
    

 

DODATOK č. 4 
K RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVE 

PRE POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ ÚVER 
č. PBS2012 

 (Ďalej len „Dodatok“) 

    
 
 
 
Dodatok uzatvárajú spoločnosti:  
 
 
Prima banka Slovensko, a.s.    ďalej len "banka" alebo „poistník“ 
so sídlom:  Hodžova 11, 010 11 Žilina  
IČO:   31 575 951 
IČ DPH: SK2020372541 
DIČ:   2020372541 
zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka č. 148/L 
zastúpená:  Ing. Jan Rollo, predseda predstavenstva  

Ing. Henrieta Gahérová, členka predstavenstva  
   
 

 
         na strane jednej  

 
 
a 
 
 
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.   ďalej len "poisťovňa“ alebo „poisťovateľ“ 
so sídlom:  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 
IČO:  36 534 978 
IČ DPH: SK2021475885 
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v odd. Sa, vložka č. 2547/B 
zastúpená:  Ing. Peter Dudák, predseda predstavenstva  
   RNDr. Ivan Brozmann, člen predstavenstva 
 

         na strane druhej  
 
 
 
(banka a poisťovňa ďalej tiež „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“) 
 
 

 

 

 

 

I. 



    

Zmluvné strany sa dohodli, že  Rámcová poistná zmluva pre poistenie schopnosti splácať úver č. 
PBS2012  zo dňa 15. 11. 2012 (ďalej len „poistná zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.02.2014, 
Dodatku č. 2 zo dňa 01.11.2014 a Dodatku č. 3 zo dňa 1.9.2015  sa mení nasledovne: 
 
1. Príloha č. 1 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver – Prima banka Slovensko, 

a.s. zo dňa  1.9.2015 sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
schopnosti splácať úver  (ďalej len „Príloha č. 1“). 

 
2.   Príloha č. 1 sa stáva neoddeliteľnou  súčasťou poistnej zmluvy. 
 
3. Bod 4.2 písm. b) v Článku 4 Podmienky pre vznik poistenia sa nahrádza nasledovným znením: 
 
 „ b) ak klient uzavrel s bankou zmluvu o úvere, na základe ktorej poskytla banka klientovi úver na bývanie 
alebo viac úverov na bývanie v maximálnej výške tohto úveru alebo súčtu týchto úverov nad 110 000 EUR, ktorý 
by mal byť poistený podľa tejto poistnej zmluvy a ak klient v čase vyjadrenia súhlasu s pristúpením k poisteniu už 
dovŕšil 54 rokov, je podmienkou vzniku poistenia, aby klient vyplnil Zdravotný dotazník ( Príloha č. 3 poistnej 
zmluvy), tento Zdravotný dotazník bol poistníkom predložený poisťovateľovi a poisťovateľ nevyslovil nesúhlas 
s poistením tejto osoby podľa ods. 4.4 tohto článku. Na zmluvy o úvere, na základe ktorých poskytla banka 
klientovi spotrebiteľský úver, sa povinnosť vypĺňať a predkladať Zdravotný dotazník nevzťahuje.“   
 
4. Článok 8 Poistné plnenie sa  nahrádza  novým  znením: 
 

„ Článok 8 Poistné plnenie 
 

8.1 Výška, spôsob, podmienky plnenia a limity poistného plnenia sú uvedené v Článku 11 poistných podmienok. 
8.2 Okolnosti, za akých je poistiteľ oprávnený plnenie z poistenia znížiť alebo poistné plnenie odmietnuť, sú 

stanovené v poistných podmienkach. Poisťovateľ je povinný poskytovať poistníkovi informácie 
o okolnostiach vyplývajúcich z prešetrovania poistnej udalosti, pokiaľ tieto majú za následok zánik poistenia 
v zmysle poistných podmienok. Inak iba v prípade, ak o to poistník požiada a poistený s tým vyjadril súhlas.  

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že u každého poisteného môže plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu 
pracovnej neschopnosti predstavovať maximálne 12 mesačných splátok úveru poukázaných poisťovateľom 
na úverový účet poisteného. Okrem nároku podľa predchádzajúcej vety vzniká poistenému nárok na fixný 
benefit v sume 100 EUR za každý mesiac, v ktorom mu vznikol nárok podľa predchádzajúcej vety,  
poukázaný na platobný účet poisteného. Maximálna výška poistného plnenia vrátane benefitu podľa 
predchádzajúcej vety z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného, na 
jednu mesačnú splátku vrátane príslušného poistného, platného na základe tejto poistnej zmluvy, 
nepresiahne čiastku 2 500 EUR. 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že u každého poisteného môže plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu straty 
zamestnania predstavovať maximálne 12 mesačných splátok úveru poukázaných poisťovateľom na úverový 
účet poisteného. Okrem nároku podľa predchádzajúcej vety  vzniká poistenému nárok na  fixný benefit 
v sume 100 EUR za každý mesiac, v ktorom mu vznikol nárok podľa predchádzajúcej vety, poukázaný na  
platobný účet poisteného. Maximálna výška poistného plnenia vrátane benefitu podľa predchádzajúcej vety, 
z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej stratou zamestnania a následnou nezamestnanosťou na jednu 
mesačnú splátku vrátane príslušného poistného, platného na základe tejto poistnej zmluvy, nepresiahne 
čiastku 2 500  EUR. 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poisťovateľ vyplatil poistné plnenie z jednej či viacerých 
poistných udalostí spôsobených stratou zamestnania v celkovom rozsahu 12 mesačných úverových splátok 
ako aj fixný benefit v sume 100 EUR za každý mesiac trvania poistnej udalosti,  vznikne poistenému nárok 
na poistné plnenie z ďalšej poistnej udalosti spôsobenej stratou zamestnania až po uplynutí 12 mesiacov 
odo dňa vyplatenia 12. mesačnej splátky a fixného benefitu vo výške 100 EUR za posledný mesiac trvania 
poistnej udalosti poisťovateľom ako poistné plnenie, a to v súlade s ods. 7 Článku 11 poistných podmienok.  

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade smrti alebo trvalej invalidity poisteného, bude poistné plnenie 
vyplatené jednorazovo a použité na splatenie bankou evidovanej nesplatenej pohľadávky z úveru ku dňu 
vzniku poistnej udalosti. Poistné plnenie bude poisťovateľom vyplatené priamo na úverové účty k daným 



    

úverom, ktoré boli overené u poistníka. Maximálna výška poistného plnenia v prípade smrti alebo trvalej 
invalidity poisteného je vo výške 55 000 EUR. 

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania  a následnej 
nezamestnanosti bude poistné plnenie vyplatené priamo na úverové účty k daným úverom, ktoré boli 
overené u poistníka. Poistné plnenie predstavujúce fixný benefit vo výške 100 EUR za každý mesiac, 
v ktorom poistenému vznikol nárok podľa predchádzajúcej vety, bude poistenému vyplatené na jeho 
platobný účet uvedený v Oznámení o poistnej udalosti. Plnením v takýchto prípadoch poistenie nezaniká. 
Dojednané poistné bude naďalej uhrádzané poistníkom.  

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súbehu poistných udalostí u jedného poisteného z dôvodu straty 
zamestnania a pracovnej neschopnosti, plní poisťovateľ z tej poistnej udalosti, ktorá nastane skôr. Ak plní 
poisťovateľ z titulu jednej z uvedených poistných udalostí a v priebehu jej trvania nastane druhá poistná 
udalosť, pre ktorú sú splnené podmienky pre poskytnutie plnenia uvedené v týchto poistných podmienkach, 
poskytne poisťovateľ plnenie z druhej poistnej udalosti až po tom, čo bolo v plnej výške poskytnuté plnenie 
z tej poistnej udalosti, ktorá nastala skôr. Z druhej poistnej udalosti poskytne poisťovateľ poistné plnenie len 
vo výške pripadajúcej na obdobie nasledujúce po ukončení prvej poistnej udalosti a trvajúce do ukončenia 
druhej poistnej udalosti, maximálne však do doby ukončenia poistenia dohodnutého v poistnej zmluve. 

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že celkové poistné plnenie zo všetkých poistení pre úvery na bývanie podľa tejto 
poistnej zmluvy u jedného poisteného nepresiahne v úhrne 55 000 EUR, a to aj v prípade, ak poistený má 
dojednané poistenie k viacerým zmluvám o úvere, ktorých platnosť sa akokoľvek prekrýva. Ku dňu, v ktorom 
poisťovateľ vyplatil poistné plnenie v maximálnej výške podľa tohto odseku, všetky jednotlivé poistenia tohto 
poisteného, ktoré vznikli podľa tejto poistnej zmluvy, zanikajú. 

 
II. 
 

1. Ostatné ustanovenia poistnej 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) rovnopisoch, z ktorých po ich podpise 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 svojimi podpismi. 

6. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
 

V Bratislave, dňa                             V Bratislave, dňa  
 
za Prima banka Slovensko, a.s.     za Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 
 
 
.....................................................     ..........................................................
                                                
Ing. Jan Rollo,    Ing. Peter Dudák 
predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  
 
 
 
.....................................................     ..........................................................
                                                
Ing. Henrieta Gahérová    RNDr. Ivan Brozmann 
členka predstavenstva     člen predstavenstva   
                                                
     

 


