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RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA
Pojistka
č. ČSKPN 1/2008
(dále jen „Smlouva“)

Smlouvu uzavírají společnosti:

Česká spořitelna, a.s.
dále jen ”Pojistník”
se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000
IČ 45244782, DIČ CZ 45244782
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka č. 1171
jednající/zastoupená:
Ing. Jiřím Škorvagou, CSc., členem představenstva a náměstkem generálního ředitele
Martinem Techmanem, MBA, ředitelem úseku rozvoje obchodu
na straně jedné
a

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
dále jen ”Pojistitel”
se sídlem: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku 1329/5, PSČ 120 00
IČ 25080954, DIČ CZ25080954
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4327
jednající
Ing. Zdeňkem Jarošem, předsedou představenstva
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 (dále jen „zákon o
pojistné smlouvě“), Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 2/2008, které
tvoří Přílohu č. I. této Smlouvy (dále také "Všeobecné pojistné podmínky"), ustanovení této Smlouvy
uzavřené mezi Pojistitelem a Pojistníkem a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů v platném znění, jakož i další obecně závazné předpisy 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 Rámcovou
pojistnou smlouvu.
2.2
Pojistitel – POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s., jako osoba, která s Pojistníkem uzavřela
tuto Rámcovou pojistnou smlouvu.
2.3
Pojištěný – klient Pojistníka (fyzická osoba), který splnil podmínky uvedené v Článku 5 této
Smlouvy.
2.4
Pojistné plnění (dále také „plnění“) – je plnění, které poskytne Pojistitel za podmínek
uvedených v Článku 8 této Smlouvy Oprávněné osobě.
2.5
Počátek pojištění – tak, jak je definován v Článku 6 této Smlouvy.
2.6
Konec pojištění – tak, jak je definován v Článku 6 této Smlouvy.
2.7
Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti Pojistitele
poskytnout pojistné plnění dle Článku 8 této Smlouvy.
2.8
Oprávněná osoba – Pojištěný, kterému v případě Pojistné události spočívající ve finanční ztrátě,
vznikne právo na plnění.
2.9
Pojištění – pojištění škodového charakteru, tj. pojištění nákupu.
2.10
Pojistné nebezpečí – možná příčina vzniku Pojistné události.
2.11
Pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého
Pojištěného odlišná a začíná dnem počátku jednotlivého pojištění a končí koncem
jednotlivého pojištění
2.12
Smlouva o úvěru - smlouva o kartovém úvěrovém účtu uzavřená mezi Pojistníkem a
klientem Pojistníka.
2.13
Kreditní karta – platební nástroj, jehož prostřednictvím Pojištěný čerpá úvěr, a to do výše
stanovené Smlouvou o úvěru, uzavřenou s Pojistníkem.
2.14
Kartový účet – účet zřízený Pojistníkem, k němuž je vydána jedna či více Kreditních karet.
2.15
Účetní cyklus – období, které trvá jeden (1) běžný měsíc, jehož počátek a konec je klientovi
sdělován na informačním dopisu
2.16
Zakoupená věc – zakoupenou movitou věcí se pro účely této Smlouvy myslí jakákoliv movitá
věc určité minimální hodnoty zakoupená Pojištěným v době trvání pojištění a zaplacená
Kreditní kartou, není-li stanoveno v této Smlouvě nebo Všeobecných pojistných podmínkách
jinak.
2.17
Stejná věc – stejnou movitou věcí se pro účely této smlouvy rozumí movitá věc stejné značky,
technických parametrů, stejného výrobce, typového označení, barvy, vzhledu, způsobu určení
a použití jako Zakoupená věc, ke které jsou dále poskytovány stejné služby (např. doprava,
balení, pozáruční servis, montáž) a je k ní poskytována stejná záruční doba jako k Zakoupené
věci.
2.18
Místo prodeje – obchodní místo zřízené v souladu s českým právním řádem, nejde-li o místo
vyloučené Všeobecnými pojistnými podmínkami.
2.19
Autorizované servisní místo – servisní místo určené pojistitelem.
2.20
Stejné období - den nákupu Zakoupené věci a období 10ti dnů bezprostředně následujících
po dni nákupu.
2.21
Totální zničení věci - takové zničení nebo poškození věci, kdy je oprava nemožná nebo
ekonomicky neúčelná
Článek 3

Doba platnosti této Smlouvy
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3.1

3.2

3.3

Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření a nabývá účinnosti dne 1.6.2008
a její platnost končí, není-li dále stanoveno jinak, dne 31.12.2012. Nadále se platnost Smlouvy
prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či
druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení platnosti této Smlouvy. Toto
oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být
doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost
automaticky prodlužovala.
Ukončením platnosti této Smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti
smluvních stran z Pojištění osob již pojištěných dle této Smlouvy do posledního dne platnosti
této Smlouvy (pojištění jednotlivých osob) a trvají až do doby sjednaného zániku Pojištění
v souladu s ustanovením Článku 12 této Smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a
závazky řídí nadále touto Smlouvou.
Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých Pojištění vzniklých na základě této Smlouvy
nemá vliv na platnost této Smlouvy, jakož i na platnost ostatních Pojištění vzniklých na
základě této Smlouvy.

Článek 4
4.1

Pojištění

Na základě této Smlouvy se sjednává Pojištění v následujícím rozsahu:
Pojištění nákupu

4.1.1

4.1.2

Pojištění se vztahuje na finanční ztrátu způsobenou:
a) poškozením, úplným zničením nebo odcizením Zakoupené věci, v minimální hodnotě 500
Kč (slovy: pětiset korun českých) a maximální hodnotě 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun
českých), ve Stejném období; nebo
b) rozdílem mezi kupní cenou zaplacenou za Zakoupenou věc a nižší kupní cenou, za kterou
by bylo možné stejnou věc pořídit ve Stejném období v jiném Místě prodeje. Rozdíl mezi kupní
cenou a nižší kupní cenou v jiném Místě prodeje musí být minimálně 300 Kč (slovy: tři sta
korun českých).
Pojištění se vztahuje pouze na věci zakoupené na území České republiky v době trvání
Pojištění v Místě prodeje zřízeném v souladu s českým právním řádem, zaplacené Kreditní
kartou vydanou Pojistníkem.

Článek 5
5.1
5.2

Vznik pojištění, podmínky pro pojištění

Pojištění vzniká pro každou fyzickou osobu, který uzavřela s Pojistníkem Smlouvu o úvěru, na
jejímž základě jí byla vydána Kreditní karta, jejímž prostřednictvím je čerpán poskytnutý úvěr.
Podpisem Smlouvy o úvěru, Pojištěný vyjadřuje souhlas s touto Smlouvou a Všeobecnými
pojistnými podmínkami Pojistitele.

Článek 6

Pojistné období, Počátek pojištění a Konec pojištění

6.1

Pojistným obdobím je běžný měsíc, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

6.2

Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém došlo
k uzavření Smlouvy o úvěru. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí
posledním dnem běžného měsíce příslušného účetního cyklu, ve kterém nastal počátek
pojištění.
Konec pojištění se stanoví na 24:00 hodin posledního dne platnosti Smlouvy o úvěru, v rámci
které je pojištění sjednáno, pokud není stanoveno v Článku 12 této Smlouvy jinak. Poslední
pojistné období začíná prvním dnem běžného měsíce příslušného účetního cyklu
předcházející měsíci, ve kterém nastal konec pojištění a končí dnem, kdy nastal konec
pojištění.

6.3

Článek 7

Pojistné
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7.1

Výše pojistného
„Pojištění nákupu“
Pojistné za každé pojistné období a za každé Pojištění hradí Pojistník. Výše pojistného je
stanovena na základě písemné dohody mezi Pojistitelem a Pojistníkem.

7.2

Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné za každé Pojištění (tzn. za každého Pojištěného)
na účet Pojistitele vždy nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém vznikla Pojistníkovi povinnost pojistné uhradit.

Článek 8
Pojistné události a Pojistné plnění
8.1.
Pojištění:
a) Pojistnou událostí je vznik nároku na pojistné plnění z důvodu finanční ztráty, ke které
dojde během Pojistné doby z důvodu
A) poškození, úplného zničení nebo zcizení Zakoupené věci ve Stejném období
nebo
B) z důvodu rozdílu mezi kupní cenou zaplacenou za Zakoupenou věc a nižší
kupní cenou, za kterou by bylo možné Stejnou věc pořídit ve Stejném období
v jiném Místě prodeje.
Pojistná událost A)
Pojistnou událostí je vznik nároku na Pojistné plnění z důvodu finanční ztráty, ke které
dojde během Pojistné doby.
1) Výše Pojistného plnění se rovná nákladům na opravu Zakoupené věci nebo na
zakoupení nové věci v případě odcizení, totálního zničení nebo pokud by oprava
Zakoupené věci byla nákladnější než pořízení věci nové.
2) V případě Pojistné události spočívající v poškození Zakoupené věci je postup
následující:
a. Pojištěný telefonicky kontaktuje Pojistitele a oznámí Pojistnou událost;
b. Pojistitel sdělí Pojištěnému Autorizované servisní místo, kde Pojištěnému
poškozenou věc opraví nebo vystaví doklad o neopravitelnosti věci;
c. Pojištěný na své náklady dopraví poškozenou věc na určené Autorizované
servisní místo;
d. Autorizované servisní místo Pojištěnému vystaví protokol o výši nákladů na
opravu a po provedení opravy dále fakturu za opravu věci a protokol o opravě
věci včetně podrobné specifikace o opravě, Pojištěný fakturu uhradí
z vlastních zdrojů;
e. v případě neopravitelnosti věci nebo v případě, že náklady na opravu
převyšují hodnotu původní věci, vystaví Autorizované servisní místo
Pojištěnému doklad o této skutečnosti s uvedením důvodu neopravitelnosti
věci;
f. Pojištěný vyplní formulář oznámení Pojistné události a spolu s doklady
uvedenými v Článku 9, odst. 9.1 této Smlouvy zašle Pojistiteli;
g. Pojistitel zašle Pojištěnému stanovisko, zda vznikl nebo nevznikl Pojištěnému
nárok na Pojistné plnění;
h. v případě vzniku nároku na Pojistné plnění je Pojistné plnění vyplaceno
Pojistitelem Pojištěnému dle následujících odstavců tohoto článku.
3) Výše horní hranice Pojistného plnění je 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)
pro jednu Pojistnou událost, přičemž výše Pojistného plnění nepřesáhne kupní cenu
Zakoupené věci. V případě písemného stanoviska Autorizovaného servisního místa,
že náklady na opravu Zakoupené věci přesahují výši kupní ceny věci, vyplatí Pojistitel
Pojistné plnění ve výši kupní ceny.
4) Pojistitel poskytne jednomu Pojištěnému Pojistné plnění maximálně třikrát během
jednoho běžného roku, tzn. maximálně 3x 30 000 Kč (slovy: 3x třicet tisíc korun
českých). Jedná se o Pojistné události vzniklé v průběhu jednoho běžného roku.
5) Pojistitel poskytne Pojistné plnění pouze jednou ke každé Zakoupené věci.
6) Pojistitel má právo si vyžádat předložení poškozené, zničené nebo neopravitelné
Zakoupené věci za účelem provedení fyzické prohlídky věci.
7) Na Pojištěného se nevztahuje žádná spoluúčast.
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Pojistná událost B):
Pojistnou událostí je vznik nároku na Pojistné plnění za následujících podmínek.
1)
Pojištěný prostřednictvím své Kreditní karty zakoupí, tedy uhradí 100% kupní ceny
Zakoupené věci v minimální hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a
zároveň
2)
ve Stejném období se prokazatelně seznámí se skutečností, že v jiném Místě
prodeje lze Stejnou věc pořídit za nižší kupní cenu, přičemž rozdíl mezi kupními
cenami činí minimálně 300 Kč (slovy: tři sta korun českých). Nevztahuje se na
zboží v akci. Podmínkou je, že nižší cena je platná ve Stejném období.
3)
Do 5 kalendářních dnů od zjištění existence nižší kupní ceny oznámí tuto
skutečnost Pojistiteli spolu s kontaktními údaji Místa prodeje, kde je cena nižší, to
však nejpozději do 90 dnů od uskutečnění nákupu.
4)
Postup v případě Pojistné události je následující:
a) Pojištěný telefonicky kontaktuje Pojistitele a oznámí Pojistnou událost,
a to do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se dozvěděl o nižší ceně
stejné věci, nejdéle však do 90 dnů od nákupu;
b) Pojištěný sdělí Pojistiteli
(i)
zda disponuje dokladem o existenci nižší ceny
(ii)
kontaktní údaje Místa prodeje, ve kterém byla nižší
cena věci zjištěna;
c) Pojistitel provede šetření za účelem zjištění, zda se tvrzení Pojištěného
o prokazatelné existenci nižší ceny věci dle odst. 8.1 tohoto Článku 8
Smlouvy zakládá na pravdě. Následně Pojistitel do 5-ti dnů oznámí
Pojištěnému výsledek svého šetření.
d) Pojištěný vyplní formulář oznámení Pojistné události a spolu s doklady
uvedenými v článku 9, odst. 9.1 této Smlouvy zašle Pojistiteli
5)
Pojistné plnění se rovná rozdílu mezi kupní cenou Zakoupené věci a nižší kupní
cenou stejné věci, za kterou by byla pořízena v jiném Místě prodeje.
6)
Výše horní hranice Pojistného plnění je 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých)
při jedné Pojistné události, přičemž Pojistitel poskytne jednomu Pojištěnému
Pojistné plnění maximálně třikrát během jednoho běžného roku, tzn. maximálně
3x 5 000 Kč (slovy: 3x pět tisíc korun českých). Jedná se o Pojistné události
vzniklé v průběhu jednoho běžného roku.
7)
Pojistitel poskytne Pojistné plnění vždy pouze jednou ke každé Zakoupené věci.
8.2

a)

b)

c)

8.3

Pojistné plnění bude Pojištěnému uhrazeno převodem na účet dle dispozic Pojištěného.

Článek 9
9.1

V případě vzniku nároku na Pojistné plnění dle této Smlouvy a Všeobecných
pojistných podmínek Pojistitele a poté, co obdrží od Pojištěného doklady uvedené
v Článku 9 této Smlouvy a splní všechny požadavky dle této Smlouvy, je Pojistitel
povinen vyplatit Pojistné plnění Pojištěnému jako Oprávněné osobě do 15ti dnů ode
dne, kdy skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané Pojistné události. Šetření je
skončeno, jakmile Pojistitel písemně sdělí jeho výsledky Oprávněné osobě.
Nemůže-li být šetření skončeno do tří měsíců po tom, co byla pojistná událost
oznámena, je Pojistitel povinen písemně sdělit – bez zbytečného odkladu od
okamžiku, kdy se o této nemožnosti dozví – Oprávněné osobě důvody, pro které nelze
šetření ukončit. Lhůta tří měsíců neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny
Pojištěného nebo Pojistníka.
Na právo na Pojistné plnění nemá vliv zánik pojištění, pokud k zániku pojištění došlo
po vzniku Pojistné události a právo na Pojistné plnění bylo u Pojistitele řádně
uplatněno v zákonné lhůtě.

Podmínky pro likvidaci Pojistné události

V případě Pojistné události je Pojistník povinen předat údaje pouze o Pojištěném, u něhož
nastala Pojistná událost. Pojištěný, kterému nastala Pojistná událost je povinen poskytnout
bez zbytečného odkladu následující prvotní doklady nutné pro posouzení vzniku nároku na
Pojistné plnění:
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•
•
•
•

Oznámení o Pojistné události
Doklad o koupi věci
Záruční list nebo jakýkoli dokument obsahující informace o Zakoupené věci
Doklad o zaplacení Zakoupené věci Kreditní kartou

a) V případě pojistné události A) je dále povinen doložit následující doklady:
• V případě odcizení Zakoupené věci, doklad od orgánů činných v trestním
řízení (např. od Policie ČR) o přijetí oznámení o odcizení věci nebo kopii
trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení a následně
rozhodnutí příslušného orgánu (např. od Policie ČR) o výsledku šetření.
• V případě poškození nebo totálního zničení Zakoupené věci, fakturu za
opravu věci a protokol o opravě věci včetně podrobné specifikace o opravě,
popř. doklad o neopravitelnosti věci.
b) V případě pojistné událost B) je dále povinen předložit následující doklady:
• Doklad prokazující existenci nižší kupní ceny v jiném Místě prodeje v době
nákupu včetně údajů o prodejně (katalog, ověření obchodníkem, ceník, atp.),
s určením Místa prodeje a platnosti cenové nabídky, umožňující identifikaci
výrobku za účelem porovnání jeho shodnosti se Zakoupenou věcí.
• Jakýkoli jiný doklad potvrzující existenci cenového rozdílu.
9.2

Další potřebné šetření je Pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s Pojištěným.
Pojištěný je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řádnému vyplnění a podepsání všech
požadovaných dokladů, jakož i k prováděnému šetření.

9.3

Pojistitel může požadovat od Pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné
k posouzení Pojistné události.

Článek 10

Povinnosti Pojistníka

Pojistník je povinen:
10.1
Platit Pojistiteli pojistné dle Článku 7 této Smlouvy.
10.2
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 jejich poskytnutím nebude porušeno obchodní tajemství
Pojistníka, bankovní tajemství nebo jiná Pojistníkova povinnost mlčenlivosti.
10.3
Odkázat Pojištěného v případě oznámení Pojistné události, aby se s hlášením Pojistné
události obrátil přímo na Pojistitele. Pojistník je zejména povinen sdělit Pojištěnému kontaktní
údaje, jakož i další skutečnosti důležité pro oznámení Pojistné události, jež jsou mu známy.
10.4
Poskytovat Pojištěným písemnou informaci k Pojištění, obsahující nejdůležitější ustanovení o
právech a povinnostech Pojištěného, vyplývajících z této Smlouvy a Všeobecných pojistných
podmínek.
Článek 11

Povinnosti Pojistitele

Pojistitel je povinen:
11.1
Plnit z Pojistných událostí dle této Smlouvy.
11.2
Zabezpečit šetření každé Pojistné události, o které se dozví, a písemně informovat
Oprávněnou osobu o výsledku šetření v souladu s Článkem 8 této Smlouvy.
11.3
Poskytovat bezplatné školení Pojistníkovi, resp. jeho zaměstnancům nebo jím zmocněným
osobám, které vstupují do kontaktu s pojistitelnými osobami a Pojištěnými.
11.4
Informovat Pojistníka o výsledku šetření každé Pojistné události v podobě dohodnuté mezi
Pojistníkem a Pojistitelem.
11.5
Získat souhlas Pojistníka s případnou změnou Všeobecných pojistných podmínek, jinak
odpovídá za veškerou škodu tím vzniklou.
11.6
Informovat Pojistníka nejméně dva měsíce předem o případných nových Všeobecných
pojistných podmínkách stejně jako o změnách v zákonech či platnosti nových zákonů
týkajících se Pojištění.
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Článek 12

Zánik jednotlivého Pojištění

Pojištění jednotlivého Pojištěného zaniká:
12.1
Písemnou dohodou Pojištěného a Pojistníka, ve které je určen okamžik zániku Pojištění a
způsob vzájemného vyrovnání závazků.
12.2
Dnem skončení platnosti Smlouvy o úvěru.
12.3
Ukončením činnosti Pojistníka nebo Pojistitele, kterým se pro účely této Smlouvy rozumí den,
kdy byla tato skutečnost zapsána do obchodního rejstříku či kdy došlo k prodeji podniku
Pojistníka nebo Pojistitele (nebo prodeje odpovídající části jeho podniku).
12.4
Úmrtím Pojištěného
12.5
Zrušením práva používat Kreditní kartu v souladu s obchodními podmínkami Pojistníka.
12.6
Dnem zániku platnosti Kreditní karty, k níž se Pojištění vztahuje. Pro vyloučení pochybností je
pojištění automaticky převáděno na karty náhradní a karty vyráběné v automatické výměně.
Článek 13
13.1

13.2

Mlčenlivost, obchodní tajemství a předávání osobních údajů

Pojistitel a Pojistník jsou povinni vzájemně zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství
druhého z účastníků, bankovním tajemství Pojistníka 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 Pojištěných a jejich osobních
údajích, obchodních podmínkách, know–how druhého účastníka. Tato povinnost přetrvává i
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.
Pojistník i Pojistitel se zavazují vzájemně si předávat média a data (osobní 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. 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.
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Článek 14
14.1

14.2
14.3

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní
pojištění č. 2/2008, které tvoří Přílohu č. I této Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují,
že v případě ukončení činnosti Pojistitele, zejména v případě zahájení insolvenčního řízení
k osobě Pojistitele neodpovídá Pojistník za žádné závazky Pojistitele ve vztahu k Pojištěným.
V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pro
soukromé neživotní pojištění č. 2/2008 má přednost text této Smlouvy.
V případě, že některé ustanovení této Smlouvy bude neplatné či nevymahatelné, neovlivní to
platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

V Praze dne ……………………………….

V Praze dne ……………………………….

Za Českou spořitelnu, a.s.

Za POJIŠŤOVNU CARDIF PRO VITA, a.s.

.........................................................
Ing. Jiří Škorvaga, CSc.
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele

.........................................................
Ing. Zdeněk Jaroš
předseda představenstva

.........................................................
Martin Techman, MBA
ředitel úseku rozvoje obchodu
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