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RÁMCOVÁ POISTNÁ ZMLUVA 
PRE POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ ÚVER 

 (Ďalej len „poistná zmluva“) 

    
č. PBS2012 

 
 
 
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. Jaroslava Hirschová, členka predstavenstva a vrchná riaditeľka finančnej divízie 
   
 

 
         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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Článok 1 Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Táto poistná zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poisťovaní klientov poistníka, ktorí majú na 
základe zmluvy o úvere uzatvorenej s bankou schválené čerpanie spotrebiteľského úveru alebo úveru zabezpečeného 
nehnuteľnosťou. Na základe tejto zmluvy sa poisťovateľ zaväzuje vyplatiť v tejto zmluve dohodnuté poistné plnenie a 
poistník zaväzuje platiť poisťovateľovi v tejto zmluve dohodnuté poistné. 

1.2 Pre poistenie, ktoré dojednávajú poisťovateľ a poistník, platia príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Občiansky zákonník“), Všeobecné poistné podmienky Poisťovne 
Cardif Slovakia, a.s. pre poistenie schopnosti splácať úver – PBS , ktoré boli účinné v čase, kedy Klient banky podpísal 
zmluvu o úvere, resp. dodatok k zmluve o úvere, kde pristúpil k poisteniu (ďalej len „poistné podmienky poisťovateľa“), 
ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto poistnej zmluvy, ustanovenia tejto poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poisťovateľom 
a poistníkom, ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami jednotlivých 
citovaných dokumentov budú mať prednosť v poradí najprv kogentné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, potom ustanovenia tejto poistnej zmluvy, potom ustanovenia poistných 
podmienok poisťovateľa a napokon dispozitívne ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

1.3 Pre účely tejto poistnej zmluvy sú pojmy zadefinované v poistných podmienkach poisťovateľa. Pre pojmy ktoré nie sú 
zadefinované ani v poistných podmienkach poisťovateľa platia definície stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Definície uvedené v poistných podmienkach poisťovateľa sa použijú s významom tam uvedeným, bez ohľadu 
na to, či sú uvedené s veľkým alebo malým začiatočným písmenom, okrem prípadu, ak je výslovne uvedené inak alebo ak 
z kontextu vyplýva niečo iné. 

 
Článok 2 Začiatok a doba platnosti poistnej zmluvy 
 

2.1 Táto poistná zmluva nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu jej podpisu zo strany poisťovateľa a poistníka a uzatvára sa na 
dobu neurčitú. 

2.2 Túto poistnú zmluvu je každá zo zmluvných strán oprávnená písomne vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je 6 mesiacov a začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

2.3 Ukončením platnosti tejto poistnej zmluvy podľa ods. 2.2 nezanikajú práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu 
k poisteniam jednotlivých poistených, ktoré boli uzatvorené počas jej platnosti a tieto trvajú až do dojednaného zániku 
všetkých jednotlivých poistení v súlade s Článkom 13 tejto poistnej zmluvy. 

 
Článok 3 Súbory poistenia 

 

3.1 Na základe tejto poistnej zmluvy sa dojednáva poistenie klientov poistníka, ktorí spĺňajú podmienky pre vznik poistenia 
uvedené v Článku 4 poistnej zmluvy a k poisteniu pristupujú spôsobom uvedeným v ods. 4.1 písm. a\ alebo písm. b\ tejto 
poistnej zmluvy, a to v rozsahu jedného zo súborov poistenia uvedených ods. 3.2 a 3.3 tejto poistnej zmluvy. 

3.2 Súbor poistenia A, ktorý zahŕňa poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti poisteného, trvalej invalidity 
poisteného a pracovnej neschopnosti poisteného. 

3.3 Súbor poistenia B, ktorý zahŕňa poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti poisteného, trvalej invalidity 
poisteného, pracovnej neschopnosti poisteného a straty zamestnania poisteného. 

3.4 Zmena poistenia v rozsahu Súboru poistenia A na poistenie v rozsahu Súboru poistenia B počas trvania poistenia vo 
vzťahu ku konkrétnemu úveru konkrétneho poisteného nie je možná. 

3.5 Zmena poistenia v rozsahu Súboru poistenia B na poistenie v rozsahu Súboru poistenia A počas trvania poistenia vo 
vzťahu ku konkrétnemu úveru konkrétneho poisteného je možná iba na základe písomnej žiadosti poisteného 
a následného podpisu dodatku k zmluve o úvere. Takáto zmena je účinná k prvému dňu poistného obdobia bezprostredne 
nasledujúceho po podpise dodatku k zmluve o úvere. 
 

Článok 4 Podmienky pre vznik poistenia 
 

4.1 Poistenie na základe tejto poistnej zmluvy sa dojednáva pre Klientov poistníka, ktorí majú s bankou uzavretú zmluvu 
o úvere a súčasne vyjadrili súhlas s poistením a pristúpili k poisteniu v rozsahu niektorého zo súborov poistenia 
uvedených v Článku  3  tejto poistnej zmluvy: 

a\ podpisom zmluvy o úvere alebo jej dodatku obsahujúcich ustanovenia a vyhlásenia týkajúce sa poistenia, pričom 
dodatok k zmluve o úvere obsahujúci pristúpenie k poisteniu nemôže byť uzatvorený viac ako 6 mesiacov po čerpaní 
úveru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo 

b\ jednoznačným prejavom súhlasu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie v prípade, že je zmluva o úvere 
uzatváraná a v súvislosti s tým pristúpenie k poisteniu ponúkané prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. 

4.2 K poisteniu v rozsahu Súboru poistenia A môže v zmysle ods. 4.1, písm. a\ alebo ods. 4.1, písm. b\ pristúpiť a poistenie 
môže vzniknúť iba pre takého klienta poistníka, ktorý súčasne spĺňa k dátumu pristúpeniu k poisteniu tieto podmienky: 
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a\ všetky podmienky uvedené v Článku 4, ods. 3. poistných podmienok poisťovateľa, 
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 50 000 € 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. 

4.3 K poisteniu v rozsahu Súboru poistenia B môže v zmysle ods. 4.1, písm. a\ alebo ods. 4.1, písm. b\ pristúpiť a poistenie 
môže vzniknúť iba pre takého klienta poistníka, ktorý súčasne spĺňa k dátumu pristúpenia k poisteniu tieto podmienky: 

a\ všetky podmienky uvedené v ods. 4.2 tejto poistnej zmluvy a zároveň 
b\ všetky podmienky uvedené v Článku 4, ods. 4. poistných podmienok poisťovateľa. 

4.4 V prípade, že jednou z podmienok na pristúpenie klienta k poisteniu a následný vznik poistenia podľa tejto poistnej 
zmluvy, je predloženie Zdravotného dotazníka, je podmienkou vzniku poistenia takého klienta písomné odsúhlasenie 
Zdravotného dotazníka poisťovateľom. Poisťovateľ je povinný zaujať písomné stanovisko k poistníkom predloženému 
Zdravotnému dotazníku a toto stanovisko zaslať najneskôr do troch pracovných dní od jeho doručenia  poistníkovi na e-
mail poistnezmluvy@primabanka.sk. Ak poisťovateľ v stanovenej lehote vyjadrí písomný nesúhlas s poistením klienta, 
ktorý žiada o pristúpenie k poisteniu alebo ak poistník nepredloží poisťovateľovi na posúdenie Zdravotný dotazník, poistná 
ochrana pre takéhoto klienta nevzniká. 

4.5 Klienti, ktorí spĺňajú podmienky pre vznik poistenia, sa stávajú poistenými v zmysle tejto poistnej zmluvy pristúpením 
k poisteniu a vyjadrením súhlasu s poistením na základe tejto poistnej zmluvy vrátane jej príloh, a to spôsobom podľa ods. 
4.1, písm. a\ alebo ods. 4.1, písm. b\. 

4.6 Vyjadrenie súhlasu podľa ods. 4.5, ako aj vyplnenie Zdravotného dotazníka sa v zmysle tejto poistnej zmluvy považuje za 
rovnocenné písomným odpovediam na otázky poisťovateľa v súlade s § 793 Občianskeho zákonníka. V prípade, že tieto 
vyjadrenia, resp. odpovede poisteného budú nepravdivé alebo neúplné alebo ich poistník odovzdá poisťovateľovi neúplné, 
bude poisťovateľ v prípade poistenia, ktorého sa takéto porušenie týka, postupovať v súlade s § 802 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka alebo s § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

 
Článok 5 Začiatok a koniec jednotlivého poistenia, poistné obdobie   

 

5.1 Začiatok jednotlivého poistenia sa stanovuje podľa Článku 5, ods. 1. poistných podmienok poisťovateľa. 
5.2 Prvé poistné obdobie začína dňom začiatku poistenia a končí posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom je 

v zmysle zmluvy o úvere splatná prvá splátka úveru. 
5.3 Posledné poistné obdobie začína 1. dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť, s ktorou táto poistná 

zmluva či zákon spája koniec poistenia, a končí dňom, ku ktorému nastáva koniec poistenia. 
5.4 Jednotlivé poistenie sa uzatvára na poistnú dobu určitú tak, že koniec poistenia sa stanoví na 24. hodinu dňa, v ktorom je 

dohodnutá splatnosť poslednej úverovej splátky podľa zmluvy o úvere. Poistenie môže zaniknúť i pred dojednaným 
koncom poistenia, a to iba v súlade s Článkom 13 tejto poistnej zmluvy. 

5.5 Poistné obdobie je kalendárny mesiac, s výnimkou období uvedených v ods. 5.2 a 5.3. 
5.6 Dĺžka poistného obdobia nemá vplyv na výšku poistného tak, ako je dojednané v Článku 6 tejto poistnej zmluvy. 
 

Článok 6 Poistné 
 

6.1 Základ pre výpočet poistného je aktuálna splátka úveru resp. v prípade vyplatenia zostatku úveru najbližšia 
predchádzajúca splátka úveru, ktorú je poistený povinný pravidelne mesačne uhrádzať v zmysle podmienok zmluvy 
o úvere a výška poplatku za správu úverového účtu podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov banky podľa Článku 1, ods. 
20 poistných podmienok poisťovateľa, v rámci ktorej bolo s poisteným dojednané poistenie. 

6.2 Výška poistného za každé poistné obdobie a za každého jednotlivého poisteného je stanovená nasledovne: 
a\ Súbor poistenia A (poistenie k úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou) - poistné je 8,97 % zo základu pre výpočet 

poistného, 
b\ Súbor poistenia A (poistenie k spotrebiteľským úverom) - poistné je 2,45 % zo základu pre výpočet poistného, 
c\ Súbor poistenia B (poistenie k úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou) - poistné je 10,74 % zo základu pre výpočet 

poistného, 
d\ Súbor poistenia B (poistenie k spotrebiteľským úverom) - poistné je 4,95 % zo základu pre výpočet poistného. 

6.3 Poistník je povinný uhradiť dojednané poistné za každé poistné obdobie za každého poisteného na účet poisťovateľa č. 
2915261056/0200 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., vždy najneskôr do 10 kalendárnych dní od doručenia 
vyúčtovacieho dokladu. 

6.4 Na základe vzájomnej písomnej dohody s poistníkom formou dodatku k tejto poistnej zmluve, je poisťovateľ oprávnený 
meniť výšku sadzby poistného najskôr však po uplynutí 1 roka odo dňa platnosti posledných sadzieb poistného v zmysle 
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tejto poistnej zmluvy. O navrhovanej zmene výšky poistného je poisťovateľ povinný informovať poistníka písomne 
minimálne 3 mesiace pred navrhovanou zmenou výšky poistného. 
 

Článok 7 Podmienky pre likvidáciu poistnej udalosti 
 

7.1 Poistený, u ktorého nastala poistná udalosť a v prípade smrti poisteného, osoby uvedené v ustanovení § 817 
Občianskeho zákonníka, sú povinní poskytnúť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu vyplnený formulár “Oznámenie 
poistnej udalosti“, ktorý je Prílohou č. 2 tejto poistnej zmluvy a doklady, resp. údaje uvedené v Článku 18, ods. 1. 
poistných podmienok poisťovateľa. 

7.2 Ďalšie podmienky pre likvidáciu poistnej udalosti sú uvedené v Článku 18 poistných podmienok poisťovateľa. 
7.3 Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať zdravotný stav poisteného a preskúmavať dôležité skutočnosti týkajúce 

sa straty zamestnania a nezamestnanosti poisteného na základe súhlasu poisteného v zmysle Článku 10 poistnej zmluvy 
a  v súlade s Článkom 19 poistných podmienok poisťovateľa. 

 
Článok 8 Poistné plnenie 

 

8.1 Pokiaľ poistený splnil podmienky pre vznik nároku na poistné plnenie podľa tejto poistnej zmluvy 
a poistných podmienok poisťovateľa a potom čo poisťovateľovi boli doručené od poisteného doklady uvedené v Článku 18 
poistných podmienok poisťovateľa a od poistníka v ods. 11.4 tejto poistnej zmluvy, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné 
plnenie oprávnenej osobe do 15 dní odo dňa, kedy poisťovateľ skončí všetky potrebné vyšetrenia týkajúce sa danej 
poistnej udalosti a uzná svoju povinnosť plniť, pričom vyšetrenia je poisťovateľ povinný  vykonať bezodkladne v súlade s 
§797 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Poistné plnenie poskytne poisťovateľ v takom rozsahu, ako je dojednané 
v nasledujúcich ods. tohto Článku. 

8.2 Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného 
a\ Výška poistného plnenia sa stanoví podľa Článku 11, ods. 2. poistných podmienok poisťovateľa, pričom pre celkovú 

výšku poistného plnenia platia obmedzenia uvedené v ods. 8.6 a 8.7 tejto poistnej zmluvy. 
b\ Poistné plnenie bude vyplatené jednorazovou platbou banke a použité na splatenie bankou evidovanej nesplatenej 

pohľadávky z úveru ku dňu vzniku poistnej udalosti. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného 
poistenie zaniká.  

8.3 Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej trvalou invaliditou poisteného 
a\ Pre stanovenie výšky poistného plnenia sa primerane použije spôsob uvedený v ods. 8.2 písm. a\. Pre celkovú výšku 

poistného plnenia platia obmedzenia uvedené v ods. 8.6 a 8.7 tejto poistnej zmluvy. 
b\ Poistné plnenie bude vyplatené jednorazovou platbou banke a použité na splatenie bankou evidovanej nesplatenej 

pohľadávky z úveru ku dňu vzniku poistnej udalosti. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej trvalou invaliditou 
poisteného poistenie zaniká. 

8.4 Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného 
a\ Nárok na poistné plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne a výška 

poistného plnenia sa stanoví podľa Článku 11, ods. 4. až ods. 6. a ods. 11. poistných podmienok poisťovateľa. Poistné 
plnenie bude vyplatené na  úverové účty, ktoré uvedie poistený v Oznámení poistnej udalosti (Príloha č. 2) a budú 
poisťovateľom overené u poistníka. 

b\ Maximálna výška poistného plnenia, z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného, na 
jednu mesačnú splátku vrátane príslušného poistného, plateného na základe tejto poistnej zmluvy nepresiahne čiastku 
1 850 €. 

8.5 Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej stratou zamestnania poisteného 
a\ Nárok na poistné plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej stratou zamestnania poisteného vznikne a výška 

poistného plnenia sa stanoví podľa Článku 11, ods. 7. až ods. 9. a ods. 11. poistných podmienok poisťovateľa. Poistné 
plnenie bude vyplatené na  úverové účty, ktoré uvedie poistený v Oznámení poistnej udalosti (Príloha č. 2) a budú 
poisťovateľom overené u poistníka . 

b\ Maximálna výška poistného plnenia, z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej stratou zamestnania poisteného, na jednu 
mesačnú splátku vrátane príslušného poistného plateného na základe tejto poistnej zmluvy nepresiahne čiastku 1 850 €. 

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že celkové poistné plnenie zo všetkých poistení pre úvery zabezpečené nehnuteľnosťou podľa 
tejto poistnej zmluvy u jedného poisteného nepresiahne počas prvých dvoch rokov platnosti a účinnosti tejto poistnej 
zmluvy v úhrne 50 000 €, 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 
ods., všetky jednotlivé poistenia tohto poisteného, ktoré vznikli podľa tejto poistnej zmluvy, zanikajú. 

8.7 Ak kedykoľvek po uplynutí dvoch rokov od dátumu platnosti a účinnosti tejto poistnej zmluvy požiada poistník o zvýšenie 
limitu uvedeného v ods. 8.6, poisťovateľ je povinný bezodkladne tento limit zvýšiť na 83 000 € bez zvýšenia sadzby 
poistného uhrádzaného bankou. Akékoľvek iné zvýšenie limitu poistného plnenia uvedeného v ods. 8.6 je možné iba po 
vzájomnej dohode zmluvných strán, a to formou dodatku k tejto poistnej zmluve. 
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8.8 V prípade súbehu poistných udalostí u jedného poisteného z dôvodu straty zamestnania a pracovnej neschopnosti, plní 
poisťovateľ v súlade s Článkom 11, ods. 12. poistných podmienok poisťovateľa. 

8.9 Okolnosti, za akých je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistenia znížiť alebo poistné plnenie odmietnuť, sú stanovené 
v poistných podmienkach poisťovateľa. 

 
Článok 9 Výluky z poistného plnenia 

 

Pre poistenie uvedené v Článku 3 tejto poistnej zmluvy platia výluky z poistenia  podľa čl. 13 platných poistných podmienok 
poisťovateľa. 
 

Článok 10 Povinnosti a súhlasy poisteného 
 

10.1 Na poisteného sa vzťahujú povinnosti v rozsahu stanovenom v poistných podmienkach poisťovateľa, predovšetkým, ale 
nielen, v Článku 17 poistných podmienok poisťovateľa. 

10.2 Podpisom zmluvy o úvere poistený udeľuje súhlas: 
-  poisťovateľovi a poistníkovi so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“) vrátane údajov o jeho 
zdravotnom stave podľa poistnej zmluvy na účel výkonu poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom 
č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vrátane ich sprístupnenia 
povereným sprostredkovateľom v súvislosti so správou poistenia a likvidáciou poistných udalostí, ako aj s poskytnutím 
spracúvaných osobných údajov zaisťovacím spoločnostiam na výkon zaisťovacej činnosti, a to po dobu nevyhnutne 
potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu poistenia a ďalej po dobu vyplývajúcu 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Klient ďalej berie na vedomie, že uvedené osobné údaje môžu byť na 
vyššie uvedený účel za podmienok podľa § 23a zákona o ochrane osobných údajov predmetom prenosu do iných 
členských krajín EÚ. Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v Článku 20 poistných podmienok 
poisťovateľa. 

- poisťovateľovi, aby v jeho mene nadviazal kontakt so všetkými lekármi, nemocničnými zariadeniami 
a zamestnávateľmi a vyžiadal si od nich potrebné informácie týkajúce sa jeho poistenia, a to bez akýchkoľvek 
obsahových obmedzení. 

 
Článok 11 Povinnosti poistníka 

 

11.1 Dodržiavať všetky povinnosti stanovené v Článku 17 poistných podmienok poisťovateľa a v tejto poistnej zmluve. 
11.2 U každého poisteného vykonať kalkuláciu výšky poistného podľa príslušného súboru poistenia a typu úveru s použitím 

zodpovedajúcich sadzieb uvedených v ods. 6.2 tejto poistnej zmluvy. 
11.3 Po vzájomnej dohode 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 (vrátane povinnosti chrániť predmet bankového tajomstva). 

11.4 Informovať poisťovateľa na jeho žiadosť v súvislosti s nahlásenou poistnou udalosťou, zaslaním nasledujúcich aktuálnych 
informácií o poistenom a ním splácanom úvere: 
 Údaje o poistenom: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, 
 Údaje o úvere:  číslo zmluvy o úvere, dátum splatnosti úveru, výška mesačnej splátky úveru a výška poplatkov za 

správu úveru. V prípade smrti alebo trvalej invalidity zostatok úverovej pohľadávky ku dňu vzniku poistnej udalosti (smrti 
alebo trvalej invalidity) v členení na istinu, riadny úrok a sankčný úrok, výška nezaplatených splátok splatných pred 
dátumom vzniku poistnej udalosti s uvedením dní ich splatností, poplatok za vedenie úverového účtu od splatnosti 
poslednej splátky poplatku za vedenie účtu do dňa poistnej udalosti. 

11.5 Umožniť, aby sa mal poistený možnosť preukázateľne oboznámiť pred pristúpením k poisteniu s poistnými podmienkami 
poisťovateľa a na jeho žiadosť kedykoľvek počas jej trvania aj s ustanoveniami tejto poistnej zmluvy. 

11.6 Evidovať a archivovať zmluvy o úvere, v rámci ktorých je poistenie podľa tejto poistnej zmluvy dojednané a umožniť 
poisťovateľovi prístup k tejto evidencii. 
 

Článok 12 Povinnosti poisťovateľa 
 

12.1 Dodržiavať všetky povinnosti stanovené v  poistných podmienkach poisťovateľa a v tejto poistnej zmluve. 
12.2 Poskytovať na základe požiadania poistníka bezplatné školenie poistníkovi alebo ním splnomocneným osobám, ktoré 

vstupujú do kontaktu s klientmi a poistenými. 
 

Článok 13 Zánik poistenia 
 

13.1 Poistenie jednotlivého poisteného podľa tejto poistnej zmluvy zaniká v dôsledku ktorejkoľvek zo skutočností, ktoré sú 
uvedené v Článku 14 poistných podmienok poisťovateľa. 
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13.2 Ukončenie či zánik jednotlivého, či viacerých jednotlivých poistení, ktoré vznikli na základe tejto poistnej zmluvy, nemá 
vplyv na platnosť tejto poistnej zmluvy, ako i na platnosť ostatných poistení, ktoré vznikli na základe tejto poistnej zmluvy. 

  
Článok 14 Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Poisťovateľ a poistník sú povinní vzájomne zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve druhej zmluvnej strany 
a o ostatných skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli alebo dozvedia pri výkone činnosti podľa tejto poistnej zmluvy a ktoré by 
mohli poškodiť jedného z účastníkov. Predovšetkým sú povinní chrániť informácie a údaje o klientoch, obchodných 
podmienkach a know-how druhého účastníka.  

14.2 Ustanovenia tejto poistnej zmluvy je možné meniť iba na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, a to formou 
dodatku. 

14.3 V prípade, že sa niektoré ustanovenia tejto poistnej zmluvy, alebo jej príloh stanú neplatnými alebo neúčinnými, nie je tým 
dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení poistnej zmluvy alebo príloh, ktoré sa neviažu na neplatné a/alebo 
neúčinné ustanovenia. 

14.4 Poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý má právnu silu originálu, po 
jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.  

14.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú: 
a\ Všeobecné poistné podmienky Poisťovne Cardif Slovakia, a.s. pre poistenie schopnosti splácať úver - PBS, ktoré 

tvoria Prílohu č. 1 tejto poistnej zmluvy; 
b\ vzor tlačiva „Oznámenie poistnej udalosti“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto poistnej zmluvy; 
c\ vzor tlačiva „Zdravotný dotazník“, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto poistnej zmluvy. 

14.6 Pre zasielanie a doručovanie korešpondencie medzi zmluvnými stranami, v súvislosti s poistením uzatváraným na základe 
tejto poistnej zmluvy, platia ustanovenia Článku 21 poistných podmienok poisťovateľa. 

14.7 Právne vzťahy touto poistnou zmluvou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecne 
záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že na vzťahy výslovne 
touto zmluvou neupravené sa budú aplikovať najmä príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
platnom znení. V prípade odlišných ustanovení uvedených v tejto poistnej zmluve a  poistných podmienkach sú 
rozhodujúce ustanovenia tejto poistnej zmluvy. 

14.8 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto poistnej zmluvy alebo  v súvislosti 
s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý Stálym 
rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie podľa jeho rozhodcovských pravidiel, ktoré sa na základe tohto 
odkazu stávajú súčasťou poistnej zmluvy. Sídlom rozhodcovského konania bude Bratislava. Jazykom rozhodcovského 
konania bude slovenský jazyk. 

14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto poistnú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vôľa je vážna a slobodná, táto 
poistná zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa 15.11.2012     V Bratislave, dňa 15.11.2012 
 
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. Jaroslava Hirschová 
členka predstavenstva a vrchná riaditeľka finančnej divízie 


