Číslo pojistné smlouvy 11-701-995

POJISTNÁ SMLOUVA
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH SYGIC
Obsah tohoto dokumentu má jen informativní charakter. Právně závazný obsah se nachází
v dokumentu Pojistná smlouva – verze ve slovenském jazyce.
Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B
e-mail: union@union.sk
číslo účtu: IBAN: SK82 1100 0000 0026 2708 0680, BIC: TATRSKBX
(dále jen "Pojistitel“)
a
Sygic a. s.
Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO 35 892 030 / DIČ 2021849005
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 4893/B
e-mail: travelinsurance@sygic.com
číslo účtu: IBAN SK4309000000005030950886, BIC: GIBASKBX
kontaktní osoba: Martin Strigač, CEO Sygic
(dále jen "Pojistník“)
(Pojistitel a Pojistník dále společně také jako "Smluvní strany“)
uzavírají ve smyslu § 788 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků (dále jen "Občanský zákoník“) tuto pojistnou smlouvu.
Článek 1
Výklad pojmů
Následující pojmy použité v této Pojistné smlouvě s velkým počátečním písmenem budou mít níže
uvedený význam, přičemž definice pojmu v jednotném čísle se přiměřeně použije i na tento pojem
použit v Pojistné smlouvě v množném čísle a naopak:
Klient – fyzická osoba, která užívá Prostředek dálkové komunikace Pojistníka a která projevila zájem
o pojištění a přistoupení k pojištění;
Pojištěná osoba – společně Pojištěný a/nebo Spolupojištěná osoba;
Pojištění – Pojištění léčebných výloh Sygic, které je předmětem této Pojistné smlouvy;
Pojištěný - Klient, který přistoupil k Pojištění a na kterého se vztahuje Pojištění podle této Pojistné
smlouvy;
Pojistná smlouva – tato pojistná smlouva vztahující se na pojištění léčebných výloh Sygic;
Pojistné podmínky - Všeobecné pojistné podmínky pojištění léčebných výloh Sygic VPPPLNS/0421
vztahující se na pojištění léčebných výloh Sygic;
Spolupojištěná osoba – osoba, v jejíž prospěch Klient založil Pojištění podle této Pojistné smlouvy;
Prostředek dálkové komunikace – jakákoliv softwarová aplikace nabízená ze strany Pojistníka
koncovým uživatelům - jeho klientům na instalaci do jejich mobilních telefonů, zejména (ne však
výlučně) Sygic GPS Navigation, Sygic Travel Maps Offline;
Přistoupení k Pojištění – projev vůle Klienta být pojištěn, proveden elektronickým potvrzením
prostřednictvím Prostředků dálkové komunikace.
Zvláštní smlouva – Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Pojistitelem a Pojistníkem, jejímž předmětem
jsou podmínky vzájemné administrativní a technické spolupráce při poskytování Pojištění podle této
Pojistné smlouvy.
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Článek 2
Předmět Pojistné smlouvy
1.

Předmětem této Pojistné smlouvy je sjednání podmínek pojištění léčebných výloh Sygic (dále jen
"Pojištění"), které je určeno pro Klienty a pro Spolupojištěné osoby. Touto Pojistnou smlouvou se
Pojistitel zavazuje poskytovat Pojištěným osobám dohodnuté pojistné krytí a Pojistník se zavazuje
platit Pojistiteli dohodnuté pojistné.

2.

Pojištění obsahuje:
a) léčebné výlohy v zahraničí,
b) asistenční služby v zahraničí,
v rozsahu a za podmínek uvedených v této Pojistné smlouvě a v Pojistných podmínkách, které
tvoří nedílnou součást této Pojistné smlouvy jako příloha č. 1.
Článek 3
Podmínky vzniku pojištění

1.
2.

3.

Přistoupit k Pojištění může pouze Klient, který dosáhl věku 16 let.
Pojištění může vzniknout Pojištěné osobě jen tehdy, je-li fyzickou osobou, která ke dni Přistoupení
k Pojištění (v případě Pojištěného) nebo založení Pojištění (v případě Spolupojištěné osoby)
nedovršila věk 80 let, je-li zároveň
a) občanem Evropské unie (EU), nebo
b) občanem členského státu Evropského sdružení volného obchodu, nebo
c) cizím státním příslušníkem, který má obvyklý pobyt v zemích podle písm. a) nebo b)
a zároveň místo pobytu, kam má vycestovat, nebo země, kterou má procházet, není zemí, kde je
přihlášena k trvalému pobytu nebo kde je účastníkem veřejného zdravotního pojištění.
Odpovědi na otázky týkající se podmínek vzniku Pojištění uvedené při přistoupení k Pojištění se
považují za odpovědi na otázky ke skutečnostem podstatným pro sjednání Pojištění ve smyslu §
793 Občanského zákoníku. Nepravdivost a neúplnost odpovědí Klienta na otázky týkající se
skutečností podle odst. 1 a 2 tohoto článku se považuje za porušení § 793 Občanského zákoníku.
Uvedené se vztahuje i na případ, kdy Klient při Přistoupení k Pojištění zakládá Pojištění pro
Spolupojištěné osoby.
Článek 4
Podmínky Pojištění

1.

Rozsah Pojištění, výše pojistné částky, typ Pojištění, varianta Pojištění, územní platnost, riziková
skupina, doba platnosti Pojištění a sazby pojistného jsou uvedeny v příloze č. 2 této Pojistné
smlouvy - Podmínky pojištění pro pojištění léčebných výloh Sygic.
Článek 5
Přistoupení k Pojištění a zánik jednotlivého Pojištění

1. Pojištění vzniká Klientovi, který splňuje podmínky podle čl. 3 této Pojistné smlouvy, Přistoupením
k Pojištění. V závislosti na volbě Klienta vzniká při Přistoupení k pojištění Pojištění
i Spolupojištěným osobám.
2. Klient přistupuje k Pojištění okamžikem potvrzení Přistoupení k Pojištění provedeného
prostřednictvím Prostředku dálkové komunikace. Za potvrzení Přistoupení k Pojištění se považuje
elektronicky zaznamenaný jasný souhlas Klienta s Přistoupením k Pojištění.
3. Začátek a konec Pojištění se stanoví samostatně pro jednotlivé Pojištěné osoby a pro každé
jednotlivé Pojištění.
4. Pojištění jednotlivých Pojištěných osob se sjednávají na dobu určitou.
5. Pojištění jednotlivé Pojištěné osoby zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou Pojištěný přistoupil k Pojištění, nebo na kterou bylo založeno
Pojištění ve prospěch Spolupojištěné osoby,
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b) smrtí Pojištěné osoby,
c) zrušením Přistoupení k Pojištění Klientem před prvním dnem platnosti Pojištění, který Klient
uvedl při Přistoupení k Pojištění ve vztahu k této Pojištěné osobě.
Článek 6
Povinnosti Pojistníka
Kromě povinností vyplývajících z příslušných ustanovení Občanského zákoníku a Pojistných podmínek
je Pojistník povinen:
a) Informovat Pojištěné osoby o rozsahu Pojištění a poučit je o tom, jak mají postupovat v případě
vzniku pojistné události;
b) Zveřejnit tuto Pojistnou smlouvu a Pojistné podmínky na své webové stránce a na místě obvyklém
pro zveřejňování smluvní dokumentace Pojistníka;
c) Zaslat Pojištěným osobám ihned po Přistoupení k Pojištění:
- Všeobecné pojistné podmínky pojištění léčebných výloh Sygic VPPPLNS/0421 (příloha
č. 1 této Pojistné smlouvy),
- Pojistnou kartu (příloha č. 3 této Pojistné smlouvy),
- Rozsah pojištění a výši pojistného krytí pro Pojištění léčebných výloh Sygic (příloha č. 4
této Pojistné smlouvy),
- Průvodce pojištěním pro Pojištění léčebných výloh Sygic (příloha č. 5 této Pojistné
smlouvy),
- Informační dokument o pojistném produktu pro Pojištění léčebných výloh Sygic (příloha
č. 6 této Pojistné smlouvy),
- Informace, které se mají poskytovat při získávání osobních údajů od dotyčné osoby,
a to na e-mailovou adresu, kterou Klient uvedl při Přistoupení k Pojištění;
d) Zasílat Pojistiteli každý pracovní den seznam Pojištěných osob, které přistoupily k Pojištění
v předchozí den. V případě Přistoupení k Pojištění v pátek, v sobotu, v neděli nebo v den, který je
na Slovensku státním svátkem nebo dnem pracovního klidu, Pojistník zašle Pojistiteli seznam
Pojištěných osob, které přistoupily k Pojištění, v nejbližší pracovní den. Podmínky zasílání
a struktura předávaných údajů jsou upraveny Zvláštní smlouvou;
e) Poslat Pojistiteli seznam Pojištěných osob, jimž zaniklo Pojištění z důvodu Zrušení Přistoupení
k Pojištění (před prvním dnem platnosti Pojištění, který Klient uvedl při Přistoupení k Pojištění), a to
v nejbližší pracovní den, který následuje po dni zrušení Přistoupení k Pojištění. Podmínky zasílání
a struktura zasílaných údajů jsou upraveny Zvláštní smlouvou;
f) Spolupracovat s Pojistitelem v případě vzniku pojistné události a poskytnout mu všechny doklady
potřebné pro likvidaci pojistné události, které mu poskytly Pojištěné osoby;
g) Postoupit požadavky Klienta/Pojištěných osob týkající se Pojištění přímo Pojistiteli;
h) Poskytovat informace o Pojištěni Pojištěným osobám, jestliže o to požádají;
i) Zajistit, že o obsahu této Pojistné smlouvy budou řádně informováni všichni zaměstnanci
Pojistníka, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení nezbytně potřebné pro řádné plnění
smluvních závazků Pojistníka vůči Pojistiteli.
Článek 7
Výše a vyúčtování pojistného, splatnost pojistného
1.
2.
3.

4.
5.

Pojistné je běžné a je placeno v ročních pojistných obdobích v měsíčních splátkách.
Výše pojistného se stanovuje podle typu Pojištění, varianty Pojištění a rozsahu Pojištění a je
uvedena v příloze č. 2 této Pojistné smlouvě.
Výše měsíční splátky se určí podle počtu Pojištěných osob, které přistoupily k Pojištění nebo
v jejichž prospěch bylo založeno Pojištění v příslušný kalendářní měsíc, za který se určuje splátka
pojistného, a podle počtu dní Pojištění (platnost pojištění od – do).
Seznam Pojištěných osob podle čl. 6 písmeno d) této Pojistné smlouvy slouží jako podklad pro
výpočet měsíční splátky pojistného podle bodu 3 tohoto článku (vyúčtování pojistného).
Pojistník poukáže příslušnou částku pojistného podle bodu 3 tohoto článku na účet Pojistitele
uvedený v příslušném vyúčtování, které Pojistníkovi zašle pojistitel ve lhůtě podle Zvláštní
smlouvy. Pojistitel má právo kdykoli provést kontrolu pravdivosti a správnosti vykazovaného
pojistného, přičemž detaily jsou uvedeny ve Zvláštní smlouvě. Pojistné je splatné ve lhůtě 20 dnů
od ukončení příslušného kalendářního měsíce.
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6.
7.

8.

V případě nedodržení lhůty pro poukázání pojistného na účet Pojistitele podle bodu 5 tohoto článku
má pojistitel právo na úrok z prodlení podle platných právních předpisů.
V případě, že Pojistník nesprávně vypočítá výši pojistného v neprospěch Pojistitele nebo jestliže
Pojistník nesprávně vypočítá výši pojistného ve svůj neprospěch, vzniklý rozdíl ve výši pojistného
bude zohledněn ve vyúčtování pojistného za příslušný kalendářní měsíc (bod 4 a bod 5 tohoto
článku ).
Pojištění je předmětem daně z pojištění ve smyslu zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z pojištění
a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Ve výši pojistného uvedené
v příloze č. 2 k této Pojistné smlouvě již byla zohledněna tato daň z pojištění ve výši ve smyslu
aktuálně platných právních předpisů, a tedy výše pojistného uvedená v příloze č. 2 k této Pojistné
smlouvě představuje konečnou cenu Pojištění pro Pojistníka.
Článek 8
Trvání a zánik pojistné smlouvy

1.
2.
3.
4.
5.

Tato Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 22.06.2021.
Každá Smluvní strana může tuto Pojistnou smlouvu písemně vypovědět podle ustanovení
příslušných právních předpisů.
Každá Smluvní strana má právo tuto Pojistnou smlouvu vypovědět ve lhůtě dvou měsíců po jejím
uzavření. Výpovědní lhůta je osmidenní; jejím uplynutím Pojištění podle této Pojistné smlouvy
zanikne.
Tato Pojistná smlouva může zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran.
Zánik této Pojistné smlouvy nemá vliv na platnost pojištění jednotlivých Pojištěných osob, které
přistoupily k Pojištění nebo v jejichž prospěch bylo založeno Pojištění ještě během platnosti této
Pojistné smlouvy a jejichž osobní údaje oznámil Pojistník Pojistiteli v souladu s čl. 6 písm. d) této
Pojistné smlouvy a za nichž Pojistník odvedl Pojistiteli pojistné v souladu s čl. 7 této Pojistné
smlouvy.
Článek 9
Všeobecná ustanovení

1.

Nedílnou součástí této Pojistné smlouvy jsou:
- Všeobecné pojistné podmínky pojištění léčebných výloh Sygic VPPPLNS/0421 (příloha č. 1),
- Podmínky pojištění pro pojištění léčebných výloh Sygic (příloha č. 2),
Pojistná karta (příloha č. 3),
Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro pojištění léčebných výloh Sygic (příloha č. 4),
Průvodce pojištěním pro pojištění léčebných výloh Sygic (příloha č. 5),
Informační dokument o pojistném produktu pro Pojištění léčebných výloh Sygic (příloha č. 6).
Podpisem této Pojistné smlouvy Pojistník potvrzuje jejich převzetí.

2.

Práva a povinnosti Klienta, Pojištěných osob, Pojistníka a Pojistitele jsou upraveny v Pojistných
podmínkách a v této Pojistné smlouvě.

3.

Pojistník svým podpisem potvrzuje, že:
a) všechny jím výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé,
b) mu byl před uzavřením této Pojistné smlouvy předán informační dokument o pojistném produktu
pro Pojištění léčebných výloh Sygic.

4.

Písemnosti jsou doručovány prostřednictvím:
a) držitele poštovní licence,
b) elektronických prostředků na e-mailové adresy uvedené v hlavičce této Pojistné smlouvy,
c) osobně.
Pro doručování písemných dokumentů platí, že povinnost doručit písemnost je splněna dnem, kdy
ji adresát převezme, odmítne převzít, nebo dnem, kdy ji pošta vrátila odesílající straně jako
nedoručenou. Písemnosti se doručují na adresu Smluvní strany uvedenou v této Pojistné smlouvě
nebo na jinou adresu Smluvní strany řádně v souladu s tímto bodem oznámenou druhé smluvní
straně jako její adresa pro doručování.
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5.

Pro tuto Pojistnou smlouvu platí slovenský právní řád. Pro případné spory týkající se pojistných
vztahů mezi Klientem, Pojistníkem, Pojištěnými osobami a/nebo Pojistitelem jsou příslušné soudy
ve Slovenské republice.

6.

Tuto Pojistnou smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky se souhlasem obou Smluvních stran.

7.

Tato Pojistná smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, každá Smluvní strana obdrží po
jednom.

8.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Pojistnou smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na
znamení toho, že obsah této Pojistné smlouvy odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, ji
vlastnoručně podepsaly.

V Bratislavě dne 10.06.2021

V Bratislavě dne 10.06.2021

Pojistník:

Pojistitel:

_________________________

_________________________

Sygic a. s.

Union poisťovňa, a. s.

Martin Strigač
CEO

Mgr. Michal Špaňár, MBA
předseda představenstva

_________________________
Union poisťovňa, a. s.

Ing. Jozef Koma, PhD.
člen představenstva
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