
uskutočnený v súlade s ustanovením §850 až §852 Občianskeho zákonníka v platnom znení

UNIQA pojišťovna, a.s.
so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná 
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike 
prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského 
štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B (ďalej aj „poistiteľ“) 
zastúpená: Martin Žáček, predseda predstavenstva, Lucie Urválková, podpredsedníčka predstavenstva 
sa týmto verejným prísľubom zaväzuje:

Článok I. Dvojnásobné poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti z poistenia úplnej 
úrazovej invalidity 
1. Poistenie úplnej úrazovej invalidity
 Odchylne od Článku 15, ods. 1 Všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie pre klientov 

Tatra banky, a.s. – 2022 (ďalej aj „VPP ÚP-TA“), ak sa poistený počas trvania poistenia stane v súlade 
s čl. 1, bod 22 písm. b) VPP ÚP-TA úplne invalidným následkom úrazu, poistiteľ vyplatí poistenému poistnú 
sumu vo výške dvojnásobku poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. 

Článok II. Záverečné ustanovenia
1. Tento verejný prísľub sa vzťahuje na udalosti a skutočnosti v ňom uvedené, vzniknuté počas jeho 

platnosti a je účinný voči bližšie neobmedzenému počtu osôb, ktoré splnia podmienky uvedené 
vo verejnom prísľube. Ustanovenia Článku I. tohto verejného prísľubu sa vzťahujú iba na dojednané 
poistenia, pre ktoré platia poistné podmienky uvedené v Článku I.

2. Týmto verejnými prísľubom nie sú dotknuté žiadne iné ustanovenia poistných podmienok uvedených 
v tomto verejnom prísľube.

3. Poistiteľ prehlasuje, že uplatnením tohto verejného prísľubu nedochádza k zníženiu rozsahu poistenia 
dojednaného v poistnej zmluve.

4. Tento verejný prísľub nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.10.2022 a je platný a účinný po dobu 
jeho zverejnenia. Verejný prísľub bude zverejnený na verejne dostupnom webovom sídle poistiteľa 
na internetovej stránke www.uniqa.sk a k dátumu účinnosti verejného prísľubu je umiestnený  
na www.uniqa.sk/home/_podmienky_poistenia/TATRABANKA/ v časti Úrazové poistenie. 

5. Poistiteľ si vyhradzuje právo tento verejný prísľub kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom nároky 
vyplývajúce z verejného prísľubu, ktoré vznikli počas jeho platnosti, zostávajú zachované.

V Bratislave, 20.09.2022

 
Martin Žáček Lucie Urválková 
predseda predstavenstva podpredsedníčka predstavenstva
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spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca 
v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne 
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