
DODATOK č. 1 
K RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVE PRE POISTENIE FINANČNEJ 

STRATY V DOSLEDKU ZNEUŽTIA PLATOBNEJ KARTY  
č. MBK9010  

 
(ďalej len „Dodatok“) 

 
 
Dodatok uzatvárajú spoločnosti: 
 
 

BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike  
so sídlom:  Rajská 15/A , 811 08 Bratislava, 
IČO:   36 819  638 
IČD:  SK 2022429156 
DIČ:   2022429156 
zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Po, vložka č. 1503/B 

zastúpená:  Januszom Mieloszykom, vedúcim organizačnej zložky 
   

 
       ďalej tiež "banka" alebo „poistník“ 

   
na strane jednej  

 
 
a 
 
 
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.    
so sídlom:  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 
IČO:  36 53 49 78 
IČD:  SK2021475885 
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v odd. Sa, vložka č. 2547/B 
zastúpená:  Ing. Petrom Dudákom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom  
  

ďalej tiež "poisťovňa“ alebo „poistiteľ“ 
 

         na strane druhej  
 
 

 
 
 

(poistník a poistiteľ ďalej tiež „zmluvné strany alebo „zmluvná strana“) 
 

 
 
 
 



 
I. 

 
Týmto Dodatkom sa Zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Rámcovej poistnej  zmluvy pre 
poistenie finančnej straty v dôsledku zneužitia platobnej karty, uzatvorenej dňa 31.01.2011 (ďalej len 
„Zmluva“) v platnom znení, a to nasledovne: 
 
 
Článok 11 bod 10 sa nahrádza nasledovne: 
 
11.10 Poistenie pre prípad zneužitia karty sa nevzťahuje na: 

a) zneužitie karty, ku ktorému došlo pred prevzatím karty jej držiteľom; 
b) akékoľvek zneužitie karty uskutočnené podvodným jednaním alebo v súvislosti s podvodným 

jednaním poisteného či osobami blízkymi poistenému (napr. manžel, manželka, druh, družka, 
súrodenci); 

c) použitie karty, bez toho aby pri tomto použití bola karta fyzicky predložená s výnimkou 
zneužitia pri internetových transakciách. 

d) zneužitie karty prostredníctvom skimmingu alebo phishingu 
 

V prípade, ak čiastka neoprávnenej transakcie bude zúčtovaná na devízovom účte, je poistné plnenie 
konvertované kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň vzniku poistnej udalosti, uhradené 
v devízach na príslušný devízový účet. Doklady preukazujúce vznik poistnej udalosti, ktoré sú 
predložené poistiteľovi, musia byť vystavené podľa slovenského práva. Doklady, ktoré sú vystavené 
podľa cudzieho práva, môže poistiteľ uznať ako preukazujúce vznik poistnej udalosti, ak z  ich obsahu 
nesporne vyplýva, že poistná udalosť skutočne nastala. Ak nie sú doklady preukazujúce vznik poistnej 
udalosti predložené podľa slovenského práva a poistiteľ ich neuzná ako preukazujúce vznik poistnej 
udalosti, má sa zato, že poistná udalosť nenastala. 
Pokiaľ poistený splnil podmienky pre vznik nároku na poistné plnenie podľa tejto zmluvy a poistných 
podmienok  a potom čo poistiteľ obdržal od poisteného a poistníka doklady uvedené v  Článku 10 a od 
poistníka v Článku 15 tejto zmluvy, je poistiteľ povinný vyplatiť poistné plnenie oprávnenej osobe do 15 
dní odo dňa, kedy poistiteľ skončí všetky potrebné vyšetrenia týkajúce sa danej poistnej udalosti a uzná 
svoju povinnosť plniť. Poistné plnenie poskytne poistiteľ v takom rozsahu, ako je dojednané v  bodoch 
11.3 až 11.9 tohto článku. 

Poistné plnenie vo forme jednorazovej úhrady je poistiteľ povinný vyplatiť poistenému na účet, ku 
ktorému bola karta, na ktorú sa viaže poistná udalosť  vydaná.  
V prípade, že dôjde k dodatočnej náhrade škody vzniknutej neoprávnenou transakciou  uskutočnenou 
odcudzenou či stratenou platobnou kartou zo strany poistníka,  a táto škoda už bola uplatnená 
u poistiteľa ako poistná udalosť a poistiteľ poskytol poistné plnenie poistenému, je poistený povinný 
poistné plnenie alebo jeho časť rovnajúcu sa uhradenej škode vrátiť poistiteľovi. 
   

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 15.2.2011. 
 

 



IV. 
 

Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý má právnu silu 
originálu, po jednom vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu. 

 
V. 
 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich vôľa je vážna 
a slobodná, tento Dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 V Bratislave, dňa 14.2.2011 

 
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky       

mBank v Slovenskej republike 
   
 

 

V Bratislave, dňa 14.2.2011 
 

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 
   
 

 


