DODATOK č. 5
K RÁMCOVEJ ZMLUVE O POISTENÍ
č. CTM3059
(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. CTM3059
uzatvorenej zmluvnými stranami dňa 1.1.2009 (ďalej len „Zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa
30.9.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 31.3.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 10.6.2010 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.5.2011,
a to nasledovne:
a) Príloha 1 Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 1 - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti
splácať úver – CTM zo dňa 19.09.2011 (ďalej len „VPP“), ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Tieto VPP sú priložené k tomuto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.
b) V ods. 4.1 Zmluvy sa text o Základnom súbore označuje ako písm. a/, text o Štandardnom súbore ako
písm. b/, text o Rozšírenom súbore ako písm. c/ a zároveň sa dopĺňa nové písm. d/ nasledovne:
d/ Súbor Senior (ďalej tiež „Súbor poistenia 4“):
Poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti poisteného, pre prípad zneužitia kreditnej karty
a pre prípad straty alebo odcudzenia dokladov, pokiaľ k ich strate alebo odcudzeniu dôjde súčasne so
stratou alebo odcudzením kreditnej karty, ku ktorej bolo poistenie dojednané.
c) Ods. 4.2 a 4.3 Zmluvy sa menia a nahrádzajú nasledovne:
4.2 Posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom poistený začne poberať starobný dôchodok, mu
zanikajú všetky druhy poistenia s výnimkou poistenia pre prípad smrti v dôsledku úrazu v rámci
Súboru poistenia 1 a 2, poistenia pre prípad smrti v rámci Súboru poistenia 3, poistenia v rámci
Súboru poistenia 4 a poistenia pre prípad zneužitia kreditnej karty a pre prípad straty alebo
odcudzenia dokladov, pokiaľ k ich strate alebo odcudzeniu dôjde súčasne so stratou alebo
odcudzením kreditnej karty, ku ktorej bolo poistenie dojednané.
4.3 Pokiaľ v čase pristúpenia k poisteniu klient poistníka už poberá starobný dôchodok, je poistený
v rámci Súboru poistenia 1 len pre prípad smrti úrazom, pre prípad zneužitia kreditnej karty a pre
prípad straty alebo odcudzenia dokladov, pokiaľ k ich strate alebo odcudzeniu dôjde súčasne so
stratou alebo odcudzením kreditnej karty, ku ktorej bolo poistenie dojednané. V rozsahu Súboru
poistenia 2 alebo 3 nemôže klient poistníka, ktorý už poberá starobný dôchodok, k poisteniu pristúpiť.
d) V ods. 5.1 Zmluvy sa za zoznam podmienok dopĺňa nový text nasledovne:
Na fyzické osoby, ktoré ku dňu pristúpenia k poisteniu v rozsahu Súboru poistenia 1 už poberajú starobný
dôchodok, sa podmienka pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní za posledných
12 mesiacov nevzťahuje.
e) V ods. 5.2 Zmluvy a v ods. 5.3 písm. b/ Zmluvy sa dopĺňa nová podmienka nasledovne:
- nie je poberateľom starobného dôchodku,
f)

V Článku 5 Zmluvy sa pôvodné označenie ods. 5.4 až ods. 5.8 mení na ods. 5.5 až ods. 5.9 a pôvodné
označenie ods. 5.9 na ods. 5.11, a to vrátane všetkých príslušných odkazov na tieto ods. v texte.

g) V Článku 5 Zmluvy sa dopĺňa nový ods. 5.4 nasledovne:
5.4 Súbor poistenia 4
V rámci poistenia v rozsahu Súboru poistenia 4 môže s poistením vysloviť súhlas a poistenie vzniká
iba pre takú fyzickú osobu, ktorá je mladšia ako 66 rokov, pričom zároveň spĺňa všetky podmienky
uvedené v ods. 5.1, s výnimkou tam uvedenej podmienky vekového obmedzenia a podmienky
pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní za posledných 12 mesiacov.

h) V ods. 5.7 Zmluvy (podľa označenia dojednaného v písm. f) tohto Dodatku) sa dopĺňa nové písm. g/
nasledovne:
g/ zmena Súboru poistenia 1, Súboru poistenia 2 resp. Súboru poistenia 3 na Súbor poistenia 4, pričom
musia byť splnené podmienky uvedené v ods. 5.10.
i)

V Článku 5 Zmluvy sa dopĺňa nový ods. 5.10 nasledovne:
5.10 Zmena Súboru poistenia podľa ods. 5.7 písm. g/ môže byť vykonaná iba pri súčasnom splnení
nasledujúcich podmienok:
a/ poistený spĺňa k dátumu podpisu tlačiva Žiadosť o zmenu Súboru poistenia nasledovné
podmienky:
- je mladší ako 66 rokov,
- netrpí nevyliečiteľnou chorobou alebo závažným ochorením, ktoré by mohlo ohroziť jeho život
alebo by mohlo mať za následok vznik plnej a trvalej invalidity,
- nie je v pracovnej neschopnosti,
- nebol mu priznaný invalidný dôchodok;
b/ poistený písomne potvrdí svoj súhlas so zmeneným poistením, touto Zmluvou ako aj
Všeobecnými poistnými podmienkami, ktoré tvoria jej prílohu, podpísaním tlačiva Žiadosť
o zmenu Súboru poistenia a jeho doručením poistníkovi.

j)

V Článku 5 Zmluvy sa dopĺňa nový ods. 5.12 nasledovne:
5.12 Zmena Súboru poistenia podľa ods. 5.7 písm. g/ môže byť vykonaná aj na základe súhlasu
poisteného s takouto zmenou, ktorý vyjadril svojou ústnou, jasnou a kladnou odpoveďou
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (telefonicky), a to len v prípade, že mu takáto
zmena bola prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (telefonicky) poistníkom ponúknutá
a zároveň spĺňa podmienky uvedené v ods. 5.10 písm. a/. V takomto prípade je zmena Súboru
poistenia účinná od nultej hodiny prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom poistený
vyjadril svoj súhlas so zmeneným poistením.

k) V Článku 5 Zmluvy sa dopĺňa nový ods. 5.13 a znie nasledovne:
5.13 Pre zamestnancov poistníka, ktorí uzatvorili s poistníkom úverovú zmluvu alebo zmluvu o poskytnutí
revolvingového úveru a ktorým bola poistníkom vydaná kreditná karta, je možné dojednať poistenie
len v rozsahu Súboru poistenia 1 alebo Súboru poistenia 2.
l)

V ods. 6.2 Zmluvy sa vypúšťa časť textu „pre prípad 5.1, 5.2 a 5.3“.

m) V ods. 7.1 Zmluvy sa dopĺňa nové písm. d/ nasledovne:
d/ Súbor poistenia 4
Výška poistného za každé poistné obdobie tvorí 6,99 % z dojednanej výšky mesačnej úverovej splátky
podľa úverovej zmluvy, v rámci ktorej poistený pristúpil k poisteniu podľa tejto zmluvy v rozsahu Súboru
poistenia 4.
n) V ods. 17.1 Zmluvy sa mení a dopĺňa písm. e\ nasledovne:
e\ posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom poistený dovŕši 65 rokov života, s výnimkou poistenia
dojednaného v rozsahu Súboru poistenia 4;
o) V ods. 17.1 Zmluvy sa pôvodné označenie písm. f\ až písm. k\ mení na písm. g\ až písm. l\, pričom sa
dopĺňa nové písm. f\ nasledovne:

f\ posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom poistený dovŕši 70 rokov života, pre poistenie
dojednané v rozsahu Súboru poistenia 4;
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 01.10.2011.
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 19.09.2011

V Bratislave, dňa 19.09.2011

..........................................................
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

