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Ako sa prihlásiť do online pobočky  
a aké sú možnosti zmeny autorizácie  

(spôsob prihlasovania)?



Ako sa prihlásiť do online pobočky?
Z úvodnej stránky www.union.sk sa dostanete 

do online pobočky kliknutím na tlačidlo „Online pobočka.
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Prvotná voľba autorizácie  
(nastavenie spôsobu prihlasovania do online pobočky)

K prihláseniu použijete identifikačné číslo (IČP), ktoré máte uvedené na preukaze 
poistenca v tvare 2700XX1234 a heslo, ktoré ste zadávali pri registrácii (po prihlásení je 
možné heslo zmeniť).

Pri prvom prihlásení vám portál ponúkne možnosť, akým spôsobom sa chcete  
v budúcnosti autorizovať. Môžete naďalej používať PIN kód alebo na autorizovanie 
použijete SMS notifikáciu (1.). Pri SMS notifikácii zadáte svoje telefónne číslo (2.)  
a vyžiadate si SMS kód (3.), ktorý prepíšete (4.) a potvrdíte (5.) spôsob autorizácie pre 
budúce prihlásenie. 
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Prihlásenie pomocou PIN kódu

Ak máte zvolený spôsob autorizácie pomocou PIN kódu, stačí zadať PIN kód (1.) 
a prihlásiť sa (2.), prípadne môžete zmeniť spôsob prihlásenia na SMS notifikáciu (3.).

1.

1. 2.

2.

3.

Prihlásenie cez SMS notifikáciu
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Ak máte zvolený spôsob autorizácie cez SMS notifikáciu, vyžiadate si SMS kód (1.), 
ktorý prepíšete do pola „Zadajte SMS kód” (2.). SMS kód obdržíte na vaše telefónne 
číslo (zobrazené číslo nad bodom 1.). Po prepísaní SMS kódu sa môžete prihlásiť (3.),  
prípadne sa môžete prihlásiť pomocou PIN kódu (4.). V prípade potreby môžete 
telefónne číslo zmeniť v užívateľských nastaveniach po prihlásení do online pobočky, 
postup nájdete tu



Ako zmeniť spôsob prihlasovania a aktualizovať  
užívateľské nastavenia

Po úspešnom prihlásení si v užívateľských nastaveniach môžete zmeniť heslo (1.), 
e-mail (2.), telefónne číslo (3.) a spôsob autorizácie (4.), ktorý chcete použiť pri 
ďalšom prihlásení. Pri zmene autorizácie z PIN kódu na SMS notifikáciu musíte mať 
zadané aktuálne telefónne číslo (3.) a vyžiadať si overovací SMS kód, ktorý prepíšete  
do vyznačeného pola (4.).
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