
 
 
 
 
Všeobecné poistné podmienky poistenia tankovacích (platobných) kariet VPPTK/1208 

 
Úvodné ustanovenie 

 

Pre poistenie tankovacích (platobných) kariet, ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „Union“) platia 
ustanovenia Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení zmien a  doplnkov), tieto Všeobecné poistné 
podmienky poistenia tankovacích (platobných) kariet VPPTK/1208(ďalej len „VPPTK“) a poistná zmluva. 

 
Článok 1 

Výklad pojmov 
 

Oprávnený je poskytovateľ tankovacej (platobnej) karty, ktorý uzavrel s poisteným Obchodnú zmluvu a 
v prospech ktorého urobil ručiteľ Vyhlásenie ručiteľa. 

 
Vyhlásenie ručiteľa je dokument, ktorým Union vyhlasuje, že uspokojí nárok Oprávneného, ak poistený nesplní 
Zmluvnú povinnosť za podmienok v ňom uvedených. 

 
Obchodná zmluva pre účely týchto VPPTK je písomná zmluva uzavretá medzi oprávneným a poisteným 
o poskytovaní služieb pri používaní tankovacích (platobných) kariet, ktorá upravuje spôsob a podmienky vydania, 
držby, používania a zrušenia tankovacej (platobnej) karty. 

 

Poistený je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s oprávneným uzatvorenú Obchodnú zmluvu. 

 
Poistná zmluva je zmluva uzatvorená medzi Unionom a poisteným podľa týchto VPPTK. Poistná zmluva musí 
mať písomnú formu a jej neoddeliteľnou súčasťou je Vyhlásenie ručiteľa a tieto VPPTK. 

 
Poistný rok je dvanásť za sebou idúcich mesiacov nepretržitého trvania poistenia počítaných odo dňa účinnnosti 
poistnej zmluvy (prvé poistné obdobie) alebo odo dňa, ktorý sa číselným označením dňa a mesiaca v nasledujúcich 
rokoch zhoduje s dňom účinnosti poistnej zmluvy (druhé a ďalšie poistné obdobie). 

 
Zmluvná povinnosť je záväzok, ktorý má splniť poistený podľa Obchodnej zmluvy, a to zaplatiť sumy za 
vydanie, držbu, používanie a zrušenie tankovacích (platobných) kariet, ktorého splnenie je zabezpečené poistením 
a ktorý je bližšie špecifikovaný v poistnej zmluve a vo Vyhlásení ručiteľa. 

 
 

Článok 2 
Účel a rozsah poistenia 

 
 

Union poskytuje poistnú ochranu poistenému za podmienok uvedených vo VPPTK a poistnej zmluve, a to pre 
prípad, že nastanú okolnosti, v dôsledku ktorých poistený nesplní Zmluvnú povinnosť z Obchodnej zmluvy. 
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Článok 3 
Poistná udalosť 

 

1. Poistnou udalosťou je porušenie Zmluvnej povinnosti poisteného, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: 

a) poistený nesplnil poistením zabezpečenú Zmluvnú povinnosť, 

b) Oprávnený písomne vyzval poisteného na úhradu plnenia (upomienka), na ktoré mu vznikol nárok 
v dôsledku porušenia Zmluvnej povinnosti poisteným, 

c) Oprávnený doručil výzvu Unionu na plnenie najneskôr do 120 dní odo dňa vzniku poistnej udalosti, 
pričom takáto výzva musí obsahovať:  

- výšku pohľadávky, 

- deň splatnosti pohľadávky, 

- kópiu neuhradeného vyúčtovania alebo iného dokladu, ktorým bola vyúčtovaná pohľadávka Oprávneného 
voči poistenému, 

- kópiu upomienky Oprávneného adresovanú poistenému pričom upomienka Oprávneného bola zaslaná 
poistenému najmenej 6 dní pred odoslaním výzvy Unionu, 

- originál alebo úradne overenú kópiu Obchodnej zmluvy. 

2. Za deň vzniku poistnej udalosti sa považuje deň nasledujúci po dni, v ktorom podľa Obchodnej zmluvy mala 
byť Zmluvná povinnosť splnená. 

 

 
Článok 4 

Vylúčenia z poistenia 
 

Poistenie sa nevzťahuje na porušenie Zmluvnej povinnosti poisteným, 

a) ak poistený nemohol preukázateľne dodržať Zmluvnú povinnosť z dôvodu na strane Oprávneného, 

b) ak je Obchodná zmluva neplatná podľa rozhodnutia súdu alebo iného rozhodcovského orgánu, pričom 
neplatnosť sa musí týkať tej časti zmluvy, na ktorú sa poistenie vzťahuje, 

c) ak vo vyúčtovaní (zúčtovacom doklade) nie je jednoznačne stanovený termín na plnenie Zmluvnej povinnosti 
poisteného, ktorá je zabezpečená poistnou zmluvou. 

 
 

Článok 5 
Doba poistenia, zmeny a zánik poistenia 

 

1. Doba, na ktorú sa uzatvára poistenie, je poistnou dobou. Poistenie tankovacích (platobných) kariet sa 
uzatvára na dobu neurčitú. Poistným obdobím je jeden poistný rok. 

2. Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve. 

3. Pre zánik poistenia platia príslušné zákonné ustanovenia. 

4. V prípade ak dôjde k zrušeniu Obchodnej zmluvy a súčasne: 

a) Oprávnený písomne potvrdí zrušenie Obchodnej zmluvy a deň jej zrušenia, alebo poistený preukáže 
zrušenie Obchodnej zmluvy a deň jej zrušenia, 

b) Oprávnený vyhlási, že voči poistenému neeviduje žiadne pohľadávky kryté poistnou zmluvou 
a Vyhlásením ručiteľa ku dňu zániku Obchodnej zmluvy, 

c) Oprávnený vráti Unionu originál Vyhlásenia ručiteľa, 
poistná zmluva zanikne dňom, v ktorom budú splnené všetky hore uvedené podmienky. 
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Článok 6 
Poistné a spôsob platenia 

 

1. Výška poistného a spôsob jeho platenia  sa dohodnú v poistnej zmluve. 

2. Union má právo na dohodnuté poistné v plnej výške počas trvania poistenia, a to aj v prípade, že poistná 
suma uvedená vo Vyhlásení ručiteľa bola po poistnej udalosti znížená. 

3. Ak bude poistený v omeškaní s platením poistného, je povinný zaplatiť Unionu úrok z omeškania podľa 
platných právnych predpisov. 

 
 

Článok 7 
Poistná suma 

 
1. V poistnej zmluve sa dohodne poistná suma, ktorá bude hornou hranicou poistného plnenia za jednu a 

všetky poistné udalosti počas trvania poistenia. 

2. V prípade, že Union poskytne poistné plnenie, zníži sa poistná (zaručená) suma  o vyplatené poistné plnenie. 
Dňom zníženia poistnej (zaručenej) sumy je deň výplaty poistného plnenia. 

3. a) V prípade, že sa poistná (zaručená) suma zníži o vyplatené poistné plnenie, a ak vyplatené poistné plnenie 
je nižšie ako poistná suma,  a následne poistený podľa čl. 10 týchto VPPTK nahradí Unionu vyplatené 
poistné plnenie alebo jeho časť, výška poistnej (zaručenej) sumy sa zvýši o nahradenú sumu. Dňom 
zvýšenia poistnej (zaručenej) sumy je deň pripísania nahradenej sumy na účet Unionu. 

b) V prípade, že sa poistná (zaručená) suma zníži o vyplatené poistné plnenie, a ak vyplatené poistné plnenie 
je vo výške poistnej sumy, poistenie zanikne. Unionu patrí poistné do konca poistného obdobia, v ktorom 
bolo vyplatené poistné plnenie. 

4. a) Poistnú sumu dohodnutú v poistnej zmluve je možné po dohode Unionu s poisteným znížiť na žiadosť 
poisteného najskôr prvým dňom poistného obdobia nasledujúceho po poistnom období, v ktorom poistený 
požiada o zníženie poistnej sumy, pričom sa vyžaduje aj súčasný súhlas Oprávneného so znížením poistnej 
(zaručenej) sumy. 

b) Poistnú sumu je možné po dohode Unionu s poisteným znížiť počas poistného obdobia, v ktorom 
poistený požiada o zníženie poistnej sumy, len za podmienky, ak poistený vrátil Oprávnenému primeraný 
počet tankovacích (platobných) kariet a zároveň sa znížila požiadavka Oprávneného na výšku poistnej 
(zaručenej) sumy, pri súčasnom splnení podmienky, že obidve uvedené skutočnosti písomne potvrdí Unionu 
Oprávnený. 

 
Článok 8 

Poistné plnenie 
 

1. V prípade poistnej udalosti uhradí Union poistné plnenie na účet oprávneného.  

2. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po splnení podmienok na jeho vyplatenie uvedených vo Vyhlásení 
ručiteľa. 

 
Článok 9 

Povinnosti poisteného 
 

1. Poistený je okrem povinností, ktoré mu ukladá Občiansky zákonník, povinný: 

a) pred uzavretím poistnej zmluvy predložiť na požiadanie Unionu súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash 
flow (týka sa podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva) alebo výkaz príjmov 
a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch (týka sa podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave 
jednoduchého účtovníctva), prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadavky Unionu, napr. Hlavná kniha, 
Poznámky k účtovnej závierke, Výročná správa, apod. 
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b) pred uzavretím poistnej zmluvy predložiť Unionu Obchodnú zmluvu podpísanú obidvoma zmluvnými 
stranami, vrátane jej dodatkov, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Počas trvania poistenia je 
poistený povinný predložiť každý dodatok Obchodnej zmluvy bezodkladne po jeho uzatvorení, 

c) pred uzatvorením poistnej zmluvy predložiť potvrdenie od poskytovateľa, ktorého tankovacie karty 
využíva v čase predloženia požiadavky na poistenie, že voči poistenému neeviduje pohľadávky po lehote 
splatnosti, 

d)  dodržať všetky Zmluvné povinnosti, 

e) bez odkladu informovať Union o skutočnostiach, následkom ktorých môže dôjsť k vzniku poistnej 
udalosti, 

f) bez odkladu písomne oznámiť Unionu, že ho Oprávnený písomne vyzval na plnenie tých povinností 
z Obchodnej zmluvy, ktoré zabezpečuje poistenie a ktoré neboli v lehote splnené, 

g)  spolupracovať s Unionom, najmä mu poskytnúť všetky dokumenty a informácie týkajúce sa poistnej 
udalosti. 

2. V poistnej zmluve možno dohodnúť aj splnenie ďalších povinností. 

 

 

 
Článok 10 

Právo na vrátenie vyplateného poistného plnenia 
 

1. Union má voči poistenému právo na náhradu súm, ktoré za neho zaplatil z titulu poistného plnenia. 

2. Poistený je povinný uhradiť Unionu sumu podľa ods. 1 tohoto článku do 10 dní od doručenia výzvy na jej 
úhradu.  

3. V prípade nedodržania lehoty podľa ods. 2 tohoto článku má Union právo voči poistenému na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 20%  zo sumy, ktorú za poisteného Union uhradil.  

 
 

Článok 11 
Záväzné právo 

 
Pre toto poistenie platí právny poriadok Slovenskej republiky. 

 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Od ustanovení čl. 4, 5, 7, 8 a 9 týchto poistných podmienok sa v poistnej zmluve možno odchýliť. 
2. Tieto VPPTK/1208 boli schválené predstavenstvom Union poisťovne, a.s. dňa 16.12.2008, č. zápisnice 

2008/44, bod 3 a nadobúdajú účinnosť dňom 23.12.2008. 


