DODATOK č. 1
K RÁMCOVEJ ZMLUVE O POISTENÍ
č. CTM7081
(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. CTM7081
uzatvorenej zmluvnými stranami dňa 31.1.2012 (ďalej len „Zmluva“), a to nasledovne:
a) Príloha 1 Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 1 - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
pravidelných platieb – CTM TMK zo dňa 1.2.2013 (ďalej len „VPP“), ktorá sa stáva neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy. Tieto VPP sú priložené k tomuto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.
b) V ods. 4.3 Zmluvy sa dopĺňa za prvú vetu nový text nasledovne:
Pre osoby, ktoré sú v čase vzniku poistnej udalosti SZČO, tento súbor nezahŕňa poistenie pre prípad
straty zamestnania. V prípade poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou však majú takéto
osoby nárok na poistné plnenie, uvedené v ods. 11.4 Zmluvy, v dvojnásobnej výške.
c) Ods. 5.1 Zmluvy sa mení a nahrádza nasledovne:
5.1 Poistenie na základe tejto Zmluvy môže vzniknúť iba pre takého klienta poistníka, ktorý je držiteľom
platnej kreditnej karty vydanej poistníkom, vyjadril súhlas s pristúpením k poisteniu uzatváranému na
základe tejto Zmluvy prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a zároveň, ku dňu
vyjadrenia takéhoto súhlasu, potvrdil splnenie podmienok pre vznik poistenia podľa ods. 5.2 tejto
Zmluvy.
d) Ods. 5.2 písm. e) Zmluvy sa mení a nahrádza nasledovne:
e)

nebol mu priznaný invalidný dôchodok a ani nepožiadal o jeho priznanie.

e) V ods. 11.4 písm. a) Zmluvy sa text za prvou vetou mení a nahrádza nasledovne:
Poistné plnenie poskytne poistiteľ vo forme mesačných splátok, a to tak, že prvú mesačnú platbu vo výške
100 € uhradí za kalendárny mesiac, v ktorom bude poistený 60. deň v pracovnej neschopnosti. Následne
bude poistiteľ uhrádzať mesačné platby vo výške 100 € za každý ďalší celý kalendárny mesiac, počas
ktorého pracovná neschopnosť poisteného trvala, pričom ak pracovná neschopnosť nebude trvať celý
kalendárny mesiac, poistiteľ vyplatí alikvotnú časť mesačnej platby (čiastka 100 € vydelená počtom
kalendárnych dní príslušného mesiaca a vynásobená počtom kalendárnych dní trvania pracovnej
neschopnosti poisteného v danom mesiaci).
f)

V ods. 11.5 písm. a) Zmluvy sa text za prvou vetou mení a nahrádza nasledovne:
Poistné plnenie poskytne poistiteľ vo forme mesačných splátok, a to tak, že prvú mesačnú platbu vo výške
100 € uhradí za kalendárny mesiac, v ktorom bude poistený 60. deň nezamestnaný. Následne bude
poistiteľ uhrádzať mesačné platby vo výške 100 € za každý ďalší celý kalendárny mesiac, počas ktorého
nezamestnanosť poisteného trvala, pričom ak nezamestnanosť nebude trvať celý kalendárny mesiac,
poistiteľ vyplatí alikvotnú časť mesačnej platby (čiastka 100 € vydelená počtom kalendárnych dní
príslušného mesiaca a vynásobená počtom kalendárnych dní trvania nezamestnanosti poisteného
v danom mesiaci).

g) V prílohe 3 Zmluvy (Poistka – Poistenie pravidelných platieb) sa dátum 01.02.2012 nahrádza dátumom
01.02.2013.
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 1.2.2013.
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 Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

V Bratislave, dňa 31.1.2013

V Bratislave, dňa 31.1.2013

..........................................................
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
CETELEM SLOVENSKO a.s.

