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Union poisťovňa, a.s., bola založená v roku 1992 a je jednou 
z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Ponúka širokú škálu 

produktov životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia 
pre individuálnych, ako aj firemných klientov.  

Union poisťovňa, a.s. je od roku 1997 dcérskou spoločnosťou najväčšej 

holandskej poisťovacej skupiny Eureko B.V. Táto skutočnosť umožňuje 
Union poisťovni čerpať rozsiahle skúsenosti a know-how zo všetkých 
druhov poistenia z viacerých krajín Európy. 

Union poisťovňa, a.s. je vedúcou poisťovňou v oblasti cestovného 
poistenia ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného 
poistenia. Má silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného 

poistenia ako aj rastúci kmeň životného a individuálneho zdravotného 
poistenia. V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Union zdravotná 
poisťovňa, a. s., ponúka Union poisťovňa, a.s. na trhu komplexné riešenia 

v oblasti zabezpečenia starostlivosti o zdravie. 

Union poisťovňa zastáva filozofiu pozitívnej interakcie so spoločenským 
prostredím a jeho obchodná politika podporuje túto interakciu cez účasť 

v špecifických projektoch a organizáciách alebo ich podporovaním. 

Union poisťovňa podporuje najmä vzdelávanie mladých ľudí v oblasti 
základov podnikania a ekonomiky. Toto sa realizuje vo forme aktívneho 

partnerstva medzi podnikmi a školami prostredníctvom spoločnosti Junior 
Achievement SR (časť Junior Achievement International), ktorej je Union 
poisťovňa dlhoročným podporovateľom. 

Union poisťovňa je aktívnym členom Central European Corporate 
Governance Association (Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia 
spoločnosti), ktorá spravuje a implementuje do praxe Kódex správy 

a riadenia spoločnosti na Slovensku prostredníctvom rôznych aktivít aj 
v spolupráci s Národnou bankou Slovenska.  

 

 
 

Kontaktné informácie 

Zákaznícky servis: ............................................................. 0850 111 211 

  (+421) 2 208 118 11 

Fax: ............................................................................  (+421) 2 534 211 08 

Hlásenie škôd: ......................................................................0850 111 211 

 (+421) 2 208 118 11 

Asistenčná služba:.............................................................. 0850 111 211 

  (+421) 2 208 118 11 

Web stránka: .............................................................  http://www.union.sk/ 

E - mail: ............................................................................ union@union.sk 

Číslo účtu pre úhradu poistenia 
Povinné zmluvné poistenie uzatvorené klasicky 

Banka: ....................................................... Všeobecná úverová banka a.s. 

Číslo účtu: ..........................................................................  331555 / 0200 

IBAN kód: ............................................  SK72 0200 0000 0000 0033 1555 

SWIFT kód: ............................................................................. SUBASKBX 

Povinné zmluvné poistenie uzatvorené online 
Cestovné poistenie 

Banka: ..............................................................................  Tatra banka a.s. 

Číslo účtu: ..................................................................  2627080680 / 1100 

IBAN kód: ............................................  SK82 1100 0000 0026 2708 0680 

SWIFT kód: .............................................................................  TATRSKBX 

Cestovné poistenie 
Postenie domu, bytu a domácnosti 

Banka: ........................  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, 

pobočka zahraničnej banky 

Číslo účtu: ..................................................................  6600547090 / 1111 

IBAN kód: ............................................  SK59 1111 0000 0066 0054 7090 

SWIFT kód: ............................................................................  UNCRSKBX 


