Prihláška k poisteniu – Cestovné poistenie a Poistenie vecí osobnej potreby
a asistenčných služieb pre domácnosť k spotrebiteľskému úveru
(Príloha k zmluve o poskytnutí spotrebiteľského úveru č...............................................................)
Ja nižšie podpísaný
Meno, priezvisko: ................................................................................. Rodné číslo:....................................................................
Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ): .................................................................................................................................................
( ďalej len“ klient“)
1) Súbor cestovného poistenia „Európa“
Svojim podpisom pristupujem k poisteniu v rozsahu - súbor cestovného poistenia „Európa“, ktorý zahŕňa spoločne všetky nasledovné poistné riziká:
 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a asistenčných služieb;
 Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby;
 Poistenie zodpovednosti za škodu;
 Poistenie právnej pomoci a kaucie;
 Poistenie pre prípad úrazu;
 Poistenie pre prípad omeškania batožiny počas leteckej prepravy;
 Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu.
Zároveň súhlasím s tým, aby sa poistenie, v rovnakom rozsahu ako je uvedené vyššie (s výnimkou poistenia pre prípad smrti následkom úrazu u osôb mladších ako 18
rokov), vzťahovalo i na môjho spolucestujúceho rodinného príslušníka.
Za zvolený súbor cestovného poistenia je poplatok za poistenie vo výške 4,95 € mesačne.
2) Súbor poistenia „Asistent P“
Svojim podpisom prijímam súbor poistenia „Asistent P“, ktorý zahŕňa spoločne všetky nasledovné poistné riziká:
 Poistenie pre prípad odcudzenia kľúčov;
 Poistenie pre prípad straty alebo odcudzenia dokladov;
 Poistenie pre prípad odcudzenia peňaženky;
 Poistenie pre prípad odcudzenia tašky;
 Poistenie pre prípad odcudzenia mobilného telefónu;
 Poistenie pre prípad zneužitia SIM karty, ku ktorému dôjde na základe odcudzenia mobilného telefónu, s ktorým bola takáto SIM karta používaná;
 Poistenie nákladov spojených s vydaním náhradnej SIM karty, vo väzbe na odcudzenia mobilného telefónu, s ktorým bola takáto SIM karta používaná;
 Poistenie nákladov v prípade havarijnej situácie v domácnosti poisteného;
 Poistenie nákladov v súvislosti s odblokovaním zablokovaných dverí.
Za zvolený súbor poistenia „Asistent P“ je poplatok za poistenie vo výške 2,99 € mesačne.
3) Zľava z poplatku za poistenie
V prípade súčasného dojednania súboru uvedeného v bode 1) a 2) vzniká nárok na zľavu z poplatku za poistenie vo výške 1,04 € mesačne.
Vzhľadom na to beriem na vedomie a súhlasím, že v prípade poistenia súčasne oboch súboroch poistenia budem na účet spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s.
mesačne zasielať sumu vo výške (mesačná splátka + 6,90) €; ako súčet výšky mesačnej splátky spotrebiteľského úveru a poplatku za oba zvolené súbory poistenia
zníženého o poskytnutú zľavu.
Súhlasím, že uvedená suma bude splatná spolu so splátkou spotrebiteľského úveru spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s. a bude určená k úhrade poplatku za oba
súbory poistenia uvedené v bode 1) a 2).
Beriem na vedomie, že poistenie poskytuje Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978, zapísaná v OR OS Bratislava I, vl. č.
2547/B, odd. Sa. ( ďalej ako „Poistiteľ“) na základe Rámcovej poistnej zmluvy pre cestovné poistenie dojednané k spotrebiteľskému úveru č.CTM5641 a Rámcovej
poistnej zmluvy pre poistenie vecí osobnej potreby a asistenčných služieb pre domácnosť k spotrebiteľskému úveru č.CTM7521 uzavretými medzi CETELEM
SLOVENSKO a.s. Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783 ( ďalej len „CETELEM SLOVENSKO, a.s.“) a Poistiteľom ( ďalej len „rámcová zmluva“).
Ďalej vyhlasujem, že mi Poistiteľ poskytol informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka, že som sa oboznámil a súhlasím s rámcovou zmluvou platnou v čase
pristúpenia k poisteniu ako aj s aktuálnymi Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a Osobitnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie
dojednané k spotrebiteľskému úveru, a s aktuálnymi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie vecí osobnej potreby a asistenčných služieb pre domácnosť –
CTM ( ďalej len „ poistné podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých rámcových zmlúv, ktorými sa toto poistenie riadi a ktoré mi boli pred podpisom tejto
Prihlášky k poisteniu sprístupnené na www.cetelem.sk a s ktorými som sa pred podpisom tejto Prihlášky k poisteniu oboznámil.
Poistiteľ ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“) ma týmto informuje, že je podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutých osôb aj
bez ich súhlasu za účelom a v rozsahu stanovenom týmto zákonom. V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov je Poistiteľ oprávnený vznik poistenia
odmietnuť. Oprávnenie platí po celú dobu stanovenú zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a vzťahuje sa i na tretiu osobu, na ktorú podľa osobitných predpisov prešli
práva a povinnosti Poistiteľa z poistného vzťahu.
CETELEM SLOVENSKO a.s. spracováva osobné údaje dotknutých osôb ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. CETELEM
SLOVENSKO a.s. týmto klienta informuje, že ako samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia je v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak
spracúvať osobné údaje klienta v rozsahu uvedenom v predmetnom zákone aj bez jeho súhlasu na účely uvedené v predmetnom zákone. Podmienky a rozsah
spracúvania osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke www.cetelem.sk.
Vyhlasujem, že Poistiteľ mi poskytol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov prostredníctvom poistných podmienok všetky informácie vo vzťahu k mojim
osobným údajom a že ma poučil o svojich právach, ako aj o povinnostiach Poistiteľa a CETELEM SLOVENSKO a.s., a to najmä o svojom práve požadovať od Poistiteľa
na základe písomnej žiadosti potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje spracované, informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji,
z ktorého boli získané osobné údaje, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania a likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.
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Beriem na vedomie, že som povinný oznámiť Poistiteľovi a CETELEM SLOVENSKO a.s. každú zmenu alebo chybu svojich údajov. Poistiteľ a CETELEM SLOVENSKO
a.s. nenesie zodpovednosť za spracovanie alebo použitie nesprávnych alebo neaktuálnych údajov v prípade nesplnenia tejto povinnosti.
Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s poistením.
V .............................................

dňa................................

...............................................
Podpis klienta

Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, zapísaný v registri
finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, podregister poistenia alebo zaistenia, pod registračným číslom 74631.
Táto príloha je platná iba ako súčasť zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru uzavretej medzi spoločnosťou CETELEM SLOVENSKO a.s. a vyššie uvedeným a
podpísaným klientom a účinná nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni jej doručenia spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s.
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