
 - 1 -

                                                                       
 
 
 
 

RÁMCOVÁ POISTNÁ ZMLUVA 
PRE POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ SPOTREBNÝ ÚVER 

 (Ďalej len „poistná zmluva“) 
    

č. SBE2014 
 
 
 
Poistnú zmluvu uzatvárajú spoločnosti: 
 
 
Sberbank Slovensko, a.s.     ďalej len „poistník“ 
so sídlom:  Vysoká 9, 810 00 Bratislava  
IČO:   17 321 123 
IČ DPH: SK2020412460 
DIČ:   2020412460 
zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 158/B 
zastúpená:  Ing. Rastislav Murgaš, predseda predstavenstva 
  Nedialko Radikov, člen predstavenstva 
   
 

 
         na strane jednej  

 
a 
 
 
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.    ďalej len „poisťovateľ“ 
so sídlom:  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 
IČO:  36 534 978 
IČ DPH: SK021475885 
DIČ:  2021475885 
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  
 
 
 
(poistník a poisťovateľ 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 fyzických osôb, ktoré majú na 
základe zmluvy o úvere, uzatvorenej s poistníkom, schválené čerpanie spotrebného úveru (ďalej tiež „klient poistníka“). 
Na základe tejto poistnej zmluvy sa poisťovateľ zaväzuje vyplatiť v tejto poistnej zmluve dohodnuté poistné plnenie a 
poistník sa zaväzuje platiť poisťovateľovi v tejto poistnej zmluve dohodnuté poistné. 

1.2 Pre poistenie, ktoré dojednávajú poisťovateľ a poistník, platia príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Občiansky zákonník“), Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
schopnosti splácať spotrebný úver – Sberbank, ktoré boli účinné v čase, kedy klient poistníka podpísal zmluvu o úvere, 
resp. dodatok k zmluve o úvere, kde pristúpil k poisteniu podľa tejto poistnej zmluvy (ďalej len „poistné podmienky 
poisťovateľa“), 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 pojmy, ktoré nie sú zadefinované v tejto poistnej zmluve, platia definície uvedené 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 tejto poistnej zmluve alebo 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. Poistnú zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu, písomnou 
výpoveďou zaslanou druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť 
prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. 

2.2 Ukončením platnosti tejto poistnej zmluvy podľa ods. 2.1 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 a ich zmena 

 

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 tejto poistnej zmluvy, a to 
v rozsahu jedného zo súborov poistenia uvedených ods. 3.2 až 3.4 tejto poistnej zmluvy. 

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

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

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

3.5 Zmena už dojednaného poistenia, 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. Zmenu je 
možné vykonať iba v nasledujúcich prípadoch: 

a\ zmena poistenia v rozsahu súboru poistenia C na poistenie v rozsahu akéhokoľvek iného súboru poistenia, 
b\ zmena poistenia v rozsahu súboru poistenia B na poistenie v rozsahu súboru poistenia A, 
c\ zmena poistenia v rozsahu súboru poistenia A na poistenie v rozsahu súboru poistenia B je možná, len ak je ponúknutá 

poistenému poistníkom a zároveň poistený ku dňu súhlasu so zmenou rozsahu poistenia spĺňa podmienky uvedené 
v ods. 4.2 tejto poistnej zmluvy, 

d\ zmena poistenia v rozsahu súboru poistenia A alebo B na poistenie v rozsahu súboru poistenia C je možná, len ak je 
ponúknutá poistenému poistníkom a zároveň poistený ku dňu súhlasu so zmenou rozsahu poistenia spĺňa podmienky 
uvedené v ods. 4.3 tejto poistnej zmluvy. 

3.6 Posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom poistený začne poberať starobný dôchodok, mu zanikajú všetky druhy 
poistenia, s výnimkou poistenia pre prípad smrti. 
 

Článok 4 Podmienky pre vznik poistenia 
 

4.1 Poistenie na základe tejto poistnej zmluvy sa dojednáva iba pre také fyzické osoby, ktoré: 
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a\ majú s poistníkom uzavretú zmluvu o úvere ako dlžník resp. ako spoludlžník a súčasne 
b\ vyjadrili súhlas s poistením a pristúpili k poisteniu v rozsahu niektorého zo súborov poistenia uvedených v Článku 3  tejto 

poistnej zmluvy, a to podpisom vyhlásenia, ktoré je súčasťou zmluvy o úvere alebo jej dodatku, pričom dodatok k zmluve 
o úvere obsahujúci pristúpenie k poisteniu nemôže byť uzatvorený viac ako 9 mesiacov po prvom čerpaní úveru alebo 

c\ ak je zmluva o úvere uzatváraná a v súvislosti s tým poistenie ponúkané prostredníctvom prostriedkov diaľkovej 
komunikácie, poistenie môže vzniknúť i pre takú fyzickú osobu, ktorá vyjadrila súhlas s poistením a pristúpila k poisteniu 
jednoznačným prejavom súhlasu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. 

4.2 K poisteniu v rozsahu súboru poistenia A alebo súboru poistenia B môže v zmysle ods. 4.1 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 Článku 4, ods. 3. poistných podmienok poisťovateľa; 
b\ ak klient poistníka uzavrel s poistníkom zmluvu o úvere, pričom súčet úverov tohto klienta, ktoré by mali byť poistené 

podľa tejto poistnej zmluvy by tým prevýšil 50 000 €, je podmienkou vzniku poistenia, aby klient vyplnil Zdravotný 
dotazník (Príloha č. 3 poistnej zmluvy), tento Zdravotný dotazník (resp. jeho kópia) bol poistníkom zaslaný poisťovateľovi 
na e-mailovú adresu sk.data@cardif.com a poisťovateľ vyslovil súhlas s poistením tejto osoby spôsobom podľa ods. 4.4 
tohto článku. 

4.3 K poisteniu v rozsahu súboru poistenia C môže v zmysle ods. 4.1 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 vznik poistenia podľa tejto poistnej zmluvy, je predloženie a odsúhlasenie 
Zdravotného dotazníka poisťovateľom, je poisťovateľ 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  poistenie@sberbank.sk. Ak poisťovateľ v stanovenej lehote vyjadrí písomný nesúhlas s poistením klienta poistníka, 
ktorý žiada o pristúpenie k poisteniu alebo ak poistník nepredloží poisťovateľovi na posúdenie Zdravotný dotazník, poistná 
ochrana pre takéhoto klienta poistníka nevzniká. 

4.5 Klienti poistníka, ktorí spĺňajú podmienky pre vznik poistenia podľa ods. 4.2 alebo ods. 4.3, sa stávajú poistenými v 
zmysle tejto poistnej zmluvy pristúpením k poisteniu a vyjadrením súhlasu s poistením na základe tejto poistnej zmluvy, a 
to spôsobom podľa ods. 4.1 písm. b\ alebo ods. 4.1 písm. c\. Klient poistníka, ktorý sa stane poisteným v zmysle 
predchádzajúcej vety, uhrádza poistníkovi spolu so splátkami úveru za správu tohto poistenia poplatok v zmysle 
aktuálneho Sadzobníka poplatkov poistníka. 

4.6 Podpis vyhlásenia podľa ods. 4.1, 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, poistná doba a 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 alebo ods. 8.6 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 Výška poistného za poistné obdobie je kalkulovaná, pre každé jednotlivé poistenie, ako percentuálna sadzba z celkovej 
výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej zmluve. Výška percentuálnej sadzby závisí od zvoleného súboru 
poistenia a od toho, či sa poistenie vzťahuje iba na dlžníka alebo i na spoludlžníka uvedeného na úverovej zmluve. 
Príslušná percentuálna sadzba poistného je uvedená v ods. 6.2. 

6.2 Výška poistného za každé poistné obdobie a za každého jednotlivého poisteného je stanovená nasledovne: 
a\ Súbor poistenia A (poistený iba dlžník) – 0,0400 % z celkovej výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej zmluve, 
b\ Súbor poistenia A (poistený dlžník aj spoludlžník) – 0,07 % z celkovej výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej 

zmluve, 
c\ Súbor poistenia B (poistený iba dlžník) – 0,07 % z celkovej výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej zmluve, 
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d\ Súbor poistenia B (poistený dlžník aj spoludlžník) – 0,12 % z celkovej výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej 
zmluve, 

e\ Súbor poistenia C (poistený iba dlžník) – 0,12 % z celkovej výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej zmluve, 
f\ Súbor poistenia C (poistený dlžník aj spoludlžník) – 0,22 % z celkovej výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej 

zmluve. 
6.3 Poistník je povinný poisťovateľovi platiť dojednané poistné za každé poistné obdobie a za každého poisteného. 
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 
tejto poistnej zmluvy. O navrhovanej zmene výšky poistného je poisťovateľ povinný informovať poistníka písomne 
minimálne 3 mesiace pred navrhovanou zmenou výšky poistného. 

6.5 V prípade, že poistník nezaplatí poistné alebo jeho akúkoľvek časť za ktorékoľvek jednotlivé poistenie, takéto poistenie 
zanikne v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka bez náhrady. Zánik jednotlivého poistenia nemá vplyv na platnosť 
ostatných poistení, za ktoré bolo poistné zaplatené. 
 

Článok 7 Poistná udalosť a podmienky pre jej likvidáciu 
 

7.1 Poistnou udalosťou sa rozumejú nasledujúce skutočnosti, v závislosti od zvoleného súboru poistenia: 
a\ V prípade Súboru poistenia A ktorákoľvek zo skutočností uvedených v Článku 10 ods. 1. písm. a) až b) poistných 

podmienok poisťovateľa. V prípade, že je splnená podmienka uvedená v ods. 3.6 tejto poistnej zmluvy, je poistnou 
udalosťou iba skutočnosť uvedená v Článku 10 ods. 1., písm. a) poistných podmienok poisťovateľa; 

b\ V prípade Súboru poistenia B ktorákoľvek zo skutočností uvedených v Článku 10 ods. 1. písm. a) až c) poistných 
podmienok poisťovateľa. V prípade, že je splnená podmienka uvedená v ods. 3.6 tejto poistnej zmluvy, je poistnou 
udalosťou iba skutočnosť uvedená v Článku 10 ods. 1., písm. a) poistných podmienok poisťovateľa; 

c\ V prípade Súboru poistenia C ktorákoľvek zo skutočností uvedených v Článku 10 ods. 1. písm. a) až d) poistných 
podmienok poisťovateľa. V prípade, že je splnená podmienka uvedená v ods. 3.6 tejto poistnej zmluvy, je poistnou 
udalosťou iba skutočnosť uvedená v Článku 10 ods. 1., písm. a) poistných podmienok poisťovateľa. 

7.2 V prípade poistnej udalosti je poistník povinný odovzdať poisťovateľovi údaje o poistenom (podľa ods. 11.5 tejto poistnej 
zmluvy), u ktorého nastala poistná udalosť. Poistený, ktorému nastala poistná udalosť a v prípade smrti poisteného, osoby 
uvedené v ustanovení § 817 Občianskeho zákonníka, sú povinní poskytnú poisťovateľovi, bez zbytočného odkladu, 
vyplnený formulár „Oznámenie poistnej udalosti“ (Príloha č. 2 poistnej zmluvy) a doklady, resp. údaje uvedené v Článku 
18 ods. 1. poistných podmienok poisťovateľa. 

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

sa straty zamestnania a následnej nezamestnanosti poisteného 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 po tom, čo poisťovateľovi boli doručené doklady uvedené v ods. 7.2 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. 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 platí obmedzenie uvedené v ods. 8.6 tejto poistnej zmluvy. 
b\ Poistné plnenie bude vyplatené jednorazovou platbou poistníkovi a použité na splatenie poistníkom evidovanej 

nesplatenej pohľadávky z úveru, ku dňu vzniku poistnej udalosti, maximálne však vo výške 25 000 € za jednu poistnú 
udalosť. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného poistenie zaniká.  

8.3 Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej trvalou invaliditou poisteného 
a\ Výška poistného plnenia sa stanoví podľa Článku 11 ods. 3. poistných podmienok poisťovateľa, pričom pre celkovú 

výšku poistného plnenia platí obmedzenie uvedené v ods. 8.6 tejto poistnej zmluvy. 
b\ Poistné plnenie bude vyplatené jednorazovou platbou poistníkovi a použité na splatenie poistníkom evidovanej 

nesplatenej pohľadávky z úveru, ku dňu vzniku poistnej udalosti, maximálne však vo výške 25 000 € za jednu poistnú 
udalosť. 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. poistných podmienok poisťovateľa.  
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b\ Poistné plnenie bude vyplatené poistníkovi ako úhrada splátok úveru splatných v čase trvania poistnej udalosti. 
Maximálna výška poistného plnenia, z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného, na 
jednu mesačnú splátku nepresiahne čiastku 2 200 €. 

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. poistných podmienok poisťovateľa.  
b\ Poistné plnenie bude vyplatené poistníkovi ako úhrada splátok úveru splatných v čase trvania poistnej udalosti. 

Maximálna výška poistného plnenia, z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej stratou zamestnania poisteného, na jednu 
mesačnú splátku nepresiahne čiastku 2 200 €. 

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že celkové poistné plnenie zo všetkých poistení podľa tejto poistnej zmluvy u jedného 
poisteného nepresiahne v úhrne 83.000 €, a to aj v prípade, ak poistený má dojednané poistenie k viacerým úverovým 
zmluvám ktorých platnosť sa akokoľvek prekrýva. Pokiaľ poisťovateľ poskytol poistné plnenie, v maximálnej výške podľa 
tohto Článku, všetky jednotlivé poistenia tohto poisteného, ktoré vznikli podľa tejto poistnej zmluvy, zanikajú. O tejto 
skutočnosti bude poisťovateľ informovať poistníka. 

8.7 V prípade súbehu poistných udalostí u jedného poisteného z dôvodu straty zamestnania a pracovnej neschopnosti alebo 
súbehu poistných udalostí u dvoch poistených, ktorí spoločne uzavreli s poistníkom jednu a tú istú zmluvu o úvere, plní 
poisťovateľ v súlade s Článkom 11 ods. 12. poistných podmienok poisťovateľa. 

8.8 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 Článku 13 platných poistných podmienok 
poisťovateľa. 
 

Článok 10 Povinnosti poisteného 
 

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

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 s použitím 

zodpovedajúcich sadzieb uvedených v ods. 6.1 tejto poistnej zmluvy.. 
11.3 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. 

11.4 Informovať dohodnutým spôsobom poisťovateľa o poistených a o podmienkach úveru, v rámci príslušných zmlúv o úvere, 
ku ktorým bolo poistenie podľa tejto poistnej zmluvy dojednané  

11.5 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. 

11.6 Zabezpečiť, 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.  
 

Článok 12 Povinnosti poisťovateľa 
 

12.1 Dodržiavať všetky povinnosti stanovené v poistných podmienkach poisťovateľa, predovšetkým, ale nielen, v Článku 16 
poistných podmienok poisťovateľa a v tejto poistnej zmluve. 

12.2 Informovať dohodnutou formou poistníka o všetkých poistných udalostiach, ktoré mu boli nahlásené v súvislosti 
s poistením uzatvoreným na základe tejto poistnej zmluvy. 
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Článok 13 Zánik jednotlivého 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. 

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 Zmluvné strany sú povinné 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 
písomného dodatku. Prílohu č. 2  Oznámenie poistnej udalosti a prílohu č. 3 Zdravotný dotazník je poisťovateľ oprávnený 
jednostranne meniť, pričom zmena je účinná od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
zmena oznámená poistníkovi. 

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 troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý má právnu silu originálu, jeden 
pre poisťovateľa a dva pre poistníka.  

14.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú: 
a\ Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať spotrebný úver - Sberbank, 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 všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto poistnej zmluvy 
(vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia), 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. 

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 09.04.2014      V Bratislave, dňa 09.04.2014 
 
za Sberbank Slovensko, a.s.     za Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 
 
 
 
.......................................................................   ....................................................................... 
Ing. Rastislav Murgaš    Ing. Peter Dudák 
predseda predstavenstva     predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 
 
 
........................................................................ 
Nedialko Radikov 
člen predstavenstva 
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Dodatok č. 1  
K RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVE 

PRE POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ SPOTREBNÝ ÚVER 
 (Ďalej len „poistná zmluva“) 

    
č. SBE2014 

 
 
 
Poistnú zmluvu uzatvárajú spoločnosti: 
 
 
Sberbank Slovensko, a.s.     ďalej len „poistník“ 
so sídlom:  Vysoká 9, 810 00 Bratislava  
IČO:   17 321 123 
IČ DPH: SK2020412460 
DIČ:   2020412460 
zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 158/B 
zastúpená:  Ing. Rastislav Murgaš, predseda predstavenstva 
  Csaba Soós, člen predstavenstva 
   
 

 
         na strane jednej  

 
a 
 
 
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.    ďalej len „poisťovateľ“ 
so sídlom:  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 
IČO:  36 534 978 
IČ DPH: SK021475885 
DIČ:  2021475885 
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  
 
 
 
(poistník a poisťovateľ ďalej tiež „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“) 
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I. 

 
Týmto Dodatkom sa zmluvné strany dohodli na zmene Rámcovej zmluvy o poistení schopnosti splácať spotrebný úver, 
uzatvorenej dňa 9. 4. 2014 (ďalej len „Zmluva“), a to nasledovne: 

 
1. Článok 4  bod 4.1 sa mení nasledovne: 

4.1 Poistenie na základe tejto poistnej zmluvy sa dojednáva iba pre také fyzické osoby, ktoré: 
a) majú s poistníkom uzavretú zmluvu o úvere ako dlžník resp. ako spoludlžník a súčasne 
b) pristúpili k poisteniu v rozsahu niektorého zo súborov poistenia uvedených v Článku 3  tejto poistnej zmluvy, nie neskôr 

ako  9 mesiacov po prvom čerpaní úveru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

2. Príloha č. 1 - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať spotrebný úver – Sberbank zo dňa 
01.04.2014 sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať 
spotrebný úver – Sberbank zo dňa 08.09.2014. Nová Príloha č. 1 uvedená v predchádzajúcej vete sa odo dňa účinnosti 
tohto Dodatku stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

II. 
 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté. 
2. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každý má právnu silu originálu, jeden (1) pre 

poisťovateľa a dva (2) pre poistníka. 
3. 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. 
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

 
 
V Bratislave, dňa 08.09.2014      V Bratislave, dňa 08.09.2014 
 
za Sberbank Slovensko, a.s.     za Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 
 
 
 
.......................................................................   ....................................................................... 
Ing. Rastislav Murgaš    Ing. Peter Dudák 
predseda predstavenstva     predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 
 
 
........................................................................ 
Csaba Soós 
člen predstavenstva 
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Dodatok č. 2  
K RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVE 

PRE POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ SPOTREBNÝ ÚVER 
 (Ďalej len „poistná zmluva“) 

    
č. SBE2014 

 
 
 
Poistnú zmluvu uzatvárajú spoločnosti: 
 
 
Sberbank Slovensko, a.s.     ďalej len „poistník“ 
so sídlom:  Vysoká 9, 810 00 Bratislava  
IČO:   17 321 123 
IČ DPH: SK2020412460 
DIČ:   2020412460 
zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 158/B 
zastúpená:  Ing. Rastislav Murgaš, predseda predstavenstva 
  Csaba Soós, člen predstavenstva 
   
 

 
         na strane jednej  

 
a 
 
 
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.    ďalej len „poisťovateľ“ 
so sídlom:  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 
IČO:  36 534 978 
IČ DPH: SK021475885 
DIČ:  2021475885 
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  
 
 
 
(poistník a poisťovateľ ďalej tiež „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“) 
 
 
 
 



 - 11 -

 
I. 

 
Týmto Dodatkom č. 2 (ďalej len „Dodatok“) sa zmluvné strany dohodli na zmene Rámcovej zmluvy o poistení schopnosti 
splácať spotrebný úver, uzatvorenej dňa 9. 4. 2014, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.9.2014 (ďalej len „Zmluva“), a to 
nasledovne:  

 
3. Celý Článok 3 Súbory poistenia a ich zmena sa nahrádza novým Článkom 3, ktorého znenie je nasledovné: 

 
„ 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 tejto poistnej zmluvy, a to 
v rozsahu jedného zo súborov poistenia uvedených v ods. 3.2 až 3.3 tejto poistnej zmluvy. 
3.2 Súbor poistenia B zahŕňa poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti poisteného, trvalej invalidity poisteného 
a pre prípad pracovnej neschopnosti poisteného. 
3.3 Súbor poistenia C zahŕňa poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti poisteného, trvalej invalidity poisteného, 
pracovnej neschopnosti poisteného a straty zamestnania poisteného. 
3.4 Zmena už dojednaného poistenia, počas trvania poistenia, vo vzťahu ku konkrétnemu úveru konkrétneho poisteného je 
možná iba na základe písomnej žiadosti poisteného a následného podpisu dodatku ku zmluve o úvere. Zmenu je možné 
vykonať iba v nasledujúcich prípadoch: 
a/ zmena poistenia v rozsahu súboru poistenia C na poistenie súboru B, 
b/ zmena poistenia v rozsahu súboru poistenia B na poistenie v rozsahu súboru poistenia C je možná, len ak je ponúknutá 
poistenému poistníkom a zároveň poistený ku dňu súhlasu so zmenou rozsahu poistenia spĺňa podmienky uvedené v ods. 
4.3  tejto poistnej zmluvy, 
3.5 Posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom poistený začne poberať starobný dôchodok, mu zanikajú všetky 
druhy poistenia, s výnimkou poistenia pre prípad smrti.“ 

 
2.  Bod 4.2 Článku 4 sa mení nasledovne: 
 

“ 4.2 K poisteniu v rozsahu súboru poistenia B môže v zmysle ods. 4.1 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 Článku 4, ods. 3 poistných podmienok poisťovateľa; 
b/ ak klient poistníka uzavrel s poistníkom zmluvu o úvere, pričom súčet úverov tohto klienta, ktoré by mali byť poistené 
podľa tejto poistnej zmluvy by tým prevýšil 50 000 €, je podmienkou vzniku poistenia, aby klient vyplnil Zdravotný dotazník 
(Príloha č. 3 poistnej zmluvy), tento Zdravotný dotazník (resp. jeho kópia) bol poistníkom zaslaný poisťovateľovi na e-
mailovú adresu sk.data@cardif.com a poisťovateľ vyslovil súhlas s poistením tejto osoby spôsobom podľa ods. 4.4 tohto 
článku.” 

 
3. Bod 6.2 Článku 6 sa mení nasledovne: 
 
 “ 6.2 Výška poistného za každé poistné obdobie a za každého jednotlivého poisteného je stanovená nasledovne: 
 a/ Súbor poistenia B (poistený iba dlžník) – 0,1% z celkovej výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej zmluve, 

b/ Súbor poistenia B (poistený dlžník aj spoludlžník) – 0,15% z celkovej výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej 
zmluve, 
c/ Súbor poistenia C (poistený iba dlžník) – 0,15% z celkovej výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej zmluve, 
d/ Súbor poistenia C (poistený dlžník aj spoludlžník) – 0,25% z celkovej výšky schváleného úveru uvedeného v úverovej 
zmluve.” 

 
4. Bod 7.1 Článku 7 sa mení nasledovne: 
 
 “ 7.1 Poistnou udalosťou sa rozumejú nasledujúce skutočnosti, v závislosti od zvoleného súboru poistenia:  

a/ V prípade Súboru poistenia B ktorákoľvek zo skutočností uvedených v Článku 10 ods. 1 písm. a) až c) poistných 
podmienok poisťovateľa. V prípade, že je splnená podmienka uvedená v ods. 3.6 tejto poistnej zmluvy, je poistnou 
udalosťou iba skutočnosť uvedená v Článku 10 ods. 1, písm. a) poistných podmienok poisťovateľa; 
b/ V prípade Súboru poistenia C ktorákoľvek zo skutočností uvedených v Článku 10 ods. 1 písm. a) až d) poistných 
podmienok poisťovateľa. V prípade, že je splnená podmienka uvedená v ods. 3.6 tejto poistnej zmluvy, je poistnou 
udalosťou iba skutočnosť uvedená v Článku 10 ods. 1,písm. a) poistných podmienok poisťovateľ.” 
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II. 
 

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté. 
6. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každý má právnu silu originálu, jeden (1) pre 

poisťovateľa a dva (2) pre poistníka. 
7. 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. 
8. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami.  
9. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že nová výška poistného dojednaná podľa Bodu 6.2 Článku 6 tohto Dodatku 

sa prvýkrát použije pri poistení klientov poistníka, ktorí pristúpili k poisteniu podľa Článku 4 Zmluvy dňa 18.3.2015 a neskôr. 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pri poistení klientov poistníka, ktorí pristúpili k poisteniu podľa Článku 4 Zmluvy do 
dňa 18.3.2015 (t.j. najneskôr dňa 17.3.2015) zostáva zachovaná pôvodná výška poistného dojednaná podľa poistnej 
zmluvy v znení Dodatku č. 1.  
 

 
V Bratislave, dňa 18.3.2015      V Bratislave, dňa 18.3.2015 
 
za Sberbank Slovensko, a.s.     za Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 
 
 
 
 
.......................................................................   ....................................................................... 
Ing. Rastislav Murgaš    Ing. Peter Dudák 
predseda predstavenstva     predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 
 
 
 
 
........................................................................ 
Csaba Soós 
člen predstavenstva 
 


