Cestovné poistenie pre držiteľov platobných kariet vydaných UniCredit Bank od Union
poisťovne, a. s.
Informácie o finančnom sprostredkovaní podľa zákona č. 186/2009 Z. z.
1.

2.

3.

4.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského
súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608 vykonáva finančné sprostredkovanie
prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po,
vložka číslo: 2310/B (ďalej len „Banka“), zapísaná v podregistri poistenia alebo zaistenia
ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu, vedenom Národnou bankou
Slovenska v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu pod
registračným číslom: 179762. Overenie zápisu je možné v príslušnom zozname v
Národnej banke Slovenska, I. Karvaša 1, Bratislava alebo na https://regfap.nbs.sk
Banka vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na
základe písomných zmlúv nevýhradnej povahy s viacerými poisťovňami, ktorých zoznam
je k dispozícii na www.unicreditbank.sk. Finančné sprostredkovanie cestovného
poistenia vykonáva Banka na základe poistnej zmluvy, ktorá má nevýhradný charakter s
Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
31322051, , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č.
383/B (ďalej len „Poisťovňa“). Banka nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani
hlasovacích právach Poisťovne a Poisťovňa nemá kvalifikovanú účasť na základnom
imaní ani hlasovacích právach Banky.
Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania upravuje
Reklamačný poriadok, ktorý je prístupný v priestoroch Obchodných miest a na
www.unicreditbank.sk. Mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania
poistenia upravujú napr. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších predpisov, zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
a zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii.
Banka vykonáva činnosť finančného sprostredkovateľa za peňažnú odmenu od
Poisťovne; o výške odmeny Banka informuje Klienta na základe jeho požiadavky.

Informácie o právnych následkoch uzavretia poistenia
S uzavretím poistenia je spojená povinnosť klienta po celú dobu trvania poistenia uhrádzať
náklady spojené s poistením (poistné), ktoré sú uvedené v Sadzobníku poplatkov Banky.
Poistenie je možné ukončiť spôsobmi uvedenými v poistných podmienkach, najmä v časti A,
článok 4 Všeobecných poistných podmienok cestovného poistenia pre držiteľov platobných
kariet vydaných UniCredit Bank VPPCPDPKUCB/0218 (ďalej len „poistné podmienky“). Pre
klienta platia aj ďalšie povinnosti, najmä v prípade vzniku poistnej udalosti.
Informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním Poisťovne
Poisťovňa vykonáva svoju činnosť na základe povolenia v súlade so zákonom o
poisťovníctve a dohľad nad jej činnosťou vykonáva Národná banka Slovenska. Povinnosťou
Poisťovne je vytvárať technické rezervy v takej výške, aby bola schopná uhradiť všetky
záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv a musí dodržiavať podmienky požadovanej miery
solventnosti, ktorá slúži na zabezpečenie schopnosti Poisťovne uhradiť riadne a včas
záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti.
Informácie týkajúce sa poistenia
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami cestovného poistenia pre držiteľov
platobných kariet vydaných UniCredit Bank VPPCPDPKUCB/0218 (ďalej len
„VPPCPDPKUCB/0218“).

Poisteným vybraný typ a variant poistenia sú uvedené v potvrdení o uzavretí poistnej zmluvy
č. 11 715 515 (poistke) uvedenom v poistnej knižke s názvom „Cestovné poistenie pre
držiteľov platobných kariet vydaných UniCredit Bank“.
Poistné sa stanovuje podľa rozsahu poistenia (dojednaný typ poistenia, variant poistenia)
a ohodnotenia rizika a jeho výška je uvedená v Sadzobníku poplatkov Banky a v potvrdení
o uzavretí poistnej zmluvy č. 11 715 515 (poistke).
Poistenie pre jednotlivých poistených sa dojednáva na dobu neurčitú, pričom za začiatok
poistenia pre poistené osoby sa považuje
a) v prípade podpísania Žiadosti o vydanie debetnej karty deň nasledujúci po dni jej
podpísania,
b) v prípade podpísania Žiadosti o vydanie kreditnej karty deň zúčtovania poplatku za
poistenie.
Poistenie pre jednotlivých poistených môže začať aj v období počas platnosti platobnej karty.
Za začiatok poistenia sa v tomto prípade považuje deň nasledujúci po dni podania Žiadosti
o zmenu debetnej / kreditnej karty (uzavretie / zmena poistného vzťahu).
Poistné obdobie pre jednotlivých poistených, t.j. obdobie, za ktoré sa platí poistné je 1 rok
(12 mesiacov).
Poistné pre jednotlivých poistených je bežným poistným a je platené v ročných poistných
obdobiach naraz. Poistné pre jednotlivých poistených za prvé poistné obdobie je splatné
dňom začiatku poistenia. Poistné pre jednotlivých poistených za ďalšie poistné obdobie je
splatné vždy vo výročný deň poistenia. Výročný deň poistenia je každý taký deň počas
poistnej doby, ktorý sa dňom a mesiacom zhoduje s dňom začiatku poistenia.
Poisťovňa neposkytne poistné plnenie v prípadoch vylúčených z poistného krytia uvedených
v čl. 3 časti B, čl. 4 časti C, čl. 3 časti D, čl. 3 časti E, čl. 3 časti F, čl. 2 časti G a čl. 3 časti H
VPPCPDPKUCB/0218.
Poisťovňa má právo primerane znížiť poistné plnenie v prípade, že poistený poruší niektorú z
povinností uvedených v čl. 10 časti A , čl. 6 časti B, čl. 7 časti C, čl. 7 časti D, čl. 8 časti E, čl.
5 časti F, čl. 5 časti G a čl. 5 časti H VPPCPDPKUCB/0218 alebo v prípade, že poistený
poruší niektorú z povinností uvedených v poistnej zmluve.
Poistenie sa pre jednotlivých poistených vzťahuje na udalosti, ktoré nastali pri každom
vycestovaní do zahraničia, kde nepretržitý pobyt v zahraničí pri type poistenia BASIC je
najviac 45 dní, pri type poistenia STANDARD, STANDARD WINTER je najviac 60 dní a pri
type poistenia PREMIUM je najviac 90 dní.
Poistenie zanikne uplynutím poistnej doby.
V zmysle §801 bod 1 a 2 Občianskeho zákonníka ak poistné za prvé poistné obdobie nie je
zaplatené do 3 mesiacov odo dňa splatnosti, poistenie zanikne. Ak poistné za ďalšie poistné
obdobie nie je zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie,
poistenie zanikne. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
Poisťovateľ môže v zmysle § 802 Občianskeho zákonníka od poistnej zmluvy odstúpiť
v prípade, že poistený vedome porušil povinnosti uvedené v ustanoveniach § 793
Občianskeho zákonníka, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu
neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú
skutočnosť zistil, inak právo zanikne. Rovnako, ak sa poisťovateľ až po poistnej udalosti
dozvie, 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 prípade, že je poistná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, poistený a poisťovateľ môžu v
zmysle § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka poistnú zmluvu písomne vypovedať ku koncu
poistného obdobia, výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím.
Okrem dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku, poistenie zaniká aj:
a) zrušením platobnej karty zo strany UniCredit Bank (zrušená karta). V tomto prípade
poistenie zaniká dňom a hodinou zablokovania platobnej karty UniCredit Bank.
b) blokovaním platobnej karty zo strany UniCredit Bank z dôvodu nedodržania obchodných
podmienok držiteľom platobnej karty. V tomto prípade poistenie zaniká dňom a hodinou
zablokovania platobnej karty UniCredit Bank.
c) zrušením platobnej karty zo strany poisteného (zrušená karta). V tomto prípade
poistenie zaniká dňom prevzatia Žiadosti o zmenu debetnej / kreditnej karty (zrušenie
karty s okamžitou platnosťou), ktorý je na Žiadosti o zmenu debetnej / kreditnej karty
uvedený.
d) zrušením platobnej karty zo strany poisteného (zrušená karta) k termínu ukončenia
platnosti platobnej karty. V tomto prípade poistenie zaniká dňom ukončenia platnosti
platobnej karty.

