
 

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPOSOBENÚ 
PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA – 901, 911, 921 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „Union“), akciová spoločnosť 

2. Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika  

3. Sídlo poisťovateľa: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 

 

1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt):  
        Povinné zmluvné poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.  
 
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä: 
        Predmet a rozsah poistenia je uvedený v Článok 3 VPP PZP/0909: 
        Poistený má právo, aby Union za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu  

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení (ďalej len "Škoda na zdraví"),  
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,  
c) ušlého zisku,  
d) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písm. a) až d), ak Union 

nesplnil povinnosti uvedené v čl. 9 ods. 1 písm. d), alebo Union neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo 
neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie (body b) až d) ďalej len "Škoda na majetku").  

 
3. Poistné krytie: 

Union Vám ponúka na výber z dvoch balíkov Optimum a Excellent.  

Balík               škoda na zdraví                            škoda na majetku 

Optimum         3000 000 EUR                               3000 000 EUR 

Excellent         5000 000 EUR                               5000 000 EUR 

Dojednané poistné krytie (balík) je vyznačené v poistnej zmluve v časti POISTNÉ KRYTIE/POISTNÁ SUMA. 
 
4. Územná platnosť: 
       Územná platnosť  poistenia je na celom území Slovenskej republiky a členských štátov uvedených na medzinárodnej       

automobilovej poisťovacej karte (tzv. Zelená karta). 
 
5. Ďalšie služby a výhody plynúce z tohto poistenia: 

Union Vám v prípade asistenčnej udalosti poskytne asistenčné služby pre motorové vozidlá do 3,5 t v zmysle 
dojednaného balíka prostredníctvom sesterskej spoločnosti EUROCROSS. V prípade poistnej udalosti volajte z územia 
SR 0850 111 211 zo zahraničia +421 2 20811811. 

 
6. Maximálna výška výplaty za poistné plnenie: 

Maximálny limit poistného plnenia je uvedený v poistnej zmluve v časti POISTNÉ KRYTIE / POISTNÁ SUMA. Limit tvorí 
maximálnu hranicu poistného plnenia na jednu poistnú udalosť. 
Balík               škoda na zdraví                            škoda na majetku 
Optimum         3000 000 EUR                               3000 000 EUR 
Excellent         5000 000 EUR                               5000 000 EUR 

 
 
  



 

7. Neposkytnutie poistného plnenia: 
Výluky z poistenia sú uvedené v poistných podmienkach VPP PZP/0909 čl. 4 alebo musia byť uvedené v poistnej 
zmluve v časti Doplňujúce údaje. 

  
8. Zníženie poistného plnenia: 

Union má právo znížiť poistné plnenie podľa čl 9 bod 6 VPP PZP /0909, alebo musia byť uvedené v poistnej zmluve 
v časti Doplňujúce údaje. 

 
9. Právo Unionu na primeranú náhradu vyplatených súm až do výšky vyplateného poistného plnenia: 

Union má právo na primeranú náhradu poistného plnenia v zmysle čl. 11 VPP PZP0909. 
 
10. Podieľanie sa poisteného na každej poistnej udalosti: 

Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti. Prípadne je možné dojednať po vzájomnej dohode spoluúčasť v zmysle 
VPP PZP/0909,  Článok 13. 

 
11. Práva Unionu v prípade porušenia povinností poisteného: 

V zmysle čl. 9 VPPPZP/0909 má Union právo, poistné plnenie úplne alebo sčasti odmietnuť v prípade nesplnenia 
povinnosti zo strany poistníka a poisteného. 
 

12. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného:  
V prípade neuhradenia poistného alebo jeho splátky bude Union postupovať podľa VPP PZP / 0909,  Článok 5 ods. 
5. 
Poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti. V prípade platenia 
poistného v splátkach sa za deň splatnosti poistného pova¬žuje deň splatnosti poslednej splátky v poistnom období. 
Poistenie zanikne uplynutím jedno¬mesačnej lehoty od splatnosti nezaplateného poistného. 

 
13. Podmienky zániku poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy:  

Poistná zmluva môže zaniknúť: 
• podľa § 800, až 803 Občianskeho zákonníka, a to: 
- § 800 – doručením výpovede najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia alebo výpoveďou do dvoch 
mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, 
- § 801 – nezaplatením poistného, 
- § 802 – pri vedomom porušení povinnosti alebo vedomom poskytnutí nepravdivých údajov, 
- § 803 – ak po poistnej udalosti dôvod ďalšieho poistenia zanikol, 
• podľa podmienok uvedených v poistných podmienkach  (čl. 5 VPP PZP/0909),  
• podľa podmienok dohodnutých v poistnej zmluve v časti Zvláštne dojednania,  
• uplynutím poistnej doby určitej, 
• dohodou oboch zmluvných strán. 

14. Možnosť uskutočnenia jednostranných zmien Unionom:   

       Union má právo jednostranne upraviť výšku poistného v zmysle čl. 7 bod 8 VPPPZP/0909. 

15. Spôsob vybavovania sťažností:  

Sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb Unionu sa podávajú písomnou formou na ktoromkoľvek jej pracovisku.  O 
výsledku vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia 
sťažnosti. Ak vybavenie sťažnosti bude trvať dlhšie, ako je uvedené v predchádzajúcej vete, bude o tejto 
skutočnosti osoba podávajúca sťažnosť písomne informovaná. 

 
Upozornenie poistníka 
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia 
poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji 
alebo sprostredkovaní poistných produktov. 
 

Klient svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný tento formulár. 
 

         dátum                       podpis 
 


