
 

 

 

  

 

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY  
PRE ŽIVOTNÉ POISTENIE 

 

Platné od 1.1.2009

Prvá časť 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Pre životné poistenie, ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej 
len „Union“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre životné 
poistenie (ďalej aj „VPP ŽP“) a poistná zmluva. 

Článok 2 

Výklad pojmov 

Pre účely poistenia podľa týchto VPP ŽP platí nasledovný výklad 
pojmov: 
a) poistné je finančná čiastka, dohodnutá v poistnej zmluve, 

ktorú musí zaplatiť poistník Unionu za finančné krytie rizika, 
b) poistné plnenie je peňažné plnenie pri vzniku poistnej 

udalosti, ktoré poskytuje Union na základe poistnej zmluvy 
tomu, kto má právo na plnenie z poistenia, 

c) poistná suma je jednorazová forma poistného plnenia, 
ktorého výška bola dohodnutá v poistnej zmluve, 

d) poistná doba je doba, na ktorú sa poistenie uzaviera a je 
určená poistnou zmluvou, 

e) začiatok poistenia je deň, ktorým začína poistná doba. 
Poistná doba začína plynúť o 00.00 hod dňa dohodnutého v 
poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistná doba končí 
24.00 hod dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako koniec 
poistenia, 

f) výročný deň poistenia je každý taký deň počas poistnej doby, 
ktorý sa číslom a mesiacom zhoduje so začiatkom poistenia, 

g) poistný rok je obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi 
výročnými dňami poistenia, 

h) doba platenia poistného je časť poistnej doby, počas ktorej sa 
platí bežné poistné, 

i) poistné obdobie je časť doby platenia poistného, dohodnutá 
v poistnej zmluve, za ktorú sa platí bežné poistné, pričom 
poistné obdobie začína vždy v deň zhodný s dňom v dátume 
začiatku poistenia, 

j) vstupný vek fyzickej osoby je rozdiel medzi kalendárnym 
rokom začiatku poistenia a kalendárnym rokom jej narodenia, 
ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, 

k) oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba určená 
poistníkom v poistnej zmluve, ktorej má vzniknúť právo 
na plnenie z poistenia v prípade, že poistnou udalosťou je smrť 
poisteného. 

Článok 3  

Účastníci poistenia 

1. Účastníkmi životného poistenia 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. 

3. Jednou poistnou zmluvou môže byť poistených aj viac osôb. 

Článok 4 

Poistná udalosť 

1. Poistnými udalosťami v životnom poistení sú: 
a) smrť poisteného (čl. 17), 
b) dožitie poisteného (čl. 18), 
c) vznik inej náhodnej udalosti, vzťahujúcej sa na život 

alebo zdravie poisteného (čl. 19). 

2. Jednou poistnou zmluvou sa môže uzavrieť poistenie 
vzťahujúce sa na viac poistných udalostí. 

Článok 5 

Územná platnosť poistenia 

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

Článok 6 

Poistná zmluva  

1. V poistnej zmluve sa v súlade s týmito VPP ŽP upravia 
podrobnosti potrebné na splnenie účelu poistenia.  

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

Článok 7 

Povinnosti poistníka a poisteného 

1. Poistník a poistený sú povinní odpovedať úplne a 
pravdivo na všetky písomné otázky Unionu, ktoré sa 
týkajú dojednaného poistenia a sú podstatné 
pre uzavretie poistnej zmluvy. 

2. Povinnosťou poistníka je platiť poistné vo výške 
dohodnutej v poistnej zmluve.  

3. Ak poruší poistník povinnosti uvedené v ods. 1 tohto 
článku 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 poistníka poistený. 

 

Článok 8 

Oprávnenie na preskúmanie a zisťovanie  

zdravotného stavu 

1. Union má právo preskúmať a zisťovať zdravotný stav 
poistníka a poisteného. 

2. Union skúma a zisťuje zdravotný stav formou: 
a) zdravotných dotazníkov, 
b) správ vyžiadaných od ošetrujúceho lekára alebo 

zdravotníckych zariadení a od orgánov sociálneho 
poistenia, 



 

c) lekárskych vyšetrení v zdravotníckych zariadeniach určených 
Unionom. 

3. Union nesmie použiť skutočnosti, ktoré sa dozvie pri skúmaní 
alebo zisťovaní zdravotného stavu poistníka alebo poisteného, 
pre iné účely, než účely poistenia okrem výnimiek 
stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

Článok 9 

Výluky z poistenia 

Pre prípad smrti nemôžu byť poistené osoby, ktoré sú v čase 
dojednávania poistenia 
a) infikované vírusom HIV alebo 

b) práceneschopné alebo 
c) uznané invalidnými s poklesom schopnosti vykonávať 

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

Článok 10 

Poistné plnenie 

1. Union je v prípade vzniku poistnej udalosti povinný poskytnúť 
poistné plnenie tomu, kto má právo na plnenie z poistenia. 

2. Právo na plnenie z poistenia v životnom poistení má poistený, 
s výnimkou prípadu, keď poistnou udalosťou je smrť 
poisteného. 

3. V prípade, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, právo 
na plnenie z poistenia má oprávnená osoba. Pokiaľ nie je 
oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak 
nenadobudne právo na plnenie, nadobúda toto právo manžel 
poisteného, a ak ho niet, deti poisteného. Ak niet týchto osôb, 
nadobúdajú toto právo rodičia poisteného, a ak ich niet, osoby, 
ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred 
jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z tohto dôvodu 
starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na 
poisteného; ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo 
dedičia poisteného. 

4. Poistné plnenie môže byť vo forme jednorazovej výplaty alebo 
pravidelných výplat (dôchodku) podľa podmienok 
dohodnutých v poistnej zmluve. 

5. Union poskytne poistné plnenie tomu, kto má právo na poistné 
plnenie na základe predloženej poistnej zmluvy alebo poistky, 
dokladov, ktoré jednoznačne preukazujú, že nastala poistná 
udalosť a ďalších dokladov, ktoré si vyžiada Union. 

6. V prípade, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, je 
potrebné predložiť aj overenú kópiu úmrtného listu a lekárskej 
alebo úradnej správy o príčine smrti. 

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

8. Union má právo znížiť poistné plnenie o dlžné poistné. 

9. Poistné plnenie je splatné v  mene platnej na území Slovenskej 
republiky. Ak bude poistné plnenie vyplatené do cudziny, 
prepočet na príslušnú menu sa vykoná podľa kurzového lístku 
NBS kurzom platným v deň výplaty poistného plnenia. 

Článok 11 

Poistné 

1. Výška poistného sa určí podľa sadzieb stanovených Unionom 
na základe poistno-technických kalkulačných zásad a podľa 
osobných údajov poisteného uvedených v poistnej zmluve. 

2. Union na základe zdravotného stavu alebo pracovnej a 
záujmovej činnosti poisteného alebo poistníka môže pred 
uzavretím poistnej zmluvy upraviť výšku poistného. 

3. Ak poistník v poistnej zmluve uvedie neúplné alebo 
nepravdivé údaje, na základe ktorých Union nesprávne určí 
výšku poistného, má Union právo v prípade poistnej udalosti 
upraviť výšku poistného plnenia v pomere zodpovedajúcom 
pomeru výšky poistného, ktoré by Union určil pri splnení 
povinnosti uviesť pravdivé a úplné údaje, ku nesprávne 
stanovenej výške poistného. 

4. Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu 
(jednorazové poistné) alebo opakovane počas doby 
platenia poistného za dohodnuté poistné obdobia (bežné 
poistné). 

5. Doba platenia bežného poistného môže byť zhodná 
s poistnou dobou (neskrátená doba platenia poistného) 
alebo kratšia ako poistná doba (skrátená doba platenia 
poistného). 

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

7. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je uhradené v plnej 
výške. 

8. Union má právo na úroky z omeškania, pokiaľ je 
poistník v omeškaní s platením poistného. 

9. 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.  

10. Ak poistenie zanikne pred uplynutím poistného obdobia, 
za ktoré bolo zaplatené bežné poistné, z iných dôvodov, 
ako je uvedené v ods. 9 tohto článku, Union vráti 
poistníkovi zaplatené poistné za dobu odo dňa zániku 
poistenia do konca poistného obdobia, v ktorom 
poistenie zaniklo. To však neplatí, ak poistnou udalosťou 
odpadol dôvod ďalšieho poistenia. 

11. Ak poistenie zanikne podľa ods. 9 alebo ods. 10 tohto 
článku a poistník už nie je nažive, Union vráti príslušnú 
sumu poistenému a ak ani ten nie je nažive, tak tomu, 
komu by vzniklo právo na plnenie v prípade, že poistnou 
udalosťou by bola smrť poisteného. 

12. Poistné je splatné v mene platnej na území Slovenskej 
republiky. 

Článok 12 

Oslobodenie od platenia poistného 

1. Poistníkovi vzniká nárok na oslobodenie od platenia 
poistného za súčasného splnenia týchto podmienok: 

, 
a) oslobodenie od platenia poistného bolo v poistnej 

zmluve dohodnuté, 
b) poistený a v prípade dojednania poistenia Mladosť 

poistník– (pre účely tohto článku ďalej len „poistený“) 
sa prvýkrát stal invalidným s poklesom schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% (horná 
hranica) v porovnaní so zdravou fyzickou osobou 
najskôr po dvoch rokoch od uzavretia poistenia; pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje 
na základe 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 poistenia, 

c) v čase uzavretia poistenia poistený netrpel ochorením, v 
dôsledku ktorého sa stal invalidným s poklesom 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% 
v porovnaní 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 článku vznikol nárok na oslobodenie 
od platenia poistného. Pre uplatnenie nároku je poistník 
povinný predložiť Unionom požadované 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. Doklady sa považujú za doručené 
dňom ich prevzatia na Generálnom riaditeľstve Unionu.  

3. Oslobodenie od platenia poistného sa vzťahuje na 
poistné splatné do konca daného poistného roka, v 



 

ktorom bolo oslobodenie priznané. Pre uplatnenie nároku 
na oslobodenie od platenia poistného vždy na každý ďalší 
poistný rok je poistník povinný počas posledných 3 mesiacov 
predchádzajúceho poistného roka, najneskôr 30 dní pred jeho 
koncom, bez vyzvania predložiť doklad s dátumom vystavenia 
nie starším ako 2 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. 

4. Nárok na oslobodenie od platenia poistného zaniká posledným 
dňom poistného roka, v ktorom poistník v zmysle ods. 3 tohto 
článku nepreukázal, že poistený je naďalej invalidný a má 
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. 

5. V prípade, že nárok na oslobodenie od platenia poistného 
zanikne podľa ods. 4 tohto článku a poistník preukáže 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 invaliditu poisteného a pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% 
preukáže. Poistník je povinný uhradiť poistné a to v takej 
výške, v akej poistné za neho uhrádzal Union, a ktoré je 
splatné po zániku nároku na oslobodenie od platenia poistného 
až do opätovného vzniku nároku. 

6. V prípade, že sa v zákone o sociálnom poistení zmení 
percentuálna výška hornej hranice miery poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť, bude odo dňa účinnosti tejto 
zmeny platiť pre oslobodenie od platenia poistného nová horná 
hranica.  

Union má právo na zmenu ustanovení tohto článku, ak počas 
trvania poistenia príde k takým úpravám sociálneho poistenia, 
ktoré znemožňujú aplikáciu ustanovení tohto článku, pričom 
je Union povinný  zaslať poistníkovi nové znenie článku 12 
týchto VPP ŽP 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 poistného 
podľa novej právnej úpravy nevznikne.  

Článok 13 

Zánik poistenia, odkupná hodnota 

1. Poistenie zanikne 
a) ak nastane poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým 

odpadne, 
b) na základe výpovede podľa ods. 2, 3 a 4 tohto článku, 
c) pre neplatenie poistného podľa ods. 5 tohto článku, 
d) odstúpením Unionu od poistnej zmluvy podľa § 802 ods. 1 

Občianskeho zákonníka, 
e) odmietnutím poistného plnenia podľa § 802 ods. 2 

Občianskeho zákonníka. 

2. Poistenie môže vypovedať poistník alebo Union do dvoch 
mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, ak je to dohodnuté 
v poistnej zmluve. Výpoveď musí mať písomnú formu. 
Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie 
zanikne. Union má právo na pomernú časť poistného 
zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia. 

3. Poistník môže počas doby platenia poistného vypovedať 
poistenie ku koncu poistného obdobia. Písomná výpoveď musí 
byť doručená Unionu najneskôr šesť týždňov pred jeho 
uplynutím. 

4. Poistník môže po uplynutí doby platenia poistného a v prípade 
jednorazového platenia poistného vypovedať poistenie ku 
koncu poistného roka. Písomná výpoveď musí byť doručená 
Unionu najneskôr šesť týždňov pred jeho uplynutím. 

5. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného, okrem prípadov 
uvedených v článku 14, ak poistné za prvé poistné obdobie 
alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov 
alebo poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy Unionu poistníkovi 

na jeho zaplatenie. Poistenie zanikne uplynutím 
príslušnej lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená iba časť 
poistného. 

6. Lehoty uvedené v ods. 5 tohto článku môžu byť pred ich 
uplynutím dohodou predĺžené. 

7. Pri zániku poistenia podľa ods. 1e), 3, 4 a 5 tohto článku 
bude poistníkovi vyplatená odkupná hodnota poistenia. 
Odkupná hodnota sa vypočíta podľa poistno-technických 
kalkulačných zásad z rezervy na životné poistenie 
vytvorenej na poistnej zmluve ku dňu ukončenia 
poistnej zmluvy. Odkupná hodnota nezodpovedá 
celkovému zaplatenému poistnému.  

8. Dočasné poistenie pre prípad smrti s neskrátenou dobou 
platenia bežného poistného zaniká bez výplaty odkupnej 
hodnoty. 

9. Union vyplatí odkupnú hodnotu zníženú o dlžné poistné. 

10. Union má nárok na poistné za dobu do zániku poistenia. 

11. Zánikom životného poistenia zanikajú všetky 
pripoistenia viažuce sa k tomuto poisteniu. 

Článok 14 

Zmeny poistenia pre neplatenie poistného 

1. Ak nebolo bežné poistné zaplatené pred uplynutím lehôt 
podľa čl. 13 ods. 5, životné poistenie pre neplatenie 
poistného nezaniká, ale sa mení podľa podmienok 
dojednaných v poistnej zmluve 
a) na poistenie so zníženou poistnou sumou alebo 
b) na poistenie so zníženým dôchodkom.  
Toto ustanovenie neplatí pre dočasné poistenie pre 
prípad smrti s neskrátenou dobou platenia poistného 
a pre poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou 
sumou. 

2. Výška zníženej poistnej sumy a zníženého dôchodku sa 
určí podľa poistno-technických kalkulačných zásad. V 
prípade, že znížená poistná suma alebo znížený 
dôchodok nespĺňajú podmienky pre zmenu poistenia 
stanovené Unionom v poistnej zmluve, poistenie 
zanikne s výplatou odkupnej hodnoty. 

3. K zmene poistenia pre neplatenie poistného dôjde prvý 
deň po lehote, uplynutím ktorej poistenie inak zaniká pre 
neplatenie poistného. 

Článok 15 

Zmena poistenia 

1. Poistník môže požiadať o zmenu podmienok poistenia. 
Zmenu je možné vykonať, len ak je v súlade s poistno-
technickými podmienkami Unionu. 

2. Ak sa účastníci dohodnú o zmene podmienok už 
dojednaného poistenia, je Union povinný plniť podľa 
zmenených podmienok poistenia až z poistných 
udalostí, ktoré nastanú po účinnosti tejto dohody. 

Článok 16 

Podiel na prebytkoch poistného 

1. Podiel na prebytkoch poistného sa formou zvýšeného 
poistného plnenia poskytne tomu, komu vznikne 
poistnou udalosťou právo na poistné plnenie. 

2. V prípade zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty 
sa podiel na prebytkoch poistného vyplatí poistníkovi 
spolu s odkupnou hodnotou. 

3. V poisteniach, v ktorých sa poskytuje podiel na 
prebytku, vzniká nárok na tento podiel najskôr na konci 
kalendárneho roka, počas ktorého bola prvýkrát 
vytvorená kladná rezerva na životné poistenie na danej 
poistnej zmluve.  

4. Výška podielu na prebytku poistného sa vypočíta podľa 
poistno-technických kalkulačných zásad. 



 

Druhá časť 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

Článok 17 

Poistenie pre prípad smrti 

1. Poistnou udalosťou v poistení pre prípad smrti je smrť 
poisteného počas dojednanej poistnej doby. 

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

vojnových udalostí, v dôsledku porušenia podmienok 
stanného práva, 

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

3. Poistník môže v poistnej zmluve určiť oprávnenú osobu a to 
menom alebo vzťahom k poistenému. Až do vzniku poistnej 
udalosti môže poistník so súhlasom poisteného určenie 
oprávnenej osoby zmeniť. Poistník môže určiť aj viac 
oprávnených osôb. 

4. Union je v prípade vzniku poistnej udalosti povinný vyplatiť 
oprávnenej osobe poistnú sumu pre prípad smrti, pokiaľ nie je 
v poistnej zmluve dojednaná iná forma poistného plnenia.  

5. Union vyplatí v prípadoch uvedených v ods. 2 tohto článku 
oprávnenej osobe sumu zodpovedajúcu odkupnej hodnote 
poistenia, najviac však vo výške dojednanej poistnej sumy 
pre prípad smrti. 

6. Pokiaľ nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená 
alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto 
právo osoby v poradí uvedenom v čl. 10 ods. 3 týchto VPP ŽP. 

7. Osoba, ktorej vzniklo smrťou poisteného právo na plnenie, 
toto právo nenadobudne, ak spôsobila poistenému smrť 
úmyselným trestným činom. 

8. Union má právo znížiť poistné plnenie až o jednu polovicu, ak 
zomrie poistený následkom požitia alkoholu,  návykových  
alebo toxických látok. 

Článok 18 

Poistenie pre prípad dožitia 

1. Poistná udalosť v poistení pre prípad dožitia nastane, ak sa 
poistený dožije veku alebo výročného dňa alebo konca 
poistnej doby dojednaných v poistnej zmluve.  

2. Union je v prípade vzniku poistnej udalosti povinný vyplatiť 
poistenému poistnú sumu pre prípad dožitia, pokiaľ nie je v 
poistnej zmluve dojednaná iná forma poistného plnenia. 

Článok 19 

1. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj poistenie pre 
prípad vzniku inej náhodnej udalosti, bližšie určenej 
príslušnými poistnými podmienkami a zvláštnymi 
dojednaniami. 

2. Poistník a Union môžu v jednej poistnej zmluve 
uzavrieť životné poistenie pre prípad vzniku viacerých 
poistných udalostí. 

Tretia časť 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 20 

1. Od ustanovení týchto všeobecných poistných 
podmienok sa možno v poistnej zmluve a v osobitných 
dojednaniach odchýliť s výnimkou čl. 1, 3, 4, 5, 6, 15 a 
20. 

2. Pre doručovanie písomností platí, že povinnosť doručiť 
písomnosť je splnená dňom, keď ju adresát prevezme, 
odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila 
odosielajúcej strane ako nedoručenú. Písomnosti sa 
doručujú na adresu osoby, ktorej je písomnosť 
doručovaná, uvedenú v poistnej zmluve. 

3. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy rozhoduje 
príslušný súd v Slovenskej republike. 

4. Pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto poistnej zmluvy 
platia právne predpisy platné v Slovenskej republike. 

 

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie 
boli schválené predstavenstvom Union poisťovne, a.s. dňa 
xx.xx.2009 (zápisnica č.xx bod xx) a nadobúdajú účinnosť 
dňom 1.1.2009. 
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