DODATOK č. 2 K RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVE PRE POISTENIE
SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROV
č. CTM2017M
(ďalej iba „Dodatok“)

Dodatok uzatvárajú spoločnosti:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná
v Registri obchodu a spoločností vedenom Obchodným súdom v Paríži pod č. B 542 097 902, konajúca v
Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
ďalej len „poistník“
so sídlom:
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Po, vložka č. 2990/B
IČO :
47 258 713
zastúpená:
Patrick Alexandre, vedúci pobočky zahraničnej banky

na strane jednej
a
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
so sídlom:
zapísaná:
IČO:
IČD:
DIČ:
zastúpená:

ďalej len "poisťovateľ"

Bottova 2A, 811 09 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 2547/B
36 534 978
SK2021475885
2021475885
RNDr. Ivan Brozmann, člen predstavenstva
Ing. Peter Bindzár, člen predstavenstva

na strane druhej

( ďalej spoločne len „zmluvné strany“ )

I.
1. Dodatkom sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Rámcovej poistnej zmluvy pre poistenie
spotrebiteľských úverov č.CTM2017M zo dňa 15.3.2017 v znení jej dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“), a to
nasledovne:
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti Dodatku:


Článok 6 odseky 6.1, 6.2 Zmluvy sa nahrádzajú nasledovne:
„6.1 Začiatok poistenia sa stanoví na nultú hodinu dňa nasledujúceho po dni, kedy poistený podpísal
žiadosť o úver alebo dodatok k úverovej zmluve (prihláška k poisteniu), ak čerpanie úveru začalo
pred ich podpísaním. Inak poistenie začína o 00:00 hod. dňa, v ktorom poistený začal čerpať úver.
6.2. Prvé poistné obdobie začína dňom začiatku poistenia a končí posledným dňom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Posledné poistne obdobie začína 1. dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom
nastala skutočnosť, s ktorou táto Zmluva, či zákon spájajú koniec poistenia a končí dňom, v ktorom
nastal koniec poistenia.“;



Príloha č. 1 Zmluvy – Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať
spotrebiteľský úver - CTM sa nahrádzajú novými Všeobecnými poistnými podmienkami pre
poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver - CTM, ktoré sú priložené k Dodatku a stávajú
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy;



výraz „poistiteľ“ sa v celom texte Zmluvy nahrádza výrazom „poisťovateľ“.
II.

Za účelom sprehľadnenia ustanovení Zmluvy zmluvné strany pripájajú úplné znenie Zmluvy v znení dodatkov
č.1 až 2, ktoré znie:
OBSAH ZMLUVY
Článok 1

Úvodné ustanovenia

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

Článok 3

Začiatok a doba platnosti Zmluvy

Článok 4

Balíky poistenia

Článok 5

Podmienky pre poistenie, vznik poistenia

Článok 6

Začiatok poistenia, koniec poistenia, poistné obdobie

Článok 7

Poistné

Článok 8

Dôsledky neplatenia poistného, omeškanie s platbami

Článok 9

Zmeny poistenia

Článok 10 Podmienky pre likvidáciu poistnej udalosti
Článok 11 Poistné plnenie
Článok 12 Oprávnenie poisťovateľa zisťovať a preskúmavať zdravotný stav poisteného
a dôležité skutočnosti týkajúce sa straty zamestnania poisteného
Článok 13 Výluky z poistného plnenia
Článok 14 Povinnosti poisteného
Článok 15 Povinnosti poistníka
Článok 16 Povinnosti poisťovateľa
Článok 17 Zánik poistenia
Článok 18 Odklad splácania mesačných úverových splátok
Článok 19 Adresy a oznámenia
Článok 20 Záverečné ustanovenia

PRÍLOHY
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver - CTM
Prihláška k poisteniu
Článok 1
Úvodné ustanovenia

Pre poistenie, ktoré dojednávajú poisťovateľ a poistník, platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver - CTM (ďalej len „VPP“)
v platnom znení a ustanovenia tejto poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poisťovateľom a poistníkom. V prípade
rozporu medzi ustanoveniami jednotlivých citovaných dokumentov majú prednosť najprv kogentné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov, potom ustanovenia tejto Zmluvy,
ustanovenia VPP a napokon dispozitívne ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
Článok 2
Všeobecné ustanovenia
Pre účely tejto zmluvy sa jednotlivé pojmy vymedzujú takto:
2.1 Poistník – Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu
s poisťovateľom
2.2 Poisťovateľ – BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., ktorá uzatvorila s poistníkom poistnú zmluvu.

2.3 Poistený – fyzická osoba, na ktorej život, zdravie, úraz alebo stratu zamestnania sa vzťahuje životné
a neživotné poistenie podľa tejto poistnej zmluvy a ktorá spĺňa podmienky uvedené v Čl. 5 tejto zmluvy.
2.4 Poistné plnenie – suma, ktorá je podľa uzatvorenej poistnej zmluvy vyplatená oprávnenej osobe, ak nastane
poistná udalosť.
2.5 Oprávnená osoba – osoba, ktorej vzniká v prípade poistnej udalosti právo, aby jej bolo vyplatené poistné
plnenie podľa uzatvorenej poistnej zmluvy. Oprávnenou osobou podľa tejto zmluvy je poistník.
2.6 Začiatok poistenia – okamih, ktorým sa osoba, na ktorú sa vzťahuje životné poistenie alebo jeden alebo viac
druhov neživotného poistenia, stáva poisteným, poisťovateľ nadobúda právo na poistné podľa uzatvorenej
poistnej zmluvy a vzniká mu povinnosť plniť, ak nastane poistná udalosť.
2.7 Koniec poistenia – tak, ako je definovaný v Čl. 6 tejto Zmluvy
2.8 Poistná udalosť – náhodná skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa plniť v súlade
s uzavretou poistnou zmluvou.
2.9 Plná a trvalá invalidita – telesné poškodenie poisteného spôsobené úrazom alebo chorobou, ktoré mu
definitívne znižuje o viac ako 70% schopnosť vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mu zabezpečovala
príjem, mzdu, zárobok alebo zisk.
2.10 Pracovná neschopnosť – celková lekársky konštatovaná neschopnosť poisteného vykonávať akúkoľvek
profesijnú činnosť, ktorá mu zabezpečujem príjem, mzdu, zárobok alebo zisk, spôsobená úrazom alebo
ochorením za podmienky, že k prvému dňu prerušenia pracovnej činnosti poistený skutočne vykonával
profesijnú činnosť, ktorá mu zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok alebo zisk.
2.11 Úraz – telesné poškodenie poisteného spôsobené nezávisle na vôli poisteného náhlou vonkajšou príčinou
s výnimkou akútneho alebo chronického ochorenia. Za úraz sa nepovažujú choroby ako: moz gová mŕtvica,
infarkt myokardu, prasknutie výdutí, epilepsia a podobné záchvaty, krvácanie do mozgu.
2.12 Hospitalizácia v dôsledku choroby alebo úrazu – poskytnutie nemocničnej lôžkovej starostlivosti
poistenému v dôsledku choroby alebo úrazu, ktorá je z lekárskeho hľadiska nutná na dobu minimálne 24 h.
2.13 Zdravá osoba – osoba, ktorá nie je v pravidelnej lekárskej opatere či pod pravidelným lekárskym dohľadom
v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov, netrpí najmä chronickým ochorením
alebo nevyliečiteľnou chorobou, alebo ochorením, ktoré by mohlo ohroziť jej zdravie alebo život, alebo
ochorením, ktoré by mohlo mať za následok vznik plnej a trvalej invalidity.
2.14 Nezamestnanosť – stav nezamestnanej osoby podľa kritérií uvedených v bode 2.15 tejto zmluvy
2.15 Nezamestnaná osoba – každá osoba, ktorá nie je v pracovnom alebo obdobnom vzťahu, ani nevykonáva
samostatnú zárobkovú činnosť, a ktorá je v Slovenskej republike registrovaná na úrade práce ako evidovaný
nezamestnaný.
2.16 Strata zamestnania - okamih ukončenia pracovného pomeru, štátno-zamestnaneckého pomeru,
služobného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je zmluvne založený
u zamestnávateľa so sídlom na území Slovenskej republiky. Za stratu zamestnania sa nepovažuje zánik
živnostenského oprávnenia.
2.17 Čakacia lehota – lehota v dĺžke 30 po sebe idúcich kalendárnych dní od dátumu začatia poistenia. V tejto
lehote hospitalizácia v dôsledku úrazu alebo choroby, strata zamestnania alebo nezamestnanosť
poisteného nie sú považované za poistnú udalosť a poistenému a ani poistníkovi nevzniká nárok na plnenie.
2.18 Dátum financovania – dátum čerpania úveru poisteným, t.j. deň, kedy poistník zadá do ním užívaného
informačného systému príkaz k úhrade financovanej čiastky.
2.19 Splátka úveru (tiež „úverová splátka“) – splátka istiny úveru vrátane splátky úroku z úveru, ktorú je poistený
povinný v pravidelných intervaloch platiť poistníkovi.
2.20 Úverová zmluva – Zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorá je uzavretá v spolupráci so zmluvným predajcom
poistníka.

Článok 3
Začiatok a doba platnosti zmluvy
3.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu jej podpisu zo strany poisťovateľa a poistníka a uzatvára
sa na dobu určitú – na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.
3.2 Po uplynutí doby stanovenej v ods. 1 sa platnosť Zmluvy automaticky predlžuje, a to vždy na obdobie 1
roka, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán písomne takéto predĺženie neodmietne. Písomné odmietnutie
predĺženia platnosti Zmluvy musí byť vykonané formou doporučeného listu druhej zmluvnej strane, ktorý jej
musí byť doručený minimálne 2 mesiace pred dňom od ktorého by sa platnosť Zmluvy inak automaticky
predlžovala.
3.3 Ukončením platnosti tejto Zmluvy podľa ods. 1 a ods. 2 nezanikajú práva a povinnosti zmluvných strán vo
vzťahu k jednotlivým poisteniam, ktoré boli uzatvorené počas jej platnosti a tieto trvajú až do dojednaného
zániku všetkých jednotlivých poistení v súlade s článkom 17 tejto Zmluvy.
Článok 4
Balík poistenia
4.1 Na základe tejto Zmluvy sa dojednáva poistenie klientov poistníka, ktorí pristupujú spôsobom uvedeným
v bode 5.1 tejto zmluvy k poisteniu v rozsahu jedného z nasledujúcich balíkov poistenia, ktoré zahŕňajú
nasledovné poistné riziká:
Komplexný balík poistenia
a) poistenie pre prípad smrti poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu,
b) poistenie pre prípad plnej a trvalej invalidity poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu,
c) poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu,
d) poistenie pre prípad hospitalizácie poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu,
e) poistenie pre prípad straty zamestnania poisteného.
Komplexný balík poistenia PLUS
a) poistenie pre prípad smrti poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu,
b) poistenie pre prípad plnej a trvalej invalidity poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu,
c) poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu,
d) poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu,
e) poistenie pre prípad straty zamestnania poisteného,
f) poistenie pre prípad krádeže tovaru, na kúpu ktorého bol poskytnutý úver,
g) poistenie Home assistance.
Pre osoby, ktoré sú ku dňu vzniku poistnej udalosti SZČO, poistenie nezahŕňa poistenie pre prípad straty
zamestnania. V prípade poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou však majú takéto osoby
nárok na poistné plnenie v dvojnásobnej výške.
Článok 5
Podmienky pre poistenie, vznik poistenia
5.1 Poistenie v zmysle tejto Zmluvy vzniká, iba pre takú fyzickú osobu, ktorá súčasne spĺňa nasledujúce
podmienky:
 v uzatvorenej úverovej zmluve alebo v samostatnej žiadosti o poistenie (ďalej ako „prihláška
k poisteniu“), doručenej poistníkovi najneskôr do 6 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy vyjadrila
vôľu pristúpiť k poisteniu v rozsahu príslušného balíka poistenia a vyjadrila aj súhlas s VPP,
 je mladšia ako 65 rokov,
 nie je v pracovnej neschopnosti,
 je zdravá v zmysle definície Článku 2, bod 2.13 Zmluvy,




5.2

nepoberá starobný dôchodok,
nebol jej priznaný invalidný dôchodok,
spĺňa všetky podmienky pre vznik Poistenia uvedené vo VPP.
Klienti poistníka sa stávajú poistenými v zmysle tejto poistnej zmluvy vyslovením súhlasu s touto
Zmluvou, ktorý prejavia podpísaním vyhlásenia v úverovej zmluve alebo v prihláške ku poisteniu, ako
aj súhlasu s VPP poisťovateľa, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
5.3 Podpísanie vyhlásenia uvedeného v bode 5.2 sa považuje za písomnú odpoveď na otázky poisťovateľa
v súlade s § 793 Občianskeho zákonníka. V prípade, že uvedené vyhlásenie poisteného bude
nepravdivé alebo neúplné alebo poistník odovzdá poisťovateľovi vyhlásenia nepravdivé alebo neúplné,
môže poisťovateľ postupovať v súlade s § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Článok 6
Začiatok poistenia, koniec poistenia, poistné obdobie
6.1 Začiatok poistenia sa stanoví na nultú hodinu dňa nasledujúceho po dni, kedy poistený podpísal
žiadosť o úver alebo dodatok k úverovej zmluve (prihláška k poisteniu), ak čerpanie úveru začalo pred
ich podpísaním. Inak poistenie začína o 00:00 hod. dňa, v ktorom poistený začal čerpať úver. Prvé
poistné obdobie začína dňom začiatku poistenia a končí posledným dňom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Posledné poistne obdobie začína 1. dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom
nastala skutočnosť, s ktorou táto Zmluva, či zákon spájajú koniec poistenia a končí dňom, v ktorom
nastal koniec poistenia.
6.2 Poistným obdobím je kalendárny mesiac.
6.3 Koniec poistenia sa stanoví na 24. hodinu dňa, v ktorom je dohodnutá splatnosť poslednej úverovej
splátky podľa úverovej zmluvy, pokiaľ nie je stanovené v čl. 17 tejto Zmluvy inak.
6.4 Dĺžka poistného obdobia nemá vplyv na výšku poistného.
Článok 7
Poistné
7.1 Výška poistného
a) Komplexný balík poistenia
Výška poistného je za každé poistné obdobie tvorí 5,29% z dojednanej výšky mesačnej úverovej
splátky podľa úverovej zmluvy, v rámci ktorej poistený pristúpil k poisteniu podľa tejto Zmluvy.
b) Komplexný balík poistenia PLUS
Výška poisteného za každé poistené obdobie tvorí 5,29% z dojednanej mesačnej úverovej splátky
podľa úverovej zmluvy v rámci ktorej poistený pristúpil k poisteniu, zvýšené o 0,99 €;
7.2 Poistník je povinný uhradiť dojednané poistné za každé poistné obdobie za každého poisteného na účet
poisťovateľa vždy najneskôr do 18. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí poistného
obdobia, za ktoré je poistné hradené.
Článok 8
Dôsledky neplatenia poistného, omeškanie s platbami
8.1 V prípade, že poistník nezaplatí poistné alebo jeho časť, poistenie, za ktoré nebolo poistné zaplatené,
zanikne podľa ustanovenia čl. 17 Zmluvy bez náhrady.
8.2 Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia v súlade s ustanovením § 803
Občianskeho zákonníka.
Článok 9
Zmeny poistenia

Zmenu rozsahu poistenia je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomnou
formou – vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve.
Článok 10
Podmienky pre likvidáciu poistnej udalosti
V prípade poistnej udalosti je poistník povinný odovzdať poisťovateľovi údaje o poistenom (podľa bodu 15.6
tejto Zmluvy), u ktorého nastala poistná udalosť. Poistený, u ktorého nastala poistná udalosť a v prípade
smrti poisteného osoby uvedené v ustanovení § 817 Občianskeho zákonníka, sú povinní poistnú udalosť
nahlásiť poisťovateľovi a bez zbytočného odkladu mu poskytnúť vyplnený formulár „Oznámenie o poistnej
udalosti“ a dodržať postup a podmienky stanovené v Článku 16 VPP.
Článok 11
Poistné plnenie
Pokiaľ poistený splnil podmienky pre vznik nároku na poistné plnenie podľa tejto Zmluvy a VPP, poisťovateľ
potom, čo dostal od poisteného a poistníka doklady uvedené v Čl. 10 tejto Zmluvy, je povinný vyplatiť
poistné plnenie poistníkovi do 15 dní odo dňa, kedy poisťovateľ skončí všetky potrebné vyšetrenia týkajúce
sa danej poistnej udalosti a uzná svoju povinnosť plniť. Výška poistného plnenia a spôsob jej stanovenia je
podrobnejšie uvedený vo VPP.
Článok 12
Oprávnenie poisťovateľa zisťovať a preskúmavať zdravotný stav poisteného a dôležité skutočnosti
týkajúce sa straty zamestnania poisteného
12.1 Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať zdravotný stav poisteného, a to na základe správ
vyžiadaných s jeho súhlasom od ošetrujúcich lekárov, ako aj prehliadkou, prípadne vyšetrením
lekárom, ktorého poisťovateľ sám určí.
12.2 Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať dôležité skutočnosti týkajúce sa straty zamestnania
a nezamestnanosti poisteného, ako aj dôležité skutočnosti týkajúce sa poistnej udalosti poisteného.
12.3 Súhlas so zisťovaním a preskúmavaním zdravotného stavu a dôležitých skutočností týkajúcich sa
straty zamestnania a nezamestnanosti dáva poistený svojim podpisom úverovej zmluvy, resp. prihlášky
k poisteniu, v rámci ktorej vyjadril súhlas s poistením podľa tejto Zmluvy a na Oznámení o poistnej
udalosti.
12.4 Všetky informácie, ktoré sa poisťovateľ dozvie pri preskúmavaní zdravotného stavu a skutočnosti
týkajúce sa straty zamestnania a nezamestnanosti smie použiť len pre svoju potrebu, inak len so
súhlasom poisteného.
Článok 13
Výluky z poistného plnenia
Pre poistenie uvedené v Čl. 4 tejto Zmluvy platia výluky z poistného plnenia podľa platných VPP.

Článok 14
Povinnosti poisteného
14.1 Na uplatnenie nároku na poistné plnenie je poistený alebo jeho právny nástupca povinný bez
zbytočného odkladu nahlásiť poisťovateľovi poistnú udalosť na tlačive „Oznámenie o poistnej udalosti“
a odovzdať poisťovateľovi všetky doklady a informácie uvedené v Čl. 10 tejto Zmluvy, ako aj tie, ktoré
si poisťovateľ vyžiada. Poistený je povinný pri uplatnení nároku na poistné plnenie splniť všetky
povinnosti uvedené v Čl. 15 VPP.
14.2 Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa
pokynov lekára.
14.3 V prípade pochybností je povinnosťou poisteného alebo jeho právneho nástupcu dokázať, že
k poistnej udalosti došlo v deklarovanom rozsahu.
14.4 V prípade, ak poistený požaduje kontrolné lekárske vyšetrenie, je povinný znášať náklady vyšetrenia.
Ak na základe kontrolného vyšetrenia poisťovateľ poskytne ďalšie plnenie, náklady na kontrolné
vyšetrenie uhradí poisťovateľ.
14.5 Povinnosťou poisteného je v prípade straty zamestnania zaregistrovať sa na príslušnom úrade práce
SR ako evidovaný nezamestnaný a podnikať kroky k získaniu zamestnania.
14.6 Ak malo porušenie povinností poisteného podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na
zväčšenie rozsahu poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej udalosti primerane
znížiť.
Článok 15
Povinnosti poistníka
Poistník je povinný:
15.1 Platiť poisťovateľovi poistné podľa Čl. 7 tejto Zmluvy.
15.2 Odpovedať poisťovateľovi pravdivo a úplne na všetky písomné otázky týkajúce sa poistenia,
odovzdať mu všetky informácie, ktoré sa dozvie alebo získa od poisteného; to isté platí aj pre zmenu
poistenia.
15.3 Vyvinúť maximálne úsilie na to, aby všetky doklady požadované poisťovateľom od poistených boli
správne vyplnené a podpísané.
15.4 Na základe odôvodnenej požiadavky poisťovateľa poskytovať poisťovateľovi informácie, prehľady
a výkazy, ktoré súvisia s poistením, sú poistníkovi bežne k dispozícii a ich poskytnutím nebude
porušené obchodné tajomstvo poistníka alebo poistníkova povinnosť mlčanlivosti.
15.5 Informovať dohodnutým spôsobom poisťovateľa o poistených a o podmienkach úveru, v rámci
príslušných úverových zmlúv, ku ktorým bolo poistenie podľa tejto Zmluvy dojednané (najmä o výške
úveru, úverových splátkach, dlžného zostatku úveru a pod.) a o údajoch týkajúcich sa poisteného
(najmä meno, priezvisko, rodné číslo, číslo osobného dokladu a pod.).
15.6 Informovať poisťovateľa na jeho žiadosť o každej poistnej udalosti zaslaním nasledujúcich informácií
o poistenom a ním získanom úvere:
Údaje o poistenom: druh poistnej udalosti, dátum vzniku poistnej udalosti, meno, prie zvisko, rodné číslo,
adresa, číslo úverovej zmluvy, dátum podpisu žiadosti o úver (návrhu úverovej zmluvy) alebo dátum
podpisu dodatku k úverovej zmluve (prihlášky k poisteniu), dátum čerpania úveru a úhrady prvej splátky
úveru.
Údaje o úvere: Fotokópia žiadosti o úver (návrhu úverovej zmluvy) alebo dodatku k úverovej zmluve
(prihlášky k poisteniu) obsahujúcej balík poistenia a splátkový kalendár úveru. Ďalej v prípade smrti
alebo plnej a trvalej invalidity výpis z úverového účtu poisteného od začiatku existencie úverového
vzťahu s uvedením týchto údajov pre každú úverovú splátku: celková výška mesačnej úverovej splátky,
výška amortizácie, výška úroku, výška poistného.
15.7 Pred podpisom úverovej zmluvy poskytnúť poistenému VPP (Príloha č. 1 Zmluvy).

15.8 Umožniť, aby mal poistený možnosť oboznámiť sa s ustanoveniami tejto Zmluvy pred pristúpením
k poisteniu, resp. kedykoľvek počas trvania poistenia v prípade žiadosti poistného.
15.9 Evidovať a archivovať úverové zmluvy a prijaté prihlášky k poisteniu, v rámci ktorých je poistenie
podľa tejto Zmluvy dojednané a umožniť poisťovateľovi prístup k tejto evidencii.
Článok 16
Povinnosti poisťovateľa

Poisťovateľ je povinný:
16.1 Plniť z poistných udalostí podľa tejto Zmluvy.
16.2 Informovať bez zbytočného odkladu poistníka o každej poistnej udalosti, ktorú mu nahlásil poistený
alebo jeho právny nástupca.
16.3 Poskytovať bezplatné školenia poistníkovi alebo ním splnomocneným osobám, ktoré vstupujú do
kontaktu s poistiteľnými osobami a poistenými.
Článok 17
Zánik poistenia
17.1 Poistenie jednotlivej osoby zaniká v dôsledku skutočností uvedených v Čl. 13 VPP.
17.2 Ukončenie či zánik jednotlivého, či viacerých jednotlivých poistení, ktoré vznikli na základe tejto
Zmluvy, nemá vplyv na platnosť tejto Zmluvy, ako i na platnosť ostatných poistení, ktoré vznikli na
základe tejto Zmluvy.
Článok 18
Odklad splácania úverových splátok
Poistenie zostáva v platnosti aj vtedy, pokiaľ poistník povolil poistenému odklad splácania mesačných
úverových splátok z úverovej zmluvy a poisťovateľovi to písomne oznámil. Povinnosť platiť poistné za
poistné obdobia, v ktorých bol povolený odklad splácania mesačných úverových splátok nezaniká. Poistenie
sa takto však môže predĺžiť najviac o tri mesiace od pôvodne dohodnutého dňa splatnosti poslednej
mesačnej úverovej splátky. Ak povolí poistník poistenému odklad splátok úveru o dobu dlhšiu ako 3 mesiace
od pôvodne dohodnutého dňa splatnosti poslednej splátky úveru, končí poistenie uplynutím trojmesačnej
lehoty, ktorá začína plynúť od pôvodne dohodnutého dňa splatnosti poslednej splátky úveru.
Článok 19
Adresy a oznámenia
19.1 Zmluvné strany sú si povinné zasielať korešpondenciu na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy
alebo adresu uvedenú v aktuálnom výpise z Obchodného registra. V prípade, že zmluvná strana
zmenila adresu na zasielanie korešpondencie, je povinná o tejto zmene bezodkladne informovať druhú
zmluvnú stranu.
19.2 Všetky oznámenia a žiadosti týkajúce sa poistenia sa podávajú písomne, ostatné informácie môžu
byť doručované aj prostredníctvom e-mailu alebo faxu, pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva, že sa doručujú
písomne. Pokiaľ sa prostredníctvom e-mailu doručujú oznámenia a informácie, v ktorých sa nachádzajú
osobné údaje poisteného, je potrebné túto komunikáciu šifrovať prostredníctvom PGP kľúču.
Oznámenia adresované poisťovateľovi sú účinné ich doručením. Oznámenia a žiadosti, ktoré nemajú
písomnú formu sú neplatné.

Článok 20
Záverečné ustanovenia
20.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vôľa je vážna
a slobodná, táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
20.2 Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť iba na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy: Príloha č. 1 Všeobecné poistné podmienky pre
poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver CTM, Príloha č. 2 Prihláška k poisteniu.
20.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, v slovenskom jazyku, z ktorých každý má právnu silu
originálu, každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
20.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa
tejto Zmluvy, sa pokúsia bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou. V prípade, že zmluvné
strany nevyriešia takto vzájomné spory sú zmluvné strany potom oprávnené riešiť tieto spory na miestne
príslušnom súde v Slovenskej republike.
20.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
20.7 Poistený sa nepodieľa na výnosoch poisťovateľa.
20.8 Poisťovateľ nevypláca pri predčasnom ukončení poistenia žiadnu odkupnú hodnotu.

III.
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
2. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnocenných rovnopisoch, z ktorých po ich podpise oprávnenými
zástupcami zmluvných strán dostane každá zmluvná strana jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok nepodpisujú v tiesni ani za jednostranne výhodných alebo
nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vôľu a svoj súhlas s obsahom Dodatku potvrdzujú podpismi osôb oprávnených za zmluvné strany v tejto
veci konať.
6. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňa 01.11.2022.
Prílohy:
Príloha č. 1 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver - CTM
Za poistníka:

Za poisťovateľa:

..........................................................
Patrick Alexandre
vedúci pobočky zahraničnej banky

.........................................................
RNDr. Ivan Brozmann
člen predstavenstva

.......................................................
Marian Burian
riaditeľ obchodnej správy pobočky zahraničnej banky

............................................................
Ing. Peter Bindzár
člen predstavenstva

V Bratislave 25.10.2022

V Bratislave 10.10.2022

