
 

 
 

 

Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 

ÚRAZOVÉHO POISTENIA ŽIAKOV – 118  
 

1. Upozornenie 

Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, ktoré majú 
pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným 
produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy. 
 

2. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje 

Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“), akciová spoločnosť 
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika 
Sídlo poisťovateľa: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 
Telefónne číslo: 0850 111 211 
E-mailová adresa: union@union.sk 
Webové sídlo: www.union.sk 
 

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky 

Názov poistného produktu: 
Úrazové poistenie žiakov – 118 

Popis poistného produktu a spôsob určenia výšky poistného plnenia: 
Popis poistenia: 

Predmetom poistenia je úrazové poistenie žiakov a zamestnancov  škôl, pričom na jednej zmluve je možné poistiť všetky poistené 
osoby školy, resp. triedy, ktoré sa zúčastňujú na školskej a mimoškolskej vzdelávacej a výchovnej činnosti . 

Pevnou súčasťou poistného produktu pre žiakov aj pre zamestnancov sú: poistenie smrti v dôsledku úrazu a poistenie trvalých 
následkov úrazu. 

Pevnou súčasťou poistného produktu pre žiakov nie sú (voliteľné poistenie): poistenie úrazového odškodnenia, poistenie denných 
dávok za čas nevyhnutného liečenia, poistenie vecí žiakov pre prípad odcudzenia, poistenie zodpovednosti žiaka za škodu 
spôsobenú škole. 

Pevnou súčasťou poistného produktu pre zamestnancov nie je (voliteľné poistenie) poistenie denných dávok za čas nevyhnutného 
liečenia. 

Všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období: 

Poistenie sa môže uzavrieť na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú.  
Poistná doba je uvedená v poistnej zmluve.  

Pri bežne platenom poistnom je dojednané ročné poistné obdobie. 

Poistné riziká pre žiakov: 

 smrť v dôsledku úrazu 

 trvalé následky úrazu  

 úrazové odškodnenie 

 denná dávka za čas nevyhnutného liečenia 

 poistenie vecí žiakov pre prípad odcudzenia 

 zodpovednosť žiaka za škodu spôsobenú škole 

Poistné riziká pre zamestnancov: 

 smrť v dôsledku úrazu 

 trvalé následky úrazu  

 denná dávka za čas nevyhnutného liečenia 
 

Pre poistenie platia: 

 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej aj „VPP ÚP“) 

 Osobitné dojednania pre úrazové poistenie žiakov ku VPP ÚP (ďalej len „OD ÚPŽ“) 

 Osobitné dojednania poistenia vecí žiakov pre prípad krádeže ku VPP ÚP (ďalej len „OD PV“) 

 Osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti žiaka za škodu ku VPP ÚP (ďalej len „OD PZ“) 

http://www.union.sk/


Všeobecná charakteristika poistného plnenia a spôsob určenia výšky poistného plnenia: 

smrť v dôsledku úrazu – v prípade úmrtia poisteného v dôsledku úrazu počas poistnej doby vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe 
dojednanú poistnú sumu; 

trvalé následky úrazu (ďalej aj „TNÚ“) – v prípade trvalých následkov úrazu poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré sa 
určí percentuálne (od 0,5 % do 100 %) z poistnej sumy dojednanej pre prípad TNÚ v závislosti od rozsahu TNÚ uvedenom v 
Oceňovacích tabuľkách pre TNÚ (príloha č. 1 VPP ÚP); 

úrazové odškodnenie – v prípade vzniku telesného poškodenia poisteného žiaka v dôsledku úrazu poisťovateľ vyplatí poistenému 
žiakovi úrazové odškodnenie, ktoré sa určí percentuálne (od 1 % do 100 %) z poistnej sumy dojednanej pre úrazové odškodnenie 
detí v závislosti od rozsahu úrazového odškodnenia uvedenom v Oceňovacích tabuľkách pre úrazové odškodnenie detí (príloha č.1 
OD ÚPŽ); 

denná dávka za čas nevyhnutného liečenia úrazu – poisťovateľ vyplatí poistenému dennú dávku dohodnutú v poistnej zmluve za 
každý deň doby nevyhnutného liečenia úrazu, ak čas nevyhnutného liečenia tohto úrazu dosiahne aspoň 8 kalendárnych dní, najviac 
však za čas liečenia uvedený v Oceňovacích tabuľkách pre denné dávky za čas nevyhnutného liečenia (príloha č. 2 OD ÚPŽ); 

poistenie vecí žiakov pre prípad odcudzenia – v prípade odcudzenia alebo poškodenia hnuteľného majetku poisteného vyplatí 
poisťovateľ poistné plnenie za každú poistnú udalosť  max. vo výške 25% z poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve, pričom 
v poistnej zmluve je dohodnutá poistná suma, ktorá je hornou hranicou všetkých poistných udalostí; 

zodpovednosť žiaka za škodu spôsobenú škole – v prípade zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú tretej osobe počas 
výchovno-vzdelávacieho procesu v škole alebo v školskom zariadení  vyplatí poisťovateľ poistné plnenie znížené o spoluúčasť 
dohodnutú v poistnej zmluve, pričom v poistnej zmluve je dohodnutá poistná suma, ktorá je hornou hranicou za jednu a všetky 
poistné udalosti. 

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné 
plnenie znížiť: 
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie: 

 z úrazového poistenia podľa čl. 14 VPP ÚP (Vylúčenia z poistného plnenia) a v prípade smrti poisteného do jedného mesiaca odo 
dňa úrazu podľa čl. 7 ods. 9 OD ÚPŽ, 

 z poistenia vecí žiakov pre prípad odcudzenia podľa čl. 5 OD PV (Výluky z poistenia), 

 z poistenia zodpovednosti žiaka za škodu spôsobenú škole podľa čl. 3 OD PZ (výluky z poistenia). 

Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť v zmysle § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak sa dozvie až po poistnej 
udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a 
ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná. 

Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie:  

 pri nesprávne určenej rizikovej skupine podľa čl. 13 písm. a) VPP ÚP, pri požití alkoholu podľa čl. 13 písm. c) VPP ÚP, pri porušení 
povinností uvedených v čl. 8 VPP ÚP, 

 pri poistení trvalých následkov úrazu o rozsah postihnutia pred úrazom podľa čl. 16 ods. 7 VPP ÚP, 

 pri poistení smrti v dôsledku úrazu o plnenie, ktoré bolo vyplatené za trvalé následky úrazu podľa čl. 17 ods. 2 VPP ÚP, 

 pri poistení vecí žiakov pre prípad odcudzenia o časť zodpovedajúcu amortizácii alebo inému znehodnoteniu poistenej veci z doby 
pred poistnou udalosťou podľa čl. 6 ods. 4 OD PV, 

 pri poistení zodpovednosti žiaka za škodu škole o spoluúčasť podľa čl. 7 ods. 2 OD PZ. 

Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného: 
Pre jednotlivé poistenia sa poistné stanovuje nasledovne: 
Poistenie smrti v dôsledku úrazu, poistenie trvalých následkov úrazu, poistenie úrazového odškodnenia, poistenie dennej dávky za čas 
nevyhnutného liečenia  – poistné závisí od dojednanej poistnej sumy alebo dennej dávky, v prípade poistenia žiakov aj od  typu 
školského zariadenia (materská škôlka, športová škola, odborná škola). 

Poistenie vecí žiakov pre prípad odcudzenia a poistenie zodpovednosti žiaka za škodu spôsobenú škole – poistné závisí od dojednanej 
poistnej sumy. 

Jednorazové poistné je možné zaplatiť bezhotovostne alebo poštovou poukážkou. Bežné poistné je možné platiť bezhotovostne alebo 
poštovou poukážkou. 

Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom začiatku poistenia. 

 Ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nie je zaplatené do 3 mesiacov, poistenie zanikne. Ak poistné za ďalšie 
poistné obdobie nie je zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie, poistenie zanikne. 

Spôsoby zániku poistnej zmluvy: 
Poistenie zanikne uplynutím poistnej doby v zmysle čl. 15 ods. 5 VPP ÚP.  

Poistenie zanikne smrťou poisteného v zmysle čl. 15 ods. 6 VPP ÚP. 

Poistenie zanikne písomnou dohodou zmluvných strán k termínu, ktorý je v tejto dohode uvedený v zmysle čl. 15 ods. 7 VPP ÚP. 



V zmysle § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka a v zmysle článku 15 ods. 2 VPP ÚP poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, 
zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. 

V zmysle § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka a v zmysle článku 15 ods. 1 VPP ÚP môže poistenie vypovedať každý z účastníkov do 
dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne. 

V zmysle § 801 Občianskeho zákonníka a v zmysle čl. 15 ods. 3 VPP ÚP poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie 
alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie 
poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 
zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté 
platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 

V zmysle § 802 Občianskeho zákonníka a podľa článku 15 ods. 4 VPP ÚP poistenie zanikne aj tak, že poisťovateľ odstúpi od poistnej 
zmluvy, ak poistník alebo poistený vedome neodpovie pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa 
dojednávaného poistenia. To platí tiež pre zmenu poistenia. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je 
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej 
zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne v zmysle článku 15 
ods. 4 VPP ÚP. 

 

4. Iné dôležité informácie 

Spôsob vybavovania sťažností: 
Sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb poisťovateľa sa podávajú písomnou formou prostredníctvom pošty alebo osobne na 
ktoromkoľvek jeho pracovisku alebo elektronicky (staznosti-up@union.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na 
www.union.sk). O výsledku vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia 
sťažnosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti predĺžiť, nie však na viac ako 60 
kalendárnych dní; o dôvodoch neskoršieho vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť písomne informovaná. Viac informácií 
o spôsobe vybavovania sťažností je uvedených na www.union.sk/kontaktny-formular. 

Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu: 
Pre právne pomery vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy platí právny poriadok Slovenskej republiky. Príjmy poisťovateľa, poisteného 
a oprávnených osôb z poistnej zmluvy podliehajú zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ustanovuje, ktoré plnenia z poistenia sú 
oslobodené od dane z príjmov a iné daňové náležitosti týkajúce sa poistenia. 

Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa: 
Správa o finančnom stave poisťovateľa je zverejňovaná na webovej stránke poisťovateľa www.union.sk / O nás / Union poisťovňa, a.s./ 
Výročné správy. 

http://www.union.sk/kontaktny-formular

