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Všeobecné podmienky pre poskytovanie a využívanie 
Mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne, a.s. 

 

Článok I  

Úvodné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné podmienky (ďalej aj ako „VP“) upravujú 
vzťahy a z nich vyplývajúce práva a povinnosti medzi 
spoločnosťou Union zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom 
Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sa, vložka č. 3832/B, IČO: 36284831 (ďalej aj ako 
„Union ZP“), ako poskytovateľom Mobilnej aplikácie 
Union zdravotnej poisťovne (ďalej len „Aplikácia“) 
a Užívateľom v súvislosti s používaním Aplikácie.  

2. Aplikácia je on-line aplikáciou používanou v smartfóne 
Užívateľa (pre platformy iOS a Android), ktorá umožňuje 
jej užívateľom za podmienok stanovených týmito VP 
využívať jej funkcionality popísané v čl. III. 

3. Užívateľ je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je 
alebo v minulosti bola poistencom Union ZP a ktorá sa 
registrovala do Aplikácie procesom popísaným nižšie 
a aktivovala si tak prístup do svojho účtu v Aplikácií. 
Užívateľ je aj osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a nie je 
poistencom Union ZP v prípade, ak je zákonným 
zástupcom poistenca Union ZP.  

4. Neautorizovaná zóna je prístup do Aplikácie osobám 
bez potreby prihlásenia alebo registrácie.  
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Článok II 

Registrácia a prihlásenie do Aplikácie 

1. Aplikáciu môže používať len osoba, ktorá vyjadrila 
súhlas s týmito VP.  

2. Registrácia Užívateľa, ktorý nemá aktívne konto 
v Online pobočke Union ZP je podmienkou využívania 
Aplikácie. Užívateľ sa registruje prostredníctvom svojho 
identifikačného čísla poistenca (IČP). Následne je 
registrácia overená  

a)  prostredníctvom sms aktivačného kódu, ktorý je 
zaslaný na telefónne číslo evidované pre Užívateľa 
v informačnom systéme Union ZP 
a prostredníctvom kontrolných otázok slúžiacich na 
autentifikáciu Užívateľa a jeho poistného vzťahu. 
Pokiaľ Union ZP neeviduje vo svojom informačnom 
systéme telefónne číslo Užívateľa, resp. telefónne 
číslo je nesprávne, je potrebné obrátiť sa na call 
centrum Union ZP alebo jedno z klientskych 
pracovísk Union ZP, alebo 

b)  prostredníctvom unikátneho aktivačného kódu, 
ktorý Užívateľ obdržal listom. 

3. Pokiaľ má Užívateľ aktívne konto v Online pobočke 
Union ZP 
(https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka/welcome), 
registrácia podľa predchádzajúcich bodov nie je 
potrebná. Užívateľ sa do Aplikácie prihlasuje pomocou 
platných prihlasovacích údajov, ktoré využíva pre 
prihlásenie do Online pobočky Union ZP.  
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4. Užívateľ, ktorý je zákonný zástupca poistenca Union ZP 
mladšieho ako 18 rokov môže Aplikáciu používať len za 
predpokladu predchádzajúcej aktivácie konta dieťaťa 
v Online pobočke Union ZP. Tento užívateľ sa do 
Aplikácie následne prihlasuje pomocou platných 
prihlasovacích údajov dieťaťa (poistenca Union ZP 
mladšieho ako 18 rokov), ktoré využíva pre prihlásenie 
do Online pobočky Union ZP. 

5. Registrovaný Užívateľ sa pri ďalšom používaní Aplikácie 
prihlasuje do svojho účtu v Aplikácií prostredníctvom 
ním zvoleného PIN kódu.  

Článok III 

Obsah a funkcie aplikácie 

Preukaz poistenca:  

Zobrazuje Užívateľovi jeho preukaz poistenca. Zároveň ho 
upozorní na blížiaci sa koniec platnosti jeho preukazu 
poistenca. Užívateľ má taktiež možnosť prostredníctvom 
Aplikácie podať žiadosť o vystavenie nového preukazu 
poistenca1 alebo o vydanie Európskeho preukazu 
poistenca 

Recept: 

Užívateľovi sa zobrazia všetky preňho vytvorené 
elektronické recepty (preskripčné záznamy), ktoré môže 
použiť u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti za účelom 
vydania lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej 
potraviny. Aplikácia umožňuje Užívateľovi dostávať tzv. 
push notifikácie súvisiace s preskripčnými záznamami. 
                                                
1 Preukaz poistenca sa zobrazuje len Užívateľom, ktorým bol vydaný preukaz poistenca. Pokiaľ Užívateľ nemá preukaz poistenca z dôvodu, že 
vlastní občiansky preukaz s čipom, nemá možnosť požiadať o vydanie nového preukazu poistenca.  
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Konto užívateľa: 

Poskytuje Užívateľovi prístup k jeho osobným údajov a k 
jeho dokumentácii súvisiacej s verejným zdravotným 
poistením.  

- Konto Zdravie:  

Poskytuje Užívateľovi prehľad o jeho telesných údajoch, 
preventívnych prehliadkach, povinných očkovaniach, 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti, diagnózach, 
receptoch, darovaní krvi a alergénoch. 

- Konto Moje údaje:  

Poskytuje Užívateľovi prehľad o osobných údajoch 
Užívateľa v jeho účte. Užívateľ má možnosť v tomto konte 
niektoré svoje osobné údaje dopĺňať, upravovať, resp. 
aktualizovať.  

- Konto Peniaze: 

Poskytuje Užívateľovi primárne finančné údaje súvisiace 
s verejným zdravotným poistením, t.j. platiteľa poistného, 
výšku odvedených preddavkov na poistnom, výšku 
nedoplatkov na poistnom pokiaľ je platiteľom poistného 
(SZČO alebo samoplatca).  

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: 

Umožňuje Užívateľom vyhľadávanie zmluvných 
poskytovateľov zdravotnej alebo lekárenskej starostlivosti 
a zobraziť podrobnosti o vybranom poskytovateľovi - 
adresu prevádzky zdravotníckeho zariadenia, ordinačné 
hodiny, kontakt. V prípade, ak Užívateľ povolí možnosť 
určovať jeho polohu pomocou funkcie GPS v jeho 
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mobilnom zariadení, Aplikácia vyhľadáva a Užívateľa 
informuje o najbližších dostupných zmluvných 
poskytovateľov.  

Výhody: 

Poskytuje Užívateľovi informácie o aktuálnych výhodách 
a ponukách Union ZP pre jej poistencov. 

Ďalšie informácie: 

Užívateľovi sa zobrazujú personalizované informácie 
z oblasti starostlivosti o zdravie a medicíny.  

Konto dieťaťa:  

Užívateľovi, ktorý je zákonným zástupcom poistenca 
mladšieho ako 18 rokov a ktorý má v Online pobočke 
Union ZP sprístupnené konto dieťaťa, aplikácia umožňuje 
prístup do konta dieťaťa v rámci konta Užívateľa.  

Neautorizovaná zóna: 

Obsahuje nepersonalizované marketingové správy a 
informácie o výhodách poskytovaných Union ZP, 
všeobecné informácie o Union ZP, možnosť vyhľadávania 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má 
Union ZP uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. 
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Článok IV 

Záruky a vyhlásenia 

1. Union ZP sa zaväzuje poskytovať službu a udržiavať 
Aplikáciu v súlade s právnymi predpismi a zaväzuje sa 
zabezpečiť funkčnosť Aplikácie s výnimkou prípadov 
nezávislých na vôli Union ZP. Union ZP si vyhradzuje 
právo na technickú odstávku systému z dôvodov jeho 
údržby a nasadzovania nových funkcionalít, pričom 
o takýchto technických prestávkach Union ZP nie je 
povinný Užívateľa informovať vopred. Užívateľ nemá 
žiadny nárok na náhradu škody spôsobenej 
nefunkčnosťou Aplikácie. 

2. Užívateľ je povinný postupovať pri používaní Aplikácie 
tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu jeho 
účtu (alebo účtu dieťaťa, pre ktoré je zákonným 
zástupcom) osobe, ktorá k tomu nie je oprávnená a je 
povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku 
prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za 
škodu tým spôsobenú Union ZP, Užívateľovi alebo tretej 
osobe. V prípade neoprávneného použitia účtu alebo 
prihlasovacieho mena a hesla Užívateľa, je Užívateľ 
povinný okamžite upovedomiť o tejto skutočnosti Union 
ZP. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek 
činnosti realizované pod jeho prihlasovacím menom 
a heslom v rámci jeho účtu (alebo účtu dieťaťa, pre ktoré 
je zákonným zástupcom). 

3. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude Aplikáciu používať 
spôsobom, ktorým by porušoval práva Union ZP 
k Aplikácii a/alebo poškodzoval jej dobré meno 
a záujmy. Použitie Aplikácie pre iný účel ako je 
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definovaný, je zakázané. Používateľ vyhlasuje, že 
Aplikáciu nebude používať na účely, ktoré sú v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito 
VP.  

4. Union ZP vyhlasuje, že nie je poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti a akékoľvek informácie medicínskeho 
charakteru, z oblasti zdravotnej starostlivosti alebo 
liečby majú len informatívny charakter.  

5. Union ZP vyhlasuje, že nezodpovedá za správnosť 
a úplnosť údajov sprístupňovaných v sekcii „Recepty“, 
t.j. preskripčných záznamov vystavených príslušnými 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Za správnosť 
a úplnosť vypísaného elektronického receptu 
(preskripčného záznamu) zodpovedá predpisujúci lekár.  

6. Union ZP zároveň vyhlasuje, že informácie o liekoch 
zobrazovaných v Aplikácií, majú len informatívny 
charakter a Union ZP nezodpovedá za ich správnosť 
a úplnosť. Union ZP taktiež nezodpovedá za prípadne 
škody spôsobené Užívateľom z dôvodu uverejnenia 
nepresnej alebo nesprávnej informácie o lieku. Užívateľ 
je povinný riadiť sa informáciami poskytnutými mu 
poskytovateľom zdravotnej, resp. lekárenskej 
starostlivosti, a/ alebo informáciami na príbalovom 
letáku vydaného lieku.  

7. Union ZP nezodpovedá za škody vzniknuté používaním 
Aplikácie na zariadeniach, ktoré boli akýmkoľvek 
spôsobom neautorizované či neodborne upravované, 
alebo na ktorých bol nainštalovaný nelegálny software, 
prípadne za používanie na zariadeniach s iným 
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operačným systémom, než pre ktorý je aplikácia určená, 
či s iným nastavením, než Aplikácia vyžaduje. 

8. Union ZP nezodpovedá za služby poskytované tretími 
osobami, napr. internetové pripojenie, za ich kvalitu, 
kvantitu, ani akékoľvek náklady, ani za práva 
a povinnosti s týmito službami spojené či súvisiace.  

 

Článok V 

Ochrana osobných údajov 

1. Prostredníctvom Aplikácie sú Užívateľovi 
sprístupňované osobné údaje Užívateľa (alebo dieťaťa, 
ktorého je zákonným zástupcom) , ktoré sú evidované v 
informačnom systéme Union ZP. Ide najmä o údaje 
obsiahnuté v zdravotných záznamoch Užívateľa, 
o predpísaných a vydaných liekoch, zdravotníckych 
pomôckach či dietetických potravinách, údaje o výške 
úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, údaje o 
uhradených preddavkoch na poistné, o predpísanom 
poistnom, o pohľadávkach na poistnom, Osobné údaje 
sú vzhľadom na svoj charakter poskytované výlučne 
osobám, ktorých sa priamo týkajú, a to prostredníctvom 
účtu Užívateľa po úspešnej registrácií a prihlásení do 
Aplikácie. Osobné údaje sú sprístupňované aj 
Užívateľovi – zákonnému zástupcovi poistenca 
mladšieho ako 18 rokov. 

2. Podmienky, za ktorých Union ZP spracúva osobné 
údaje dotknutých osôb sú uvedené na webovom sídle 
Union ZP www.union.sk v časti Ochrana osobných 
údajov. Union ZP navyše informuje Užívateľov, že 
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okrem osobných údajov, ktoré sú uvedené 
v podmienkach zverejnených na webovom sídle Union 
ZP, bude prostredníctvom Aplikácie spracovávať aj 
osobné údaje o polohe Užívateľa, pokiaľ Užívateľ 
v nastaveniach Aplikácie povolí možnosť sledovať jeho 
polohu podľa GPS súradníc Užívateľa, a to za účelom 
poskytnutia informácie o najbližšie sa nachádzajúcom 
poskytovateľovi zdravotnej, lekárenskej starostlivosti 
alebo kontaktnom mieste. Tieto údaje Union ZP nebude 
uchovávať. 

3. Užívateľ svojou registráciou, resp. prihlásením sa do 
Aplikácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním, 
správou a uchovaním poskytnutých osobných údajov 
v zmysle bodu 2 tohto článku VP. 

 

Článok VI 

Práva a povinnosti Užívateľa a Union ZP 

1. Užívateľ je povinný: 

a) využívať Aplikáciu v súlade s týmito všeobecnými 
podmienkami a ďalšími príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, 

b) chrániť registračné údaje, heslo a PIN kód pred ich 
zverejnením, zneužitím a pri podozrení z ich 
zneužitia bez zbytočného odkladu o tejto 
skutočnosti informovať Union ZP, 

c) zdržiavať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako 
zneužívanie Aplikácie, a neumožniť svojím 
konaním takéto konanie tretej osobe. 
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2. Union ZP je oprávnená obmedziť alebo prerušiť 
poskytovanie Aplikácie na nevyhnutný čas z dôvodu 
vykonávania opráv, servisu alebo údržby Aplikácie, 
alebo z iných závažných prevádzkových alebo 
technických dôvodov. 

3. Union ZP je povinná: 

a) informovať Užívateľov o produktoch, novinkách a 
zmenách v Aplikácií, ako aj o zavedení nových 
služieb,  

b) informovať o zmene týchto VP, a to najneskôr 15 
dní pred ich účinnosťou formou zverejnenia 
informácie o zmene VP v Aplikácií, 

c) oznámiť obmedzenia alebo prerušenia prevádzky 
Aplikácie z dôvodu vykonávania opráv, servisu 
alebo opravy. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Union ZP má právo jednostranne meniť znenie týchto 
všeobecných podmienok.  

2. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a 
účinnosť dňa 01.01.2020. 

3. Všeobecné podmienky sú zverejnené na internetovej 
stránke https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka/welcome 
a v Aplikácii, v časti O Unione.  

V Bratislave dňa 01.01.2020 


