c) zhoršenie už existujúcej choroby následkom úrazu,
d) úrazy, ktoré sa týkajú častí tela postihnutých vrodenými 

alebo vývojovými vadami,
e) úrazy, ktoré nastanú v dôsledku poruchy alebo straty ve-

domia, porážky, epileptického záchvatu alebo iných kŕčo-

stva,
b) bezodkladne písomne oznámiť Unionu každú zmenu úda-

jov, ktoré boli podkladom pre uzavretie poistnej zmluvy, 
vrátane pracovnej alebo pravidelne vykonávanej záujmo-
vej činnosti,

c) dodržiavať povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákon-
níka, ostatných všeobecne záväzných právnych predpi-
sov, týchto OD UCH UF a poistnej zmluvy.

3. Poistený je povinný na požiadanie Unionu písomne poskyt-
núť Unionu informáciu o svojom všeobecnom lekárovi alebo 
lekárovi špecialistovi, ktorý eviduje záznam o jeho zdravot-
nom stave (a to v rozsahu najmenej meno a priezvisko leká-
ra, adresa ambulancie).

4. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je v prípade poistnej 
udalosti, okrem povinností uvedených v jednotlivých častiach 
týchto OD UCH UF, povinný:
a) bez zbytočného odkladu Unionu písomne oznámiť vznik 

poistnej udalosti,
b) dodržiavať pokyny všeobecného lekára, ošetrujúceho le-

kára, lekára špecialistu alebo zubného lekára a dbať na 
to, aby nenastalo zhoršenie choroby alebo úrazu alebo ich 
následkov, 

c) dať súhlas poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby 
poskytol Unionu na jeho požiadanie informácie o zdravot-
nom stave poisteného,

d) vyplniť všetky formuláre Unionu a predložiť Unionu origi-
nály alebo úradne overené kópie výpisov zo zdravotnej 
dokumentácie a ostatných dokladov, ktoré majú súvis s 
poistnou udalosťou a o ktoré Union požiada, prípadne po-
slať tieto doklady Unionu v elektronickej podobe, pričom 
ich predloženie je podmienkou pre vyplatenie príslušné-
ho poistného plnenia. V prípade, ak poistený nepredloží 
Unionu doklady potrebné na vyšetrenie poistnej udalosti 
v origináloch alebo úradne overených kópiách, je poistený 
povinný uchovávať tieto originály najmenej po dobu jedné-
ho roka od nahlásenia poistnej udalosti a počas tejto doby 
umožniť Unionu nahliadnuť do týchto dokladov,

e) poskytnúť bez zbytočného odkladu na požiadanie Unionu 
všetky informácie potrebné na zistenie rozsahu poistnej 
udalosti a určenie výšky poistného plnenia a spolupraco-
vať pri získavaní potrebných dokladov, 

f) zabezpečiť, aby všetky správy a posudky, ktoré si Union 
vyžiada, boli vyhotovené bez zbytočného odkladu. 

5. V poistnej zmluve môže Union uviesť ďalšie povinnosti, ktoré 
dopĺňajú tieto OD UCH UF. 

Článok 7
Vzťah pripoistenia k hlavnému poisteniu

1. Pripoistenie úrazu a choroby (ďalej len „pripoistenie“) tvorí s 
investičným životným poistením s garantovaným účtom, ku 
ktorému je uzavreté (ďalej len „hlavné poistenie“), jeden ce-
lok.

2. Pripoistenie bez hlavného poistenia nemôže byť uzavreté a 
uzaviera sa na dobu dohodnutú v poistnej zmluve.

3. Zánikom hlavného poistenia zanikne aj pripoistenie, pripois-
tenie však môže zaniknúť aj samostatne.

Článok 8 
Výška poistného

1. Výška rizikového poistného pre toto pripoistenie sa určí podľa 
sadzieb poistného stanovených Unionom na základe poist-
no-technických kalkulačných zásad a podľa osobných údajov 
poisteného uvedených v poistnej zmluve. 

2. Hodnota účtu bežného poistného sa bude v zmysle čl. 14 
ods. 2 časti A VPP IŽPGU počas doby trvania pripoistenia 
pravidelne znižovať o rizikové poistné pre toto pripoistenie.

3. V prípade, ak poistený zmení pracovnú a/alebo záujmovú 
činnosť, ktorá má za následok zmenu prirážky na rizikovom 
poistnom podľa sadzieb poistného, Union má právo na úpra-
vu výšky rizikového poistného, pričom túto zmenu je povin-
ný písomne oznámiť poistníkovi najneskôr 2 mesiace pred 
účinnosťou zmeny. V prípade, ak poistník nebude súhlasiť so 
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vých záchvatov, ktoré postihnú celé telo,
f) ochorenia alebo úrazy, vrátane ich následkov, ktoré si po-

istený úmyselne spôsobil, samovraždu alebo pokus o sa-
movraždu.

2. Ďalej Union neposkytne poistné plnenie za úrazy, choroby 
alebo práceneschopnosť poisteného, ktoré boli spôsobené 
alebo vznikli:
a) úmyselným konaním poisteného, pre ktoré bol súdom 

uznaný za vinného pre trestný čin alebo konaním, ktorým 
poistený porušil právne predpisy, príkazy a zákazy,

b) v dôsledku psychiatrického alebo psychologického ocho-
renia, ďalej z dôvodu duševnej choroby alebo psychické-
ho stavu, 

c) v dôsledku užitia omamných, psychotropných alebo toxic-
kých látok alebo liekov poisteným, ak neboli vydané na 
základe lekárskeho predpisu,

d) ako následok vedomého požitia pevných alebo kvapal-
ných látok, ktoré nie sú určené na konzumáciu,

e) v dôsledku aktívnej účasti poisteného na akejkoľvek vzbu-
re, štrajkoch, nepokojoch, teroristických akciách ako aj v 
dôsledku porušenia podmienok stanného práva alebo v 
dôsledku vojnových udalostí,

f) v dôsledku nukleárneho žiarenia (spôsobený priamo ale-
bo nepriamo jadrovou energiou),

g) v dôsledku vedenia dopravného prostriedku poisteným 
(motorové vozidlo, motocykel atď.) bez platného predpí-
saného vodičského oprávnenia,

h) v akýchkoľvek rýchlostných pretekoch motorových alebo 
bezmotorových dopravných prostriedkov (cestných, vod-
ných, vzdušných), ako aj v príprave na preteky, ak sa v 
poistnej zmluve nedohodlo inak,

i) pri výkone rizikového športu, t.j. pri motoristických disciplí-
nach vrátane jazdy na vodnom skútri, ďalej pri vodnom 
lyžovaní, potápaní, raftingu, kaňoningu, športovej streľbe, 
skialpinizme, skokoch na lyžiach, lyžovaní alebo snowbo-
ardingu mimo vyznačených trás, speleológii, horolezectve, 
alpinistike, turistike vykonávanej po ľadovcoch a pri turis-
tike vykonávanej po značených aj neznačených cestách, 
ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky 
(napr. laná, reťaze, stupačky, rebríky), alebo je na preko-
nanie tejto cesty potrebné použitie akejkoľvek súčasti ho-
rolezeckej výstroje (lano, úväz sedací, úväz prsný, prilba, 
karabína, skoba), 

j) pri akýchkoľvek leteckých športoch, zoskokoch padákom 
a letoch s výnimkou letov spoločností, ktoré sú držiteľom 
platného prevádzkového povolenia na prepravu osôb ale-
bo nákladu, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak,

k) pri plávaní, člnkovaní, surfovaní a pod. v zakázaných vo-
dách a pri vyhlásení zákazu kúpania,

l) počas aktívneho výkonu služby v ozbrojených silách inej 
krajiny ako Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmlu-
ve stanovené inak,

m) v dôsledku zásahu štátnej alebo úradnej moci, ak bol tento 
zásah vykonaný priamo proti poistenému.

Článok 14
Zánik pripoistenia

1. Pripoistenie zanikne:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) ukončením pripoistenia podľa dátumu uvedeného v poist-

nej zmluve,
c) dohodou ku koncu zúčtovacieho obdobia bez zmeny hlav-

ného poistenia,
d) na základe výpovede podľa § 800 Občianskeho zákonní-

ka bez zmeny hlavného poistenia,
e) odmietnutím poistného plnenia podľa § 802 ods. 2 Ob-

čianskeho zákonníka,
f) prevedením hlavného poistenia do splateného stavu pod-

ľa čl. 24 časti A VPP IŽPGU.
2. V prípade zániku pripoistenia nárok na odkupnú hodnotu ne-

vznikne. 

ČASŤ B
ÚRAZOVÉ PRIPOISTENIE

Článok 1
Rozsah pripoistenia

Ak je v poistnej zmluve dohodnuté úrazové pripoistenie, a ak 
dôjde k poistnej udalosti, Union poskytne poistné plnenie v roz-
sahu tejto časti OD UCH UF a podľa podmienok dohodnutých v 
poistnej zmluve v prípade:
a) trvalých následkov úrazu poisteného s progresiou 450 (čl. 6 

tejto časti OD UCH UF),
b) smrti poisteného v dôsledku úrazu (čl. 7 tejto časti OD UCH 

UF),
c) hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu (čl. 8 tejto časti 

OD UCH UF),
d) liečenia úrazu (čl. 9 tejto časti OD UCH UF),
e) práceneschopnosti poisteného po úraze (čl. 10 tejto časti OD 

UCH UF).
Článok 2

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je úraz, ktorý utrpí poistený počas poistnej 
doby a na základe ktorého podľa tejto časti OD UCH UF vzniká 
právo na poistné plnenie, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohod-
nuté inak.

Článok 3
Povinnosti poisteného

Okrem povinností uvedených v čl. 6 časti A VPP IŽPGU a čl. 6 
časti A týchto OD UCH UF je poistený (alebo jeho zákonný zá-
stupca) po úraze povinný:
a) bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc, 
b) lekárskou dokumentáciou preukázať vznik úrazu v čase trva-

nia pripoistenia,
c) podrobiť sa vyšetreniu lekára, ktorého určí Union, 
d) predložiť Unionu potvrdenie od polície, ak okolnosti, za kto-

rých došlo k úrazu, vyšetrovala polícia.
Článok 4

Zníženie poistného plnenia
Union má právo primerane znížiť poistné plnenie v prípade:
a) ak má poistený v čase poistnej udalosti zamestnanie alebo 

pravidelnú záujmovú činnosť, ktoré by znamenali zaradenie 
do vyššej rizikovej skupiny, ako je uvedená v poistnej zmluve 
a táto zmena nebola Unionu nahlásená do vzniku poistnej 
udalosti. Poistné plnenie bude krátené v pomere rizikového 
poistného, ktoré bolo platené, k rizikovému poistnému, ktoré 
by bolo platené po zaradení poisteného do vyššej rizikovej 
skupiny. Poistený má právo informovať sa u sprostredkova-
teľa o zaradení zamestnania alebo pravidelnej záujmovej čin-
nosti do príslušnej rizikovej skupiny.

b) ak došlo k úrazu následkom požitia alkoholu a v čase vzniku 
úrazu mal poistený obsah alkoholu vo vydychovanom vzdu-
chu 0,71 mg/l alebo menej príp. obsah alkoholu určený inou 
metódou ako dychovou skúškou, ktorý je ekvivalentný uve-
denej hodnote.

Článok 5
Vylúčenia z poistného plnenia

1. Okrem vylúčení uvedených v čl. 13 časti A týchto OD UCH 
UF, Union neposkytne poistné plnenie za úrazy poisteného 
ku ktorým došlo následkom požitia alkoholu a v čase vzniku 
úrazu mal poistený obsah alkoholu vo vydychovanom vzdu-
chu viac ako 0,71 mg/l príp. obsah alkoholu určený inou me-
tódou ako dychovou skúškou, ktorý je ekvivalentný uvedenej 
hodnote.

2.  Oprávnená osoba nemá právo na poistné plnenie, ak spôso-
bila poistenému smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý 
bola súdom uznaná za vinnú.

Článok 6
Trvalé následky úrazu s progresiou 450

1. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté pripoistenie trvalých ná-
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sledkov úrazu s progresiou 450, vyplatí Union poistenému 
poistné plnenie vo výške určenej podľa tohto článku.

2. Trvalé následky úrazu (ďalej aj „TNÚ“) s progresiou 450 sa 
vyhodnocujú najskôr po jednom roku (365 dní) odo dňa vzni-
ku úrazu. Ak telesné poškodenie podľa vyjadrenia odborného 
lekára nenadobudne po jednom roku odo dňa vzniku úrazu 
jednoznačne charakter trvalého poškodenia, môže Union pri-
stúpiť k jeho hodnoteniu najskôr po dvoch rokoch a ak ešte 
nebude rozsah trvalých následkov ustálený, maximálne po 
troch rokoch od dátumu vzniku úrazu. K zhodnoteniu trvalých 
následkov môže dôjsť až po kompletnej konzervatívnej, ope-
račnej, rehabilitačnej liečbe, ktoré boli vykonávané za účelom 
zníženia rozsahu trvalých následkov. Union vyplatí poistené-
mu poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých ná-
sledkov podľa ďalších odsekov tohto článku.

3. Rozsah trvalých následkov určí Union v spolupráci s lekárom 
určeným Unionom, podľa Oceňovacích tabuliek pre trvalé 
následky úrazu (ďalej aj „oceňovacie tabuľky pre TNÚ“), do 
ktorých má poistený právo v Unione nahliadnuť. Pre určenie 
rozsahu trvalých následkov je rozhodujúce, v akom rozsahu 
bola z lekárskeho hľadiska obmedzená telesná funkčnosť 
poisteného. Rozsah trvalých následkov úrazu sa určuje v %.

4. Výška poistného plnenia pre TNÚ s progresiou 450 sa určí 
percentuálne z poistnej sumy dojednanej pre prípad trvalých 
následkov úrazu s progresiou 450 v závislosti od rozsahu 
trvalých následkov úrazu. Ak je rozsah trvalých následkov 
úrazu väčší ako 0% a menší alebo rovný ako 25%, výška 
poistného plnenia, t.j. príslušné percento z poistnej sumy pre 
prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 450 sa rovná 
rozsahu trvalých následkov úrazu. Ak je rozsah trvalých ná-
sledkov úrazu väčší ako 25% a menší alebo rovný ako 50%, 
výška poistného plnenia, t.j. príslušné percento z poistnej 
sumy pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 450 
sa vypočíta ako 3-násobok rozsahu trvalých následkov úrazu 
znížený o 50%. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu väčší 
ako 50% a menší alebo rovný ako 75%, výška poistného pl-
nenia, t.j. príslušné percento z poistnej sumy pre prípad trva-
lých následkov úrazu s progresiou 450 sa vypočíta ako 5-ná-
sobok rozsahu trvalých následkov úrazu znížený o 150%. Ak 
je rozsah trvalých následkov úrazu väčší ako 75% a menší 
alebo rovný ako 100%, výška poistného plnenia, t.j. príslušné 
percento z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu 
s progresiou 450 sa vypočíta ako 9-násobok rozsahu trvalých 
následkov úrazu znížený o 450% (viď tabuľka).

Rozsah TNÚ
(v %)

Poistné plnenie
(vyplatené % z poistnej sumy

pre TNÚ s progresiou 450)
do 25% vrátane rozsah TNÚ

od 25 do 50% vrátane 3 x rozsah TNÚ mínus 50%
od 50 do 75% vrátane 5 x rozsah TNÚ mínus 150%

od 75 do 100% vrátane 9 x rozsah TNÚ mínus 450%

5. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu z lekárskeho hľadiska 
jednoznačne určený, vyplatí Union poistné plnenie do 15 dní 
po skončení šetrenia nutného k stanoveniu jeho rozsahu.

6. V prípade, že úraz zanechá viac druhov trvalých následkov, 
celkový rozsah trvalých následkov sa určí súčtom rozsahov 
pre jednotlivé druhy trvalých následkov, maximálne však vo 
výške 100%.

7. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, 
ktorého funkčnosť bola znížená z akýchkoľvek príčin už pred 
týmto úrazom, Union môže poistné plnenie znížiť. Poistné pl-
nenie sa vypočíta tak, že sa určí poistné plnenie podľa tejto 
časti OD UCH UF zodpovedajúce rozsahu trvalých násled-
kov úrazu a zníži sa o výšku, ktorá by zodpovedala výške 
poistného plnenia zodpovedajúceho rozsahu funkčného po-
stihnutia pred úrazom.

Článok 7
Smrť v dôsledku úrazu

1.  Ak je v poistnej zmluve dohodnuté pripoistenie smrti v dô-
sledku úrazu, nárok na poistné plnenie má oprávnená oso-
ba.

2.  Ak oprávnenej osobe vznikol nárok na plnenie a Union už 
predtým vyplatil poistné plnenie za trvalé následky toho isté-
ho úrazu, je Union povinný vyplatiť len rozdiel medzi poistnou 
sumou pre prípad smrti v dôsledku úrazu a už vyplateným 
poistným plnením za trvalé následky úrazu.

Článok 8
Denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu

1. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, vyplatí Union poistené-
mu denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu 
za každý kalendárny deň, počas ktorého bol poistený v dô-
sledku poistnej udalosti hospitalizovaný, ak je hospitalizácia 
z lekárskeho hľadiska nutná.

2. Výška denného odškodného sa dohodne v poistnej zmluve.
3. Denné odškodné sa vyplatí najviac za 60 dní hospitalizácie v 

priebehu 2 rokov odo dňa vzniku úrazu. 
4. Poistné plnenie bude vyplatené po skončení hospitalizácie. 

Celkový počet dní hospitalizácie sa určí počtom polnocí hos-
pitalizácie. 

5. Okrem povinností uvedených v čl. 6 časti A týchto OD UCH 
UF je poistený (alebo jeho zákonný zástupca) povinný v prí-
pade poistnej udalosti Unionu predložiť potvrdenie zdravot-
níckeho zariadenia o dĺžke hospitalizácie a priebehu liečby s 
uvedením diagnózy.

Článok 9
Čas nevyhnutného liečenia po úraze

1. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, Union vyplatí poistené-
mu poistné plnenie, ak dôjde k úrazu poisteného a priemerný 
čas nevyhnutného liečenia je dlhší ako dva týždne (minimál-
ne 15 dní). Priemerný čas nevyhnutného liečenia úrazu je 
čas, ktorý je podľa poznatkov lekárskej vedy obvykle potreb-
ný na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia spô-
sobeného úrazom.

2. Union stanoví výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia 
percentuálne z dojednanej poistnej sumy. Percentuálna výš-
ka poistného plnenia sa pre príslušné telesné poškodenie 
(úrazovú diagnózu) určí podľa Oceňovacích tabuliek pre 
čas nevyhnutného liečenia (ďalej aj „oceňovacie tabuľky pre 
ČNL“), platných v čase vzniku poistnej udalosti. Poistený má 
právo v Unione nahliadnuť do týchto tabuliek.

3. V oceňovacích tabuľkách pre ČNL sú uvedené jednotlivé dru-
hy telesných poškodení spôsobených úrazom a percentuálna 
výška ich ohodnotenia, ktorá zodpovedá priemernému času 
nevyhnutného liečenia úrazu vrátane nevyhnutnej rehabilitá-
cie.

4. Maximálna percentuálna výška poistného plnenia za čas 
nevyhnutného liečenia úrazu je 100% dojednanej poistnej 
sumy.

5. Ak telesné poškodenie, spôsobené úrazom, nie je uvedené v 
oceňovacích tabuľkách pre ČNL, výška plnenia sa určí podľa 
priemerného času nevyhnutného liečenia, ktorý je primera-
ný povahe a rozsahu tohto telesného poškodenia. Aj v tomto 
prípade je Union povinný plniť iba vtedy, ak je tento čas dlhší 
ako dva týždne (minimálne 15 dní).

6. Ak bolo poistenému spôsobené jedným úrazom niekoľko 
telesných poškodení rôznych druhov, plní Union za čas ne-
vyhnutného liečenia toho poškodenia, ktoré je ohodnotené 
najvyšším percentom.

7. Union nie je povinný plniť za čas nevyhnutného liečenia, ak 
poistený zomrie do jedného mesiaca odo dňa vzniku úrazu.

8. Ak dôjde v čase liečenia úrazu k ďalšiemu úrazu poisteného, 
Union plní za priemerný čas nevyhnutného liečenia nového 
úrazu nezávisle od plnenia za predchádzajúci úraz.

9. V prípadoch uvedených v oceňovacích tabuľkách pre ČNL, 
môže Union zvýšiť poistné plnenie až o polovicu.

10. Poistený má nárok na poistné plnenia z tohto rizika najviac za 
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štyri úrazy, ktoré nastanú počas jedného poistného roka.
Článok 10

Denná náhrada v prípade práceneschopnosti po úraze
1. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, vyplatí Union poistené-

mu dennú náhradu za dobu nepretržitého trvania jeho práce-
neschopnosti v dôsledku úrazu, ak táto doba dosiahne aspoň 
15 kalendárnych dní.

2. Union vyplatí dennú náhradu dohodnutú v poistnej zmluve za 
každý deň práceneschopnosti, ktorá vznikla v dôsledku úra-
zu a začala bezprostredne po úraze. Denná náhrada sa ne-
vypláca za dobu, počas ktorej sa poistený podroboval zdra-
votným kontrolám alebo rehabilitácii, ktoré boli zamerané len 
na zmiernenie subjektívnych ťažkostí. Denná náhrada sa 
nevypláca tiež za dobu, počas ktorej sa poistený pripravoval 
na operačný zákrok, s výnimkou poúrazovej hospitalizácie v 
čase trvania práceneschopnosti.

3. Union vyplatí denné náhrady najviac za 180 dní nepretržitej 
práceneschopnosti poisteného za každú poistnú udalosť.

4. Ak je poistený práceneschopný v dôsledku viacerých úrazov, 
vypláca Union dennú náhradu za každý deň práceneschop-
nosti iba raz, najviac však za dobu do 180. dňa od posledné-
ho úrazu, ktorý nevznikol v súvislosti s niektorým predchá-
dzajúcim úrazom.

5. Poistné plnenie bude vyplatené po ukončení práceneschop-
nosti.

6. Okrem povinností uvedených v čl. 6 časti A VPP IŽPGU a  
čl. 6 časti A týchto OD UCH UF je poistený (alebo jeho zá-
konný zástupca) povinný v prípade poistnej udalosti Unionu 
predložiť doklad o práceneschopnosti („Potvrdenie o dočas-
nej pracovnej neschopnosti”), vystavený praktickým lekárom 
s uvedením začiatku a ukončenia práceneschopnosti a le-
kársku správu o priebehu liečby s uvedením diagnózy. „Po-
tvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti” nemôže byť vy-
stavené osobou blízkou poistenému alebo poistníkovi, podľa 
defi nície blízkej osoby uvedenej v Občianskom zákonníku.

7. Poistenému, ktorému nie je možné vystaviť doklad o práce-
neschopnosti, sa poistné plnenie vyplatí na základe nevy-
hnutnej doby liečenia úrazu, ak táto doba dosiahne aspoň 15 
kalendárnych dní. Nevyhnutnú dobu liečenia úrazu stanoví 
podľa lekárskej správy lekár určený Unionom.

8. Ak v lekárskej správe nie je dĺžka práceneschopnosti v dô-
sledku úrazu dostatočne zdôvodnená alebo ak príčinou prá-
ceneschopnosti nebol iba úraz, poistné plnenie sa určí na 
základe nevyhnutnej doby liečenia úrazu, ktorú stanoví lekár 
určený Unionom.

ČASŤ C
PRIPOISTENIE DENNEJ KOMPENZÁCIE 

ZA HOSPITALIZÁCIU
Článok 1

Predmet a rozsah pripoistenia
1. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté pripoistenie dennej kom-

penzácie za hospitalizáciu, poistený má právo na úhradu 
sumy dennej kompenzácie za každý deň hospitalizácie, kto-
rá poistenému vznikla v dôsledku choroby alebo úrazu, ak sú 
splnené podmienky podľa tejto časti týchto OD UCH UF.

2. Výška dennej kompenzácie sa dohodne v poistnej zmluve.
3. Denná kompenzácia sa vyplatí najviac za 180 dní hospita-

lizácie v priebehu jedného poistného roka, ak sa v poistnej 
zmluve nedohodlo inak.

Článok 2
Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného, ak nastala po-
čas poistnej doby, po uplynutí čakacej doby. V prípade poistnej 
udalosti v dôsledku úrazu sa čakacia doba neuplatňuje.

Článok 3
Povinnosti poisteného

Okrem povinností uvedených v čl. 6 časti A VPP IŽPGU a čl. 6 
časti A týchto OD UCH UF je poistený (alebo jeho zákonný zá-
stupca) po vzniku choroby alebo úrazu povinný bez zbytočného 
odkladu Unionu písomne oznámiť vznik choroby alebo úrazu 
(miesto, čas), ktoré si vyžiadali hospitalizáciu, a adresu nemoc-
nice, v ktorej je poistený hospitalizovaný a predložiť Unionu prí-
slušnú časť lekárskej dokumentácie preukazujúcu dĺžku trvania 
hospitalizácie (od – do), priebeh liečby a presnú diagnózu, ktorá 
bola dôvodom hospitalizácie.

Článok 4
Poistné plnenie

Poistné plnenie bude vyplatené po skončení hospitalizácie. Cel-
kový počet dní hospitalizácie sa určí počtom polnocí hospitali-
zácie.

Článok 5
Vylúčenia z poistného plnenia 

1. Okrem vylúčení z pripoistenia uvedených v čl. 13 časti A tých-
to OD UCH UF, Union neposkytne poistné plnenie:
a) ak je poistený v čase trvania pripoistenia hospitalizovaný 

pre chorobu, ktorá mu bola diagnostikovaná pred dňom 
uzavretia poistnej zmluvy alebo pred dňom dojednania 
pripoistenia dennej kompenzácie za hospitalizáciu, ak 
bolo pripoistenie dennej kompenzácie za hospitalizáciu 
dojednané počas trvania poistenia, a pre ktorú bol poiste-
ný v období 2 rokov pred dňom uzavretia poistnej zmluvy 
alebo dňom dojednania pripoistenia dennej kompenzácie 
za hospitalizáciu liečený, lekársky sledovaný alebo vyšet-
rovaný,

b) ak je poistený v čase trvania pripoistenia hospitalizovaný v 
súvislosti s úrazom, ktorý vznikol pred dňom uzavretia po-
istnej zmluvy alebo dňom dojednania pripoistenia dennej 
kompenzácie za hospitalizáciu, ak bolo pripoistenie den-
nej kompenzácie za hospitalizáciu dojedané počas trvania 
poistenia,

c) ak je poistený hospitalizovaný z dôvodu tehotenstva ale-
bo pôrodu alebo z dôvodu prerušenia tehotenstva, ak toto 
prerušenie nebolo indikované zo závažných zdravotných 
dôvodov.

2. Vylúčenie z poistného plnenia podľa písm. a) a b) odseku 
1 tohto článku sa neuplatňuje pri hospitalizácii po uplynutí 
štyroch rokov od začiatku poistenia alebo po uplynutí štyroch 
rokov od dojednania pripoistenia dennej kompenzácie za 
hospitalizáciu, ak bolo pripoistenie dennej kompenzácie za 
hospitalizáciu dojedané počas trvania poistenia.

ČASŤ D
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Od ustanovení týchto OD UCH UF sa možno v poistnej zmluve 
odchýliť, s výnimkou článku 2 časti B a článku 4 časti C. 

Tieto osobitné dojednania nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2010.



mesiace, preukazujúci, že poistený je naďalej invalidný a má 
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, pokiaľ Union 
neurčí inak.

5. Nárok na oslobodenie od platenia poistného zaniká:
a) posledným dňom poistného roka, v ktorom poistník v 

zmysle ods. 4 tohto článku nepreukázal, že poistený je 
naďalej invalidný a má pokles schopnosti vykonávať zá-
robkovú činnosť o viac ako 70% v porovnaní so zdravou 
fyzickou osobou,

b) dňom, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako dátum kon-
ca poistenia.

6. V prípade, že nárok na oslobodenie od platenia poistného 
zanikne podľa ods. 5 písm. a) tohto článku a poistník preu-
káže po zániku tohto nároku, že poistený je naďalej invalidný 
a má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 
ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, vznikne 
mu opätovný nárok na oslobodenie od platenia poistného od 
prvého dňa poistného obdobia nasledujúceho po poistnom 
období, v ktorom poistník priznanie invalidity poisteného a 
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
70% preukáže. Poistník je povinný uhradiť poistné a to v ta-
kej výške, v akej poistné za neho uhrádzal Union podľa ods. 
3 tohto článku splatné po zániku nároku na oslobodenie od 
platenia poistného až do opätovného vzniku nároku.

7. V prípade, že sa v zákone o sociálnom poistení zmení per-
centuálna výška hornej hranice miery poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť, bude odo dňa účinnosti tejto 
zmeny platiť pre oslobodenie od platenia poistného nová hor-
ná hranica.

 Union má právo na zmenu ustanovení tohto článku, ak počas 
trvania pripoistenia príde k takým úpravám sociálneho poiste-
nia, ktoré znemožňujú aplikáciu ustanovení tohto článku, pri-
čom je Union povinný zaslať poistníkovi nové znenie článku 3 
týchto OD OPP UF v zmysle novej právnej úpravy najneskôr 
do 3 mesiacov odo dňa jej účinnosti. V prípade, ak poistník 
neakceptuje písomnou odpoveďou tieto nové podmienky na 
vznik nároku na oslobodenie od platenia poistného v lehote 
určenej Unionom, nárok na oslobodenie od platenia poistné-
ho podľa novej právnej úpravy nevznikne.

Článok 4
Vzťah pripoistenia k hlavnému poisteniu

1. Pripoistenie tvorí s investičným životným poistením s garan-
tovaným účtom, ku ktorému je uzavreté (ďalej len „hlavné po-
istenie“), jeden celok.

2. Pripoistenie bez hlavného poistenia nemôže byť uzavreté a 
uzaviera sa na dobu určitú dohodnutú v poistnej zmluve, kto-
rá nemôže byť dlhšia ako poistná doba hlavného poistenia.

3. V prípade, že je v poistnej zmluve dojednaná dynamizácia 
poistenia, oslobodenie od platenia poistného sa vzťahuje na 
bežné poistné za posledné poistné obdobie pred priznaním 
invalidity, pričom v deň vzniku nároku na oslobodenie od pla-
tenia poistného dynamizácia poistenia zaniká až do zániku 
poistnej zmluvy a nie je možné ju obnoviť.

Článok 5
Zmeny v poistnej zmluve

1. Vznikom nároku na oslobodenie od platenia poistného pre in-
vestičné životné poistenie s garantovaným účtom poistníkovi 
zaniká nárok na čiastočný odkup z účtu bežného poistného 
podľa čl. 21 časti A VPP IŽPGU. Poistník si môže opätovne 
uplatňovať právo na čiastočný odkup z účtu bežného poist-
ného, ak oslobodenie od platenia bežného poistného zaniklo 

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Pre pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade pri-
znania invalidity (ďalej len „pripoistenie“), ktoré uzaviera Union 
poisťovňa, a.s. (ďalej len „Union“) k investičnému životnému 
poisteniu s garantovaným účtom Union Flexi, platia Všeobecné 
poistné podmienky pre investičné životné poistenie s garanto-
vaným účtom (ďalej aj „VPP IŽPGU“) a Osobitné dojednania k 
Všeobecným poistným podmienkam pre investičné životné po-
istenie s garantovaným účtom pre Union Flexi, ak tieto Osobitné 
dojednania k Všeobecným poistným podmienkam pre investičné 
životné poistenie s garantovaným účtom týkajúce sa pripoistenia 
oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidity 
pre Union Flexi (ďalej aj „OD OPP UF“) a poistná zmluva neusta-
novujú inak.

Článok 2
Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je prvé uznanie poisteného invalidným s po-
klesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% 
v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa platných predpi-
sov o sociálnom poistení.

Článok 3
Nároky z pripoistenia

1. Poistníkovi vzniká nárok na oslobodenie od platenia poistné-
ho za súčasného splnenia týchto podmienok:
a) oslobodenie od platenia poistného bolo v poistnej zmluve 

dohodnuté,
b) poistený sa prvýkrát stal invalidným s poklesom schop-

nosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% (horná 
hranica) v porovnaní so zdravou fyzickou osobou najskôr 
po dvoch rokoch od uzavretia pripoistenia; pokles schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na zá-
klade platných predpisov o sociálnom poistení; splnenie 
lehoty dvoch rokov sa nevyžaduje v prípade, že poistený 
sa stal invalidným v dôsledku úrazu, ktorý nastal počas 
doby trvania pripoistenia,

c) v čase uzavretia pripoistenia poistený netrpel ochorením, 
v dôsledku ktorého sa stal invalidným s poklesom schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% v po-
rovnaní so zdravou fyzickou osobou.

2. Oslobodenie od platenia poistného sa uplatňuje od prvého 
dňa poistného obdobia nasledujúceho po poistnom období, 
v ktorom poistník preukáže, že mu podľa ods. 1 tohto člán-
ku vznikol nárok na oslobodenie od platenia poistného. Pre 
uplatnenie nároku je poistník povinný predložiť Unionom po-
žadované doklady o priznaní invalidity poisteného, vydané 
orgánom príslušným na rozhodnutie o priznaní invalidity a 
ďalšie doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok podľa 
ods. 1 tohto článku. 

3. Union bude uhrádzať za poistníka poistné vo výške poistné-
ho splatného za poistné obdobie, počas ktorého preukázal, 
že mu vznikol nárok na oslobodenie od platenia poistného, 
znížené o ľubovoľné navýšenie poistného podľa čl. 17 ods. 
1 časti A VPP IŽPGU počas posledných dvoch rokov pred 
vznikom nároku na oslobodenie od platenia poistného.

4. Oslobodenie od platenia poistného sa vzťahuje na poistné 
splatné do konca daného poistného roka, v ktorom bolo oslo-
bodenie priznané. Pre uplatnenie nároku na oslobodenie od 
platenia poistného na každý ďalší poistný rok je poistník po-
vinný počas posledných 3 mesiacov predchádzajúceho po-
istného roka, najneskôr 30 dní pred jeho koncom, bez vyzva-
nia predložiť doklad s dátumom vystavenia nie starším ako 2 
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podľa čl. 3 ods. 5 týchto OD OPP UF.
2. Ak si po zániku nároku na oslobodenie podľa čl. 3 ods. 5 

písm. a) týchto OD OPP UF poistník uplatní nárok na zmenu 
bežného poistného, resp. poistnej sumy podľa čl. 17 časti A 
VPP IŽPGU alebo nárok na čiastočný odkup z účtu bežného 
poistného podľa čl. 21 časti A VPP IŽPGU a vznikne mu opä-
tovný nárok na oslobodenie od platenia poistného podľa čl. 3 
ods. 6 týchto OD OPP UF, poistenie už oslobodené nebude.

3. Vznikom nároku na oslobodenie od platenia poistného poist-
níkovi zaniká prerušenie platenia poistného podľa čl. 12 časti 
A VPP IŽPGU.

Článok 6
Platenie poistného

1. Poistník počas trvania nároku na oslobodenie poistného ne-
platí žiadne bežné poistné, môže však kedykoľvek počas tr-
vania poistenia zaplatiť mimoriadne poistné.

2. Hodnota účtu bežného poistného sa bude v zmysle čl. 14 
ods. 2 časti A VPP IŽPGU počas doby trvania pripoistenia 
pravidelne znižovať o rizikové poistné pre toto pripoistenie, 
pričom v poslednom poistnom období dojednanej poistnej 
doby sa hodnota účtu bežného poistného o rizikové poistné 
pre toto pripoistenie už znižovať nebude.

3. Výška rizikového poistného pre toto pripoistenie sa stanoví 
na základe poistno-technických kalkulačných zásad a podľa 
osobných údajov a zdravotného stavu poisteného uvedených 
v poistnej zmluve.

4. V prípade, ak sa miera výskytu novopriznaných invalidných 
dôchodkov obyvateľov Slovenskej republiky zmení o viac ako 
25 % oproti miere použitej pri určovaní sadzby rizikového po-

istného, má Union právo na zmenu výšky rizikového poist-
ného, pričom túto zmenu je Union povinný písomne oznámiť 
poistníkovi najneskôr 2 mesiace pred účinnosťou zmeny. V 
prípade, ak poistník nebude súhlasiť so zmenou rizikového 
poistného, môže pripoistenie vypovedať podľa čl. 7 ods. 1 
písm. e) týchto OD OPP UF.

Článok 7
Zánik pripoistenia

1. Pripoistenie zanikne:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) ukončením pripoistenia ku dňu dohodnutému v poistnej 

zmluve,
c) dohodou ku koncu zúčtovacieho obdobia bez zmeny hlav-

ného poistenia,
d) vznikom nároku na oslobodenie od platenia poistného,
e) na základe výpovede podľa § 800 Občianskeho zákonní-

ka bez zmeny hlavného poistenia, 
f) odmietnutím poistného plnenia podľa § 802 ods. 2 Ob-

čianskeho zákonníka,
g) prevedením hlavného poistenia do splateného stavu pod-

ľa článku 24 časti A VPP IŽPGU.
2. V prípade zániku pripoistenia nevzniká nárok na vyplatenie 

odkupnej hodnoty.
Článok 8

Záverečné ustanovenia
Od ustanovení týchto osobitných dojednaní sa možno v poistnej 
zmluve odchýliť s výnimkou čl. 1 a 8.

Tieto osobitné dojednania nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2010.
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žiť dokumenty uvedené v čl. 10 týchto OD KCH a v prípadoch 
určených Unionom sa podrobiť lekárskej prehliadke, ktorú 
vykoná lekár určený Unionom.

Článok 5
 Výška poistného

1. Výška rizikového poistného pre toto pripoistenie sa stanoví 
na základe poistno-technických kalkulačných zásad a podľa 
osobných údajov poisteného uvedených v poistnej zmluve.

2. Hodnota účtu bežného poistného sa bude v zmysle čl. 14 
ods. 2 časti A VPP IŽPGU počas doby trvania pripoistenia 
pravidelne znižovať o rizikové poistné pre toto pripoistenie.

3. V prípade, ak sa miera výskytu kritických chorôb obyvateľov 
Slovenskej republiky zmení o viac ako 25 % oproti miere pou-
žitej pri určovaní sadzby rizikového poistného, má Union prá-
vo na zmenu výšky rizikového poistného, pričom túto zmenu 
je Union povinný písomne oznámiť poistníkovi najneskôr 2 
mesiace pred účinnosťou zmeny. V prípade, ak poistník ne-
bude súhlasiť so zmenou rizikového poistného, môže pripois-
tenie vypovedať podľa čl. 8 ods. 1 písm. d) týchto OD KCH. 

Článok 6
Nepoistiteľné osoby

1. Do pripoistenia kritických chorôb nie je možné prijať okrem 
osôb uvedených v čl. 8 časti A VPP IŽPGU osoby:
a) ktorým už bola diagnostikovaná niektorá z chorôb uvede-

ných v čl. 2 písm. a) až f), k) až s) týchto OD KCH alebo 
podstúpili niektorú operáciu uvedenú v čl. 2 písm. g) až j) 
týchto OD KCH,

b) ktoré trpia ischemickou chorobou srdca, kardiomyopatiou, 
chronickou hepatitídou, cirhózou pečene, chronickou re-
nálnou insufi cienciou, chronickou glomerulonefritídou, 
polycystickým ochorením obličiek, familiárnou polypózou 
hrubého čreva,

c) ktoré prekonali hepatitídu B, hepatitídu C a pretrváva u 
nich pozitivita Hbs antigénu.

2. Pokiaľ bol poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy nepois-
titeľnou osobou, nevznikne právo na poistné plnenie.

Článok 7
Vzťah pripoistenia k hlavnému poisteniu

1. Pripoistenie kritických chorôb (ďalej len „pripoistenie”) je sú-
časťou investičného životného poistenia s garantovaným úč-
tom, ku ktorému je uzavreté (ďalej len „hlavné poistenie”).

2. Pripoistenie bez hlavného poistenia nemôže byť uzavreté a 
uzaviera sa na dobu dohodnutú v poistnej zmluve.

3. Zánikom hlavného poistenia zanikne aj pripoistenie, pripois-
tenie však môže zaniknúť aj samostatne.

Článok 8
Zánik pripoistenia

1. Pripoistenie zanikne:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) ukončením pripoistenia podľa dátumu uvedeného v poist-

nej zmluve,
c) dohodou ku koncu zúčtovacieho obdobia bez zmeny hlav-

ného poistenia,
d) na základe výpovede podľa § 800 Občianskeho zákonní-

ka bez zmeny hlavného poistenia,
e) odmietnutím poistného plnenia podľa § 802 ods. 2 Ob-

čianskeho zákonníka,
f) prevedením hlavného poistenia do splateného stavu pod-

ľa čl. 24 časti A VPP IŽPGU,
g) dňom vzniku poistnej udalosti podľa čl. 3 týchto OD KCH.

2. V prípade zániku pripoistenia nárok na odkupnú hodnotu ne-
vznikne.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Pre pripoistenie kritických chorôb, ktoré uzaviera Union poisťov-
ňa, a.s. (ďalej len „Union“) k investičnému životnému poisteniu 
s garantovaným účtom, platia Všeobecné poistné podmienky 
pre investičné životné poistenie s garantovaným účtom (ďalej 
aj „VPP IŽPGU“), ak tieto Osobitné dojednania k Všeobecným 
poistným podmienkam pre investičné životné poistenie s garan-
tovaným účtom týkajúce sa pripoistenia kritických chorôb (ďalej 
aj „OD KCH“) a poistná zmluva neustanovujú inak.

Článok 2
Kritické choroby

Kritickou chorobou sa pre účely tohto pripoistenia rozumie:
a) akútny infarkt myokardu,
b) náhla cievna mozgová príhoda,
c) rakovina,
d) zlyhanie obličiek,
e) strata zraku (slepota),
f) strata sluchu (hluchota),
g) transplantácia životne dôležitých orgánov,
h) operácia koronárnych artérií by-pass,
i) operácia srdcovej chlopne,
j) operácia aorty,
k) demencia vrátane Alzheimerovej choroby,
l) Parkinsonova choroba,
m) skleróza multiplex,
n) nezhubný nádor mozgu,
o) encefalitída,
p) ochrnutie,
q) infekcia vírusom HIV následkom transfúzie krvi,
r) infekcia vírusom HIV pri výkone povolania,
s) závažné popáleniny.

Článok 3
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou v pripoistení kritických chorôb je prvé di-
agnostikovanie niektorej choroby uvedenej v čl. 2 písm. a) až 
f), k) až s) týchto OD KCH alebo prvé podstúpenie niektorej 
operácie uvedenej v čl. 2 písm. g) až j) týchto OD KCH, ktoré 
zodpovedajú defi níciam týchto chorôb a operácií uvedeným 
v čl. 9 týchto OD KCH.

2. Dátumom vzniku poistnej udalosti je dátum diagnostikova-
nia choroby alebo dátum podstúpenia operácie podľa ods. 1 
tohto článku.

3. Žiadne ďaľšie diagnostikovanie kritickej choroby alebo pod-
stúpenie operácie sa nepovažuje za poistnú udalosť.

4. Za poistnú udalosť sa nepovažuje, ak kritická choroba v 
zmysle čl. 2 týchto OD KCH nastane pred uplynutím 6 mesia-
cov od začiatku pripoistenia. V tomto prípade sa pripoistenie 
ruší od začiatku a Union vráti poistníkovi rizikové poistné za 
toto pripoistenie. Výnimkou z tohto ustanovenia je, ak kritická 
choroba nastane v dôsledku úrazu, ktorý nastal počas doby 
trvania pripoistenia kritických chorôb. 

Článok 4
Poistné plnenie

1. Union vyplatí poistenému v prípade poistnej udalosti jednora-
zové poistné plnenie vo výške dojednanej poistnej sumy, ak 
do 30 dní od dátumu vzniku poistnej udalosti nevznikol nárok 
na poistné plnenie pre prípad smrti.

2. Union vyplatí v prípade diagnostikovania viacerých kritických 
chorôb v ten istý deň poistné plnenie z tohto pripoistenia len 
za jednu poistnú udalosť.

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť predĺženie 6-mesačnej 
lehoty uvedenej v čl. 3 ods. 4 týchto OD KCH.

4. Pre uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné predlo-
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Článok 9
Defi nície kritických chorôb

a) Akútny infarkt myokardu je v zmysle týchto OD KCH odumre-
tie časti srdcovej svaloviny, ktoré je spôsobené náhlym pre-
rušením zásobenia príslušnej oblasti srdcového svalu krvou. 
Diagnóza musí byť potvrdená kardiológom a splnené musia 
byť najmenej 3 z nasledovných kritérií:
- typická bolesť na hrudníku,
- nové zmeny EKG (elevácia ST, Q vlny),
- zvýšenie hladiny kardiošpecifi ckých enzýmov do 72 hodín 

(Tn T > 1,0 (μg/l) alebo zvýšenie CK-MB alebo AccuTn I > 
0,5 (μg/l)), 

- systolická dysfunkcia, dilatácia ľavej komory potvrdená 
echokardiografi ou.

 Vylúčený je (za infarkt sa nepovažuje):
- angína pectoris,
- mikroinfarkt.

b) Náhla cievna mozgová príhoda je v zmysle týchto OD KCH 
odumretie mozgového tkaniva v dôsledku jeho nedostatoč-
ného zásobovania krvou alebo krvácania do lebky, ktoré má 
za následok trvalé neurologické poškodenie s klinickými prí-
znakmi pretrvávajúcimi po dobu minimálne 3 mesiacov.

 Diagnóza musí byť potvrdená neurológom a musí byť dolo-
žená novými zmenami potvrdenými počítačovou tomografi ou 
alebo magnetickou rezonanciou a pretrvávaním aspoň 5 z 
nasledovných klinických príznakov:
- poruchy citlivosti,
- ochrnutie (paralýza, paréza),
- lokalizovaná svalová slabosť,
- dysartria (porucha výslovnosti - artikulácie),
- afázia (porucha tvorby a porozumenia reči),
- poškodenie videnia,
- ťažkosti pri chôdzi,
- porucha pohybovej koordinácie,
- tremor (tras),
- záchvaty,
- letargia (apatia, chorobná spavosť),
- demencia,
- zmätenosť (blúznenie),
- kóma.

 Za porážku sa nepovažujú (vylúčené sú):
- tranzitórny ischemický atak (TIA),
- prolongovaný reverzibilný ischemický neurologický defi cit 

(PRIND).
c) Rakovina je v zmysle týchto OD KCH charakterizovaná ne-

kontrolovateľným rastom a šírením zhubných buniek, ktoré 
prenikajú do zdravého tkaniva a poškodzujú ho.

 Diagnóza musí byť potvrdená histologickým dôkazom o mali-
gnite vydaným kvalifi kovaným onkológom alebo patológom.

 Za rakovinu sa považujú aj: leukémia, malígny lymfóm, Hodg-
kinova choroba, zhubné ochorenie kostnej drene, metastatic-
ká rakovina kože, sarkóm. Za rakovinu sa v zmysle týchto 
OD KCH nepovažujú (vylúčené sú):
- karcinóm in situ,
- dysplázia krčka maternice CIN 1, CIN 2, CIN 3,
- predrakovinové stavy (prekancerózy),
- bazocelulárny karcinóm a hyperkeratóza kože,
- malígny melanóm v štádiu kardiol 1 a 2 podľa klasifi kácie 

TNM alebo zasahujúci do hĺbky menej ako 1,5 mm podľa 
Breslowa alebo menší ako štádium 3 podľa Clarka,

- rakovina prostaty v štádiu nižšom ako 6 podľa Gleasonov-
ho skóre,

- rakovina štítnej žľazy v štádiu nižšom ako T1,
- chronická lymfatická leukémia (ak nebola histologicky kla-

sifi kovaná ako progredujúca do minimálne štádia A podľa 
Bineta),

- Kaposiho sarkóm a ďalšie nádory za súčasnej prítomnosti 
HIV infekcie.

d) Zlyhanie obličiek je v zmysle týchto OD KCH chronické, ne-
zvratné zlyhanie funkcie oboch obličiek. Musí byť doložené 
zaradením do hemodialyzačného programu po dobu mini-

málne 3 mesiacov alebo zaradením na listinu čakateľov na 
transplantáciu obličiek prípadne podrobením sa transplantá-
cii obličiek vykonanej na území členských štátov Európskej 
únie. Diagnóza musí byť potvrdená nefrológom. 

e) Strata zraku (slepota) je v zmysle týchto OD KCH takmer 
kompletná strata zraku oboch očí s minimálnymi zvyškami 
zrakovej ostrosti (poškodenie vízu na úroveň aspoň 1/50 na 
lepšom oku) alebo vážne poškodenie zrakového poľa (kon-
centrické zúženie zrakového poľa na aspoň 5. stupeň na lep-
šom oku).

 Diagnóza musí byť nezvratná a neodstrániteľná liečbou a po-
tvrdená oftalmológom.

f) Strata sluchu (hluchota) je v zmysle týchto OD KCH takmer 
úplná strata sluchu oboch uší so zachovaním minimálnych 
zvyškov sluchu (najmenej 80 dB) pre jednotlivé zvukové frek-
vencie na lepšom uchu.

 Diagnóza musí byť nezvratná a neodstrániteľná liečbou a po-
tvrdená otorinolaryngológom.

g) Transplantácia životne dôležitých orgánov je v zmysle týchto 
OD KCH podstúpenie výmeny niektorého z nižšie uvedených 
nezvratne poškodených orgánov za orgán darcu alebo za-
radenie do ofi ciálneho zoznamu čakateľov na transplantáciu 
niektorého z týchto orgánov:
- pečeň,
- srdce,
- podžalúdková žľaza,
- pľúca,
- kostná dreň.

 Nevyhnutnosť transplantácie musí byť medicínsky potvrdená 
a príjemca orgánu musí byť zaradený na ofi ciálnu listinu ča-
kateľov na transplantáciu. Transplantácia musí byť vykonaná 
na území členských štátov Európskej únie.

h) Operácia koronárnych artérií by-pass je v zmysle týchto OD 
KCH operácia, ktorou sa odstraňuje zúženie alebo uzáver 
jednej alebo viacerých koronárnych artérií s použitím cievne-
ho transplantátu za účelom zlepšenia koronárnej cirkulácie.

 Operácia sa vykonáva buď s použitím mimotelového obehu 
alebo na bijúcom srdci bez použitia mimotelového obehu, a 
to buď s chirurgickým preťatím hrudnej kosti (sternotómia) 
alebo alternatívnymi metódami (mini-sternotómia, parciálna 
sternotómia, parasternálna incízia, minithorakotómia, endo-
skopické metódy).

 Podstúpenie operácie musí byť z medicínskeho hľadiska po-
trebné, čo je nutné doložiť dôkazom o základnom ochorení 
srdca angiografi ckým vyšetrením a odporučením konzultujú-
ceho kardiológa.

i) Operácia srdcovej chlopne je v zmysle týchto OD KCH pod-
stúpenie operácie jednej alebo viacerých srdcových chlopní, 
vykonanej za účelom ich reparácie alebo nahradenia umelou 
chlopňou alebo biologickým transplantátom. Operácia sa vy-
konáva buď s chirurgickým preťatím hrudnej kosti (sterno-
tómia) prípadne alternatívnymi metódami (mini-sternotómia, 
parciálna sternotómia, parasternálna incízia, minithorakotó-
mia, endoskopické metódy).

 Nevyhnutnosť operácie srdcovej chlopne musí byť potvrdená 
kardiológom alebo kardiochirurgom na základe predchádza-
júcich lekárskych vyšetrení (napr. echokardiografi a, srdcová 
katetrizácia, nukleárna magnetická rezonancia). Operácia 
musí byť vykonaná na území členských štátov Európskej 
únie.

 Vylúčené sú (za operáciu srdcových chlopní sa nepovažujú) 
vnútrotepnové katétrové techniky ako napr. balónková dilatá-
cia alebo valvulotómia.

j) Operácia aorty je v zmysle týchto OD KCH chirurgická operá-
cia hrudnej alebo brušnej aorty vykonaná za účelom liečby ži-
vot ohrozujúceho aortálneho ochorenia. Za operáciu aorty sa 
považuje aj operácia koarktácie aorty, aneuryzmy aorty alebo 
disekcia aorty. Vylúčené sú miniinvazívne zákroky ako napr. 
vnútrotepnová implantácia stent-graftu a tiež operácie vetiev 
aorty. Operácia musí byť vykonaná na území členských štá-
tov Európskej únie.



16

k) Demencia vrátane Alzheimerovej choroby / nezvratné dege-
neratívne organické mozgové ochorenia je v zmysle týchto 
OD KCH zhoršenie alebo strata intelektovej kapacity, spô-
sobená nezvratným celkovým zlyhaním mozgových funkcií, 
potvrdená klinickými dôkazmi a štandardizovanými vyšet-
rovacími metódami pre Alzheimerovu chorobu a demenciu. 
Ochorenie musí vyústiť do závažnej poruchy kognitívnych 
funkcií a diagnóza musí byť potvrdená neurológom. Demen-
cie vzniknuté v súvislosti s užívaním alkoholu, návykových 
látok alebo v súvislosti s AIDS sú vylúčené.

l) Parkinsonova choroba je v zmysle týchto OD KCH degenera-
tívne ochorenie centrálneho nervového systému sprevádza-
né príznakmi progresie a pretrvávania neurologického poško-
denia, pri ktorom poistená osoba nie je schopná samostatne 
bez cudzej pomoci vykonávať najmenej 3 z nasledovných 6 
bežných aktivít denného života:
- obliekanie a vyzliekanie,
- dodržiavanie osobnej hygieny vrátane okúpania alebo 

sprchovania,
- prijímanie potravy alebo tekutín,
- schopnosť udržať moč a stolicu,
- vstávanie a líhanie do postele ,
- pohyb v uzavretom priestore (presun medzi miestnosťa-

mi).
 Diagnóza musí byť jednoznačne potvrdená neurológom Par-

kinsonova choroba vzniknutá v súvislosti s užívaním návyko-
vých látok alebo z iných toxických príčin je vylúčená.

m) Skleróza multiplex je v zmysle týchto OD KCH chronické 
zápalové ochorenie centrálneho nervového systému (moz-
gu a miechy), pri ktorom sú poškodené dreňové (myelínové) 
pošvy nervových vlákien. Diagnóza musí byť jednoznačne 
potvrdená neurológom. Neurologické poškodenie musí pretr-
vávať po dobu najmenej 6 mesiacov a musí mu predchádzať 
viac ako jeden atak klinicky zdokumentovaných neurologic-
kých príznakov, zahŕňajúc akékoľvek príznaky poškodenia 
zrakových nervov, mozgového kmeňa, miechy, motorických 
alebo senzorických funkcií.

n) Nezhubný nádor mozgu je v zmysle týchto OD KCH život 
ohrozujúci nezhubný nádor mozgu vrátane vnútrolebečných 
nádorov spôsobujúcich poškodenie mozgu. Nádor musí byť 
odstránený neurochirurgickou operáciou vykonanou na úze-
mí členských štátov Európskej únie. Ak je nádor neoperabil-
ný, musí spôsobovať neurologické poškodenie. Diagnóza 
musí byť potvrdená neurológom alebo neurochirurgom.

o) Encefalitída je v zmysle týchto OD KCH závažné zápalové 
ochorenie mozgu (mozgových hemisfér, mozgového kmeňa 
alebo malého mozgu) spôsobujúce závažné a trvalé neurolo-
gické poškodenie pretrvávajúce po dobu minimálne 3 mesia-
cov, ktoré musí byť potvrdené neurológom.

p) Ochrnutie (Plégia / Paralýza) je v zmysle týchto OD KCH 
úplná a trvalá strata funkcie dvoch alebo viacerých končatín 
spôsobená úrazom alebo ochorením miechy alebo mozgu 
potvrdená neurológom. 

 Za plégiu / paralýzu sa považuje aj strata funkcie končatín 
klasifi kovaná ako diplégia, hemiplégia, tetraplegia alebo 
kvadruplégia.

q) Infekcia vírusom HIV následkom transfúzie krvi je v zmysle 
týchto OD KCH infi kovanie vírusom HIV (vírus ľudskej imu-
nitnej nedostatočnosti) alebo diagnostikovanie ochorenia 
AIDS (syndróm získanej imunodefi ciencie), ak boli získané 
transfúziou infi kovanej krvi alebo krvných derivátov vyko-
nanou najskôr v deň začiatku pripoistenia v zdravotníckom 
zariadení na území členských štátov Európskej únie, ktoré 
bolo oprávnené na podanie transfúzie. Sérokonverzia (prvot-
ný vznik protilátok) na HIV musí nastať do 6 mesiacov po 
podaní transfúzie. Infi kovanie uvedeným spôsobom musí byť 
hodnoverne preukázateľné.

r) Infekcia vírusom HIV pri výkone povolania je v zmysle tých-
to OD KCH infi kovanie vírusom HIV (vírus ľudskej imunitnej 
nedostatočnosti) alebo diagnostikovanie ochorenia AIDS 
(syndróm získanej imunodefi ciencie), ak boli získané pre-

nosom infekcie krvnou cestou v dôsledku zranenia infi kova-
ným predmetom, ktoré nastalo pri výkone bežných činností 
vykonávaných v rámci niektorého z nasledujúcich povolaní: 
pracovník v zdravotníctve, hasič, policajt, záchranár. Každé 
poranenie, v dôsledku ktorého by mohlo nastať infi kovanie 
HIV, musí nastať počas trvania pripoistenia a musí byť ohlá-
sené Unionu do siedmich dní od jeho vzniku za súčasného 
predloženia negatívneho výsledku vyšetrenia na HIV protilát-
ky, ktoré bolo urobené následne po vzniku tohto poranenia. 
Sérokonverzia (prvotný vznik protilátok) na HIV musí nastať 
do 6 mesiacov po vzniku poranenia. Infi kovanie uvedeným 
spôsobom musí byť hodnoverne preukázateľné.

s) Za závažné popáleniny sa v zmysle týchto OD KCH považujú 
popáleniny 3. stupňa, ktoré pokrývajú najmenej 20% povrchu 
tela.

Článok 10
Dokumenty potrebné pre uplatnenie nároku na poistné 

plnenie
1. Dokumenty pre uplatnenie nároku na poistné plnenie:

a) výpis zo zdravotnej dokumentácie praktického lekára,
b) originály alebo fotokópie prepúšťacích správ z nemocni-

ce, 
c) originály alebo fotokópie správ z odborného pracoviska, 

ktoré stanovilo alebo potvrdilo diagnózu (vždy je nevyhnut-
né uviesť dátum, ku ktorému bola diagnóza stanovená),

d) originál alebo fotokópia komplexnej správy z odborného 
pracoviska, kde sa operácia / transplantácia uskutočnila 
(vždy s uvedením dátumu operácie / transplantácie a po-
pisu postupu operácie),

e) lekárske nálezy a výsledky vyšetrení ako i výsledky príp. 
doplnkových vyšetrení.

2. Pre uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné pre jed-
notlivé kritické choroby predložiť:
a) Akútny infarkt myokardu

- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c) tohto článku,
- originál EKG alebo jeho fotokópia, hodnoty kardiošpe-

cifi ckých enzýmov (CK, CK-MB, izoenzýmy LDH, tropo-
nín T).

b) Náhla cievna mozgová príhoda
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c) tohto článku,
- originál výsledkov neurologického vyšetrenia (vyšetre-

ní) alebo ich fotokópie, spolu s výsledkami zobrazova-
cích vyšetrení mozgu počítačovou tomografi ou, magne-
tickou rezonanciou alebo angiografi ou, ktoré potvrdzujú 
nové zmeny v mozgovom tkanive.

 Prítomnosť trvalého neurologického poškodenia musí byť 
potvrdená neurológom najskôr 6 týždňov po príhode.

c) Rakovina
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c) tohto článku,
- originál alebo fotokópia histologického nálezu s číslom 

preparátu alebo iný nevyvrátiteľný dôkaz o invazívnom 
správaní sa tkaniva.

d) Zlyhanie obličiek
 V prípade zaradenia do trvalého dialyzačného programu:

- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c) tohto článku,
- správa z dialyzačného centra po troch mesiacoch trva-

nia liečby umelou obličkou.
 V prípade transplantácie obličky:

- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), d) tohto článku. 
e) Strata zraku (slepota)

- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c) tohto článku,
- originály alebo fotokópie správ o doplnkových vyšetre-

niach potvrdzujúcich diagnózu ochorenia zraku vedú-
ceho k slepote (s uvedením dátumu vyšetrení),

- originál alebo fotokópia správy odborného lekára o tr-
valom a nezvratnom náleze obojstrannej straty zraku 
(slepoty).

f) Strata sluchu (hluchota)
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c) tohto článku,
- originály alebo fotokópie správ o doplnkových vyšetre-
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niach (napr. RTG, CT, audiogram, test prahu vnímania 
zvukov a iné), potvrdzujúcich diagnózu obojstrannej 
straty sluchu (s uvedením dátumu vyšetrení),

- originál alebo fotokópia správy odborného lekára o tr-
valom a nezvratnom náleze obojstrannej straty sluchu 
(hluchoty).

g) Transplantácia životne dôležitých orgánov
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), d) tohto článku,
- v prípade zaradenia do zoznamu čakateľov na trans-

plantáciu originál alebo fotokópia potvrdenia o zaradení 
do Národného transplantačného registra zo Slovenské-
ho centra orgánových transplantácií alebo jeho ekviva-
lent vydaný príslušným orgánom v zahraničí.

h) Operácia koronárnych artérií by-pass
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), d) tohto článku,
- originál alebo fotokópia správy z odborného pracoviska 

o základnom ochorení srdca vrátane nálezu z angiogra-
fi ckého vyšetrenia (s uvedením dátumu vyšetrenia).

i) Operácia srdcovej chlopne
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), d) tohto článku.

j) Operácia aorty
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), d), e) tohto člán-

ku,
- kópia správy z operačného zákroku a predoperačnej 

diagnostickej koronarografi e,
- lekárske správy z obdobia po operácii.

k) Demencia vrátane Alzheimerovej choroby 
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c) tohto článku,
- lekárske správy s uvedením začiatku prvých príznakov 

smerujúcich k diagnóze, 
- lekárske správy, ktoré dokumentujú prejavy ochorenia 

(zníženie intelektu, poruchy orientácie, porucha reči - 
afázia a dyzartria, pomočovanie, poruchy chôdze, po-
ruchy pamäte, bradypsychizmus, inkontinencia moču, 
inkotinencia stolice na podklade progresívnych dege-
neratívnych zmien mozgu),

- lekárske správy a nálezy vyšetrení (MRI, EEG, CT-
mozgu, PET mozgu, Dopplerova ultrasonografi a).

l) Parkinsonova choroba
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c), e) tohto člán-

ku,
- lekárske správy s uvedením začiatku prvých príznakov 

smerujúcich k diagnóze,  
- zdokumentované príznaky ochorenia - (pokojový tras 

- tremor, svalová stuhnutosť - rigidita, spomalenie po-
hybov - bradykinéza a poruchy postoja a chôdze - po-
sturálna instabilita).

m) Skleróza multiplex
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c), e) tohto člán-

ku,
- dátum začiatku prvých príznakov smerujúcich k stano-

veniu diagnózy,
- dátum stanovenia diagnózy s klinickými symptómami 

(neurologické),
- lekárske správy a nálezy z ochorenia. 

n) Nezhubný nádor mozgu
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c), e) tohto člán-

ku,
- správa  o stave nádorového ochorenia (jeho presný po-

pis),
- histologický nález (TNM klasifi kácia nádoru),
- operačný nález,
- popis neurologických príznakov pri inoperabilnom ná-

dore (vnútrolebečný tlak).
o) Encefalitída

- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c) tohto článku,
- lekárske správy s uvedením začiatku prvých príznakov 

smerujúcich k  diagnóze ,  
- lekárske správy a nálezy z ochorenia (fáza bezprízna-

ková, príznaková),
- lekárske správy s výsledkami vyšetrení – krvné testy, 

lumbálna punkcia, elektroencefalografi a (EEG), počíta-
čová tomografi a (CT).

p) Ochrnutie 
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c) tohto článku,
- lekárske správy s uvedením  začiatku  prvých prízna-

kov smerujúcich k diagnóze,  
- lekárske správy a nálezy z ochorenia (fáza bezprízna-

ková, príznaková),
- lekárske správy s výsledkami vyšetrení – krvné testy, 

lumbálna punkcia, elektroencefalografi a (EEG), počíta-
čová tomografi a (CT).

q) Infekcia vírusom HIV následkom transfúzie krvi
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), e) tohto článku,
- lekárska správa, ktorá potvrdzuje stanovenie diagnózy 

(ochorenie AIDS alebo infi kovanie vírusom HIV),
- potvrdenie o vykonaní krvnej transfúzie z príslušného 

zariadenia,  
- dátum podania medicínsky nevyhnutnej krvnej transfú-

zie,       
- lekárske správy a nálezy z ochorenia.

r) Infekcia vírusom HIV pri výkone povolania
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), e) tohto článku,
- lekárska správa, ktorá potvrdzuje diagnostikované 

ochorenie  AIDS alebo infi kovanie vírusom HIV,
- podrobná správa o udalosti ,   
- výsledok vyšetrenia na HIV protilátky z odberu krvi tes-

ne po udalosti,        
- lekárske správy a nálezy z ochorenia.

s) Závažné popáleniny
- dokumenty podľa ods. 1 písm. a), b), c), e) tohto člán-

ku,
- správa s uvedením stupňa a rozsahu popálenín, 
- správa s následnou posthospitalizačnou liečbou popá-

lenín.
Článok 11

Záverečné ustanovenia
Od ustanovení týchto osobitných dojednaní sa možno v poistnej 
zmluve odchýliť s výnimkou čl. 1, 7 a 11.

Tieto osobitné dojednania nadobúdajú účinnosť dňom 
1.10.2009.
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Union uhradí jednorazovú sumu kompenzácie za chirurgický zá-
krok, ktorý poistený podstúpil v dôsledku choroby, úrazu alebo 
tehotenstva vrátane pôrodu, pokiaľ je chirurgický zákrok spojený 
so zmenou zdravotného stavu a zmena zdravotného stavu je po-
istnou udalosťou podľa čl. 5 ods. 1 týchto OD IZP.  
Poistený má nárok na poistné plnenie vo výške dojednanej po-
istnej sumy najviac za jeden chirurgický zákrok počas jedného 
poistného roka.

Článok 4
Nepoistiteľné osoby

1. Poistiť nie je možné - okrem osôb uvedených v čl. 8 časti A 
VPP IŽPGU - osobu,  
a) ktorej je v čase dojednávania pripoistenia poskytovaná 

opatrovateľská služba, pretože pre svoj zdravotný stav 
potrebuje pomoc inej osoby podľa osobitného zákona,

b) ktorá v čase dojednávania pripoistenia má diagnostikova-
nú aktívnu formu TBC,

c) ktorá v čase dojednávania pripoistenia má diagnostikova-
ný zhubný nádor.

2. Pokiaľ bol poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy nepois-
titeľnou osobou nevznikne právo na poistné plnenie.

Článok 5
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou z individuálneho zdravotného pripoiste-
nia podľa týchto OD IZP je zmena zdravotného stavu, ktorá 
nastala u poisteného počas poistnej doby, ak si táto zmena 
vyžiadala chirurgický zákrok, pri ktorom bol poistený hospi-
talizovaný najmenej 2 dni (1 polnoc), pričom hospitalizácia 
poisteného nastala: 
- v dôsledku úrazu najskôr 5-ty deň od uzavretia poistnej 

zmluvy, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak. Deň 
uzavretia poistnej zmluvy sa do tejto lehoty nezapočítava.

- v dôsledku choroby najskôr 90-ty deň od uzavretia poist-
nej zmluvy, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak. Deň 
uzavretia poistnej zmluvy sa do tejto lehoty nezapočítava.

- v dôsledku tehotenstva vrátane pôrodu najskôr 250-ty deň 
od uzavretia poistnej zmluvy, ak sa v poistnej zmluve ne-
dohodlo inak. Deň uzavretia poistnej zmluvy sa do tejto 
lehoty nezapočítava.

2. Za deň vzniku poistnej udalosti podľa ods. 1 tohto článku sa 
považuje deň, ktorý poistený označil poskytovateľovi zdra-
votnej starostlivosti ako deň zmeny svojho zdravotného sta-
vu, ku ktorému sa viaže poskytnutie zdravotnej starostlivosti, 
a ktorý je uvedený v zdravotnej dokumentácii poisteného.

Článok 6
Povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistený je povinný dbať podľa svojich možností o to, aby 
poistná udalosť nenastala, neporušovať predpisy a zmluvné 
povinnosti smerujúce k odvráteniu poistnej udalosti alebo k 
zmenšeniu nebezpečenstva jej vzniku.

2. Poistený je povinný písomne informovať Union o zmene le-
kára (vrátane odborných lekárov), ktorý eviduje záznam o 
jeho zdravotnom stave.

3. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je v prípade poistnej 
udalosti defi novanej v čl. 5 týchto OD IZP povinný:
a) v liečení postupovať podľa pokynov všeobecného lekára, 

lekára špecialistu alebo zubného lekára a dbať na to, aby 
nenastalo zhoršenie následkov choroby alebo úrazu, 

b) dať súhlas poskytovateľovi, aby poskytol Unionu na jeho 
požiadanie informácie o zdravotnom stave poisteného,

c) predložiť Unionu originály alebo úradne overené kópie 
výpisov zo zdravotnej dokumentácie, ktoré majú súvis s 
poistnou udalosťou a o ktoré Union požiada, napríklad:

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Pre individuálne zdravotné pripoistenie, ktoré uzaviera Union po-
isťovňa, a.s. (ďalej len „Union”) k investičnému životnému poiste-
niu s garantovaným účtom, platia Všeobecné poistné podmienky 
pre investičné životné poistenie s garantovaným účtom (ďalej 
len „VPP IŽPGU“), ak tieto Osobitné dojednania k Všeobecným 
poistným podmienkam pre investičné životné poistenie s garan-
tovaným účtom týkajúce sa individuálneho zdravotného pripois-
tenia (ďalej len „OD IZP“) a poistná zmluva neustanovujú inak.

Článok 2
Výklad pojmov

Článok 2 časti A VPP IŽPGU sa dopĺňa o nasledovné pojmy:
Hospitalizácia - za hospitalizáciu sa považuje najmenej 2 dni 
(1 polnoc) nepretržite trvajúci pobyt v nemocnici na území Slo-
venskej republiky, v ktorej je poistenému poskytovaná zdravotná 
starostlivosť pod stálym lekárskym dozorom, ak je hospitalizácia 
z medicínskeho hľadiska nutná a lekárom odporúčaná. 
Za hospitalizáciu sa nepovažuje:
- pobyt v kúpeľoch, ozdravovniach, liečebniach tuberkulózy 

a respiračných chorôb, nervových a psychiatrických liečeb-
niach, domovoch dôchodcov, domovoch opatrovateľských 
služieb, ústavoch pre dlhodobo chorých,

- hospitalizácia iba z dôvodu vykonávania rehabilitácie, 
- hospitalizácia z dôvodu neschopnosti zabezpečiť opateru po-

isteného v domácnosti, ak z medicínskeho hľadiska hospitali-
zácia nie je nutná,

- hospitalizácia z iných osobných dôvodov poisteného, 
- hospitalizácia z posudkových dôvodov,
- hospitalizácia za účelom kozmetických úkonov (estetické a 

plastické zákroky).
- hospitalizácia na pracovisku jednodňovej starostlivosti.
Choroba - za chorobu sa pre účely týchto OD IZP považuje po-
rucha telesného alebo duševného zdravia poisteného, pokiaľ je 
uvedená v Medzinárodnej štatistickej klasifi kácii chorôb a príbuz-
ných zdravotných problémov stanovená Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO). 
Nemocnica – zdravotnícke zariadenie, ktoré má k dispozícii 
vhodné medicínske vybavenie nevyhnutné na ochranu, zachova-
nie, prípadne navrátenie zdravia fyzických osôb a ktoré prostred-
níctvom príslušných odborne kvalifi kovaných zdravotníckych 
pracovníkov poskytuje takú zdravotnú starostlivosť, ktorú nie je 
možné poskytovať ambulantne a ktorá vyžaduje nepretržitý po-
byt na lôžku dlhší ako 24 hodín.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – za poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (ďalej len “poskytovateľ“) sa pre účely 
týchto OD IZP považuje všeobecný lekár, lekár špecialista, zub-
ný lekár, ambulancia, poliklinika a nemocnica, pokiaľ poskytujú 
zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky na zákla-
de povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného 
príslušným orgánom v Slovenskej republike. 
Úraz – za úraz sa pre účely týchto OD IZP považuje udalosť 
nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a 
neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vply-
vov, s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxic-
kých látok, spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy 
na zdraví, telesné poškodenie alebo smrť.
Zdravotná starostlivosť – súbor činností vykonávaných posky-
tovateľom, ktorých cieľom je ochrana, predchádzanie, zachova-
nie a navrátenie zdravia poisteného.

Článok 3
Predmet a rozsah pripoistenia

Z individuálneho zdravotného pripoistenia podľa týchto OD IZP 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM PRE INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 

S GARANTOVANÝM ÚČTOM TÝKAJÚCE SA INDIVIDUÁLNEHO 
ZDRAVOTNÉHO PRIPOISTENIA 



h) v dôsledku úrazu pri lyžovaní alebo snowboardingu mimo 
vyznačených trás,

i) v dôsledku úrazu pri plávaní, člnkovaní a surfovaní v zaká-
zaných vodách a pri vyhlásení zákazu kúpania,

j) v dôsledku choroby spôsobenej potápaním alebo v dô-
sledku úrazu pri potápaní,

k) v dôsledku úrazu pri horolezeckých výstupoch alebo zo-
stupoch,

l) počas aktívneho výkonu služby v ozbrojených silách inej 
krajiny ako Slovenskej republiky.

3. Za chirurgický zákrok sa nepovažujú:
a) zákroky vykonané len za účelom stanovenia diagnózy ako 

biopsia, endoskopia, artroskopia, laparoskopia, broncho-
skopia a pod.,

b) stomatochirurgické, kozmetické a plastické zákroky, okrem 
zákroku vykonaného v dôsledku úrazu, 

c) zákroky vykonané v súvislosti s pohlavnými chorobami 
alebo liečbou obezity,

d) zákrok, ktorého účel je preventívny, 
e) zákrok v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva ale-

bo liečbou sterility,
f) pôrod s výnimkou pôrodu cisárskym rezom.

Článok 10
Zníženie plnenia

Union má právo znížiť poistné plnenie v prípade, ak poistený po-
ruší povinnosti uvedené v článku 6 ods. 2 a 3 týchto OD IZP ale-
bo povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve. Union je oprávnený 
poistné plnenie znížiť až o 90%, a to podľa toho, aký vplyv malo 
toto porušenie na rozsah povinnosti Unionu plniť.

Článok 11
Vzťah pripoistenia k hlavnému poisteniu

1. Individuálne zdravotné pripoistenie (ďalej len „pripoistenie”) 
tvorí s investičným životným poistením s garantovaným úč-
tom, ku ktorému je uzavreté (ďalej len „hlavné poistenie”), 
jeden celok. 

2. Pripoistenie bez hlavného poistenia nemôže byť uzavreté a 
uzaviera sa na dobu dohodnutú v poistnej zmluve.

Článok 12
Zánik pripoistenia

1. Pripoistenie zanikne:
a) zánikom hlavného poistenia,
b) ku koncu poistného obdobia bez zmeny hlavného poiste-

nia na základe výpovede poistníka alebo Unionu, doruče-
nej aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,

c) dohodou ku koncu zúčtovacieho resp. poistného obdobia 
bez zmeny hlavného poistenia,

d) odstúpením od poistnej zmluvy alebo odmietnutím poist-
ného plnenia podľa § 802 Občianskeho zákonníka, 

e) prevedením hlavného poistenia do splateného stavu pod-
ľa čl. 24 časti A VPP IŽPGU,

f) dňom vzniku nároku na oslobodenie od platenia poistného 
v prípade priznania invalidity,

g) dňom uvedeným v poistnej zmluve.
2. V prípade zániku pripoistenia nárok na odkupnú hodnotu ne-

vznikne.
Článok 13

Záverečné ustanovenia
Od ustanovení týchto OD IZP sa možno v poistnej zmluve odchý-
liť s výnimkou čl. 1 a 13. 

Tieto osobitné dojednania nadobúdajú účinnosť dňom 
1.10.2009.

-  výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý obsahuje 
osobnú anamnézu poisteného,

-  výpis zo zdravotnej dokumentácie preukazujúci vznik 
choroby alebo úrazu v čase trvania pripoistenia, dĺžku 
trvania hospitalizácie (od – do), priebeh liečby a presnú 
diagnózu, ktorá bola dôvodom hospitalizácie, 

-  iné formuláre a lekárske nálezy, ktoré majú súvis s po-
istnou udalosťou a o ktoré Union požiada.

 Predloženie týchto dokladov je podmienkou pre vyplatenie 
príslušného poistného plnenia.

4. V poistnej zmluve je možné dohodnúť plnenie ďalších povin-
ností.

Článok 7
Výška poistného

1. Výška rizikového poistného pre toto pripoistenie sa určí podľa 
sadzieb poistného stanovených Unionom na základe poist-
no-technických kalkulačných zásad a podľa osobných údajov 
poisteného uvedených v poistnej zmluve.

2. Hodnota účtu bežného poistného sa bude v zmysle čl. 14 
ods. 2 časti A VPP IŽPGU počas doby trvania pripoistenia 
pravidelne znižovať o rizikové poistné pre toto pripoistenie.

3. Union má právo jednostranne upraviť sadzby rizikového po-
istného tak, aby zvýšenie zodpovedalo miere infl ácie stano-
venej na základe vývoja indexu spotrebiteľských cien publi-
kovaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pričom 
Union má právo takto zvýšiť rizikové poistné maximálne o 
10% oproti rizikovému poistnému platnému bezprostredne 
pred jeho zvýšením, a maximálne o 35% oproti pôvodnému 
rizikovému poistnému. 

4. Union má právo prehodnotiť a k výročnému dňu poistenia 
upraviť výšku rizikového poistného pre toto pripoistenie, ak 
počas trvania pripoistenia upraví sadzby poistného. Zmenu 
výšky rizikového poistného Union písomne oznámi poistní-
kovi najneskôr 2 mesiace pred výročným dňom poistenia. Ak 
poistník nebude s úpravou súhlasiť, musí v lehote stanovenej 
v oznámení pripoistenie vypovedať podľa čl. 12 ods. 1 písm. 
b) týchto OD IZP.

Článok 8
Poistné plnenie

1. Poistné plnenie vyplatí Union poistenému.
2. Union poskytne poistné plnenie na základe predložených 

dokladov, ktoré jednoznačne preukazujú, že nastala poistná 
udalosť a ďalších dokladov, ktoré si vyžiada Union.

3. Union poskytne poistné plnenie iba v prípade, ak poistná 
udalosť bola nahlásená počas života poisteného.

Článok 9
Vylúčenia z poistného plnenia

1. Union neposkytne poistné plnenie, ak poistná udalosť podľa 
čl. 5 týchto OD IZP nastala v súvislosti s chorobou alebo v 
dôsledku úrazu, ktoré poistenému vznikli pred začiatkom pri-
poistenia.

2. Za poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť, ktorá nastala:
a) v dôsledku úmyselného spôsobenia ujmy na vlastnom 

zdraví poisteného,
b) v dôsledku duševnej poruchy poisteného,
c) v dôsledku samovraždy alebo pokusu o samovraždu pois-

teného,
d) v dôsledku užitia omamných, návykových alebo toxických 

látok, alkoholu alebo liekov poisteným, ak mu neboli vyda-
né na základe lekárskeho predpisu,

e) v dôsledku úrazu, ktorý poistený utrpel pri účasti na štrajku 
alebo v dôsledku vojnových udalostí,

f) v dôsledku nukleárneho žiarenia (úraz alebo choroba spô-
sobené priamo alebo nepriamo jadrovou energiou),

g) v dôsledku úrazu, ktorý poistený utrpel pri účasti v akých-
koľvek rýchlostných pretekoch motorových alebo bezmo-
torových dopravných prostriedkov (cestných, vodných, 
vzdušných), ako aj v príprave na tieto preteky,

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, Tel: 0850 111 211, www.union.sk
IČO: 31322051, DIČ: 2020800353, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B
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Platnosť od 1.1.2010

1. Alokačná miera

Alokačná miera bežného poistného* 1. poistný rok 40%

(počiatočné náklady) 2. poistný rok 60%

3. poistný rok 70%

* aj pri zvyšovaní poistného 4. + poistný rok 100%

Ak bude platenie poistného prerušené v čase, keď je alokačná miera bežného poistného menšia 
ako 100%, t.j. v dobe nižšej alokácie poistného (aj pre navýšenú časť poistného), tak po obnovení 
platenia poistného sa bude s alokáciou pokračovať podľa tabuľky s časovým posunom o obdobie 
neplatenia, t.j. obdobie, počas ktorého bolo platenie poistného prerušené, sa do doby nižšej alokácie 
poistného nezapočítava.

Alokačná miera mimoriadneho poistného 100% do fi nančných fondov, 98% na garantovaný účet poistníka

2. Poplatky za správu poistenia

Mesačný administratívny poplatok stav platenia poistného a počet pripoistení* poplatok

platenie poistného, prerušenie platenia:

bez pripoistení alebo s jedným pripoistením 1,90 EUR  (57,24 SKK)

s dvoma pripoisteniami 1,60 EUR  (48,20 SKK)

s troma alebo viac pripoisteniami 1,30 EUR  (39,16 SKK)

splatený stav, predĺžená poistná doba      0,66 EUR  (19,88 SKK)

Poplatok sa bude každý poistný rok zvyšovať o 3% z  predchádzajúcej hodnoty. Maximálna hodnota 
mesačného poplatku za správu poistenia je 3,32 EUR (100,02 SKK), v splatenom stave a v predĺženej 
poistnej dobe 1,99 EUR (59,95 SKK). Výška poplatku počas trvania poistenia je závislá od počtu 
aktuálne dojednaných pripoistení a poistného roku, v ktorom sa poistenie nachádza. 
*okrem úrazového pripoistenia detí pre prípad smrti poisteného dieťaťa v dôsledku úrazu

Mesačný poplatok za platbu bežného poistného poštovou poukážkou frekvencia platenia poplatok

mesačne 0,66 EUR  (19,88 SKK)

štvrťročne 0,23 EUR  (6,93 SKK)

polročne 0,13 EUR  (3,92 SKK)

ročne 0,07 EUR  (2,11 SKK)

splatený stav, prerušenie platenia poistného 0,00 EUR  (0,00 SKK)

3. Ostatné poplatky

Poplatok za správu fi nančného fondu 0%

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou pre fi nančné fondy maximálne 5% nákupnej ceny

Odkupný poplatok / Poplatok za spracovanie čiastočného odkupu 
   pre účet bežného poistného

viď tabuľka č. 1, poplatok uvedený ako % z hodnoty účtu, resp. ako % z hodnoty čiastočného 
odkupu

Odkupný poplatok / Poplatok za spracovanie čiastočného odkupu 
   pre účet mimoriadneho poistného

0,5 % z hodnoty odkupu / čiastočného odkupu

Poplatok za spracovanie čiastočného odkupu z účtu mimoriadneho 
poistného určeného na úhradu dlžného poistného

0,5 % z hodnoty čiastočného odkupu, minimálne však 1,00 EUR (30,13 SKK)

Poplatok za zmenu alokačného pomeru prvá zmena v poistnom roku 0,00 EUR  (0,00 SKK)

každá ďalšia v poistnom roku 1,66 EUR  (50,01 SKK)

Poplatok za prevod peňažných prostriedkov do fi nančných fondov prvý prevod v poistnom roku 0,00 EUR  (0,00 SKK)

každý ďalší prevod v poistnom roku 6,64 EUR  (200,04 SKK)

Poplatok za prevod peňažných prostriedkov na garantovaný účet 
poistníka

1% z prevádzanej sumy na garantovaný účet, minimálne však 6,64 EUR (200,04 SKK)

Poplatok za prerušenie platenia bežného poistného 5,00 EUR  (150,63 SKK)

Poplatok za mimoriadny výpis z účtu poistníka prvý v poistnom roku 0,00 EUR (0,00 SKK)

každý ďalší v poistnom roku 1,66 EUR (50,01 SKK)

Tabuľka č. 1 – Odkupný poplatok / Poplatok za spracovanie čiastočného odkupu pre účet bežného poistného:

Poistný rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. +

Odkupný poplatok / Poplatok za spracovanie 
čiastočného odkupu pre účet bežného 
poistného

100% 100% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Výška odkupného poplatku sa stanovuje ku dňu zániku poistenia. Príslušný odkupný poplatok (podľa poistného roka) sa uplatňuje pre účet bežného poistného aj pri prevedení 
na poistenie v splatenom stave. Pri odkupe / čiastočnom odkupe z účtu bežného poistného v poistení v splatenom stave sa poplatok neuplatňuje. 

SADZOBNÍK POPLATKOV A OHRANIČENÍ PRE UNION FLEXI 

4. Ohraničenia

Minimálna výška mimoriadneho poistného 160,00 EUR  (4 820,16 SKK)

Minimálna a maximálna výška čiastočného odkupu (ČO) poistný rok minimálna výška ČO maximálna výška ČO

z účtu bežného poistného
(prvých 5 rokov ČO nie je povolený)

6. + 330,00 EUR (9 941,58 SKK) zostatok hodnoty účtu bežného poistného je 
minimálne 170,00 EUR  (5 121,42 SKK)

z účtu mimoriadneho poistného 1. + 330,00 EUR (9 941,58 SKK) neobmedzený

Minimálna hodnota účtu poistníka pre splatený stav (v 
zúčtovací deň) + v deň prevodu na splatený stav

80,00 EUR (2 410,08 SKK)
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Indexový Fond Európske akcie 50. Fond investuje všetky prostriedky do ETF (Exchange-Traded Fund) Dow Jones EURO STOXX 
50, ktorý kopíruje zložením a zhodnotením index DJ EURO STOXX 50. DJ EURO STOXX 50 je akciový index zložený z akcií presne 
určených päťdesiatich veľkých európskych spoločností, pričom akcie každej zo spoločností majú stanovenú svoju váhu v indexe. 
Medzi tieto spoločnosti patria napr. Aegon, Allianz, Bayer, Deutsche Bank, Nokia, Siemens AG, Volkswagen a ďalšie. Spoločnosti, 
ktorých akcie tvoria DJ EURO STOXX 50 majú sídlo v krajinách Holandsko, Francúzsko, Luxembursko, Taliansko, Nemecko, Špa-
nielsko, Fínsko. Fond je denominovaný v EUR.
Garantovaný účet poistníka. Počas prvého poistného roka je garantovaný účet úročený začiatočným úrokom, ktorý je aktuálne 
vyhlásený pre nové poistné zmluvy. Po uplynutí prvého poistného roku sa garantovaný účet úročí garantovaným úrokom aktuálnym 
v danom kalendárnom roku. Výška začiatočného úroku uvedená v poistnej zmluve platí na prvý poistný rok bez ohľadu na to, aký je 
garantovaný úrok vyhlásený na kalendárny rok, do ktorého spadá deň začiatku poistenia. Peňažné prostriedky na účte sú vedené 
v EUR.
Oba fondy sú spravované UNION POISŤOVŇOU, A. S.

Akciový fond Ázia. Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva akciového fondu Templeton Asian Growth spoločnosti Franklin 
Templeton. Je vhodný pre strednodobé až dlhodobé investovanie. Fond investuje najmä do majetkových cenných papierov subjektov, 
ktoré sídlia alebo majú ako oblasť primárnej činnosti územie Ázie (vrátane rozvíjajúcich sa trhov). Fond je denominovaný v USD. 
Fond investuje do akcií podnikov v oblasti bankovníctva, energetiky, hutníckeho priemyslu, chemického priemyslu, dopravy, staveb-
níctva, obchodu a iných.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
Spoločnosť Franklin Templeton Investments je tvorená štyrmi spoločnosťami, z ktorých každá má aspoň 50 ročnú skúsenosť s in-
vestovaním na globálnych fi nančných trhoch. Franklin Templeton Investments je jedným z najväčších a najúspešnejších investičných 
manažérov na svete.

Akciový fond BRIC. Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva akciového fondu Parvest BRIC spoločnosti BNP Paribas Asset 
Management. Je vhodný pre strednodobé investovanie a pre skúsených investorov s odporúčaním investovať iba časť svojich aktív 
do tohto fondu. Tento fond investuje predovšetkým do akcií a cenných papierov, ktoré sú emitované spoločnosťami so sídlom alebo 
ekonomickými aktivitami prebiehajúcimi v Brazílii, Rusku, Indii alebo v Číne. Fond je denominovaný v USD. Fond investuje do spo-
ločností pôsobiacich v oblasti ropného a plynárenského priemyslu, bankovníctva, telekomunikácií, ťažobného priemyslu, hutníctva 
a iných.
Akciový fond Európa. Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva akciového fondu Parvest Europe Alpha spoločnosti BNP Paribas 
Asset Management. Je vhodný pre strednodobé investovanie. Fond investuje najmä do akcií a cenných papierov, ktoré sú emitované 
spoločnosťami (vybranými pre ich odhadovaný potenciál) so sídlom v členských krajinách EU a sú zahrnuté v indexoch MSCI Eu-
rope alebo DJ Euro Stoxx 600 bez ohľadu na ich trhovú kapitalizáciu. Fond je denominovaný v EUR. Fond investuje do spoločností 
pôsobiacich v oblasti ropného a plynárenského priemyslu, bankovníctva, telekomunikácií, farmaceutického priemyslu, ťažobného 
priemyslu a iných.
Akciový fond USA. Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva akciového fondu Parvest USA spoločnosti BNP Paribas Asset 
Management. Je vhodný pre strednodobé investovanie. Fond investuje najmä do akcií a cenných papierov, ktoré sú emitované spo-
ločnosťami so sídlom alebo ekonomickými aktivitami prebiehajúcimi prevažne v USA. Fond je denominovaný v USD. Fond investuje 
do spoločností pôsobiacich v oblasti ropného a plynárenského priemyslu, bankovníctva, telekomunikácií, farmaceutického priemyslu, 
strojárstva, v oblasti IT a iných.
Svetový fond QUAM 15. Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva fondu Parworld Quam 15 spoločnosti BNP Paribas Asset 
Management. Je vhodný pre dynamických investorov s dlhodobým investičným horizontom. Fond investuje najmä do prevoditeľných 
cenných papierov emitovaných kdekoľvek na svete a do akcií a jednotiek vydaných otvorenými podielovými fondmi kolektívneho 
investovania, ktorých investičná politika umožňuje investovať do cenných papierov bez akýchkoľvek reštrikcií a limitov na základe in-
dustriálnej a sektorovej diverzifi kácie, vrátane akcií, dlhopisov s pevným, premenlivým i nulovým kupónom, konvertibilných dlhopisov, 
nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov a hotovosti. Za mimoriadnych okolností, keď si to vyžadujú podmienky na fi nanč-
ných trhoch, môže fond investovať všetky svoje aktíva do termínovaných vkladov a do nástrojov peňažného trhu v záujme ochrany 

POPIS FINANČNÝCH FONDOV PRE UNION FLEXI

5. Bonusy

Bežné poistné v EUR (v SKK)

Ročné Polročné Štvrťročné Mesačné Bonus*

do 799,99 EUR 
(do 24 100,50 SKK)

do 399,99 EUR
(do 12 050,10 SKK)

do 199,99 EUR 
(6 024,90 SKK)

do 66,99 EUR 
(2 018,14 SKK) 0%

800 - 999,99 EUR
(24 100,80 - 30 125,70 SKK)

400 - 499,99 EUR  
(12 050,40 - 15 062,70 SKK)

200 - 249,99 EUR 
(6 025,20 - 7 531,20 SKK)

67 - 82,99 EUR 
(2 018,44 - 2 500,16 SKK) 1%

od 1 000 EUR
(od 30 126,00 SKK)

od 500 EUR
(od 15 063,00 SKK)

od 250 EUR
(od 7 531,50 SKK)

od 83 EUR
(od 2 500,46 SKK) 2%

*pri nákupe podielových jednotiek sa v závislosti od výšky dojednaného bežného poistného prizná bonus ako percento z bežného  poistného investovaného do fi nančných 
fondov

Union si vyhradzuje právo upraviť ohraničenia a výšku poplatkov v zmysle čl. 1 časti C Všeobecných poistných podmienok pre investičné životné poistenie s garantovaným 
účtom. 

Pre duálne zobrazenie hodnôt je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
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svojich investorov. Fond investuje na základe kvantitatívneho modelu, ktorý je založený na analýze výkonnosti preberaných aktív, 
do ktorých fond investuje, ich vzájomnej korelácie a volatility tak, aby na základe trhových podmienok súčasná volatilita neprekročila 
15% p.a. Fond je denominovaný v EUR.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Francúzska banka BNP Paribas je podľa trhovej kapitalizácie jednou z najväčších bánk eurozóny a jednou zo šiestich najsilnejších 
bánk na svete podľa hodnotenia agentúry Standard & Poor‘s. BNP Paribas Asset Management spravuje a prostredníctvom spo-
ločnosti Parvest ponúka viac než 60 fondov. Parvest je investičná spoločnosť s premenlivým kapitálom, založená skupinou BNP 
Paribas.

Akciový fond Stredná a Východná Európa 2. Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva akciového fondu Fortis L Fund Equity 
Europe Emerging správcovskej spoločnosti Fortis Investments. Je vhodný pre dlhodobé investovanie a pre klientov, ktorí sú pre 
dosiahnutie vyššieho zhodnotenia ochotní akceptovať vyššiu mieru kolísania hodnoty svojej investície. Fond investuje do diverzifi -
kovaného portfólia starostlivo vyberaných akcií spoločností so sídlom v Strednej a východnej Európe. Investície fondu môžu zahŕňať 
investície napr. v Rusku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Turecku, Slovenskej republike, Slovinsku. Fond je denominovaný 
v EUR.
Európsky dlhopisový fond. Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva akciového fondu Fortis L Fund Bond Government Euro 
správcovskej spoločnosti Fortis Investments. Je vhodný pre strednodobé investovanie a pre klientov, ktorí sú pre dosiahnutie zhod-
notenia ochotní akceptovať nižšiu mieru rizika. Tento fond investuje do dlhopisov vystavených alebo garantovaných členskými štátmi 
Európskej menovej únie. Fond investuje do štátnych dlhopisov napr. Nemecka, Talianska, Francúzska, Španielska, Belgicka, Grécka, 
Holandska. Fond je denominovaný v EUR.
FORTIS INVESTMENTS
Fondy Fortis L Fund sú investičným produktom spoločnosti Fortis Investments, ktorá je členom belgicko-holandskej fi nančnej skupiny 
Fortis group. Fortis Investments je správcovská spoločnosť zameraná na investície po celom svete a ponúka široké spektrum otvo-
rených podielových fondov, ktoré umožňujú investície do rôznych druhov aktív na všetkých svetových trhoch.

Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť 
alebo klesať. V prípade fondov investujúcich do cenných papierov denominovaných v cudzích menách má vplyv na ich výkonnosť aj 
zmena výmenných kurzov.

POKYNY PRE PLATBU MIMORIADNEHO POISTNÉHO

Mimoriadne poistné je možné investovať do ľubovoľného fi nančného fondu alebo na garantovaný účet, pričom názov fondu a garan-
tovaného účtu je doplnený o skratku MP a platí nasledovné:
sumu mimoriadneho poistného uhrádza poistník na účet Unionu č. 2623191869/1100 vždy s príslušným variabilným symbolom, plat-
ným pre vybraný fond alebo garantovaný účet.

Variabilné symboly pre jednotlivé fondy a garantovaný účet:
80xxxxxxxx - Európsky dlhopisový fond MP
81xxxxxxxx - Indexový Fond Európske akcie 50 MP
82xxxxxxxx - Akciový fond USA MP
83xxxxxxxx - Akciový fond Stredná a Východná Európa 2 MP
84xxxxxxxx - Akciový fond Európa MP
85xxxxxxxx - Akciový fond Ázia MP
86xxxxxxxx - Akciový fond BRIC MP
87xxxxxxxx - Svetový fond QUAM 15 MP
88xxxxxxxx - Garantovaný účet poistníka MP

kde xxxxxxxx je číslo poistnej zmluvy. 

Upozornenie:
V prípade investície mimoriadneho poistného počas prvého poistného roka na garantovaný účet poistníka môže byť výška mimoriad-
neho poistného maximálne vo výške všetkých dovtedy zaplatených platieb mimoriadneho poistného do fi nančných fondov.

Minimálna výška mimoriadneho poistného je 160,00 EUR  (4 820,16 SKK).

Pre duálne zobrazenie hodnôt je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
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