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RÁMCOVÁ ZMLUVA 

Cestovné poistenie liečebných nákladov zamestnancov na služobných cestách v zahraničí  

 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“, (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

Poistník: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 

Zastúpoený:                  Ing. Katarína Rochovská, generálna tajomníčka služobného úradu 

IČO: 686832 

IČ DPH: SK2021056818 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK52 8180 00000 0070 0006 1569 

 

(ďalej len „poistník“) 

 

 

Poisťovateľ: Union poisťovňa, a. s.   

Sídlo: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 

Zastúpený: Mgr. Michal Špaňár, MBA, predseda predstavenstva  

 a 

 Ing. Jozef Koma, PhD., člen predstavenstva 

IČO: 31 322 051  

IČ DPH: SK7120001361 

Bankové spojenie:     UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

  

 

(ďalej len „poisťovateľ“) 

 

 

 

 

Preambula 

Na predmet zmluvy sa vzťahuje výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok I 

Poistené osoby 

1.1. Cestovné poistenie je dojednávané poistníkom pre jednotlivých zamestnancov poistníka                

pri pracovných cestách do zahraničia (ďalej len „ZPC“), na ktoré sú zamestnanci vyslaní, 

v rozsahu zvolenom poistníkom, bez ohľadu na spôsob dopravy.  

 

 

Článok II 

Predmet poistenia a rozsah poistného krytia 

2.1. Predmetom poistenia je poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby, ktoré vznikli 

zamestnancovi poistníka počas ZPC a to vrátane poistenia nákladov v prípade ochorenia alebo 
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nariadenej karantény na COVID – 19. Pre účely tohto poistenia sa za zamestnanca poistníka 

považujú osoby: 

a) ktoré budú v čase platnosti tejto zmluvy preukázateľne v pracovnom alebo 

štátnozamestnaneckom pomere s poistníkom a ktoré poistník vyšle na ZPC, 

b) ktoré budú v čase platnosti tejto zmluvy preukázateľne v pracovnom vzťahu s poistníkom             

na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,  ktoré poistník vyšle           

na ZPC. 

2.2. Poistenie je zmluvnými stranami dohodnuté ako hromadné poistenie, pričom dispozičné práva 

z neho vyplývajúce náležia poistníkovi a právo na poistné plnenie vzniká poistenej osobe. 

2.3. Rozsah poistenia, osobitné požiadavky a iné dojednania: 

Poistenie sa vzťahuje na preukázateľne vynaložené liečebné náklady do minimálnej poistnej 

sumy 250.000,00 EUR (slovom dvestopäťdesiattisíc eur) na jedného poisteného. V prípade 

akútneho ochorenia, ochorenia na COVID - 19 alebo úrazu poisteného počas pobytu v zahraničí 

poisťovateľ hradí náklady na: 

a) Ambulantné lekárske ošetrenie  

b) Liečebná starostlivosť a hospitalizácia v nemocnici 

c) Prevoz do najbližšej nemocnice 

d) Prevoz späť na Slovensko podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla)  

e) Lekárom predpísané lieky, zdravotne nevyhnutne potrebnú prepravu liekov 

f) Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní, cesta tam a späť 

g) Preprava telesných pozostatkov do vlasti alebo pohreb na mieste 

h) Náklady na ubytovanie a stravu v prípade nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí, 

pokiaľ poistenému skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom zariadení, alebo je z dôvodu 

karantény nemožné v ňom naďalej zostať. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o 

vhodnom ubytovacom zariadení. 

i) Dodatočné náklady na náhradnú spätnú dopravu na Slovensko, prípadne do susediaceho štátu, 

kde cesta začala, organizovanú poisťovateľom v prípade, že poistený nebude môcť využiť 

pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne z dôvodu nariadenej karantény pre COVID 

– 19 v mieste pobytu v zahraničí. Pri náhrade nákladov sa v súvislosti s druhom a triedou 

dopravného prostriedku vychádza z rovnakého druhu a triedy pôvodne plánovaného dopravného 

prostriedku. Poisťovateľ nahradí tie cestovné náklady, ktoré vzniknú nepoužiteľnosťou alebo iba 

čiastočnou použiteľnosťou rezervovaných a zaplatených cestovných dokladov. Poisťovateľ si 

vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o spôsobe prepravy a použitom dopravnom prostriedku. 

2.4. Výsledná sadzba poistného bude mať charakter konkrétnej finančnej hodnoty pre jednu osobu 

a deň (osobodeň) pre osoby vykonávajúce pracovnú činnosť bez manuálnej činnosti a to: 

- Európa a krajiny Stredomoria: poistenie sa vzťahuje na územie európskych štátov v zemepisnom 

zmysle, vrátane Kanárskych ostrovov, Madeiry, Azorských ostrovov a Izrael s výnimkou 

Slovenskej republiky 

- Svet: všetky krajiny s výnimkou Slovenskej republiky 

2.5. Poistná ochrana sa nevzťahuje na škodové udalosti, ktoré vzniknú počas vojny, občianskej vojny, 

vojne podobným stavom, vnútorným nepokojom, alebo ak sa vyskytnú na služobných cestách,   

na ktoré poistený nastúpil napriek varovaniu Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky vyhlásením 3. stupňa cestovného odporúčania – odporúčania 

necestovať (necestovať do určitých oblastí) alebo 4. stupňa – odporúčanie opustiť krajinu           

pred cestou do zasiahnutej krajiny alebo oblasti. Ak poisteného zasiahne jedno z týchto udalostí 

neočakávane, poistná ochrana v zasiahnutej krajine alebo oblasti platí najviac po dobu 14 dní      

po vypuknutí jednej z uvedených udalostí alebo najviac 14 dní od vstupu poisteného do krajiny 

(resp. oblasti), pre ktorú je vyhlásené varovanie 3 alebo 4 stupňa Ministerstvom zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

2.6. Poisťovateľ zašle poistníkovi cestovnú kartu, ktorá bude vedená na poistníka a bude prenosná. 
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Článok III 

Doba platnosti zmluvy a zánik poistenia 

 

3.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.2.2023 do 31.1.2025, alebo do vyčerpania 

finančného limitu 9 259,00 EUR (slovom deväťtisícdvestopäťdesiatdeväť eur) bez dane 

z poistenia, t. j. s daňou z poistenia 8% 9 999,72 EUR (slovom deväťtisícdeväťdesiatdeväť eur 

a 72 centov) v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, podľa toho, čo nastane skôr. 

3.2. Na zánik zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Všeobecných 

poistných podmienok. 

 

 

 

Článok IV 

Poistné 

 

4.1. Výška poistného pre poistenie jednotlivého poisteného zamestnanca závisí od dĺžky pobytu 

a cieľového štátu. Poistné na každého poisteného zamestnanca a ZPC je vždy jednorazové. 

4.2. Sadzby poistného s poistnou daňou pre jednotlivých poistených zamestnancov poistníka sú 

stanovené na 1 deň a   na jednu osobu za liečebné náklady sú konečné a nasledovné: 

 Osoby vykonávajúce pracovnú činnosť bez manuálnej činnosti: 

- Európa a krajiny Stredomoria, okrem SR (uvedené v čl. II, bod 2.4)     1,28 EUR 

- Svet, okrem SR  (uvedené v čl. II, bod 2.4.)                                    2,56 EUR 

4.3. Celkový maximálny finančný limit poistného počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy je  v období 

od 1.2.2023 do 31.1.2025 dohodnutý vo výške 9.259,00 EUR (slovom 

deväťtisícdvestopäťdesiatdeväť eur) bez dane z poistenia, s daňou z poistenia 9.999,72 EUR 

(slovom deväťtisícdeväťdesiatdeväť eur a 72 centov). 

4.4. Celkový maximálny finančný limit je neprekročiteľný, pričom nemusí byť vyčerpaný počas 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Celková skutočná cena poistného bude stanovená podľa 

skutočného počtu prihlásených osôb k poisteniu počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy v súlade 

s podmienkami tejto zmluvy.  

4.5. Poistník sa zaväzuje, že oboznámi poistené osoby s právami a povinnosťami poistených podľa 

tejto zmluvy, vrátane iných relevantných dokumentov s dôrazom na to ako postupovať v prípade 

poistenej udalosti v zahraničí. 

 

 

 

 

Článok V 

Vyúčtovanie a odvod poistného 

 

5.1. Poistník je povinný vyhotoviť po ukončení príslušného mesiaca zoznam poistených osôb, ktoré 

boli vyslané na ZPC v tomto mesiaci a zašle ho poisťovateľovi do 5. kalendárneho dňa 

nasledujúceho mesiaca elektronickou formou na adresu: sprava7@union.sk v tvare: číslo zmluvy 

– zoznam – mesiac - rok. Vzor zoznamu poistených osôb tvorí prílohu č. 1 zmluvy. V zozname 

sa povinne uvádza meno, priezvisko poisteného zamestnanca, titul, dátum narodenia, dátum 

odchodu a príchodu ZPC, počet dní, typ produktu, krajinu, sadzbu na deň a poistné spolu. 

Uvedený zoznam doplní poistník o miesto, dátum a zodpovednú osobu, ktorá ho vystavila. 

5.2. Poistenie nákladov v prípade ochorenia alebo nariadenej karantény na COVID – 19 bude poistník 

uplatňovať pri ZPC poisteného na viac ako jednu noc.  

5.3. Úhradu uskutoční poistník na základe predpisu za skutočne vykonané poistenie. 

5.4. Lehota splatnosti predpisu je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia poistníkovi. Predpis bude 

uhrádzaný výhradne prevodným príkazom na účet poisťovateľa uvedeného v záhlaví tejto 

zmluvy. 

mailto:sprava7@union.sk
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5.5. Má sa za to, že poistník nie je v omeškaní s úhradou predpisu, pokiaľ najneskôr v posledný deň 

jej splatnosti bola predpísaná suma odpísaná z jeho bankového účtu v prospech bankového účtu 

poisťovateľa. 

5.6. Každý predpis musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. zákon 

o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

5.7. Predpisy budú poistníkovi doručované cez podateľňu alebo zasielané doporučenou poštou               

na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Obálka bude označená slovom „predpis poistenia“. 

5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že predpis bude mať nasledovné náležitosti: 

- názov a sídlo poistníka 

- názov a sídlo poisťovateľa 

- označenie „predpis“ a jej číslo 

- registračné číslo a deň podpisu zmluvy 

- špecifikáciu predpísanej ceny služieb 

- celkovú predpísanú čiastku 

- deň vystavenia predpisu a lehotu jej splatnosti 

- označenie banky a číslo účtu poisťovateľa 

- náležitosti pre daňové účely 

- IČO a DIČ zmluvných strán 

- podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky poisťovateľa 

5.9. Poistník je oprávnený namietať vecnú, ako aj formálnu správnosť predpisu poisťovateľa. 

V prípade, že predpis nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, poistník je oprávnený 

vrátiť predpis poisťovateľovi do siedmych pracovných dní od riadneho doručenia na doplnenie 

alebo opravu s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Nová 30 dňová lehota splatnosti 

začne plynúť dňom riadneho doručenia opraveného predpisu poistníkovi. 

 

 

 

 

 

Článok VI 

Spoločné ustanovenia 

 

6.1. Pre účely praktického naplnenia predmetu zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že si do 3 

pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy oznámia kontaktné osoby a ich e-mailové adresy, 

prostredníctvom ktorých budú zmluvné strany komunikovať. Kontaktné osoby a ich e-mailové 

adresy je zmluvná strana oprávnená zmeniť aj jednostranne e-mailovým oznámením zaslaným 

druhej strane kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu. 

 

 

 

 

 

Článok VII 

Ochrana osobných údajov 

 
7.1.   Zmluvné strany majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí 

primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných 

údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich 

spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Zmluvné strany spracúvajú 

osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  
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7.2.    Spracovanie osobných a iných údajov: 

a) Poistník podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné 

údaje dotknutých osôb v zmysle zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné 

informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v informáciách 

o spracúvaní osobných údajov, s ktorými sa poistník oboznámil pred podpisom tejto zmluvy 

a ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy. S uvedenými informáciami sa poistník zaväzuje oboznámiť 

aj poistené osoby. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené tiež na 

webovej stránke poisťovateľa www.union.sk. 

7.3.    Na spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas poistených, právnym základom 

spracovania osobných údajov je oprávnený záujem poistníka podľa čl. 6 ods.1 písm. f GDPR.  

 

 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a podpísania zodpovednými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluva je povinne zverejňovaná podľa        

§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

8.2.  Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

8.3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané vo forme písomného 

a očíslovaného dodatku k zmluve schváleného a podpísaného oboma zmluvnými stranami, ak 

v tejto zmluve alebo jej prílohách nie je uvedené inak. 

8.4. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek strana, aj bez uvedenia dôvodu, v trojmesačnej 

výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade výpovede sú zmluvné strany povinné zabezpečiť 

plnenie záväzkov a do uplynutia výpovednej lehoty usporiadať svoje zmluvné vzťahy. 

8.5. Poistník je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného 

porušenia zmluvných podmienok alebo v prípade, keď sa poisťovateľovi stalo plnenie zmluvných 

podmienok nemožným. Podstatným porušením zmluvných podmienok je opakované (dva, 

prípadne viackrát za sebou nasledujúce) porušenie povinností poisťovateľa podľa tejto zmluvy. 

8.6. Výpoveď zmluvy a odstúpenie od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane doporučenou 

zásielkou na adresu sídla zmluvnej strany. V prípade neúspešného doručenia uvedených 

písomností doporučenou listovou zásielkou sa deň vrátenie zásielky odosielateľovi bude 

považovať za deň riadneho doručenia. Písomnosť sa bude považovať za riadne doručenú aj vtedy, 

ak ju adresát odmietne prevziať. 

8.7. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto 

zmluvou je právo a právny poriadok v Slovenskej republike. Práva a povinnosti, ktoré vznikli        

na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou a nie sú v zmluve upravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho si štyri rovnopisy prevezme poistník 

a jeden rovnopis poisťovateľ. 

8.9. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu  

a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, jasné 

a určité, zástupcovia strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju schválili 

svojim podpisom.  



Reg. č. 308/2022-2060-2120   
Poistná zmluva č. 37-737-347 

8.10. Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred jej uzavretím písomne poskytnuté 

informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom znení a účinnom znení a že mu boli       

pred uzavretím zmluvy poskytnuté informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. 

8.11. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je nasledovná príloha: 

1. Zoznam poistených osôb podľa bodu 5.1. tejto zmluvy - vzor 

2. Všeobecné poistné podmienky poistenia počas zahraničných pracovných ciest 

VPPPZPC/0218 

3. Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie počas zahraničných pracovných ciest 

4. Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu 

5. Vzor Infokarty – poistná karta v elektronickej podobe. 

 

 

 

V Bratislave dňa ........................                                  V Bratislave dňa 25.11.2022 

 

Za poistníka                                                                          Za poisťovateľa 

 

 

 

 
___________________                                                              ______________________ 
Ing. Katarína Rochovská Mgr. Michal Špaňár, MBA 

generálna tajomníčka služobného úradu predseda predstavenstva 
Ministerstvo hospodárstva Union poisťovňa, a. s. 
Slovenskej republiky 
  
 
 
 ______________________ 
 Ing. Jozef Koma, PhD. 
 člen predstavenstva 
 Union poisťovňa, a. s. 
 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


