
 
 
 
 

POISTNÁ ZMLUVA 

 
   

 
 

POISTNÁ ZMLUVA Č. RZ202201 
 

 
Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO: 31322051  DIČ: 2020800353 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B 
(ďalej len „poisťovateľ“) 

a 
 
Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
IČO:36 631 124  DIČ: 2021879959 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S 
(ďalej len „poistník“) 
 
Poisťovateľ a poistník spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ 
 
uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších zmien 
a doplnkov poistnú zmluvu č.  RZ202201 (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Predmetom tejto zmluvy je skupinové súborové poistenie s obchodným názvom „Poistenie výdavkov“ 
(ďalej len „poistenie“). Na základe tejto zmluvy sa poisťovateľ zaväzuje poskytovať poisteným podľa 
tejto zmluvy dohodnuté poistné krytie a poistník sa zaväzuje platiť poisťovateľovi dohodnuté poistné.  

2. Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky poistenia výdavkov pre klientov Slovenskej 
pošty VPPPV-P/0322 (ďalej len „VPP“ alebo „poistné podmienky“), ktoré sú priložené k tejto poistnej 
zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.  
Každé jednotlivé súborové poistenie sa spravuje tým znením zmluvy a poistných podmienok, ktoré 
boli účinné v čase, kedy poistený podpísal Dodatok k Zmluve o poskytnutí Bonusového programu 
(Poštová karta), v ktorom poistený prejaví vôľu byť poistený na základe tejto zmluvy. 

3. Význam pojmov uvedených v čl. 2 poistných podmienok platí obdobne aj pre túto zmluvu. 
 
 

Článok 2 
Predmet a podmienky poistenia 

1. Poistenie podľa tejto Zmluvy možno uzavrieť v nasledovnom zložení súboru: 
a) poistenie pracovnej neschopnosti, 
b) poistenie straty zamestnania a následnej nezamestnanosti,  
c) poistenie smrti následkom úrazu.   

2. Bližší popis poistných rizík obsahujú poistné podmienky.  
3. Súbor poistenia nie je možné uzavrieť v inom zložení, ako je uvedené v ods. 1 tohto článku.  
4. Poistná suma, t.j. maximálna výška poistného plnenia v prípade jednej poistnej udalosti pre poistenie 

pracovnej neschopnosti je vo výške 600 €, pre poistenie straty zamestnania a následnej 
nezamestnanosti je vo výške 600 €, pre  poistenie smrti následkom úrazu je vo výške 600 €. Ak však 
k smrti poisteného následkom úrazu došlo v čase trvania poistenia najskôr v prvý deň kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom poistený dovŕšil vek 62 rokov, v ktorom poistený začal 
poberať starobný dôchodok, v ktorom poistenému bol priznaný invalidný dôchodok alebo v ktorom 
poistený začal poberať úrazovú rentu je poistná suma smrti následkom úrazu vo výške 3 000 €.  

5. Podmienky vzniku poistenia pre poisteného sú stanovené v poistných podmienkach. 
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Článok 3 

Povinnosti poistníka, poisteného a poisťovateľa 
1. Povinnosti zmluvných strán a poisteného sú stanovené aj v Občianskom zákonníku a v poistných 

podmienkach. 
2. Poistník je ďalej povinný: 

a) platiť poisťovateľovi poistné podľa článku 4 tejto Zmluvy,  
b) umožniť pristúpenie k poisteniu podpísaním Dodatku k Zmluve o poskytnutí Bonusového programu 

(Poštová karta) len klientom poistníka, ktorí spĺňajú podmienky pre vznik poistenia podľa tejto 
zmluvy a poistných podmienok, 

c) poskytovať súčinnosť pri správe poistenia, likvidácii poistných udalostí a oznamovať poisťovateľovi 
údaje o poistených v lehotách a spôsobom dohodnutým v technickej zmluve uzatvorenej 
zmluvnými stranami, ktorej predmetom je administratívna a technická spolupráca pri poskytovaní 
poistenia podľa tejto zmluvy. 

3. Povinnosti poisteného stanovujú poistné podmienky. 
4. Poisťovateľ je ďalej povinný: 

a) poskytnúť poistné plnenie z poistných udalostí na základe zmluvy, a to vo výške a za podmienok 
uvedených v poistných podmienkach, 

b) vykonávať šetrenie nahlásených poistných udalostí sám na svoje náklady,  
c) bez zbytočného odkladu informovať poistníka o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zmien 

uzatvoreného poistenia z podnetu poisteného. 
 
 

Článok 4 
Poistné 

1. Poistné sa dojednáva ako bežné poistné, platí sa za dohodnuté poistné obdobia (okrem období 
prerušenia poistenia), ktorými sú kalendárne mesiace. Výška poistného za jedného poisteného na 
jedno poistné obdobie je 2,50 €. 

2. Poistník sa zaväzuje platiť dohodnuté poistné za všetky poistenia, ktoré vznikli na základe zmluvy. 
Poistné za každé poistné obdobie, okrem období prerušenia poistenia, sa uhrádza jednou platbou pre 
všetky poistenia. 

3. Poistné je splatné najneskôr do 22. dňa kalendárneho mesiaca daného poistného obdobia, za ktoré 
je poistné hradené. Ak je tento deň štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja, poistné je 
splatné najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň. Poistné sa považuje za uhradené dňom 
pripísania na účet poisťovateľa. 

4. Poistník má povinnosť platiť dohodnuté poistné za každé poistné obdobie, a to bez ohľadu na 
skutočnú dĺžku trvania konkrétneho poistného obdobia, okrem doby, kedy došlo k prerušeniu 
poistenia. 

5. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku každého jednotlivého poistenia, okrem doby,  kedy 
došlo k prerušeniu poistenia. Ak bude poistník v omeškaní s platením poistného alebo akejkoľvek jeho 
časti o viac ako 30 dní po stanovenej lehote splatnosti, poisťovateľ postupuje v zmysle príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka. 

6. Poistenie je predmetom dane z poistenia v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. K platbe poistného je aplikovaná daň z poistenia vo výške v 
zmysle platných právnych predpisov. 

 
 

Článok 5 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na poistnú dobu neurčitú.  
2. Zmenu rozsahu poistenia dohodnutého touto zmluvou je možné uskutočniť iba vzájomnou dohodou 

zmluvných strán, a to vo forme písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve.  
3. Poistná zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán 
Dohoda musí byť písomná a musí v nej byť určený okamih zániku poistenia, 

b) výpoveďou poistníka, 
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Výpoveď musí byť písomná; zmluva na základe výpovede zaniká posledným dňom šiesteho 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane, 

c) odstúpením poistníka od zmluvy do 30 dní od jej uzavretia  
Odstúpenie musí byť písomné; poistenie zaniká od počiatku.   

Zánikom poistnej zmluvy zanikajú aj všetky jednotlivé poistenia, ak sa poistník a poisťovateľ 
nedohodnú inak, pričom v prípade ukončenia zmluvy poistník sa zaväzuje informovať všetkých 
jednotlivých poistených o ukončení zmluvy aspoň 3 mesiace pred ukončením zmluvy. 

4. Poisťovateľ má právo jednostranne pozastaviť alebo ukončiť uzatváranie jednotlivých poistení, a to 
odo dňa uvedeného v oznámení doručenom poistníkovi; nie však skôr ako dva mesiace odo dňa 
doručenia oznámenia. 
Pozastavením alebo ukončením uzatvárania jednotlivých poistení, nezanikajú dovtedy uzavreté 
jednotlivé poistenia. 

 
 

Článok 6 
Povinnosť mlčanlivosti 

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na 
základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy a ktoré majú dôverný 
charakter. Za týmto účelom sa zmluvné strany zaväzujú prijať tomu zodpovedajúce opatrenia v oblasti 
technickej, organizačnej, ako aj personálnej bezpečnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú v rovnakom 
rozsahu zaviazať mlčanlivosťou svoje organizačné zložky, zamestnancov alebo riadiacich 
pracovníkov, resp. osoby, ktoré v ich mene vykonávajú činnosti. 

2. Povinnosti zmluvných strán podľa tohto článku zmluvy trvajú aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. 
 
 

Článok 7 
Rozhodovanie sporov a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov 
vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, 
výklad a zánik tejto zmluvy, rozhodujú príslušné súdy Slovenskej republiky.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v deň podpísania tejto zmluvy niet prekážok, ktoré by im bránili riadne 
plniť jej predmet alebo ďalšie povinnosti, ktoré sú s ním v priamej súvislosti. 

3. Ak sa stanú niektoré ustanovenia zmluvy, alebo niektoré prílohy zmluvy neúčinnými, nie je tým 
dotknutá účinnosť ostatných ustanovení zmluvy a ostatných jej príloh. 

4. Pri poistení podľa tejto zmluvy sa netvorí kapitálová hodnota poistenia, poistenému ani poistníkovi 
nevzniká nárok na výplatu odbytného (odkupnej hodnoty), nie je možné použiť redukciu poistenia ani 
oslobodenie od platenia poistného a poistený ani poistník sa nepodieľajú na výnosoch z umiestnenia 
technických rezerv poisťovateľa. 

5. Poistník je povinný odovzdať nižšie uvedené dokumenty poistnému pri podpise Dodatku k Zmluve 
o poskytnutí Bonusového programu (Poštová karta): 
a) poistné podmienky, 
b) Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie výdavkov pre klientov Slovenskej pošty, 
c) Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu, 
d) Informačný formulár k neživotnému poisteniu. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, nie však skôr ako dňa 
01.03.2022. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 
zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne prostredníctvom štatutárnych 
zástupcov podpísali. 

 
 


