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   Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051 Produkt: Hromadné úrazové poistenie osôb  
prepravovaných v motorovom vozidle  

 
 

Tento dokument má informatívny charakter a poskytuje stručný prehľad o kľúčových údajoch týkajúcich sa obsahu poistenia pre prijatie 
informovaného rozhodnutia zákazníka. Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej aj „VPP ÚP“), Osobitné dojednania 
pre úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle (ďalej aj „OD UPOPMV“) a Poistná zmluva. 
 
 

O aké poistenie ide? 
Produkt Hromadné úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorom vozidle je určený prevádzkovateľom osobných a nákladných vozidiel. 
Vzťahuje sa na úrazy osôb prepravovaných v motorových vozidlách. Poistenie je možné uzatvoriť bez dojednania povinného zmluvného 
poistenia alebo havarijného poistenia, pre motorové vozidlá určené na bežnú prevádzku, ktoré majú najviac deväť sedadiel vrátane sedadla pre 

vodiča. Dojednávateľom poistenia môže byť právnická osoba. Poistených musí byť na jednej poistnej zmluve minimálne 5 motorových vozidiel. 

 
 
 
 

 

 

 

  

 Čo je predmetom poistenia? 

 

Hlavnou (povinnou) súčasťou poistného produktu sú 
tieto poistné riziká: 

 poistenie smrti v dôsledku úrazu (ďalej aj „SNÚ“) –
poistná suma (ďalej len „PS“) od 5.000 EUR do 
35.000 EUR 

 poistenie trvalých následkov úrazu (ďalej aj „TNÚ“) 
alebo poistenie trvalých následkov s plnením od 
50% (ďalej aj „TNÚ50“) –  PS od 5.000 EUR do 
35.000 EUR  
 

Voliteľné súčasti poistného produktu sú poistné riziká: 

 

 poistenie dennej dávky za čas nevyhnutného 
liečenia úrazu (ďalej aj „DDČNL“) – PS od 2 EUR až 
10 EUR; alebo poistenie času nevyhnutného 
liečenia úrazu (ďalej aj „ČNL“) – PS od 800 EUR do 
2.000 EUR 
 
 

Dodatočné informácie k poisteniu:  

 
Poistenie sa vzťahuje na úrazy osôb prepravovaných v 
poisťovanom aute, ktoré vznikli v priamej príčinnej 
súvislosti s prevádzkou vozidla, pričom poistná udalosť 
nastala:  
 

a) počas jazdy vozidla,  
 

b) pri havárii vozidla alebo za okolností s touto 
haváriou bezprostredne súvisiacimi, 

 

c) pri uvádzaní vozidla do chodu bezprostredne 
pred začiatkom jazdy,  
 

d) pri krátkych zastávkach vozidla za účelom 
odstránenia bežných porúch vozidla vzniknutých 
v priebehu jazdy (výmena kolesa a pod.), 
predpísaným spôsobom a riadnymi pomôckami, 
ak dôjde k úrazu vo vozidle alebo v jeho 
bezprostrednej blízkosti na komunikácii.  

  

 

Riziká poistenie času nevyhnutného liečenia a poistenie 
dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu nie je 
možné dojednať spolu na jednej zmluve 

 

 Čo nie je predmetom poistenia? 

 
 riziká vzniknuté následkom choroby (smrť, práceneschopnosť, invalidita,..)  
 poistenie kritických (onkologických) chorôb 
 poistenie liečebných nákladov 
 náklady na zásah Horskej záchrannej služby (HZS) 
 doplnkové zdravotné pripoistenie 
 verejné zdravotné poistenie 
 

 Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

 
 

Poisťovňa neposkytne poistné plnenie za úrazy, ktoré boli spôsobené 
alebo vznikli: 

! v dôsledku aktívnej účasti poisteného na akejkoľvek vzbure, štrajkoch, 
nepokojoch, teroristických akciách ako aj v dôsledku porušenia 
podmienok stanného práva alebo v dôsledku vojnových udalostí 

! pri účasti na rýchlostných pretekoch alebo súťažiach alebo s nimi 
súvisiacimi oficiálnymi tréningovými jazdami, pri vykonávaní typových 
skúšok rýchlosti, bŕzd, zvratu a stability vozidla, dojazdu s najväčšou 
rýchlosťou, zabehávanie a pod. (napr. predvádzacie jazdy, škola 
šmyku) 

! pri útoku na prepravované osoby,  

! v dôsledku mikrospánku 
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Poistenie nie je možné dojednať pre: 
  

! motocykle 

! autobusy 

! traktory 

! ťahače  
 
 
 
 

Poistenie sa nevzťahuje na vozidlá:  
 

! autopožičovne  

! taxislužby  

! s právom prednostnej jazdy  

! prevážajúce nebezpečný náklad 
 
 
 

Upozornenie: Kompletný zoznam obmedzení a výluk nájdete v: VPP 
ÚP, článok 13, 14; OD UPOPMV, článok 5, 8 a v poistnej zmluve. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
 

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré poistená osoba utrpí kdekoľvek na svete. 

 Kedy a ako uhrádzam platbu? 
 

Poistné platíte opakovane za dohodnuté poistné obdobia (bežné poistné). Môžete si  zvoliť štvrťročnú, polročnú alebo ročnú frekvenciu 
platenia poistného. Poistné je splatné vždy k prvému dňu poistného obdobia. Uhrádza sa prevodom na účet (elektronické avízo / trvalý príkaz), 

prípadne poštovou poukážkou. 

 Aké mám povinnosti? 

 

 pred uzavretím poistnej zmluvy pravdivo a úplne odpovedať na otázky poisťovne  

 bezodkladne písomne oznámiť poisťovni každú zmenu údajov, ktoré boli použité pri uzavretí poistnej zmluvy, vrátane vykonávaných 
pracovných a záujmových činností 

 na požiadanie poisťovne písomne jej poskytnúť informáciu o svojom všeobecnom lekárovi alebo lekárovi špecialistovi, ktorý vedie 
záznam o jeho zdravotnom stave (v rozsahu prinajmenšom meno a priezvisko lekára, adresa ambulancie)  

 správať sa tak, aby poistná udalosť nenastala a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

 platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve 

 bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc, v liečení postupovať podľa pokynov lekára a dbať na to, aby sa následky úrazu nezväčšili  

 bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť vznik úrazu  

 lekárskou dokumentáciou preukázať vznik úrazu v čase poistenia  

 podrobiť sa vyšetreniu lekára, ktorého určí poisťovňa  

 predložiť poisťovni potvrdenie od polície, ak okolnosti, za ktorých došlo k úrazu, vyšetrovala polícia  

 dať súhlas poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby poskytol poisťovni na jeho požiadanie informácie o zdravotnom stave 
poisteného  

 vyplniť všetky formuláre poisťovne a predložiť poisťovni kópie výpisov zo zdravotnej dokumentácie a ostatných dokladov, ktoré majú 
súvis s poistnou udalosťou a o ktoré poisťovňa požiada, prípadne poslať tieto doklady poisťovni v elektronickej podobe, pričom ich 
predloženie je podmienkou pre vyplatenie príslušného poistného plnenia. V prípade, ak poistený nepredloží poisťovni doklady 
potrebné na vyšetrenie poistnej udalosti v origináloch, je poistený povinný uchovávať tieto originály najmenej po dobu jedného roka od 
nahlásenia poistnej udalosti a počas tejto doby umožniť poisťovni nahliadnuť do týchto dokladov  

 poskytnúť bez zbytočného odkladu na požiadanie poisťovne všetky informácie potrebné na zistenie rozsahu poistnej udalosti a 
určenie výšky poistného plnenia a spolupracovať pri získavaní potrebných dokladov  

 v prípade vzniku poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky na vlastné náklady zabezpečiť úradný preklad správ, posudkov, 
prípadne iných dokladov vyžiadaných poisťovňou do slovenského jazyka, ak o ne poisťovňa požiada 

 

Upozornenie: Všetky Vaše povinnosti nájdete vo VPP ÚP, článok 8 a v poistnej zmluve. 

Kedy začína a končí krytie? 
 

Poistenie sa začína dňom, ktorý je v poistnej zmluve označený ako začiatok poistenia, pričom poistené sú osoby prepravujúce sa 
v motorových vozidlách, ktoré sú súčasťou prílohy poistnej zmluvy – „Prihláška motorových vozidiel“. Počas trvania poistenia je možné 
prihlasovať ďalšie motorové vozidlá podľa potreby, doručením prílohy poistnej zmluvy na adresu poisťovne. 

Poistenie sa končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako posledný deň účinnosti zmluvy, označený v poistnej zmluve aj ako „koniec 
poistenia“. Pre jednotlivé motorové vozidlá končí poistenie aj jeho odhlásením, prostredníctvom doručenia prílohy poistnej zmluvy na adresu 
poisťovne. 

 Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Poistenie môžete vypovedať Vy alebo poisťovňa písomne do dvoch mesiacov po jeho uzavretí. Výpovedná lehota je osemdenná a jej 
uplynutím poistenie zanikne. 

Poistenie môžete tiež vypovedať ku koncu poistného obdobia, ak túto skutočnosť písomne poisťovni oznámite aspoň 6 týždňov pred koncom 
tohto poistného obdobia. Ak tento termín nestihnete, poistenie končí uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. 

Môžete sa tiež s poisťovňou dohodnúť na ukončení zmluvy k dátumu, s ktorým obe strany súhlasia. 

Poistenie zanikne pre neplatenie poistného (podrobnosti vo VPP ÚP, článok 15 bod 3). 

Poistenie zanikne uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo dojednané. 

Poistenie zanikne tiež odstúpením od poistnej zmluvy alebo odmietnutím poistného plnenia podľa § 802 Občianskeho zákonníka.  

Poistenie zanikne zánikom právnickej osoby, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje.  

 

 

 

Upozornenie: Všetky spôsoby vypovedania / zániku poistnej zmluvy nájdete v: VPP ÚP, článok 15 a OD UPOPMV, článok 7. 
 


