
Verejný prísľub 

 
 
Union poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO 31 322 051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
č. 383/B (ďalej “Union poisťovňa”) 
 
týmto vydáva v súlade s § 850 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov tento verejný prísľub. 
 
 
 
 
Pre poistné zmluvy životného poistenia UniRisk, Individuálneho zdravotného poistenia Zdravie 
Maxi a Poistenie ušlého zárobku, ktoré boli uzatvorené odo dňa 14.04.2020 do 30.6.2020, sa v 
súvislosti s diagnostikovaním ochorenia COVID-19 upravuje nasledujúce: 
 
 

1) ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie, resp. pripoistenie, z ktorého je krytá 
kompenzácia za hospitalizáciu v dôsledku  choroby, skracuje sa čakacia doba z 90 dní 
na 21 dní, za podmienky, že dôvodom hospitalizácie je ochorenie COVID-19. 
 
2) ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie, resp. pripoistenie, z ktorého je krytá 
kompenzácia za pracovnú neschopnosť, skracuje sa čakacia doba z 90 dní na 21 dní, 
za podmienky, že pracovná neschopnosť nastala z dôvodu ochorenia COVID-19. 
 
To neplatí, ak dôvodom pracovnej neschopnosti sú karanténne opatrenia bez 
diagnostikovania ochorenia - dg. MKCH U07.2 (Podozrenie z infekcie COVID-19). 
 
3) ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie, resp. pripoistenie, z ktorého je krytá 
kompenzácia za chirurgický zákrok, Union poisťovňa poskytne poistné plnenie vo výške 
5% z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve, ak poistený v súvislosti s 
diagnostikovaným ochorením COVID-19 podstúpil umelú pľúcnu ventiláciu (UPV) do 
jedného roka od začiatku poistenia. Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia je, že 
ochorenie COVID-19 bolo poistenému diagnostikované počas  poistnej doby  a po uplynutí 
čakacej doby 21 dní. Poistený je povinný preukázať absolvovanie UPV príslušnou  
lekárskou  dokumentáciou. 

 
 
 
Union poisťovňa bude poistné udalosti posudzovať v súlade s poistnou zmluvou, príslušnými 
poistnými podmienkami, osobitnými dojednaniami a zvláštnymi dojednaniami, ktoré sa na danú 
poistnú zmluvu vzťahujú a týmto verejným prísľubom. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 14.4.2020 
        

            Mgr. Michal Špaňár, MBA 

            predseda predstavenstva 

            Union poisťovňa, a.s. 
 


