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Verejný prísl'ub

k úrazovémupoisteniu k produktu

UNlDoM

Union poist'ovňa' a. s., so sídlom Karadżĺčova1O,813 60 Bratislava Slovenská republika, lČo
31 322 051, zapísaná vobchodnom registrĺ okresného súdu Bratislava l, oddiel śa,vloŽka č.
383/8 (d'alej len ,,Union poist'ovňa")
týmto vydáva v súlade s $850 a nasl' Zákona č). 40ĺ1964 zb' občiansky zákonnĺk v znení
neskorších predpisov na celú dobu zverejnenia na svojich internetovýôh stránkach tento
verejný prísl'ub.

Union poist'ovňa poskytne kaŽdému Klientovi (ako je definovaný niŽšie) a osobe na ktorú sa

tento verejný prísl'ub vzt'ahuje (ako sú definované niŽšie)

polstné plnenie vo výške 3.000,00 € (slovom: tritisĺc euľ)
(d'alej len ,,Špeciálne plnenie"), a to za nasledujúcich podmienok:

1.

Klient

Klientom pre Účeĺy tohto verejného prísl'ubu je kaŽdý poistený, ktorý spíňa všetky nasledovné
podmienky:
má uzavreté poistenie produktu UNlDoM,
začiatok poistenia je najskÔr od 15.05.2020 (vrátane),
vyššieuvedeným poistením je poistený rodinný dom alebo byt a zároveň aj
domácnost'.

-

osobou, na ktorú sa tento verejný prísl'ub vzt'ahuje je aj:
- osoba žijuca v spoločnej domácnosti s Klientom,
- deti klienta, aj ked's ním neŽĺjÚ v spoločnej domácnosti, pokial'sÚ študentami denného
štúdia,a to do 26. roku ich Života a za podmienky, Že má k nim vyŽivovaciu povinnost'.

2.

Vznik a zánik nároku na Špeciálne plnenie
Klientovi alebo inej osobe, na ktorú sa tento verejný prísl'ub vzt'ahuje, vznikne nárok na
dohodnuté poistné plnenie, ak u nich počas doby poistenia, na.;nesŔor však 31
'12.2021,
nastane Úraz, v zmysle ustanoveníVšeobecných poistných podmĺónok pre poistenie urazu
Union lstola (d'alej aj ,,VPP Ul"), ktorý zanechá trvalé následky, ak ich ŕozsah je väčší
'lekárom alebo

rovný ako 50%. Rozsah trvalých následkov určíUnion poist'ovńa v spolupráci s
podl'a
oceňovacích tabuliek pre trvalé následky úrazł,ktoré tvoria prílohu'č.1 k VPP Ul. Pri
posudzovaní rozsahu poistného plnenia postupuje Union poist'ovňa v zmysle článku
23 VPP
ut.

Poistenie sa zároveň odchýlne od VPP Ul článku 8 vzt'ahuje výhradne na poistné udalosti, ku
ktorým došlo na územíSlovenskej republiky.
Po.istné podmĺenky VPP UL sú k dispozícii na webstránke www.union.sk v časti občania
&
poĺstenci/UraŻKomp|exné úrazovépoistenie.

3.

Záveľečnéustanovenia

Union poist'ovňa poskytuje Špeciálne plnenie nad rámec dohodnutého poistenia podl'a poistnej
zmluvy.
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Pre poskytnutie Špeciálneho plnenia platia ustanovenia Všeobecných poistných podmienok
pre poistenie Úrazu - Union lstota (VPP Ul) s odchýlkami uvedenými v tomto verejnom
prísl'ube.

Na spracovanie osobných údajov Klienta podl'a tohto verejného prísl'ubu sa
podmienky spracúvania osobných Údajov dohodnutých v poistnej zmluve'

vzt'ahujÚ

Verejný prísl'ub nadobÚda platnost'a účinnost'dňomjeho zverejnenia na internetovej stránke
Union poist'ovne.

Verejný prísl'ub mÔŽe Union poist'ovňa kedykol'vek odvolat', pričom odvolanie verejného
prísl'ubu nebude mat'vplyv na Klientov, ktorí uzavreli poistenie počas platnosti Verejného
prísl'ubu.

odvolanie Verejného prísl'ubu bude Klientom oznámené rovnakou formou ako Verejný prísl'ub,
zverejnením na internetovej stránke Union poist'ovne.

t.j.

V Bratĺslave, dňa 01.06.2020

lng. Tomáš Kalivoda
ölen predstavenstva

lng. Jozef Koma, Ph

člen predstavenstva

