
Poistník pred uzatvorením poistnej zmluvy: 
(a) potvrdzuje, ţe všetky údaje o jeho osobe a vozidle uvedené v tomto návrhu na uzavretie 

poistnej zmluvy sú úplné, pravdivé a nezamlčal ţiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného 

poistenia, ţe je oboznámený so všeobecnými poistnými podmienkami VPP PZP/1111, 

osobitnými dojednaniami k nim (a súhlasí s ich obsahom). Ďalej poistník vyhlasuje, ţe je 

oboznámený s údajmi podľa § 792a ods. 2 Občianskeho zákonníka a ţe vyššie uvedené 

motorové vozidlo nie je pouţívané na iné účely ako je uvedené v tomto návrhu na uzavretie 

poistnej zmluvy. 

(b) berie na vedomie, ţe poisťovateľ mu doručí potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú 

kartu. 

(c) berie na vedomie, ţe súčasťou poistnej zmluvy je dokument informácie sprostredkovateľa, 

s ktorého obsahom sa oboznámil a s ktorým súhlasí. 

(d) potvrdzuje, ţe si je vedomý (á), ţe pokiaľ bude poistné zaplatené vo výške a v lehote 

uvedenej v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy, poistenie je platné odo dňa, ktorý je v 

návrhu poistnej zmluvy označený ako deň začiatku poistenia. 

(e) si je vedomý, ţe ak prvé ročné poistné/prvá splátka poistného nebude pripísaná na účet 

Unionu najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu, uplynutím tohto dňa zaniká 

platnosť tohto návrhu na uzavretie zmluvy. 

(f) vyhlasuje, ţe bol pred uzavretím poistnej zmluvy poučený o ustanoveniach § 9 ods. 5 a § 

11 ods. 11 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 

(g) potvrdzuje, ţe na poistné obdobie alebo jeho časť uvedené v tomto návrhu na uzatvorenie 

poistnej zmluvy nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou vyššie uvedeného motorového vozidla (ďalej len "PZP MV") u iného 

poisťovateľa v SR. 

(h) potvrdzuje, ţe predchádzajúca poistná zmluva PZP MV uzavretá s iným poisťovateľom 

nezanikla pre neplatenie poistného, a preto nemá v čase poistného obdobia uvedeného v tomto 

návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy povinnosť v zmysle zákona uzavrieť novú poistnú 

zmluvu PZP MV s predchádzajúcim poisťovateľom. 

(i) potvrdzuje, ţe si je vedomý(á) toho, ţe pokiaľ vyhlásenia uvedené v bode "g" alebo "h" sú 

nepravdivé, bude dojednaná poistná zmluva v zmysle platnej právnej úpravy neplatná. 

(j) berie na vedomie, ţe deň uzavretia návrhu poistnej zmluvy je zároveň dňom doručenia 

návrhu poistnej zmluvy. 

(k) potvrdzuje, ţe bol oboznámený s Informáciou pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na 

diaľku a s formulárom o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 

(l) potvrdzuje, ţe podľa § 7 Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. zaplatením 

poistného na základe návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy dáva súhlas spoločnosti Union 

na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v tomto návrhu poistnej zmluvy, ktoré 

poskytne Unionu počas trvania zmluvného vzťahu na účel vymedzený v časti Ochrana 

osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je moţné ho kedykoľvek odvolať. 

Odvolanie nemá spätné účinky 

(m) potvrdzuje, ţe si je vedomý toho, ţe pokiaľ sú údaje alebo vyhlásenia uvedené v tomto 

návrhu na uzatvorenie zmluvy nepravdivé alebo chybne uvedené, bude dojednaná poistná 

zmluva v zmysle Zákona neplatná. 

(n) berie na vedomie, ţe v zmysle § 9 ods. 4 Zákona sa dojednáva, ţe poistenie zanikne, ak 

poistné nebolo zaplatené do 45 kalendárnych dní od dátumu jeho splatnosti. 

(o) berie na vedomie, ţe ak poisťované vozidlo ešte nemá pridelenú ŠPZ, okrem povinností 



poistníka/poisteného uvedených v čl. 8 VPP PZP/0909 je poistník povinný do 5 kalendárnych 

dní odo dňa registrácie vozidla na dopravnom inšpektoráte oznámiť  poisťovni Union 

nasledovné údaje: Séria a číslo OE/TP a Evidenčné číslo, a to buď sprostredkovateľovi 

poistenia Netfinancie, s.r.o.  emailom na info@netfinancie.sk, telefonicky na tel. čísla 

uvedené na www.netfinancie.sk, alebo poštou na adresu poisťovateľa Union Poisťovňa, a.s., 

resp. elektronicky na email poisťovateľa sprava9@union.sk 

(p) potvrdzuje, ţe mu bolo vydané tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Poistení (ďalej len "dotknuté osoby") vyhlasujú, ţe boli pred uzavretím poistnej zmluvy 

oboznámení o podmienkach a rozsahu spracúvania poskytnutých osobných údajov a to najmä, 

ţe: 

(q) prevádzkovateľom informačného systému je Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 

60 Bratislava, Slovenská republika a sprostredkovateľom je osoba uvedená v tejto poistnej 

zmluve ako sprostredkovateľ 

(r) účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poisťovacej činnosti podľa Zákona o 

poisťovníctve č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o 

poisťovníctve") a tieţ ponuka produktov a s nimi súvisiacich sluţieb (realizovaná Unionom, 

aj prostredníctvom elektronickej pošty, alebo jeho zmluvnými partnermi určenými na tento 

účel) 

(s) osobné údaje budú sprístupnené audítorom, daňovým a aj iným poradcom Unionu 

(t) osobné údaje budú poskytnuté:  

1. spoločnostiam, ktoré Unionu zabezpečujú likvidáciu poistných udalostí: AUTOSKLO 

H&D spol. s r.o., Vajnorská 93, 831 04 Bratislava; EUROP-AUTOSKLO, s.r.o., 

Ivánska cesta 10, 820 04 Bratislava; Autosklo Hornet s. r. o., Ţilinská 774/1, 017 01 

Povaţská Bystrica; spoločnosti, ktorá zabezpečuje obhliadky poškodených 

motorových vozidiel: DDM-CAR, s.r.o., Záhradnícka 51, Bratislava 821 08;  

2. spoločnosti Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava 

29, v zhode s ustanovením §11 ods. 3 zákona č. 381/2001;  

3. spoločnostiam, ktoré zabezpečujú sluţby súvisiace s korešpondenciou medzi Unionom 

a dotknutými osobami: Direct Marketing a.s., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava; Tatra 

Billing, s.r.o., Hodţovo námestie 3, Bratislava 811 06;  

4. spoločnosti poskytujúcej asistenčné sluţby EuroCross Assistance Czech Republic, 

s.r.o., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Czech Republic;  

5. zaisťovacím spoločnostiam: Swiss Re Europe S.A., Dieselstrasse 11,85773 

Unterfohring bei Munchen, Nemecko; SCOR Switzerland Ltd., General Guisan-Quai 

26, 8022 Zürich, Switzerland; Hannover Rückversicherung AG Karl-Wiechert-Allee 

50, 30625 Hannover, Nemecko;  

6. spoločnostiam, ktoré konajú za a v prospech Unionu v súvislosti s plnením jeho 

povinností alebo uplatňovaním práv vo vzťahu k poistenému a poistníkovi 

vyplývajúcich z platných zákonov a tejto zmluvy: Intrum Justitia Slovakia s.r.o., 

Karadţičova 8, 821 08 Bratislava; RETROAKTIV SLOVAKIA a.s., Špitálska 61, 811 

08 Bratislava; INKASO Pohľadávok, spol. s r.o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec;  

7. v priebehu trvania poistnej zmluvy môţe dôjsť k zmene uvedených spoločností, 

pričom aktuálny zoznam týchto spoločností je zverejnený na internetovej stránke 

Unionu.  

(u) osobné údaje nebudú zverejnené 
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(v) krajiny cezhraničného toku sú krajiny územnej platnosti poistenia 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

(w) Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej ţiadosti od Unionu vyţadovať:  

1) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,  

2) presné informácie o zdroji, z ktorého Union osobné údaje získal na spracúvanie,  

3) odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  

4) opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania,  

5) likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a ak sú predmetom 

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môţe poţiadať o ich vrátenie,  

6) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. 

(x) Práva dotknutých osôb je moţné obmedziť len podľa bodu (w) časť 4) a 5), ak takéto 

obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana 

dotknutých osôb, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 

(y) Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej ţiadosti alebo osobne, ak vec neznesie 

odklad, majú právo u Unionu kedykoľvek namietať  

1) voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v tejto časti zmluvy  

2) a nepodrobiť sa rozhodnutiu Unionu, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný 

dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného 

spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo ţiadať Union o preskúmanie 

vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom 

Union je povinný ţiadosti vyhovieť a to tak, ţe rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní 

rozhodnutia budú mať zamestnanci Unionu. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia 

Union informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia ţiadosti.  

(z) Dotknuté osoby majú právo nesúhlasiť s rozhodnutím Unionu vykonať cezhraničný prenos 

osobných údajov do krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie a nezaručujú primeranú úroveň 

ich ochrany. Ak sa Union rozhodne vykonať prenos osobných údajov aţ po ich získaní, 

oznámi dôvod svojho rozhodnutia dotknutej osobe pred ich prenosom. Prenos osobných 

údajov je moţné vykonať len po prijatí písomného súhlasu dotknutých osôb.  

 

Dotknuté osoby majú právo pri podozrení, ţe ich osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, 

podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

 

Ak poistený nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu podľa Občianskeho 

zákonníka, jeho práva môţe uplatniť zákonný zástupca.  

 

Ak niektorá z dotknutých osôb neţije, jej práva podľa zákona o ochrane osobných údajov 

môţe uplatniť osoba blízka v zmysle Občianskeho zákonníka.  

 

Dotknuté osoby majú právo poţiadať o preukázanie totoţnosti osoby poverenej získavaním 

osobných údajov  

 


