Verejný prísľub
k úrazovému poisteniu k produktu UNIDOM
Union poisťovňa, a. s., so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava Slovenská republika, lČO
31 322 051, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č.
383/B (ďalej len „Union poisťovňa“)
týmto vydáva v súlade s §850 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov na celú dobu zverejnenia na svojich internetových stránkach tento
verejný prísľub.
Union poisťovňa poskytne každému Klientovi (ako je definovaný nižšie) a osobe na ktorú sa
tento verejný prísľub vzťahuje (ako sú definované nižšie)
poistné plnenie vo výške 3.000,00 € (slovom: tritisíc eur)
(ďalej len „Špeciálne plnenie“), a to za nasledujúcich podmienok:
1. Klient
Klientom pre účely tohto verejného prísľubu je každý poistený, ktorý spĺňa všetky nasledovné
podmienky:
- má uzavreté poistenie produktu UNIDOM,
- začiatok poistenia je najskôr od 15.05.2020 (vrátane),
- vyššie uvedeným poistením je poistený rodinný dom alebo byt a zároveň aj
domácnosť.
Osobou, na ktorú sa tento verejný prísľub vzťahuje je aj:
- osoba žijúca v spoločnej domácnosti s Klientom,
- deti klienta, aj keď s ním nežijú v spoločnej domácnosti, pokiaľ sú študentami denného
štúdia, a to do 26. roku ich života a za podmienky, že má k nim vyživovaciu povinnosť.
2. Vznik a zánik nároku na Špeciálne plnenie
Klientovi alebo inej osobe, na ktorú sa tento verejný prísľub vzťahuje, vznikne nárok na
dohodnuté poistné plnenie, ak u nich počas doby poistenia, najneskôr však 31.12.2021,
nastane úraz, v zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre poistenie úrazu –
Union Istota (ďalej aj „VPP UI“), ktorý zanechá trvalé následky, ak ich rozsah je väčší alebo
rovný ako 50%. Rozsah trvalých následkov určí Union poisťovňa v spolupráci s lekárom podľa
oceňovacích tabuliek pre trvalé následky úrazu, ktoré tvoria prílohu č. 1 k VPP UI. Pri
posudzovaní rozsahu poistného plnenia postupuje Union poisťovňa v zmysle článku 23 VPP
UI.
Poistenie sa zároveň odchýlne od VPP UI článku 8 vzťahuje výhradne na poistné udalosti, ku
ktorým došlo na území Slovenskej republiky.
Poistné podmienky VPP UI sú k dispozícii na webstránke www.union.sk v časti Občania &
poistenci/Úraz/Komplexné úrazové poistenie.
3. Záverečné ustanovenia
Union poisťovňa poskytuje Špeciálne plnenie nad rámec dohodnutého poistenia podľa poistnej
zmluvy.

Pre poskytnutie Špeciálneho plnenia platia ustanovenia Všeobecných poistných podmienok
pre poistenie úrazu - Union Istota (VPP UI) s odchýlkami uvedenými v tomto verejnom
prísľube.
Na spracovanie osobných údajov Klienta podľa tohto verejného prísľubu sa vzťahujú
podmienky spracúvania osobných údajov dohodnutých v poistnej zmluve.
Verejný prísľub nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke
Union poisťovne.
Verejný prísľub môže Union poisťovňa kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie verejného
prísľubu nebude mať vplyv na Klientov, ktorí uzavreli poistenie počas platnosti Verejného
prísľubu.
Odvolanie Verejného prísľubu bude Klientom oznámené rovnakou formou ako Verejný prísľub,
t.j. zverejnením na internetovej stránke Union poisťovne.
V Bratislave, dňa 01.06.2020
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