
   

 

DODATOK č. 2 
K RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVE 

PRE POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ ÚVER 
č. PBS2012 

 (Ďalej len „Dodatok“) 

    
 
 
 
Poistnú zmluvu 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 a generálny riaditeľ 

Ing. Henrieta Gahérová, členka predstavenstva a vrchná riaditeľka divízie riadenia 
produktov 

   
 

 
         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 a generálny riaditeľ  
  
 

         na strane druhej  
 
 
 
(banka a poisťovňa ďalej tiež „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“) 
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I. 
Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na zmene Rámcovej poistnej zmluvy pre poistenie 
schopnosti splácať úver č. PBS2012  zo dňa 15. 11. 2012 (ďalej len „Zmluva“), a to nasledovne: 
 
1. Príloha č. 2 Oznámenie poistnej udalosti – Prima banka Slovensko, a.s. (vzor) sa ruší a nahrádza sa 

novou Prílohou č. 2 Oznámenie poistnej udalosti – Prima banka Slovensko, a.s. (vzor). Nová príloha 
uvedená v tomto Dodatku, ktorá nahrádza pôvodnú prílohu Zmluvy, sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy. 
 

2. Článok 4  Podmienky pre vznik poistenia bod 4.2 písm. b)  Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovne: 
 
4.2 b) ak klient uzavrel s bankou zmluvu o úvere, na základe ktorej poskytla banka klientovi úver zabezpečený 

nehnuteľnosťou, pričom súčet úverov zabezpečených nehnuteľnosťou, ktoré by mali byť poistené podľa 
tejto poistnej zmluvy prevýši 55 000 € alebo 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. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálny limit poistného plnenia sa v článku 8 Poistné plnenie bod 8.6 

zvyšuje v zmysle bodu 8.7  na 55 000 €. 

 
II. 
 

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

 
V Bratislave, dňa 01. 11. 2014                           V Bratislave, dňa 01. 11. 2014 
 
za Prima banka Slovensko, a.s.     za Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 
 
 
 
.......................................................................       
                                          ....................................................................... 
Ing. Jan Rollo,    Ing. Peter Dudák 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ   predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ 
 
 
........................................................................ 
Ing. Henrieta Gahérová 
členka predstavenstva a vrchná riaditeľka divízie riadenia produktov 


