
 
 
 
 

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka  
č. MOB 1/2013 

 
 
Smlouvu uzavírají společnosti: 
 
 
Česká spořitelna, a. s. 
se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 
IČ: 452 44 782 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1171 
jednající: Ing. Jiřím Škorvagou, CSc., členem představenstva 

Ing. Karlem Mourkem, členem představenstva 
 
dále jen ”pojistník”na straně jedné 
 
a 
 
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.     
se sídlem: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku č.p. 1329/5 
IČ: 250 80 954 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4327  
jednající: Tomášem Kadlecem, předsedou představenstva 

Martinem Steinerem, členem představenstva 
 
dále jen ”pojistitel” na straně druhé 
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Článek 1  Úvodní ustanovení 
 
Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, 
platí pro něj příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění (dále 
jen „zákon o pojistné smlouvě“), Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění 
Mobileo č. 2/2013, které tvoří přílohu č. I této smlouvy (dále také jen "Všeobecné pojistné podmínky"), 
ustanovení této smlouvy a dále ustanovení dalších obecně závazných předpisů České republiky. 
 
Článek 2 Výklad pojmů 
 
Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 
2.1 Pojistník – Česká spořitelna, a.s. jako osoba, která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou 

smlouvu. 
2.2 Pojistitel – BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., která s pojistníkem uzavřela tuto pojistnou 

smlouvu. 
2.3 Pojištěný – fyzická osoba - klient pojistníka – majitel běžného účtu, který splnil podmínky 

uvedené v Článku 5 této smlouvy. 
2.4 Počátek pojištění – tak, jak je definován v Článku 6 této smlouvy. 
2.5 Konec pojištění – tak, jak je definován v Článku 6 této smlouvy. 
2.6 Oprávněná osoba – pojištěný jako osoba, které v případě pojistné události spočívající ve finanční 

ztrátě vznikne právo na pojistné plnění. 
2.9 Pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého 

pojištěného odlišná a začíná dnem počátku pojištění a končí koncem pojištění. 
2.10 Smlouva – Smlouva o zřízení běžného účtu uzavřená mezi klientem pojistníka a pojistníkem. 
2.11 Internet banka – produkt přímého bankovnictví, jehož podmínky jsou stanoveny v obchodních 

podmínkách pojistníka, prostřednictvím kterého je klient oprávněn provádět transakce 
běžného účtu. 

2.12 Datum/den přistoupení k pojištění – den vyslovení souhlasu s touto smlouvou a Všeobecnými 
pojistnými podmínkami podpisem nebo elektronickým podpisem přihlášky k pojištění v případě 
přistoupení k pojištění způsobem dle čl. 5.1 (A) této smlouvy, resp. datum telefonického 
hovoru v případě přistoupení k pojištění způsobem dle čl. 5.1 (B) této smlouvy. 

 
Článek 3 Doba platnosti a účinnosti smlouvy 
 
3.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a její 

trvání a účinnost končí, není-li dále stanoveno jinak, 31. 12. 2018. Nadále se trvání a účinnost 
této smlouvy prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud 
nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení trvání a 
účinnosti této smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno druhé smluvní straně písemně 
formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce 
před datem, od kterého by se trvání a účinnost této smlouvy automaticky prodlužovala. 

3.2 Ukončením účinnosti této smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti 
smluvních stran z pojištění osob již pojištěných dle této smlouvy do posledního dne účinnosti 
této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením čl. 13 
této smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou. 

3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy 
nemá vliv na platnost či účinnost této smlouvy, jakož i na platnost a účinnost ostatních 
pojištění vzniklých na základě této smlouvy. 

 
Článek 4  Soubor pojištění 
 
4.1 Na základě této smlouvy se sjednává Pojištění Mobileo Premium anebo Pojištění Mobileo 

Basic zahrnující tyto typy pojištění: 
 

Pojištění Mobileo Premium 
- pojištění nahodilého poškození mobilního přístroje 

- pojištění odcizení mobilního přístroje 
- pojištění zneužití mobilního přístroje 

 
  



strana 4 z 7 

Pojištění Mobileo Basic 
- pojištění odcizení mobilního přístroje 

 
4.2 Pojištění se vztahuje na všechny mobilní přístroje ve smyslu příslušných ustanovení VPP, 

které jsou ve vlastnictví pojištěného nebo osob žijících s ním ve společné domácnosti nebo na 
registrované mobilní přístroje, vyžaduje-li pojistitel jejich registraci. 

4.3 Klient pojistníka přistupuje k Pojištění Mobileo a pojištění vzniká vyslovením/vyjádřením 
souhlasu s pojištěním dle této smlouvy, jakož i s Všeobecnými pojistnými podmínkami:  

a) dnem podpisu přihlášky k pojištění; nebo  
b) dnem výslovného projevu vůle učiněného prostřednictvím internetového bankovnictví 

banky, za podmínky identifikace klienta a jednoznačného uchovatelného a uchovaného 
projevu vůle o vzniku pojištění; nebo 

c) ústně prostřednictvím telefonu v případě nabídky pojištění za pomoci prostředků 
komunikace na dálku k datu realizace úkonu přistoupení k pojištění, . 

4.4 Dle této smlouvy může každý klient pojistníka sjednat pouze jedno pojištění. 
 
Článek 5 Vznik pojištění, podmínky pro pojištění 
 
5.1 K pojištění v rozsahu souboru Pojištění Mobileo může přistoupit klient – majitel či disponent 

účtu: 
(A) Přistoupení k pojištění podpisem přihlášky k pojištění: 

(i) v rámci Smlouvy, a/nebo 
(ii) dodatečně po uzavření Smlouvy, a/nebo 
(iii) elektronickým podpisem prostřednictvím internetového bankovnictví banky 

dodatečně po uzavření Smlouvy,  
nebo  
(B) Přistoupení k pojištění ústně prostřednictvím telefonu za pomoci prostředků 

komunikace na dálku na základě nabídky ze strany pojistníka vyjádřením výslovné 
vůle být pojištěn dle této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek, , 

pokud (společně pro odstavce (A) i (B)) je k datu přistoupení k pojištění starší 18ti let a v rámci 
přistoupení k pojištění projeví souhlas s pojištěním dle této smlouvy a Všeobecnými pojistnými 
podmínkami a v případě přistoupení k pojištění prostřednictvím telefonu projeví souhlas se 
způsobem vzniku pojištění dle písm. (B) tohoto článku. 

 
Článek 6 Pojistná doba, počátek a konec pojištění  
 
6.1 Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. První pojistné období, 

pokud není dále stanoveno jinak, začíná dnem počátku pojištění a končí posledním dnem dle 
článku 11. Poslední pojistné období začíná 1. dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala 
skutečnost, se kterou tato smlouva či zákon spojuje konec pojištění, a končí zánikem pojištění. 

6.2 Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne následujícího po přistoupení k pojištění. 
6.3 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je tato sjednána v čl. 7 této 

smlouvy a pojistitel má právo na pojistné v plné výši dle čl. 7 bez ohledu na délku pojistného 
období. 
 

Článek 7 Pojistné 
 
7.1 Výše běžného měsíčního pojistného pro Pojištění Mobileo Premium činí 250,- Kč. 

Výše běžného pojistného pro Pojištění Mobileo Basic činí 150,- Kč. 
7.2 Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné za každé pojistné období z každého jednotlivého 

pojištění (tzn. za každého pojištěného) na účet pojistitele vždy nejpozději do 18. dne 
kalendářního měsíce následujícího po příslušném pojistném období, za které je pojistné 
placeno. 

 
Článek 8 Pojistné události a pojistné plnění 
 
8.1 V případě, že nastane škodní událost, je pojištěný povinen ihned kontaktovat administrátora a 

postupovat dle Všeobecných pojistných podmínek a pokynů administrátora. Podmínky vzniku 
nároku na pojistné plnění stanoví Všeobecné pojistné podmínky. 
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8.2 Limity pojistného plnění: 

 Souhrnný limit pojistného plnění pro pojistné události nahodilého poškození a odcizení 
mobilního přístroje, vyjma mobilního telefonu, je stanoven ve výši 45.000,- Kč/jeden 
kalendářní rok. 

 Souhrnný limit pojistného plnění pro pojistné události nahodilého poškození a odcizení 
mobilního telefonu a zneužití mobilního přístroje je stanoven ve výši 15.000,- Kč/jeden 
kalendářní rok. 

 Souhrnný limit pojistného plnění pro pojistné události odcizení mobilního přístroje, vyjma 
mobilního telefonu, je stanoven ve výši 22.500,- Kč/jeden kalendářní rok. 

 Souhrnný limit pojistného plnění pro pojistné události odcizení mobilního telefonu je 
stanoven ve výši 15.000,- Kč/jeden kalendářní rok. 

 Na pojistné události se vztahuje spoluúčast pojištěného ve výši 500,- Kč. 
 
Článek 9 Povinnosti pojistníka 
 
Pojistník je povinen:  
9.1 platit pojistiteli pojistné dle čl. 7 této smlouvy, 
9.2 odpovědět pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož i 

předat mu veškeré informace týkající se pojištění dle této smlouvy, které se dozví nebo získá 
od pojištěného, 

9.3 poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované pojistitelem byly řádně vyplněny a 
podepsány (vyjma případů uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na 
dálku), 

9.4 na základě odůvodněného písemného požadavku pojistitele poskytovat pojistiteli další 
informace, přehledy, výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou 
pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní tajemství pojistníka nebo 
pojistníkova povinnost mlčenlivosti, 

9.5 informovat pojistitele o každé pojistné události zasláním zejména následujících informací o 
pojištěném: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, datum počátku pojištění, rozsah pojištění, 
číslo Smlouvy, 

9.6 prokazatelně seznámit pojištěné s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami. 
Poskytovat pojištěným výtisk nebo zpřístupnit v elektronické podobě znění této smlouvy i 
Všeobecných pojistných podmínek. V případě přistoupení k pojištění prostřednictvím telefonu 
se pojistník zavazuje doručit k rukám pojištěného výtisk této smlouvy a Všeobecných 
pojistných podmínek bez zbytečného odkladu po uskutečnění telefonického hovoru. 

 
Článek 10 Povinnosti pojistitele 
 
Pojistitel je povinen: 
10.1 provést šetření každé pojistné události, o které se dozví, a písemně informovat oprávněnou 

osobu o výsledku šetření v souladu s čl. 9 této smlouvy, 
10.2 informovat neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dní, pojistníka o každé pojistné události, 

která mu byla nahlášena pojištěným, příp. jeho právním nástupcem, , jména a příjmení 
pojištěného a jeho rodného čísla, 

10.3 poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do 
kontaktu s pojistitelnými osobami a pojištěnými, 

10.4 informovat pojistníka o výsledku šetření každé pojistné události v podobě dohodnuté mezi 
pojistníkem a pojistitelem co nejdříve po nahlášení pojistné události, 

10.5 zajistit s pojistníkem pravidelnou komunikaci včetně odpovědné osoby; 
10.6 na své náklady pro pojištěné jakož i pro pojistníka zřídit a provozovat tzv. call centrum dle 

standardu pojistníka, kterým se pro účely této smlouvy rozumí telefonické spojení pojistitele, 
které bude možné využít pojistníkem a pojištěnými v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a 
to v minimálním rozsahu během pracovních dní od 8 do 18 hod. 

 
Článek 11 Zánik jednotlivého pojištění 
Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí jednotlivé pojištění jednotlivého pojištěného): 
11.1 dnem, kdy skončí účinnost rámcové smlouvy o běžném účtu, k níž se pojištění vztahuje; 
11.2 dnem smrti pojištěného; 
11.3 v případě registrovaných mobilních přístrojů úplným zničením registrovaného mobilního 

přístroje (zaniká pouze pojištění registrovaného přístroje); 
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11.4 v případě, že bude na běžném účtu pojištěného omezená dispozice s finančními prostředky 
pro úhradu nákladů spojených s jeho pojištěním; v tomto případě zaniká pojištění posledním 
dnem pojistného období, v němž taková situace nastala; 

11.5 změnou osoby majitele účtu, v takovém případě pojištění zaniká dnem, ve kterém došlo k této 
změně; 

11.6 písemnou dohodou pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění a 
způsob vzájemného vyrovnání závazků; pojistitel tímto výslovně zmocňuje pojistníka 
k ukončení smluvního vztahu s pojištěným dohodou následovně: 
Písemně na formuláři pojistníka a to za těchto podmínek: 
Pojištěný podá návrh na ukončení svého pojištění na příslušném formuláři pojistníka. 
K uzavření takovéto dohody o ukončení pojištění dochází akceptací návrhu na ukončení 
pojištění oprávněným zaměstnancem pojistníka. K akceptaci dohody dochází podpisem 
návrhu na ukončení pojištění dohodou oprávněným zaměstnancem pojistníka a předáním 
jednoho originálu takto uzavřené dohody zpět pojištěnému. Druhý originál si ponechá 
pojistník. Pojištění zanikne ve 24.00 hod. posledního kalendářního dne v měsíci, v němž byl 
návrh na dohodu o ukončení pojištění podán a akceptován pojistníkem.  

11.7 odstoupením od jednotlivého pojištění pojistitelem za podmínek dle § 23 zákona o pojistné 
smlouvě. Pojistitel se zavazuje, že od jednotlivého pojištění neodstoupí v případě, že již 
vyplatil z tohoto pojištění jakékoli pojistné plnění. Zanikne-li pojištění odstoupením pojistitele 
od pojištění, jsou si smluvní strany této rámcové smlouvy povinny vrátit veškerá vzájemně 
poskytnutá plnění související s pojištěním, od něhož pojistitel odstoupil. Pojistníkovi je vráceno 
zaplacené pojistné, snížené o náklady, jež pojistiteli vznikly v souvislosti se sjednáním a 
správou jednotlivého pojištění. Případná pohledávka pojistitele za pojistníkem na vrácení jimi 
vyplaceného pojistného plnění bude započtena proti pohledávce pojistníka za pojistitelem na 
vrácení pojistníkem zaplaceného pojistného; 

11.8 odmítnutím plnění pojistitelem za podmínek dle § 24 zákona o pojistné smlouvě;  
11.9 dalšími způsoby dle této smlouvy, Všeobecných pojistných podmínek nebo zákona o pojistné 

smlouvě. 
 
Článek 12 Mlčenlivost, obchodní tajemství a předávání osobních údajů 
 
12.1 Pojistitel a pojistník jsou povinni vzájemně zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství 

druhého z účastníků a o ostatních skutečnostech, o kterých se dověděli při výkonu činnosti 
podle této smlouvy a které by mohly poškodit jednoho z účastníků. Zejména jsou povinni 
chránit informace a údaje o zákaznících, obchodních podmínkách, know–how druhého 
účastníka. Tato povinnost přetrvává ještě 5 let po skončení smluvního vztahu z této smlouvy. 
V případě porušení této povinnosti mlčenlivosti je každý z účastníků oprávněn požadovat na 
druhém účastníkovi, který porušil povinnost mlčenlivosti úhradu smluvní pokuty ve výši 
500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti, tím 
není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v plné výši. 

12.2 Veškerá ujednání této smlouvy, vztahující se k předmětu plnění, ceně za plnění, podmínkám 
plnění, jakož i k jiným smluvním ujednáním, mohou být sděleny a zpřístupněny společnostem 
náležícím do skupiny společnosti BNP PARIBAS CARDIF, se sídlem Boulevard Haussmann 
1, 750 09 Paříž a veškerým právnickým osobám, které jsou touto společností přímo či 
nepřímo ovládány.  Pojistník je dále oprávněn sdělit důvěrné informace osobám, které jsou 
členy Finanční skupiny České spořitelny nebo Erste Group. 

12.3 Smluvní strany se zavazují, že při realizaci plnění v rámci této smlouvy budou dbát na co 
nejvyšší úroveň poctivosti a etiky v obchodním styku a respektovat všechny příslušné obecně 
závazné právní předpisy. Těmito pravidly se v rámci této smlouvy budou řídit jak ve 
vzájemném styku, tak ve styku s třetími stranami. Porušení těchto pravidel se považuje za 
hrubé porušení smlouvy s možným následkem okamžitého odstoupení od smlouvy. Smluvní 
strany prohlašují, že výše uvedená pravidla budou dodržována i jejich zaměstnanci.  

12.4 Smluvní strany výslovně sjednávají pro případ odstoupení od této smlouvy, že toto odstoupení 
musí být učiněno v písemné formě a jeho účinky nastávají dnem doručení tohoto odstoupení, 
není-li stanoveno jinak a odstoupením zaniká smlouva ex-nunc, tj. práva a povinnosti 
smluvních stran nabytá do okamžiku odstoupení zůstávají zachována. Pojištění vzniklá do 
okamžiku odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčena. 

12.5 Pojistník i pojistitel se zavazují vzájemně si předávat média a data – osobní (i citlivé) údaje 
pojištěného – v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému 
přístupu k těmto médiím nebo datům, nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou. 
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Dále se zavazují pojistník i pojistitel zajistit nejvyšší možné standardy technického a 
organizačního zabezpečení a přenosu dat, jaké lze s ohledem na předmět této smlouvy a 
postavení smluvních stran důvodně požadovat. 
 

Článek 13 Závěrečná ustanovení 
 
13.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní 

pojištění Mobileo č. 2/2013, které tvoří přílohu I této smlouvy. 
13.2 V případě rozporu mezi textem této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pro 

soukromé neživotní pojištění Mobileo č. 2/2013 má přednost text této smlouvy. 
13.3 Odstoupení pojištěného od jednotlivého pojištění je možné zaslat na adresu sídla pojistníka 

uvedenou v obchodním rejstříku. 
13.4 Smluvní strany nejsou oprávněny převést svá práva a povinnosti z této pojistné smlouvy na 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Toto ustanovení se 
netýká pojistitele ve smyslu jeho oprávnění převést svá práva a povinnosti z této pojistné 
smlouvy i bez předchozího souhlasu pojistníka na kteroukoli osobu v rámci skupiny BNP 
PARIBAS a veškerých právnických osob, které jsou touto společností přímo či nepřímo 
ovládány. 

13.5 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, 
neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy 
tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, 
neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, 
neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže. 

 
 

V Praze dne 30. 12. 2013 
 
 
 

za Česká spořitelna, a.s. 
 
 
 

……………………………. 
Ing. Jiří Škorvaga, CSc. 

člen představenstva 

jménem BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. 
 
 
 

......................................................... 
Tomáš Kadlec 

předseda představenstva 
 
 

……………………………. 
Ing. Karel Mourek 

člen představenstva 
 

 
 

……………………………….. 
Martin Steiner 

člen představenstva 

 
 


