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Poistná zmluva č. RZ201802 
v znení jej Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 uzavretá podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: 

 
Union poisťovňa, a. s. 
Sídlo:          Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 
IČO:          31 322 051 
DIČ:         2020800353 
Registrácia:          Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,     
                             Oddiel Sa, vložka č. 383/B 
Bankové spojenie: SK97 6500 0000 0000 2030 4394 
Zastúpená: Mgr. Michal Špaňár, MBA, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Koma, PhD., člen predstavenstva 
 
[ďalej len „Poisťovňa“] 

Silverside, a.s. 
Sídlo:  Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 
IČO : 50 052 560 
DIČ:  2120155268 
Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu  
  Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 6261/B 
Bankové spojenie:  SK51 8120 0000 0086 3471 4060 
Zastúpená:  Ing. Vladimír Michniewicz,                        
                                        predseda predstavenstva  
 
[ďalej len „Poistník“] 

Poisťovňa a Poistník [ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“].  

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení Poistnej zmluvy č. RZ201802 [ďalej len „Zmluva“]: 

Článok I.  -   Úvodné ustanovenia 

1] Predmetom tejto Zmluvy je skupinové súborové poistenie pre Klientov Poistníka. Touto Zmluvou sa Poisťovňa zaväzuje poskytovať 
Poisteným podľa tejto Zmluvy dohodnuté poistné krytie a Poistník sa zaväzuje platiť Poisťovni dohodnuté poistné.  

2] Pre skupinové súborové poistenie podľa tejto Zmluvy platia príslušné ustanovenia tejto Zmluvy, Poistných podmienok a Občianskeho 
zákonníka, a to v tomto vymenovanom poradí. Každé jednotlivé súborové poistenie sa spravuje tým znením Zmluvy a Všeobecných 
poistných podmienok pre poistenie schopnosti splácať úver - SSD, ktoré boli účinné v čase, kedy Klient poistníka podpísal Zmluvu o  o 
zabezpečení poistenia schopnosti splácať úver [ďalej len „Zmluva o zabezpečení poistenia“ ], ak v nich prejavil vôľu byť Poisteným podľa 
tejto Zmluvy. 

3] Pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tejto Zmluve, majú rovnaký význam, ako je uvedené 
v Poistných podmienkach. 

4] Zmenu rozsahu poistenia dohodnutého touto Zmluvou je možné uskutočniť iba vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to vo forme 
písomného číslovaného dodatku k tejto Zmluve. Zo zmeneného poistenia Poisťovňa plní až z tých poistných udalostí, ktoré nastanú od 
nultej hodiny dohodnutého dňa účinnosti dodatku k tejto Zmluve. 

Článok II.  -   Základné pojmy 

1] Klient poistníka – fyzická osoba, ktorá s Poistníkom uzavrela Zmluvu o úvere. 

2] Oprávnená osoba – osoba, ktorej vzniká právo na Poistné plnenie. Oprávnenou osobou na Poistné plnenie je v zmysle týchto VPP SSD 
Poistník. Ak sa Poistník svojho práva na Poistné plnenie vzdá alebo Poisťovňa neposkytne Poistné plnenie alebo ho poskytne v rozsahu, 
ktorý poistený namieta, právo na Poistné plnenie prechádza na Poisteného v rozsahu akom ho nenadobudol Poistník, s výnimkou  Poistnej 
udalosti smrti Poisteného, kedy nadobúdajú právo na Poistné plnenie osoby podľa § 817 Občianskeho zákonníka, a to v poradí tam 
uvedenom. Právo na Poistné plnenie podľa predchádzajúcej vety prechádza na Poistného okamihom doručenia rozhodnutia Poistníka 
Poisťovni o vzdaní sa práva na Poistné plnenie alebo konečného rozhodnutia Poisťovne o neposkytnutí Poistného plnenia, resp. o poskytnutí 
Poistného plnenia v rozsahu, ktorý Poistený namieta. 

3] Poistený – Klient poistníka, ktorý uzavrel s Poistníkom Zmluvu o úvere, prejavil záujem o Základný súbor poistenia alebo Komplexný 
súbor poistenia spôsobom uvedeným vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie schopnosti splácať úver - SSD a vyhlásil, že 
spĺňa podmienky poistenia uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie schopnosti splácať úver - SSD. 

4] Poistné podmienky – Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver - SSD. 

5] Mesačná úhrada – pravidelná splátka, ktorú je Poistený povinný mesačne splácať v termínoch a výške dohodnutej v Zmluve o úvere na 
úverový účet vedený Poistníkom, ktorá zahŕňa splátku istiny, splátku úroku a náklady spojené s poistením podľa tejto Zmluvy. Na účely 
tejto Zmluvy Mesačná úhrada nezahŕňa úroky z omeškania, poplatky spojené s úverom, zmluvné pokuty ani iné sankcie, ktoré si 
uplatňuje Poistník voči Poistenému na základe Zmluvy o úvere. 

6] Zmluva o  úvere – zmluva, ktorou Poistník poskytuje Klientovi úver vrátane úveru na refinancovanie. 

Článok III.  -   Súbor poistenia  

1] Poistenie podľa tejto Zmluvy možno uzavrieť v:  

a] Základnom súbore poistenia – zahŕňa poistenie smrti, poistenie Invalidity a poistenie Pracovnej neschopnosti, 
b] Komplexnom súbore poistenia – zahŕňa poistenie smrti, poistenie Invalidity, poistenie Pracovnej neschopnosti a poistenie Straty 

zamestnania a následnej Nezamestnanosti. 

2] Bližší popis poistných rizík, ktoré sú v jednotlivých súboroch poistenia zahrnuté, obsahujú Poistné podmienky. 
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3] Súbory poistenia nie je možné uzavrieť v inom zložení ako je uvedené v ods. 1 tohto článku, s výnimkou Poisteného, ktorý je 
poberateľom starobného dôchodku a na ktorého sa vždy vzťahuje iba poistenie smrti, pričom výška poistného sa nemení. 

4] Podmienky poistenia, splnenie ktorých je nevyhnutné pre dojednanie poistenia pre Klientov poistníka, ktorí prejavia záujem stať sa 
Poistenými, stanovujú Poistné podmienky. 

5] Podľa tejto Zmluvy možno dojednať poistenie pre každého Klienta poistníka najviac k takému počtu spotrebiteľských úverov 
poskytovaných Poistníkom, ktorých platnosť a účinnosť sa akýmkoľvek spôsobom prekrýva, pri ktorom celkový súčet výšky úverov 
poskytnutých Klientovi poistníka nepresiahne 66.000 EUR [ďalej len „Limit“]. Na prípadné ďalšie Zmluvy o úvere, ktorými dôjde k 
prekročeniu Limitu, sa poistenie nevzťahuje, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Klient poistníka vyjadril vôľu byť Poisteným podľa 
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie schopnosti splácať úver - SSD; posudzovanie tejto podmienky sa posudzuje ku dňu 
nadobudnutia platnosti konkrétnej Zmluvy o úvere, ku ktorej sa viaže poistenie, a platí po celú dobu jej platnosti a účinnosti, ak nebude 
zmluvnými stranami v konkrétnom prípade dohodnuté inak. 

6] Zmenu súboru poistenia z komplexného súboru poistenia na základný súbor poistenia je možné uskutočniť iba v súlade  s podmienkami 
Zmluvy, ktoré boli účinné v čase vzniku jednotlivého poistenia. 

Článok IV.  -   Povinnosti Poistníka a Poisťovne 

1] Poistník je povinný: 

a] platiť Poisťovni dohodnuté poistné podľa článku V. tejto Zmluvy,  
b] oznamovať Poisťovni raz mesačne údaje o všetkých Poistených podľa tejto Zmluvy vo forme zoznamu Poistených, 
c] odovzdať Poisťovni všetky dokumenty týkajúce sa poistenia, ktoré získa od Poisteného, najmä ak ide o dokumenty súvisiace 

s poistnou udalosťou Poisteného, 
d] vyvinúť maximálne úsilie na to, aby všetky doklady a informácie požadované Poisťovňou podľa tejto Zmluvy, ktoré Poistník prijíma od 

Poistených, boli vyplnené správne a úplne a aby boli Poisteným alebo jeho právnym zástupcom podpísané, 
e] s Klientom poistníka, ktorý je poberateľom starobného dôchodku a prejavil záujem o poistenie podľa tejto Zmluvy, dohodnúť poistenie 

len pre Základný súbor poistenia, 
f] každému Klientovi poistníka, ktorý prejavil záujem o poistenie, odovzdať aktuálne znenie Poistných podmienok, a to pred uzavretím 

Zmluvy  o zabezpečení poistenia, v ktorej prejavil záujem o poistenie, 
g] zabezpečiť, aby tlačivá, ktoré používa na uzavieranie Zmluvy o zabezpečení poistenia, obsahovali: 

 i. vyhlásenia Klienta poistníka o splnení podmienok poistenia podľa Poistných podmienok, 
 ii. udelenie plnomocenstva Poisťovni na zisťovanie a preskúmavanie zdravotného stavu v rozsahu uvedenom v Poistných 

podmienkach, 
 iii. súhlas Klienta poistníka s touto Zmluvou a Poistnými podmienkami Poisťovne, 

h] vyplatené Poistné plnenie použiť na úhradu Mesačných úhrad Poisteného [v prípade Poistného plnenia Pracovnej neschopnosti alebo 
Straty zamestnania a následnej Nezamestnanosti], resp. na úhradu nesplatenej časti istiny úveru [v prípade Poistného plnenia smrti 
alebo Invalidity], ak sa Poistník nedohodne s Klientom inak. 

2] Poisťovňa je povinná: 

a] poskytnúť Poistné plnenie z poistných udalostí na základe Zmluvy, a to vo výške a za podmienok v Zmluve uvedených, 
b] bez zbytočného odkladu informovať Poistníka: 

 i. o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zmien uzatvoreného poistenia z podnetu Poisteného, 
 ii. o okolnostiach poistnej udalosti, ak o to Poistník požiada a Poistený s poskytnutím takých informácií vyjadrí svoj súhlas. 

Článok V.  -   Poistné 

1] Poistné za každý súbor poistenia podľa Zmluvy sa dojednáva ako bežné poistné, ktoré sa platí za dohodnuté poistné obdobia. Výška 
poistného za jedného Poisteného a jeden súbor poistenia na jedno poistné obdobie je:  

a] základný súbor poistenia (poistenie smrti, poistenie Invalidity a poistenie Pracovnej neschopnosti): 0,28 % zo sumy poskytnutého 
úveru, 

b] komplexný súbor poistenia (poistenie smrti, poistenie Invalidity, poistenie Pracovnej neschopnosti a poistenie Straty zamestnania 
a následnej Nezamestnanosti): 0,32 % zo sumy poskytnutého úveru.  

2] Poistným obdobím je jeden kalendárny mesiac, ak nie je ďalej uvedené inak. Prvé poistné obdobie začína dňom začiatku poistenia a 
končí posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dohodnutá splatnosť prvej Mesačnej úhrady po začiatku poistenia. 
Posledné poistné obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na zánik poistenia 
a končí dňom, v ktorom nastal zánik poistenia. 

3] Poistník sa zaväzuje platiť dohodnuté poistné za všetky poistenia, ktoré vznikli na základe Zmluvy. Poistné je splatné do 22. dňa mesiaca, 
ktorý bezprostredne nasleduje po uplynutí poistného obdobia, za ktoré je poistné hradené. Poistné sa považuje za uhradené dňom 
pripísania na účet Poisťovne. 

4]  Poistník má povinnosť platiť dohodnuté poistné za každé poistné obdobie vrátane posledného poistného obdobia vo výške podľa ods. 1 
tohto článku, s výnimkou prípadu uvedeného ďalej v tomto odseku. Ak dôjde k zániku poistenia z dôvodu podľa článku 5 ods. 5 písm. a] 
Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie schopnosti splácať úver – SSD a to dňom zániku Zmluvy o úvere, na ktorú sa 
poistenie vzťahuje (vrátane Poistníkom povoleného predčasného splatenia úveru zo strany Poisteného) alebo podľa článku 5 ods. 5 
písm. písm. g] Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie schopnosti splácať úver – SSD, poistné za posledné poistné obdobie 
sa: 
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a]  v prípade predčasného zániku poistenia v kalendárnom mesiaci, v ktorom mal Poistený uhradiť poslednú plánovanú Mesačnú úhradu, 

vypočíta ako alikvotná čiastka poistného pripadajúceho na pôvodne plánované posledné poistné obdobie [od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca, v ktorom mala nastať splatnosť poslednej plánovanej Mesačnej úhrady, do dňa splatnosti poslednej 
plánovanej Mesačnej úhrady] za dni, kedy bol Klient skutočne poistený, 

b] v prípade predčasného zániku poistenia v inom ako v kalendárnom mesiaci, v ktorom mal Poistený uhradiť poslednú plánovanú 
Mesačnú úhradu, vypočíta ako alikvotná čiastka poistného pripadajúceho na poistné obdobie, v ktorom neplánovane došlo k 
predčasnému zániku poistenia [od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k predčasnému splateniu úveru 
zo strany Poisteného] za dni, kedy bol Klient skutočne poistený. 

5]  Ak bude Poistník v omeškaní s platením poistného alebo akejkoľvek jeho časti o viac ako 30 dní, je Poisťovňa oprávnená zaslať 
Poistníkovi výzvu na zaplatenie dlžného poistného. Ak poistné nebude zaplatené ani do jedného mesiaca od doručenia výzvy Poisťovne 
na jeho zaplatenie, poistenia podľa tejto Zmluvy zanikajú, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením výzvy na jeho zaplatenie. 

6]   V prípade, že Poistník povolí Poistenému odklad Mesačných úhrad podľa článku VI ods. 2 tejto Zmluvy, Poistník je naďalej povinný platiť 
poistné aj počas odkladu Mesačných úhrad v zmysle tohto článku Poistnej zmluvy. 

Článok VI.  -   Vznik, zmena a zánik poistenia 

1] Začiatok a trvanie poistenia každého jednotlivého Poisteného, podmienky pre zmenu rozsahu poistenia, ako aj dôvody zániku poistenia 
jednotlivého Poisteného a následky s tým spojené stanovujú Poistné podmienky. 

2] Ak Poistník povolí Poistenému odklad Mesačných úhrad, poistenie trvá aj počas odkladu. Poistník je povinný upovedomiť Poisteného, že 
Poistený je počas doby odkladu Mesačných úhrad povinný naďalej platiť Náklady spojené s poistením. V prípade, že povolením odkladu 
Mesačných úhrad dôjde k predĺženiu pôvodnej doby splácania úveru, predlžuje sa aj trvanie poistenia. Pre vylúčenie pochybností v prípade 
poistnej udalosti, ak Mesačnú úhradu nie je možné určiť z dôvodu, že Poistenému bol povolený odklad Mesačných úhrad, výška Poistného 
plnenia sa určí podľa poslednej Mesačnej úhrady splatnej pred povolením odkladu. Ak bol Poistenému povolený odklad Mesačných úhrad, 
Poistné plnenie sa vypláca bez ohľadu na to, že Poistná udalosť vznikla alebo trvá aj počas odkladu. Poistník je povinný pri odklade splátok 
Klientov, ktorých Zmluva o zabezpečení poistenia nadobudla účinnosť do 4.5.2020, postupovať tak, aby sa doba trvania poistenia nepredĺžila 
o viac ako 12 mesiacov od pôvodne dohodnutého dňa splatnosti úveru, ak všeobecne záväzné predpisy nebudú stanovovať inak – pre 
vylúčenie pochybností platí, že povinnosť Poistníka podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na Klientov, ktorých Zmluva o zabezpečení 
poistenia nadobudla účinnosť od 5.5.2020 vrátane s následkami uvedenými v článku 11 Poistných podmienok.  

Článok VII.  -   Trvanie a zánik Zmluvy 

1] Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Poistník môže 
Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistník 
tiež môže od Zmluvy odstúpiť do 30 dní od jej uzavretia, písomným odstúpením doručeným na adresu sídla Poisťovne. Zánikom Zmluvy 
zanikajú všetky poistenia. 

2] Poisťovňa má právo jednostranne pozastaviť alebo ukončiť uzavieranie nových poistení podľa tejto Zmluvy, a to ku dňu uvedenému v 
oznámení doručenom Poistníkovi; oznámenie musí byť doručené Poistníkovi najneskôr dva mesiace pred dňom uvedeným v oznámení. Odo 
dňa uvedeného v oznámení nie je možné dojednávať nové poistenia podľa tejto Zmluvy. 

Článok VIII.  -   Záverečné ustanovenia  

1] Obe zmluvné strany vyhlasujú, že v deň podpísania tejto Zmluvy niet prekážok, ktoré by im bránili riadne plniť jej predmet alebo ďalšie 
povinnosti, ktoré sú s ním v priamej súvislosti. 

2] Ak sa stanú niektoré ustanovenia Zmluvy, alebo niektoré prílohy Zmluvy neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení 
Zmluvy a ostatných jej príloh. V prípade, ak bola žiadosť o zabezpečenie poistenia podaná Klientom poistníka pred nadobudnutím 
účinnosti Dodatku č. 7 k Zmluve, avšak Zmluva o zabezpečení poistenia, nadobudne platnosť až po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 7 k 
Zmluve, Poistník je povinný zabezpečiť, aby Klient poistníka znova podpísal žiadosť o zabezpečenie poistenia, v ktorej budú uvedené 
odkazy na dokumenty účinné odo dňa 17.12.2021. Poistník je povinný odovzdať Klientovi poistníka nové dokumenty, ktoré sú účinné odo 
dňa 17.12.2021, v zmysle novej žiadosti o zabezpečenie poistenia. 

3] Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 
a] Príloha č. 1: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver - SSD. 

4] Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňa 12.02.2018. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa 25.5.2018. Dodatok č. 2 nadobudol 
účinnosť dňa 02.10.2018. Dodatok č. 3 nadobudol účinnosť dňa 16.04.2019. Dodatok č. 4 nadobudol účinnosť dňa 18.02.2020. Dodatok 
č. 5 nadobudol účinnosť dňa 09.04.2020. Dodatok č. 6 nadobudol účinnosť dňa 05.05.2020. Dodatok č. 7 nadobudol účinnosť dňa 
17.12.2021.  

5] Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej 
a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 

 

 


