DODATOK č. 2
K RÁMCOVEJ ZMLUVE O POISTENÍ
č. CTM7019
(ďalej iba „Dodatok“ )

Dodatok uzatvárajú spoločnosti:
CETELEM SLOVENSKO a.s.
so sídlom:
zapísaná:
IČO:
IČD:
DIČ:
zastúpená:

ďalej len "poistník"

Panenská 7, 812 36 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 2435/B
35 787 783
SK2021525198
2021525198
Ing. Petr Tač, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Aleš Kos, člen predstavenstva a riaditeľ správy priameho predaja

na strane jednej
a

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
so sídlom:
zapísaná:
IČO:
IČD:
DIČ:
zastúpená:

ďalej len "poistiteľ"

Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 2547/B
36 534 978
SK2021475885
2021475885
Ing. Peter Dudák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

na strane druhej

( ďalej spoločne len „zmluvné strany“ )

I.
Týmto Dodatkom sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Rámcovej zmluvy o poistení č. CTM7019, uzatvorenej
zmluvnými stranami dňa 14.10.2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2011, a to nasledovne:
a) Príloha 1 Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 1 - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pravidelných platieb
– CTM zo dňa 1.2.2012 (ďalej len „VPP“), ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Tieto VPP sú priložené
k tomuto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.
b) V Článku 2 Zmluvy (Všeobecné ustanovenia) sa mení definícia Poisteného uvedená v ods. 2.3 a znie nasledovne:
2.3 Poistený – fyzická osoba, ktorá má s poistníkom uzatvorenú úverovú zmluvu a na ktorej život, zdravie, úraz
alebo stratu zamestnania sa vzťahuje životné a neživotné poistenie podľa tejto zmluvy a ktorá spĺňa podmienky
uvedené v Čl. 5 tejto zmluvy.
c) V Článku 2 Zmluvy (Všeobecné ustanovenia) sa v ods. 2.10 vypúšťa druhá časť vety „...a zároveň zdravotný stav
poisteného vyžaduje pre bežné životné činnosti starostlivosť druhej osoby, a to po dobu minimálne dvoch rokov.“.
d) V Článku 2 Zmluvy (Všeobecné ustanovenia) sa ods. 2.16 a ods. 2.17 označujú ako ods. 2.17 a ods. 2.18, vrátane
odkazov na tieto ods. v texte Zmluvy, pričom sa dopĺňa nový ods. 2.16 v nasledujúcom znení:
2.16 Strata zamestnania – okamih ukončenia pracovného pomeru, štátno-zamestnaneckého pomeru, služobného
pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu. Za stratu zamestnania sa nepovažuje zánik
živnostenského oprávnenia.
e) V Článku 2 Zmluvy (Všeobecné ustanovenia) sa mení definícia Úverová zmluva uvedená v ods. 2.18 (v číslovaní
podľa písm. e) tohto Dodatku) a znie nasledovne:
2.18 Úverová zmluva – zmluva o spotrebiteľskom úvere (zmluva na základe ktorej poistník poskytol klientovi
poistníka spotrebiteľský úver) a zmluva o revolvingovom spotrebiteľskom úvere a vydaní kreditnej karty
(zmluva na základe ktorej je klient poistníka oprávnený prostredníctvom kreditnej karty vydanej poistníkom
čerpať revolvingový spotrebiteľský úver).
f)

V Článku 6 Zmluvy (Začiatok poistenia, poistné obdobia, koniec poistenia) sa ods. 6.3 a ods. 6.4 menia
a nahrádzajú nasledovne:
6.3 Poistným obdobím, s výnimkou prípadov uvedených v ods. 6.2 je kalendárny mesiac.
6.4 Koniec poistenia sa stanoví na 24. hodinu dňa, v ktorom zanikne poistenie na základe jedného z dôvodov
uvedených v Článku 17 Zmluvy.

g) V článku 7 Zmluvy (Poistné) sa ods. 7.2 Zmluvy ruší a pôvodný ods. 7.3 sa označuje ako ods. 7.2.
h) V článku 10 Zmluvy (Podmienky a doklady potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti), ods. 10.1 sa zo zoznamu
dokladov v prípade plnej a trvalej invalidity poisteného vypúšťa text v tretej a štvrtej odrážke.
i)

V článku 10 Zmluvy (Podmienky a doklady potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti), ods. 10.1 sa zoznam
požadovaných dokladov v prípade straty zamestnania poisteného mení a nahrádza nasledovne:
V prípade straty zamestnania poisteného:
• Vyplnený formulár poistiteľa „Oznámenie poistnej udalosti“,
• kópiu pracovnej zmluvy alebo dokumentu, na základe ktorého poistenému vznikol pracovnoprávny vzťah,
• kópiu dokladu, na základe ktorého nastala strata zamestnania poisteného s uvedením dôvodu straty
zamestnania,
• kópiu rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaregistrovaní poisteného do evidencie
nezamestnaných (uchádzačov o zamestnanie),
• kópiu potvrdenia o zápočte rokov.

j)

V článku 10 Zmluvy (Podmienky a doklady potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti), ods. 10.3 písm. b) sa prvá veta
mení a nahrádza nasledovne:

b) V prípade nezamestnanosti: kópie písomného potvrdenia, že poistený je registrovaný na úrade práce ako
evidovaný nezamestnaný (je evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie).
II.
Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú zmenené alebo doplnené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom
znení.
III.
Tento Dodatok nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť k 31.1.2012.
IV.
Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých má každý právnu silu originálu
a každá zmluvná strana po podpísaní obdrží jedno vyhotovenie.
V.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, že prejav ich vôle je slobodný a vážny a
keďže znenie tohto Dodatku je v plnom súlade s ich prejavenou vôľou, tento na znak súhlasu s jeho obsahom
vlastnoručne podpísali.
Za CETELEM SLOVENSKO a.s.

Za Poisťovňu Cardif Slovakia, a.s.

V Bratislave, dňa 31.1.2012

V Bratislave, dňa 31.1.2012

..........................................................
Ing. Petr Tač
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
CETELEM Slovensko, a.s.

.........................................................
Ing. Peter Dudák
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

.........................................................
Ing. Aleš Kos
člen predstavenstva a
riaditeľ správy priameho predaja

