
 
 

Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach 
uzatváranej poistnej zmluvy  

POISTENIE ONLIA – Šikovné poistenie pre vodiča 
 
 
 

Upozornenie 
                                                                                          
Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona 
č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení 
povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. 
Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi 
vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy. 

 
Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje  

 
 
1. Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: Union poisťovňa, a.s. (ďalej len 

„poisťovateľ“), akciová spoločnosť   
2. Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika  
3. Sídlo poisťovateľa: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  
4. Telefónne číslo: 0800 400 400 
5. E-mailová adresa: info@onlia.sk    
6. IČO: 31 322 051 
7. Webové sídlo: www.onlia.sk 
 

Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky 
 
 
1. Názov poistného produktu:   

Šikovné poistenie pre vodiča 
  

 
2. Popis poistného produktu: 

 
a) Popis poistenia  alebo súboru poistení, ktoré sú pevnou súčasťou poistného produktu  

a ak bude poistná zmluva dojednaná, budú v nej zahrnuté:  
            Predmet poistenia je uvedený v poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných          
            podmienkach poistenia Onlia a jednotlivých osobitných dojednaniach. Podľa  
            jednotlivých rizík dojednaných v poistnej zmluve je predmetom poistenia  
            nasledovné: 
 v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je to 

zákonom uložená zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla uvedeného v 
poistnej zmluve a za ktorú zodpovedá poistený,  

 v  poistení pre prípady:  

 poškodenia, zničenia alebo straty vozidla spôsobeného živelnou udalosťou.   
 odcudzenia vozidla,   
 poškodenia alebo zničenia vozidla,   
 doplnkových asistenčných služieb,  
je predmetom poistenia vozidlo uvedené v poistnej zmluve,  

 v doplnkovom poistení skla je predmetom poistenia predné sklo, zadné sklo a bočné 
sklá poisteného vozidla,   

 v doplnkovom poistení úrazového poistenia osôb prepravovaných vo vozidle sa poistenie 
vzťahuje na vodiča alebo celú posádku vozidla podľa poistnej zmluvy a čl. 2 Osobitných 



dojednaniach pre doplnkové úrazové poistenie osôb prepravovaných vo vozidle,   
 v doplnkovom cestovnom poistení sú predmetom nevyhnutné liečebné náklady   

v dôsledku, smrti, choroby alebo úrazu v zahraničí podľa čl. 2 Osobitných dojednaní pre 
doplnkové cestovné poistenie,   

 v doplnkovom poistení batožiny vo vozidle je poistená batožina a cestovné doklady 
podľa čl. 2 Osobitných dojednaní pre doplnkové poistenie batožiny  vo  vozidle.  
 

b) Všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období: 
Poistná doba je doba, na ktorú je poistenie dojednané. Poistenie sa uzaviera na 
dobu neurčitú, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak. Začiatok poistenia je 
uvedený v poistnej zmluve. 
 
Prvé poistné obdobie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok 
poistenia a každé ďalšie poistné obdobie začína vždy v deň, ktorý je číselným 
označením dňa a mesiaca zhodny s dňom začiatku poistenia. Koniec poistného 
obdobia je deň, ktorý je číselným označenením dňa a mesiaca zhodný s dňom 
začiatku poistenia. 

                  
c) Poisténé riziká:  

Poistený má nárok, aby poisťovateľ za neho neho nahradil poškodenému uplatnené a 
preukazateľné nároky na úhradu:   

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení 
b) škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, 
c) úšlého zisku 
d) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov 

podľa písm. a) až d)  
e) poškodenie, zničenie alebo stratu vozidla v dôsledku živelnej udalosti,   
f) odcudzenie vozidla,  
g) poškodenie alebo zničenie vozidla.   
Okrem toho je možné vybrať si aj doplnkové riziká: 

 poškodenia alebo zničenia skla,   
 asistenčné služby k vozidlu,   
 smrť  v dôsledku úrazu pre vodiča alebo aj osoby prepravované vo vozidle,  
 trvalé následky v dôsledku úrazu pre vodiča alebo aj osoby prepravované vo 

vozidle,   
 liečebné náklady a asistenčné služby v zahraničí pre vodiča alebo jeho 

manželku/manžela a nezaopatrené deti,   
 poškodenie, zničenia, odcudzenie alebo stratu batožiny a osobných 

dokladov prepravovaných osôb vo vozidle.  
 

d) Všeobecná charakteristika poistného plnenia:  
Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho uhradil poškodenému uplatnené a 
preukázané nároky na náhradu, v prípade povinného zmluvného poistenia zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poisťovateľ uhradí oprávnenej 
osobe poistné plnenie v súlade s ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných poistných 
podmienok a príslušných osobitných dojednaní podľa typu poistenia. 
  

3.   Spôsob určenia výšky poistného plnenia: 
 

       Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty vozidla spôsobeného živelnou  
       udalosťou:  
  

Poistenie sa vzťahuje na vozidlo pre prípad jeho poškodenia, zničenia alebo straty  
v dôsledku  

 priameho pôsobenia blesku,   
 zosuvu kamenia, zrútenia skál, zosuvu pôdy, lavíny, tlaku snehu,   
 krupobitia,   
 povodne alebo záplavy,  



 víchrice (rýchlosť vetra vyššia než 75 km/h),   
 zemetrasenia,  
 pádu alebo nárazu predmetov na vozidlo alebo proti vozidlu,   
 požiaru alebo výbuchu.  

Ak nastala poistná udalosť, poskytne poisťovateľ poistenému poistné plnenie,   

maximálne  však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve. Poisťovateľ  

od poistného plnenia odpočíta spoluúčasť. 

 
      Poistenie pre prípad odcudzenia vozidla   
      Ak nastala poistná udalosť, poskytne poisťovateľ poistenému poistné plnenie,   

      maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve. Poisťovateľ  

      od poistného plnenia odpočíta spoluúčasť.  Poistné plnenie sa určí nasledujúcim    

      spôsobom:      

      Poistné plnenie pri odcudzení vozidla:    
 Pokiaľ nebolo vozidlo a/alebo štandardná alebo doplnková výbava nájdená po 

ohlásení jeho odcudzenia v lehotách, ktoré sú stanovené pre orgány činné v 

trestnom konaní, určuje sa výška poistného plnenia zo všeobecnej hodnoty vozidla v 

čase poistnej udalosti.   
   Poistné plnenie v prípade vrátenia odcudzeného vozidla:   

Poistený je povinný do 3 pracovných dní od oznámenia o nájdení alebo od 

vrátenia odcudzeného vozidla túto skutočnosť oznámiť poisťovateľovi.  

Poistený je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť poisťovateľovi celé poistné 

plnenie v prípade, ak už bolo poistné plnenie vyplatené, alebo uzatvoriť s 

poisťovateľom dohodu o prevode vlastníckych práv k vozidlu s úradne overeným 

podpisom poisteného. V prípade uzatvorenia takejto dohody s poisťovateľom je 

poistený oprávnený ponechať si celé poistné plnenie.  

Ak poistné plnenie nebolo ešte vyplatené, nevzniká poistenému nárok na poistné 
plnenie.  

    Poistenie  pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla:   
1. Ak nastala poistná udalosť, poskytne poisťovateľ poistenému poistné plnenie,   ktorého 

výška sa určí v závislosti od rozsahu poškodenia vozidla (jeho štandardnej výbavy a 

doplnkovej výbavy), maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej 

zmluve. Poisťovateľ od poistného plnenia odpočíta spoluúčasť.  

2. Poistné plnenie sa určí nasledujúcim spôsobom:   
a. Poistné plnenie pri zničení vozidla   

Výšku poistného plnenia pri zničení vozidla určí poisťovateľ tak, že od šeobecnej 

hodnoty vozidla v čase vzniku škodovej udalosti odpočíta cenu zvyškov určenú 

poisťovateľom, t.j. použiteľných náhradných dielov a doplnkovej výbavy ako 

celku. Zvyšky zostávajú vo vlastníctve poisteného.  

b. Poistné plnenie v prípade, ak vozidlo nebolo zničené, a oprava bola vykonaná v servise   
Ak je oprava poškodeného vozidla ekonomicky účelná, t.j. ak náklady na opravu 

nepresiahnu 85 % všeobecnej hodnoty vozidla, uhradí poisťovateľ náklady na opravu 

podľa predložených faktúr za opravu vozidla, po zohľadnení platných cenníkov prác 

a pracovných pozícií odporučených výrobcom vozidla a po odpočítaní spoluúčasti.  

c. Poistné plnenie v prípade, ak vozidlo nebolo zničené, a oprava bola vykonaná 

svojpomocne (plnenie rozpočtom)  
V prípade plnenia rozpočtom, poisťovateľ poskytne poistné plnenie s cenou normohodiny 

práce vo výške 20 EUR a cenou náhradných dielov vo výške 80 % z ceny náhradných 

dielov určenej podľa kalkulačného programu používaného poisťovateľom (od spoločnosti 

DAT CZECH & SLOVAK s.r.o., Haanova 12C, 851 04 Bratislava).    
3. Pokiaľ disky z ľahkej zliatiny neboli pri vstupe do poistenia namontované na vozidle a ich 

vlastníctvo nebolo preukázané dokladom o nadobudnutí, je hornou hranicou poistného 

plnenia za jeden kus disku z ľahkej zliatiny suma 50 EUR.  

 



       Doplnkové poistenie skla:   
1. Poistenie sa vzťahuje na sklo čelného a zadného okna vozidla a sklá bočných okien vozidla 

pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Ak nastala poistná udalosť, poskytne poisťovateľ 
poistenému poistné plnenie, ktorého výška sa určí v závislosti od  rozsahu poškodenia skla 
vozidla, maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.  

2. Poistné plnenie sa určí nasledujúcim spôsobom: 
a) V prípade škody na skle vozidla v takom rozsahu, že je možná jeho oprava, vyplatí 

poisťovateľ sumu, ktorá zodpovedá skutočne vynaloženým primeraným nákladom na 
opravu poškodeného skla.   

b) V prípade zničenia sklavozidla alebo jeho poškodenia v rozsahu, kedy nie je možná jeho 
oprava,poisťovateľ vyplatí sumu zodpovedajúcu skutočne vynaloženým primeraným 
nákladom na výmenu skla vozidla. 

  
        Doplnkové poistenie asistenčných služieb  

Nejedná sa o poistné plnenie, ide o poskytnutie pomoci v prípade:  
 havárie s vozidlom,   
 pri odcudzení vozidla   
 pri poruche vozidla   
 ostatné služby (pomoc pri strate kľúčov, zámene paliva, defekte, lekárskej starostlivosti  

po havárii alebo finančnej tiesni) 
        
       Doplnkové úrazové poistenie osôb prepravovaných vo vozidle:   
1. Poistenie sa vzťahuje na osobu (vodiča alebo vodiča a osoby prepravované vo vozidle) pre 

prípad ich smrti v dôsledku úrazu alebo trvalých následkov úrazu počas prepravy vozidlom. 
Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie trvalých následkov úrazu, vyplatí poisťovateľ 
poistenému poistné plnenie vo výške určenej podľa tohto odseku: 
a) Trvalé následky úrazu sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku (365 dní) odo dňa úrazu. 

Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých 
následkov. Rozsah trvalých následkov určí poisťovateľ v spolupráci s lekárom určeným 
poisťovateľom, podľa Oceňovacích tabuliek pre trvalé následky úrazu, do ktorých ma 
poistený právo u poisťovateľa 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 percentách. 

b) V prípade, že úraz zanechá viac druhov trvalých následkov, celkový rozsah trvalých 
následkov sa určí súčtom rozsahov pre jednotlivé druhy trvalých následkov, maximálne 
však do výšky 100%. 

2. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu vyplatí 
poisťovateľ oprávnenej osobe poistnú sumu pre prípad smrti v dôsledku úrazu. 

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

  
      Doplnkové cestovné poistenie:  
      Oprávnenou osobou pre poskytnutie poistného plnenia je poistený, poskytovateľ    
      zdravotníckej starostlivosti alebo iná osoba, ktorá náklady podľa čl. 2  OD CP  
      preukázateľne vynaložila.Poistné plnenie vyplatí poisťovateľ v mene platnej na území  
      pobytu, resp. sídla príjemcu platby. 
 
   

Doplnkové poistenie batožiny vo vozidle  
       Poistné plnenie pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate batožiny sa určí nasledujúcim    
       spôsobom: 

a) Poistné plnenie pri poškodení batožiny 

V prípade poškodenia batožiny vyplatí poisťovateľ poistenému sumu zodpovedajúcu 
primeraným nákladom, ktoré je treba vynaložiť na opravu batožiny, zníženú o časť 
zodpovedajúcu stupňu opotrebovania alebo inému znehodnoteniu poškodenej veci z doby 



pred poistnou udalosťou a ďalej zníženú o cenu použiteľných zvyškov nahradzovaných 
častí poškodenej batožiny.  

b) Poistné plneniepri zničení, odcudzení alebo strate batožiny 
Ak batožina bola zničená, stratená alebo odcudzená, poisťovateľ vyplatí poistenému 

sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na znovunadobudnutie batožiny tej istej 

značky, toho istého modelu, typu, prevedenia, alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na 

výrobu batožiny rovnakého druhu a kvality v novom stave (platí nižšia zo súm), zníženú o 

časť zodpovedajúcu stupňu opotrebovania alebo inému znehodnoteniu batožiny z doby 

pred poistnou udalosťou a ďalej zníženú o cenu použiteľných zvyškov zničenej batožiny 

(časová cena batožiny). 

c) Poistné plnenie v prípade vrátenia odcudzenej batožiny 
poistený je povinný vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie po odpočítaní primeraných 
nákladov na opravu nájdenej batožiny, ak boli potrebné na odstránenie poškodení, 
ktoré vznikli v čase, keď bol zbavený možnosti batožinu  opatrovať, najmenej však 
poisťovateľovi vrátiť to, čo by dostal pri predaji poškodenej batožiny. 

          Poistné plnenie pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate osobných dokladov sa určí  
          nasledujúcim spôsobom: 

d) Ak došlo k poistnej udalosti na území Slovenskej republiky, uhradí poisťovateľ poistenému 
nevyhnutné náklady na zaobstaranie nových osobných dokladov.  

e) Ak došlo k poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky a bez týchto dokladov 
ďalej nie je možné pokračovať v ceste a pobyte alebo nie je možný návrat naspäť na 
územie Slovenskej republiky, uhradí poisťovateľ poistenému nevyhnutné náklady na 
zaobstaranie náhradných osobných dokladov v zahraničí a náklady na dopravu poisteného 
do miesta najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej republiky, alebo zastupiteľstva podľa 
štátneho občianstva poisteného, ktoré poistenému vystaví náhradný osobný doklad, 
a z miesta najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej republiky, alebo zastupiteľstva podľa 
štátneho občianstva poisteného, ktoré poistenému vystavilo náhradný osobný doklad, 
naspäť do ubytovacieho zariadenia.  

 
      Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového   
      vozidla:    

 škoda na zdraví a nákladov pri usmrtení,  

 škoda vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,  

 ušlý zisk,   
 účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením.   


4. Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, 

alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť:   
           Výluky z poistení sú uvedené v príslušných osobitných dojednaniach nasledovne: 
 

a) Poistenie pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla (čl. 4 Osobitných dojednaní pre povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla),   

b) Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty vozidla spôsobeného živelnou 
udalosťou (čl. 7 Osobitných dojednaní pre poistenie pre prípad poškodenia, zničenia 
alebo straty vozidla spôsobeného živelnou udalosťou),   

c) Poistenie pre prípad odcudzenia vozidla (čl. 7 Osobitných dojednaní pre poistenie 
pre prípad odcudzenia vozidla),   

d) Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla (čl. 8 Osobitných dojednaní pre 
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla),   

e) Doplnkové poistenie skla (čl. 5 Osobitných dojednaní pre doplnkové poistenie skla),   
f) Doplnkové poistenie asistenčných služieb (čl. 5 Osobitných dojednaní pre 

doplnkové poistenie asistenčných služieb),   
g) Doplnkové úrazové poistenie osôb prepravovaných vo vozidle (čl. 10 Osobitných 

dojednaní pre doplnkové úrazové poistenie osôb prepravovaných vo vozidle),   



h) Doplnkové cestovné poistenie (čl. 9 Osobitných dojednaní pre doplnkové cestovné 
poistenie),   

i) Doplnkové poistenie batožiny vo vozidle (čl. 5 Osobitných dojednaní pre 
doplnkové poistenie batožiny vo vozidle).  

 
 Zníženie poistného plnenia:  
Povinnosti poistníka a poisteného sú uvedené v čl. 11 Všeobecných poistných podmienok 
poistenia Onlia a zároveň v jednotlivých osobitných dojednaniach nasledovne:  
a) Poistenie pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla (čl. 7 Osobitných dojednaní pre povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla),   

b) Poistenie pre prípad odcudzenia vozidla (čl. 8 Osobitných dojednaní pre poistenie 
pre prípad odcudzenia vozidla),   

c) Doplnkové poistenie asistenčných služieb (čl. 6 Osobitných dojednaní pre 
doplnkové poistenie asistenčných služiebi),   

d) Doplnkové úrazové poistenie osôb prepravovaných vo vozidle (čl. 6 
Osobitných dojednaní pre doplnkové úrazové poistenie osôb prepravovaných 
vo vozidle),   

e) Doplnkové cestovné poistenie (čl. 7 Osobitných dojednaní pre doplnkové cestovné 
poistenie),   

f) Doplnkové poistenie batožiny vo vozidle (čl. 6 Osobitných dojednaní pre 
doplnkové poistenie batožiny vo vozidle).  

 
Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie v prípade nesplnenia povinnosti zo strany 
poistníka a poisteného v zmysle nasledovného:  
a) Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty vozidla spôsobeného živelnou 

udalosťou (čl. 6 Osobitných dojednaní pre poistenie pre prípad poškodenia, zničenia 
alebo straty vozidla spôsobeného živelnou udalosťou),   

b) Poistenie pre prípad odcudzenia vozidla (čl. 6 Osobitných dojednaní pre poistenie 
pre prípad odcudzenia vozidla),   

c) Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla (čl. 8 Osobitných dojednaní pre 
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla),   

d) Doplnkové poistenie batožiny vo vozidle (čl. 8 Osobitných dojednaní pre 
doplnkové poistenie batožiny vo vozidle).  

  
 
 

5. Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o   
           dôsledkoch nezaplatenia poistného: 

 
Poistná zmluva sa ruší od počiatku, pokiaľ poistník nezaplatí poisťovateľovi prvé poistné 
(prvé ročné poistné / prvú splátku) v lehote určenej v návrhu poistnej zmluvy. Poisťovateľ v 
tomto prípade nemá nárok na poistné a poistený nemá nárok na poistné plnenie.  
Poistná zmluva môže zaniknúť v prípade, ak sa poistník dostane do omeškania s platením 
poistného a to spôsobom ako je uvedené v čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecných poistných 
podmienok poistenia Onlia. 

 
 

6. Spôsoby  zániku poistnej zmluvy: 
 

Poistná zmluva môže zaniknúť podľa podmienok uvedených v čl. 6 Všeobecných poistných 
podmienok poistenia Onlia: 
a. z dôvodov uvedených v poistnej zmluve,   
b. odstúpením od poistnej zmluvy zo strany poistníka v lehote 14 kalendárnych dní od 

uzavretia poistnej zmluvy, pričom oznámenie o odstúpení je potrebné odoslať najneskôr 

v posledný deň uvedenej lehoty,  

c. uplynutím osemdennej výpovednej lehoty, ak poistník alebo poisťovateľ vypovie 

poistnú zmluvu do 2 mesiacov od jej uzavretia. Výpovedná lehota začína plynúť 



prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej strane,  

d. výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď musí byť daná aspoň 6 týždňov pred 

jeho uplynutím,  

e. výpoveďou poistníka alebo poisťovateľa po každej škodovej udalosti, a to najneskôr do 

jedného mesiaca od oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. Výpovedná 

lehota je jeden mesiac,  

f. nezaplatením poistného:   
i. ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov od dátumu 

jeho splatnosti. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, lehota na zánik 

poistenia sa počíta od dátumu splatnosti poslednej splátky poistného v prvom 

poistnom období;  
ii. ak poistné za druhé a nasledujúce poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca 

odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené 

pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistná 

zmluva zanikne v prípade nezaplatenia poistného alebo jeho časti. Poisťovateľ je 

povinný výzvu zaslať poistníkovi do jedného mesiaca od splatnosti poistného, pri 

splátkach do jedného mesiaca od dátumu splatnosti poslednej splátky poistného v 

poistnom období.   
g. dohodou zmluvných strán,   
h. zápisom prevodu držby vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,   
i. zánikom vozidla,   
j. vyradením vozidla z evidencie vozidiel,   
k. prijatím oznámenia o odcudzení vozidla príslušným orgánom,   
l. vyradením vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,   

m. zmenou nájomcu, ak je na vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej 
veci,   

n. smrťou poistníka.  
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 poistnej zmluve v časti Automatický zánik poistnej    
        zmluvy alebo jednotlivého poistného krytia   

 
 

7. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi 
vykonávať zmeny poistnej zmluvy podľa platných právnych predpisov bez súhlasu 
druhej strany:  

 
Poisťovateľ má právo jednostranne zmeniť výšku poistného v týchto prípadoch:  
a) v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie poistného.   
b) V závislosti od predchádzajúceho škodového priebehu, pri povinnom zmluvnom 

poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla a pri poistení pre 
prípad poškodenia alebo zničenia vozidla,   

c) ak sa ukáže ako nepravdivý údaj o počte škodových udalostí, ktoré uvedie poistník pri 
uzatváraní povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou vozidla alebo pri uzatváraní poistenia pre prípad poškodenia alebo 
zničenia vozidla.  

 
 
 
 
 
 
 



8. Ďalšie výhody, ktoré môžú byť v poistnej zmluve dohodnuté:  

 
V doplnkovom cestovnom poistení a v doplnkovom poistení asistenčných služieb je v prípade 
poistnej udalosti k dispozícii medzinárodná asistenčná spoločnosť EuroCross Assistance 
Czech Republic, s.r.o. 24 hodín a 7 dní v týždni.  
Žiadosť o zmenu poistnej zmluvy je postačujúce zaslať elektronicky e-mailom na adresu 
info@onlia.sk alebo je možné o ňu požiadať telefonicky na 0800 400 400.  
Poistený uzatvára jednu poistnú zmluvu pre všetky poistenia. 

 

 
 
     Iné dôležité informácie 
 

1. Spôsob vybavovania sťažností: 
Sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb poisťovateľa je možné podať niektorým z 
nasledujúcich spôsobov: 

 písomne na adresu: Union poisťovňa, a.s., úsek právny a compliance odbor, Bajkalská 
29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, 

 osobne- na ktoromkoľvek kontaktnom mieste spoločnosti,  

 elektronicky (e-mailom)- na adresu spoločnosti info@onlia.sk alebo union@union.sk,  

 elektronicky- prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovom sídle 
spoločnosti (www.union.sk). 

O výsledku spracovania sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná písomne do 
30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. V odôvodnených prípadoch, je možné lehotu na 
prešetrenie a vybavenie sťažností predĺžiť, nie však na viac ako 60 kalendárnych dní, o 
dôvodoch neskoršieho vybavenia sťažností  bude osoba podávajúca sťažnosť písomne 
informovaná.Viac informácií o spôsobe vybavovania sťažností je uvedený na 
https://www.union.sk/kontaktny-formular. 
 

2. Informácia o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu: 
Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy rozhoduje príslušný súd v Slovenskej republike. 

Príjmy poisťovateľa, poisteného a oprávnených osôb z poistnej zmluvy podliehajú zdaneniu v 

zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ustanovuje, ktoré 

plnenia z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov a iné daňové náležitosti týkajúce sa 

poistenia 

3. Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa: 
Správa o finančnom stave poisťovateľa je zverejňovaná na webovej stránke poisťovateľa 
www.union.sk/O nás /Union poisťovňa, a.s./Výročné správy. 
 

 

http://www.union.sk/

