
Union
Poisťovňa

Číslo poistnej zmluvy 37-748-032

ô. po i si n!1 V. OJ5 48/í?-020~7>kJ

HROMADNÁ 
POISTNÁ ZMLUVA

CELOROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B 
číslo účtu: IBAN: BIC:

(ďalej len „poisťovateľ“)

a
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO 36 022 047 / DIČ 2020066213

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Pš, vl. č. 713/S, 
číslo účtu: , BIC:

jednajúci prostredníctvom / za odštepný závod

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, 
Nábrežie Ivana Krásku 3/384, 921 80 Piešťany, 

konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany
(ďalej len „poistník“)

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a 
doplnkov túto poistnú zmluvu

Článok 1 
Poistené osoby

Poistenými osobami ku dňu začiatku poistenia sú osoby uvedené v Zozname poistených osôb, ktorý je 
prílohou č. 1 k tejto poistnej zmluve.

Článok 2
Predmet poistenia

Predmetom tejto poistnej zmluvy je celoročné cestovné poistenie pre opakované cesty (typ poistenia) 
v rozsahu balíku poistenia: Hory, ktorý obsahuje:
1. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

Balík poistenia pre jednotlivé poistené osoby je uvedený v Zozname poistených osôb, ktorý je prílohou 
č. 1 k tejto poistnej zmluve.

Článok 3
Rozsah poistenia a výška poistného krytia

Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenie 
VPPCCP/0218 (ďalej len „VPPCCP/0218“), ktoré sú prílohou č. 2 k tejto poistnej zmluve a Rozsah 
poistenia a výška poistného krytia pre celoročné cestovné poistenie, ktorý je prílohou č. 3 k tejto 
poistnej zmluve.
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Článok 4
Územná platnosť poistenia

1. Územná platnosť poistenia je:
Slovenská republika; to znamená, že poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým 
dôjde na území Slovenskej republiky.

2. V prípade, že v poistnej zmluve je uvedená územná platnosť poistenia Slovenská republika,
poistenie sa pre všetky dojednané poistenia vzťahuje len na udalosti, ktoré nastali na území
Slovenskej republiky.

Článok 5 
Riziková skupina

1. Riziková skupina poistenia je ŠPORT podľa časti A, čl. 3, písm. B, ods. II. VPPCCP/0218.
2. Odchýlne od ustanovenia časti A, čl. 3, písm. B, ods. II. VPPCCP/0218 sa celoročné cestovné

poistenie podľa tejto poistnej zmluvy vzťahuje aj na osoby, ktoré vykonávajú nasledovné činnosti:
• strážna a vodopolicajná služba a dozor
• čistiace a údržbárske práce na tokoch a vodohospodárskych zariadeniach
• výkon hliadkovej činnosti
• drobné opravy a pravidelné údržby
• práce pri povodňovej aktivite a ekologických haváriách.

Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán

Okrem povinností vyplývajúcich pre zmluvné strany z príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a
poistných podmienok a osobitných dojednaní platných pre poistenia, ktoré sú predmetom tejto poistnej
zmluvy,
1. poisťovateľ sa zaväzuje :

a) poučiť poistníkom povereného zamestnanca zodpovedného za realizovanie povinností 
poistníka z poistnej zmluvy, ako postupovať v prípade poistnej udalosti,

b) vydať poistníkovi potvrdenia o platnosti poistenia (ďalej len „poistná karta“) v počte 31 ks pre 
územnú platnosť Slovenská republika.
Poisťovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne v súvislosti s použitím neplatnej 
poistnej karty.

2. poistník sa zaväzuje:
a) predložiť poisťovateľovi ku dňu účinnosti tejto poistnej zmluvy Zoznam poistených osôb, ktorý 

musí obsahovať nasledovné údaje: meno a priezvisko poisteného, dátum narodenia, adresa 
trvalého bydliska, balík poistenia. Tento zoznam je prílohou č. 1 k tejto poistnej zmluve.

b) poučiť poistených ako postupovať v prípade poistnej udalosti.
c) oznámiť písomne poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v Zozname poistených osôb (príloha č. 1 

tejto poistnej zmluvy) bezodkladne, najneskôr však do 3 dní po účinnosti takejto zmeny. O 
takejto zmene musí byť medzi zmluvnými stranami uzatvorený dodatok. V prípade, ak poistník 
poruší túto povinnosť a poisťovateľ bude povinný uhradiť poistné plnenie alebo vrátiť poistné, 
príp. nahradiť škodu poistenému, zmluvné strany sa dohodli, že poisťovateľ má právo na 
zmluvnú pokutu vo výške takto vyplateného poistného plnenia alebo vráteného poistného alebo 
vyplatenej náhrady škody.

d) spolupracovať s poisťovateľom pri nahlasovaní poistných udalostí a pri zisťovaní ich príčin.
e) náležité spravovať všetky poistné karty tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu, v prípade 

zneužitia poistnej karty uhradiť škodu, ktorá takto poisťovateľovi vznikla.
f) v prípade zániku poistnej zmluvy vrátiť všetky vystavené poistné karty najneskôr do 3 dní po 

skončení platnosti poistnej zmluvy. Ak by nebol odovzdaný počet poistných kariet v súlade s 
vystaveným potvrdením o počte vydaných poistných kariet, je poistník povinný zaplatiť 
poisťovateľovi sankciu vo výške 100 EUR / poistná karta.
Uvedené rovnako platí ak sa pri náhodnej kontrole zistí, že poistník nemôže preukázať, kde sa 
nachádzajú jednotlivé poistné karty t.j. má sa za to, že sú stratené resp. niekým neoprávnene 
užívané.
O uvedenom sa vyhotoví písomný záznam.
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g) Poistník súhlasí s náhodnou kontrolou správnosti uvedených údajov zo strany poisťovateľa.

Článok 7 
Poistná doba

1. Táto poistná zmluva nadobudne účinnosť dňa 01.07.2020, nie však skôr ako v deň nasledujúci po 
doručení písomného potvrdenia ojej zverejnení poisťovateľovi podľa ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. 
z. a §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a dojednáva sa na dobu určitú do 30.06.2023.

2. Poistné obdobie, t.j. obdobie, za ktoré sa platí bežné poistné, je 1 rok (vždy obdobie odo dňa a 
mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom a mesiacom účinnosti poistnej zmluvy 
príslušného kalendárneho roka do dňa, ktorý predchádza dňu a mesiacu, ktorý sa svojím 
označením zhoduje s dňom a mesiacom účinnosti poistnej zmluvy, bezprostredne nasledujúceho 
kalendárneho roka).

3. Účinnosť poistenia pre jednotlivých poistených začína dňom uvedeným v Zozname poistených 
osôb ako „Platnosť poistenia od“ a končí dňom uvedeným v Zozname poistených osôb ako 
„Platnosť poistenia do“.

4. Celoročné cestovné poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali počas každého vycestovania 
(cesta a pobyt) ak jeho maximálna dĺžka neprekročí 45 dní (maximálna dĺžka jedného 
vycestovania), pričom v prípade poistnej udalosti je poistený povinný predložiť doklad (napr. 
cestovný doklad, doklad o ubytovaní), na základe ktorého je možné jednoznačne preukázať termín 
vycestovania z miesta trvalého alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, resp. na 
základe ktorého je možné jednoznačne preukázať, že v dobe kratšej ako 45 dní pred vznikom 
poistnej udalosti sa poistený nachádzal v mieste trvalého alebo prechodného pobytu na území 
Slovenskej republiky, pričom vycestovanie z miesta trvalého alebo prechodného pobytu musí 
nastať počas poistnej doby

Článok 8
Výška a vyúčtovanie poistného

1. Výška poistného za 1 osobu a 1 rok je pre územnú platnosť Slovenská republika a rizikovú 
skupinu Šport stanovená pre balík Hory vo výške 25,00 €.

2. Poistné je bežné a jeho výška sa určí ako súčin počtu poistených osôb podľa Zoznamu poistených 
osôb (príloha č.1 k poistnej zmluve) a sumy poistného podľa bodu 1 tohto článku, t.j. výsledné 
poistné SPOLU je stanovené nasledovne: pre počet osôb 31 x 25,00 € = 775,00 €.

3. Poistné vo výške podľa bodu 2 tohto článku je splatné naraz.

Druh poistného bežné
Frekvencia platenia poistného ročne
Poistné za poistné obdobie (1 rok) 775,00 €
Dátum splatnosti poistného v prvom 
poistnom období deň účinnosti poistnej zmluvy, t.j. 01.07.2020

Dátum splatnosti poistného 
v ďalších poistných obdobiach 01.07. príslušného kalendárneho roka

Druh avíza elektronické avízo (bez poukážky)
Variabilný symbol 37748032

4. Poistné podľa bodu 2 a 3 tohto článku uhradí ooistník na účet č. ., IBAN
, BIC vedený v

s uvedením čísla tejto poistnej zmluvy ako variabilného symbolu
(37748032).

5. V prípade nedodržania lehoty poukázania poistného na účet poisťovateľa podľa bodu 3 tohto 
článku má poisťovateľ právo na úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov.
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Článok 9
Osobitné dojednania

1. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný 
zverejniť túto poistnú zmluvu do 3 dní od jej uzavretia najneskôr však jeden deň pred účinnosťou 
poistnej zmluvy, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto poistnej 
zmluvy bezodkladne po jej zverejnení.
V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy v 
lehote do dvoch mesiacov od jej uzavretia, táto poistná zmluva zanikne. To neplatí, ak v tejto 
lehote bude poistná zmluva zverejnená v Obchodnom vestníku

2. V prípade poistenia na hory (čl. 2, bod 1 tejto poistnej zmluvy) sa časť A, čl. 6, bod 5 VPPCCP/0218 
mení a nahrádza nasledovným znením: Poistenie HZS (časť G VPPCCP/0218) sa vzťahuje na 
poistné udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky v horských oblastiach uvedených 
v zákone, ktorý upravuje činnosť Horskej záchrannej služby.

Článok 10
Všeobecné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy je Zoznam poistených osôb (príloha č. 1), 
Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia VPPCCP/0218 (príloha č. 2) 
a Rozsah poistenia a výška poistného krytia pre celoročné cestovné poistenie (príloha č. 3). 
Poistník potvrdzuje, že sa s ich obsahom pred podpisom tejto poistnej zmluvy oboznámil. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy je aj potvrdenie o počte vydaných poistných kariet.

2. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný 
formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.

3. Pre doručovanie písomných dokumentov platí, že povinnosť doručiť písomnosť je splnená dňom, 
keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane 
ako nedoručenú. Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v poistnej zmluve.

4. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených 
všeobecných poistných podmienkach, osobitných dojednaniach a tejto poistnej zmluve.

5. Poistnú zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
6. Každá zmluvná strana môže túto poistnú zmluvu písomne vypovedať podľa príslušných zákonných 

ustanovení.
7. Poistná zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch. Union poisťovňa, a.s. obdrží jeden rovnopis, 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik obdrží dva rovnopisy.

V Priešťanoch, dňa 

za poistníka

V Bratislave, dňa 

za poisťovateľa

Ing. Jozefína Slezáková Bc. Jozef Vadkerty
riaditeľka Odštepného závodu Piešťany manažér odboru upisovania a podpory

Číslo obeh. zmluvy. 
Meno získateľa:
Číslo získateľa / Panel:

11-MAK-27
Respect Slovakia, s. r. o. 
Panel 5
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