RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA
Číslo 50-910390-51
Článek 1 - Smluvní strany
1.

Česká spořitelna, a.s.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČ: 45244782,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
(dále jen „Pojistník“)

2.

Kooperativa pojišťovna, a.s.
Se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01
IČO: 47116617
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897
(dále jen „Pojistitel“)
číslo účtu: č. 1200370050050022/0800, konstantní symbol 3558, ref./ var. symbol: 5091039051

uzavírají v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě,
v platném znění, tuto Smlouvu o poskytování cestovního pojištění k platebním kartám České spořitelny, a.s.
(dále jen „Smlouva“)
Článek 2 – Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je volitelné cestovní pojištění a připojištění sjednávané ve prospěch držitelů vybraných platebních karet a jejich
rodinných příslušníků. Ode dne účinnosti této Smlouvy do 31.12.2004 se sjednávané pojištění řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami
pro cestovní zdravotní pojištění schválenými Ministerstvem financí č.j. 321/1930/1997 a Smluvními ujednáními pro cestovní zdravotní
pojištění ze dne 1.1.2003 (dále jen „Podmínky CZP“). Od 1.1.2005 se sjednávané pojištění řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny (dále jen „Podmínky“). Podmínky CZP i Podmínky jsou součástí této Smlouvy.
Text Podmínek CZP je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, text Podmínek je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. Ceny jednotlivých
druhů pojištění a připojištění jsou stanoveny v příloze této Smlouvy s tím, že je lze měnit pouze na základě vzájemné písemné dohody
obou smluvních stran.
Článek 3 - Definice
1.

Obchodními podmínkami se pro účely tohoto pojištění rozumí obchodní podmínky pro vydávání a používání platebních karet
k účtu vedeném Pojistníkem.

2.

Platební kartou se pro účely tohoto pojištění rozumí Pojistníkem vydaný elektronický platební prostředek k čerpání peněžní
hodnoty dle obchodních podmínek Pojistníka.

3.

Majitelem účtu, ke kterému je vydán elektronický platební prostředek se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo
právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden a která sjednává pojištění.

4.

Držitelem platební karty se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická osoba, které byla platební karta vydána Pojistníkem
k používání a která se zavázala dodržovat obchodní podmínky.

5.

Pojištěným se pro účely tohoto pojištění rozumí majitel účtu anebo držitel karty a dále rodinní příslušníci držitele karty
v případě, že cestují společně s držitelem karty, ke které bylo zakoupeno pojištění Family.

6.

Běžným rokem se pro účely tohoto pojištění rozumí období 12 měsíců platnosti platební karty ode dne počátku její platnosti.

7.

Ultimo platnosti platební karty se pro účely tohoto pojištění rozumí poslední den běžného roku platnosti platební karty.

8.

Zákazem na platební kartu se pro účely tohoto pojištění rozumí povinnost pojištěného neprodleně bance oznámit ztrátu nebo
odcizené platební karty a požádat o její blokaci nebo o uvedení platební karty na stop-list nebo o jinou formu zákazu, která
zamezí zneužití karty.

9.

Obchodním místem Pojistníka se pro účely této Smlouvy rozumí její obchodní místo, které vede účet, k němuž je platební
karta vydána.

Článek 4 – Povinnosti Pojistníka a Pojistitele
1.

Pojistník bude nabízet a zprostředkovávat jednotlivým držitelům vybraných platebních karet volitelné cestovní pojištění a
připojištění a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami.

2.

Pojistitel se zavazuje poskytnout plnění pojištěným v případě pojistné události, která nastala v době účinnosti pojištění a patří
svou povahou do rozsahu pojištění případně připojištění.

3.

Smluvní strany se zavazují o všech skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s plněním podle této smlouvy zachovávat
mlčenlivost s výjimkou zákonem stanovených případů. Mlčenlivost se smluvní strany zavazují zachovávat i po ukončení
účinnosti této Smlouvy, ledaže by s poskytnutím takových informací třetí straně předem písemně souhlasila i druhá smluvní
strana.
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4.

Pojistník se zavazuje veškeré podklady a informace předané jí v souvislosti s plněním podle této Smlouvy využívat pouze pro
činnost podle této Smlouvy.

5.

Pojistník se zavazuje zabezpečit pro potřeby asistenční služby Pojistitele verifikaci údajů potřebných k ověření platnosti a
účinnosti pojištění držitele platební karty v rozsahu odpovídajícím standardním postupům. Na základě telefonického dotazu
asistenční služby Pojistník poskytne informaci o druhu pojištění, které je k dané kartě zakoupeno. Pro potřeby ověření platnosti
pojištění asistenční služby poskytne Pojistníkovi údaje pro jednoznačnou identifikaci klienta, např. jméno držitele, číslo karty,
rodné číslo držitele.

6.

Pojistník není oprávněn bez předchozího souhlasu Pojistitele měnit podmínky pojištění nebo vydávat jakékoli dodatky
k pojištění nebo oficiální nařízení v rámci pojištění poskytovaného na základě této Smlouvy.

7.

Pojistník není oprávněn prominout závazek nebo zavázat Pojistitele k závazku z titulu pojištění poskytovaného na základě této
smlouvy.

8.

Pojistník bude oprávněn vydat na žádost držitelů platebních karet s pojištěním tiskopis Hlášení pojistné události. Jinak pojistné
události bude vyřizovat přímo Pojistitel. Pro účely vyřízení reklamace bude Pojistník spolupracovat s Pojistitelem v případě
dokázání náležitostí vztahujících se k reklamovanému pojištění ze strany Pojistníka.

9.

Smluvní strany se zavazují zachovávat důvěrnou povahu této Smlouvy, jejíž obsah a vzájemně poskytnuté informace považuje
každá ze smluvních stran za součást svého obchodního tajemství. Čísla karet, dobu jejich platnosti a další informace
představují informace, které smí Pojistitel využít pouze v procesu ověřování oprávněnosti vzneseného nároku na pojistné
plnění a v procesu účtování.

10.

Smluvní strany se zavazují plnit svěřené povinnosti ve smyslu ustanovení této Smlouvy a v souladu s platnými právními
předpisy.

Článek 5 – Limity pojistného plnění a pojistné
1.

Pojištění se sjednává k platebním kartám Pojistníka, které jsou řádně vykázány Pojistiteli způsobem uvedeným v článku 7,
bod 2.

2.

Obsah a limity pojistného plnění jsou součástí Přílohy č. 3 této Smlouvy.

3.

Pokud je platební karta vydávána s platností delší než jeden rok, je pojistné splatné s roční periodou. Pojistník uhradí pojistné
vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce za každé pojištění sjednané k platební kartě s vyznačenou platností
předchozího kalendářního měsíce, popř. pro dodatečně sjednaná pojištění, jejichž platnost začala v předchozím kalendářním
měsíci.

4.

U později sjednaných pojištění hradí Pojistník pojistné odpovídající ročnímu pojistnému bez ohledu na dobu (počet měsíců),
která zbývá k další platbě provedené v termínu podle výše uvedeného odstavce (ultimo platnosti karty).

5.

V případě, že pojistnou událost uplatňuje pojištěný, který ještě nebyl Pojistiteli nahlášen, ověří Pojistitel nebo jím pověřená
asistenční služba platnost sjednaného pojištění přímo u Pojistníka.

6.

Po uplynutí 6ti měsíců trvání pojištění je Pojistitel oprávněn na základě škodního průběhu vyvolat jednání s Pojistníkem
ohledně výše pojistného na platební kartu a podmínek pojištění. Na změnách se obě zúčastněné strany vzájemně dohodnou a
zaznamenají ve vždy do dodatků ke Smlouvě. Změny budou platné od data účinnosti dodatku. Změny ve výši pojistného a
pojistných podmínek je Pojistník povinen včas oznámit držitelům karet vhodným způsobem v termínu před nabytím účinnosti
změny pojistného. Změna pojistného se nebude vztahovat zpětně na již zaplacené pojistné.

7.

Pojistník je oprávněn na základě průběhu prodeje pojištění požádat Pojistitele o změnu podmínek pojištění. Dohoda o změně
podmínek pojištění má formu číslovaného dodatku k této Smlouvě.

Článek 6 – Platnost a účinnost pojištění
1.

Platnost pojištění

1.1.

Pojištění se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

1.2.

Smlouva se automaticky obnovuje, pokud některá ze smluvních stran Smlouvu nevypoví.

1.3.

Ve všech případech musí mít výpověď písemnou formu a musí být doručena prokazatelným způsobem.

2.

Účinnost pojistné ochrany

2.1

Pojištění je účinné dnem převzetí nově vydané platební karty držitelem nebo majitelem účtu. V případě pojištění sjednávaných
k již vydané platební kartě je pojištění účinné následující kalendářní den (00:00 hod) ode dne podání žádosti o sjednání
pojištění na obchodním místě Pojistníka nebo jiným prokazatelným způsobem.

2.2

Žádný nový držitel platební karty nesmí být zahrnut do pojištění po uplynutí 30 kalendářních dnů po obdržení jakékoli výpovědi
této Smlouvy kteroukoli smluvní stranou. Ve vztahu ke každé platební kartě platí pojištění nejdéle do ročního data platnosti
platební karty, které bezprostředně následuje po datu nabytí platnosti a účinnosti výpovědi.

2.3

Pojištění zaniká dnem ukončení platnosti platební karty, na žádost držitele platební karty druhý den po podání žádosti,
výpovědí Smlouvy podle bodu 1. Výše, nezaplacením ročního pojistného pro další období nebo v případech podvodného
jednání ze strany držitele platební karty.
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2.4

Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana závažným způsobem nebo opakovaně
poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného
oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně. V tomto případě bude postupováno jako v bodě 2.2.

2.5

Vzájemné závazky jsou smluvní strany povinny vypořádat do třiceti dnů ode dne skončení účinnosti této Smlouvy.

2.6

V případě zániku této Smlouvy se smluvní strany zavazují spolupracovat způsobem přiměřeným při likvidaci pojistných
událostí až do dne jejich expirace.

Článek 7 – Evidence pojištěných
1.

Pojištěný je seznámen s podmínkami pojištění prostřednictvím brožury Pojištění k platebním kartám České spořitelny, jehož
součásti jsou ode dne účinnosti Smlouvy do 31.12.2004 včetně Podmínky CZP (viz článek 2 – dále jen Podmínky CZP) a ode
dne 1.1.2005 Podmínky (viz článek 2 – dále jen Podmínky) a Oznámení pojistné události. Příslušnou brožuru předá Pojistník
každému držiteli platební karty při sjednání pojištění.

2.

Evidence držitelů platebních karet

2.1.

Dokladem o sjednání pojištění pro Pojistitele je seznam platebních karet, vyhotovený Pojistníkem v elektronické podobě.

2.2.

Pojištění lze sjednat písemně na obchodním místě Pojistníka nebo jiným prokazatelným způsobem v případě uzavírání
pojištění mimo obchodní místa Pojistníka. Pojištěný – klient Pojistníka vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami pojištění podle této
Smlouvy podpisem Žádosti o vydání a používání debetní karty, popř. Žádosti o vydání kreditní/chargé karty, nebo ve formě
Změnového listu ke Kartám vydaným Českou spořitelnou, a.s., ve kterých je označen druh sjednaného pojištění k platební
kartě event. v jiné prokazatelné formě v případě pojištění uzavíraných mimo obchodní místa Pojistníka. Klient Pojistníka obdrží
stejnopis uvedených dokumentů event. bude uzavření pojištění mimo obchodní místa spořitelny prokázáno jiným způsobem.

2.3.

Pojistník bude posílat tento seznam platebních karet Pojistiteli elektronickou poštou na kontaktní adresu uvedenou v Příloze
č.4 Smlouvy, a to nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce pro pojištění platná k platební kartě s vyznačenou
platností předchozí kalendářního měsíce, popř. pro dodatečně sjednaná pojištění, jejichž platnost začala v předchozím
kalendářním měsíci. Seznam bude vyhotoven zvlášť za debetní a služební karty zaměstnanců Pojistníka, zvlášť za ostatní
debetní karty a zvlášť za kreditní/chargé karty. Součástí seznamu platebních karet je i rekapitulace pojistného. Kontaktní
adresu jsou smluvní strany oprávněny jednostranně měnit, a to vždy za svou smluvní stranu s tím, že taková změna nabývá
účinnosti dnem následujícím po prokazatelném doručení oznámení této změny druhé smluvní straně.

2.4.

Seznam platebních karet bude technicky zabezpečen dohodnutým způsobem.

2.5.

Seznam platebních karet musí obsahovat minimálně tyto údaje:
▪

Číslo karty

▪

Platnost pojištění

▪

Varianta pojištění

▪

Pojistné

Smluvní strany si dohodnou předávání dat bezpečnou cestou.
2.6.

Pojistitel odsouhlasí Pojistníkovi seznamy platebních karet nejpozději do 15. dne měsíce. Smluvní strany si mohou odsouhlasit
vzájemné započtení závazků a pohledávek. Po odsouhlasení uhradí Pojistník na účet Pojistitele č. 040010-1205841369/0800
částku pojistného, případně sníženou o stanovenou provizi. Pojistník se zavazuje uhradit příslušnou částku na uvedený účet
Pojistitele nejpozději do 20. dne měsíce.

2.7.

V případě nutnosti provedení storna pojištění z technických důvodů na straně Pojistníka vyhotoví Pojistník seznam platebních
karet, ke kterým bylo provedeno storno pojištění. Seznam bude obsahovat údaje dle bodu 2.5. tohoto článku. Tento seznam
zašle Pojistník společně se seznamem platebních karet s pojištěním v souladu s ustanovením bodu 2.3. tohoto článku.

2.8.

Pojistník je oprávněn provádět storna pojištění maximálně 2 kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém bylo oznámení
o stornu zasláno Pojistiteli.

Článek 8 – Řešení sporů
1.

Řešení sporů s pojištěnými.
V případě potřeby nebo pochybností týkajících se poskytnutí odpovědi pojištěnému, je Pojistitel oprávněn kdykoli konzultovat
záležitost a Pojistníkem, a to před poskytnutím jakékoliv odpovědi pojištěnému.

2.

Řešení sporů s Pojistníkem

2.1.

S přihlédnutím k tomu, že tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána v dobré víře, zavazují se smluvní strany této Smlouvy,
že se pokusí vyřešit případné spory z titulu této Smlouvy smírem.

2.2.

Jakýkoliv výklad této Smlouvy a práva z ní vyplývající, její platnost a účinnost se bude řídit právním řádem České republiky.

Článek 9 – Závěrečná ustanovení
1.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
č.1. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění a Smluvní ujednání pro cestovní zdravotní pojištění
č.2. Všeobecné pojistné podmínky pro cestování pojištění k platebním kartám Pojistníka.

3

Smlouva č. 50-910390-51
č.3. Obsah a limity pojistného plnění dle jednotlivých typů pojištění
č.4. Kontaktní adresy

2.

Tuto Smlouvu lze změnit a doplňovat pouze písemně, číslovanými dodatky, které budou schváleny a podepsány osobami
oprávněnými jednat a podepisovat za smluvní strany. Změny se nemohou týkat žádných nároků, které vznikly před datem
schválení změny.

3.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dne 2.1.2004 a je vyhotovena ve dvou
originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

4.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvy uzavřely na základě své svobodné a pravé vůle, vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si ji přečetly, porozuměly jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své
podpisy.

5.

Pojistník prohlašuje, že je na základě souhlasu či na základě zvláštních právních předpisů, v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněn Pojistiteli předat osobní údaje o pojištěných za účelem správy pojištění sjednaného
dle Podmínek a za účelem plnění povinností Pojistitele z nich vyplývajících, na dobu trvání právních vztahů z této Smlouvy a
na dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných nároků vyplývajících z jejího zániku.

6.

Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva nahrazuje Smlouvu o spolupráci č. 452/02 ze dne 20. prosince 2002, jejímiž
smluvními stranami se dnem účinnosti smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi Pojistitelem a Pojišťovnou České
spořitelny, a.s. ze dne 6. listopadu 2003 staly Pojistitel a Pojistník, a to včetně všech dodatků k této Smlouvě o spolupráci
č. 452/02.

V Praze dne 2. 1. 2004
Kooperativa, pojišťovna a.s.

………………………………………………………..
Pavel Hrabal
ředitel úseku pojištění majetku

……………………………………………………………
Ing. Dana Kurzweilová
ředitelka úseku řízení vnějších prodejních cest

V Praze dne 2. 1. 2004
Česká spořitelna, a.s.

……………………………………………………………..
Ing. Martin Škopek
člen představenstva a náměstek generálního ředitele

………………………………………………………………
Ing. Miloslav Křečan
ředitel úseku kartové centrum
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Dodatek č. 1
Článek 1 - Smluvní strany
1.

Česká spořitelna, a.s.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČ: 45244782,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
(dále jen „Pojistník“)
Zastoupená: Ing. Martinem Škopkem, členem představenstva a náměstkem generálního ředitele, a
Ing. Miloslavem Křečanem, ředitelem úseku kartové centrum

2.

Kooperativa pojišťovna, a.s.
se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01
IČO: 47116617
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897
Zastoupená: Ing. Danou Kurzweilovou, ředitelkou úseku vnějších prodejních cest, a
Pavlem Hrabalem, ředitelem úseku pojištění majetku
(dále jen „Pojistitel“)
uzavírají Dodatek č. 1 k Rámcové pojistné smlouvě č. 50-910390-51
(dále jen „Dodatek“)

Článek 2 – Předmět Dodatku
Předmětem tohoto Dodatku je úprava článku 7 odstavce 2.6., který nově zní:
„2.6.
Pojistitel odsouhlasí Pojistníkovi seznamy platebních karet nejpozději do 15. dne měsíce. Smluvní strany si mohou odsouhlasit
vzájemné započtení závazků a pohledávek. Pojistné bude hrazeno Pojistiteli prostřednictvím osoby zplnomocněné Pojistitelem, případně
snížené o stanovenou provizi. Pojistník se zavazuje uhradit příslušnou částku na účet zplnomocněné osoby nejpozději do 20. dne
měsíce.“
Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.1.2005

2.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

V Praze dne 30. 12. 2004
Kooperativa, pojišťovna a.s.

………………………………………………………..
Pavel Hrabal
ředitel úseku pojištění majetku

……………………………………………………………
Ing. Dana Kurzweilová
ředitelka úseku řízení vnějších prodejních cest

V Praze dne 30. 12. 2004
Česká spořitelna, a.s.

……………………………………………………………..
Ing. Martin Škopek
člen představenstva a náměstek generálního ředitele

………………………………………………………………
Ing. Miloslav Křečan
ředitel úseku kartové centrum
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Dodatek č. 2
Článek 1 - Smluvní strany
1.

Česká spořitelna, a.s.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČ: 45244782,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
(dále jen „Pojistník“)

2.

Kooperativa pojišťovna, a.s.
se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01
IČO: 47116617
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897
(dále jen „Pojistitel“)
číslo účtu: č. 1200370050050022/0800, konstantní symbol 3558, ref./ var. symbol: 5091039051
uzavírají Dodatek č. 2 k Rámcové pojistné smlouvě č. 50-910390-51
(dále jen „Dodatek“)

Článek 2 – Předmět Dodatku
Předmětem tohoto Dodatku je úprava článku 7 odstavce 2.6., který nově zní:
„2.6.
Pojistitel odsouhlasí Pojistníkovi seznamy platebních karet nejpozději do 15. dne měsíce. Smluvní strany si mohou odsouhlasit
vzájemné započtení závazků a pohledávek. Pojistné bude hrazeno Pojistiteli na účet 1200370050050022/0800, konstantní symbol 3558,
ref./ var. symbol: 5091039051 prostřednictvím osoby zplnomocněné Pojistitelem, případně snížené o stanovenou provizi. Pojistník se
zavazuje uhradit příslušnou částku na účet zplnomocněné osoby nejpozději do 20. dne měsíce.“
Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.4.2005

2.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

V Praze dne 22.3.2005
Kooperativa, pojišťovna, a.s.

………………………………………………………….
PhDr. Michael Neuwirth
ředitel úseku pojištění majetku

………………………………………………………….
Ing. Petr Müller
ředitel úseku spolupráce s bankami

V Praze dne 22.03.2004
Česká spořitelna, a.s.

………………………………………………………….
Ing. Martin Škopek
člen představenstva a náměstek generálního ředitele

………………………………………………………….
Ing. Miloslav Křečan
ředitele úseku kartové centrum
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Dodatek č. 3
k rámcové pojistné smlouvě č. 50-910390-51
Smluvní strany:
Česká spořitelna, a.s.
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
jednající:
ing. Miloslavem Křečanem, ředitelem úseku kartové centrum
ing. Marií Hešnaurovou, ředitelkou odboru obchodní politika kartového programu
na straně jedné
a
Kooperativa pojišťovna, a.s.
se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897
jednající
PhDr. Michaelem Neuwirthem, ředitelem úseku pojištění majetku a odpovědnosti
Ing. Petrem Müllerem, ředitelem úseku pro spolupráci s finanční skupinou ČS
na straně druhé

uzavírají Dodatek č. 3 k Rámcové pojistné smlouvě č. 50-910390-51
uzavřené mezi smluvními stranami dne 2. 1. 2004 ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále jen smlouva)

1.

Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění jak následuje:
a) text odst. 2.3 v čl. 6 smlouvy ruší a nahrazuje textem následujícího znění:
„2.3 Pojištění zaniká dnem ukončení platnosti platební karty, na žádost držitele platební karty, a to ke konci pojistného období,
výpovědí Smlouvy ve smyslu čl. 6 bodu 1.1 Smlouvy, v případech podvodného jednání ze strany držitele platební karty nebo
z dalších důvodů uvedených ve VPP.“
b)

do čl. 6 smlouvy se doplňuje odst. 2.7. s textem následujícího znění:
„Odchylně od čl. II odst. (1) Podmínek se ujednává, že pojištění zaniká vyjádřením držitele platební karty, že nemá zájem na
dalším pojištění. Pojištění zaniká uplynutím pojistného období, tj. období, za které měl držitel platební karty uhrazeno pojistné.
Požádat o ukončení pojištění je nutné nejpozději v měsíci předcházejícímu měsíci zúčtování ročního poplatku za používání
karty.“

2.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 4. 2008.

3.

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2, nedotčené dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.

4.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

V Praze dne 28. 3. 2008

V Praze dne 31. 3. 2008

Česká spořitelna, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

…………………………………………………………..
Ing. Miloslav Křečan
ředitel úseku kartové centrum

……………………………………………………………………
PhDr. Michael Neuwirth
ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti

………………………………………………………….
Ing. Marie Hešnaurová
ředitelka odboru obchodní politika kartového centra

………………………………………………………………………
Ing. Petr Müller
ředitel úseku pro spolupráci s FSČS
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Dodatek č. 4
k rámcové pojistné smlouvě č. 50-910390-51

Smluvní strany:
Česká spořitelna, a. s.
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1171
zastoupená Ing. Miloslavem Křečanem, ředitelem úseku kartového centra a Ing. Marií Hešnaurovou, ředitelkou odboru obchodní politika
karového programu
(dále jen „Pojistník“)
na straně jedné

a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 001
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1897
zastoupená PhDr. Michaelem Neuwirthem, ředitelem úseku pojištění majetku a odpovědnosti
a Ing. Petrem Müllerem, ředitelem úseku pro spolupráci s finanční skupinou ČS
(dále jen „Pojistitel)
na straně druhé.
uzavírají tento dodatek č. 4 k rámcové pojistné smlouvě č. 50-910390-51
uzavřené dne 2. 1. 2004 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 (dále jen smlouva)
I. Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění jak následuje:
1.

Do článku 3 se doplňuje bod 10 s textem následujícího znění:
„10. Resolicitačním programem se pro účely této Smlouvy rozumí časově omezená telefonická kampaň na pojišťování klientů
Pojistníka – majitelů účtů nebo držitelů platební karty, při níž Pojistník předloží svému klientovi v rámci telefonického rozhovoru
nabídku pojištění a pokud ji klient přijme a splní podmínky pro vstup do pojištění, stane se pojištěným.“

2.

V článku 6 se ruší text bodu 2.1 a nahrazuje se tímto textem:
„2.1 Pojištění je účinné dnem převzetí nově vydané platební karty držitelem nebo majitelem účtu. V případě pojištění
sjednávaných k již vydané platební kartě je pojištění účinné následující kalendářní den (00:00 hod) ode dne podání žádosti o
sjednání pojištění na obchodním místě Pojistníka nebo jiným prokazatelným způsobem. V případě sjednání pojištění v rámci
resolicitačního programu k již vydané platební kartě je pojištění účinné od 00.00 hod. druhého pracovního dne po dni v němž
majitel účtu nebo držitel platební karty vyslovil souhlas s pojištěním.“

3.

Do článku 6 smlouvy se doplňuje bod 2.8. s textem následujícího znění:
„V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu mezi Pojistníkem a držitelem karty v důsledku výpovědi podané držitelem karty
a držitel karty bude požadovat po Pojistníkovi vrácení alikvótní části již uhrazeného pojistného, smluvní strany se dohodly
na následujícím postupu. Pojistník uhradí držiteli karty alikvótní část z již uhrazeného pojistného za měsíce zbývající do uplynutí
pojistného roku, za který bylo pojistné držitelem karty prokazatelně uhrazeno. O takto vyplacenou částku je pak Pojistník oprávněn
snížit částku celkového pojistného, hrazenou na účet Pojistitele, případně dále sníženou o částku provedených storen pojištění a
dalších vratek pojistného.

4.

V článku 7 se ruší text bodu 1. a nahrazuje se tímto textem:
„1. Pojištěný je seznámen s podmínkami pojištění prostřednictvím brožury Pojištění k platebním kartám České spořitelny, jejíž
součástí jsou Podmínky a Oznámení pojistné události. Příslušnou brožuru předá Pojistník každému držiteli platební karty při
sjednání pojištění. Při sjednání pojištění v rámci resolicitačního programu je Pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem
pojištění a zároveň ho informovat, že tyto dokumenty (Podmínky a Oznámení pojistné události) jsou k dispozici Pojištěnému na
webových stránkách Pojistníka nebo na kterékoliv pobočce Pojistníka.“

5.

V článku 7 se ruší text bodu 2.2. a nahrazuje se tímto textem:
„Pojištění lze sjednat písemně na obchodním místě Pojistníka nebo jiným prokazatelným způsobem v případě uzavírání pojištění
mimo obchodní místa Pojistníka. Pojištěný - klient Pojistníka vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami pojištění podle této Smlouvy
podpisem Žádosti o vydání a používání debetní karty, popř. Žádosti o vydání kreditní/charge karty, nebo ve formě Změnového
listu ke Kartám vydaným Českou spořitelnou, a.s., ve kterých je označen druh sjednaného pojištění k platební kartě event. v jiné
prokazatelné formě v případě pojištění uzavíraných mimo obchodní místa Pojistníka. Klient Pojistníka obdrží stejnopis uvedených
dokumentů event. bude uzavření pojištění mimo obchodní místa spořitelny prokázáno jiným způsobem.
Pojištění lze též sjednat v rámci resolicitačního programu během telefonického rozhovoru s majitelem účtu nebo držitelem platební
karty, a to na základě prokazatelného, ústně vysloveného souhlasu majitele účtu nebo držitele platební karty se zřízením pojištění
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dle Smlouvy v rozsahu jím zvolené varianty pojištění. Prohlášení majitele účtu nebo držitele platební karty musí obsahovat též
výslovné konstatování, že je mu znám obsah Podmínek.
6.

Do čl. 7 smlouvy se doplňuje bod. 2.9. s textem následujícího znění:
„V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu mezi Pojistníkem a držitelem karty ve smyslu ustanovení článku 6. bod 2.8
smlouvy, Pojistník vyhotoví seznam takto zrušených platebních karet. Seznam bude obsahovat tyto údaje: číslo karty, platnost
pojištění, datum ukončení platnosti karty, varianta pojištění, výše vratky pojistného. Tento seznam zašle Pojistník společně se
seznamem karet s pojištěním a seznamem karet s provedeným stornem pojištění dle bodu 2.7. tohoto článku Pojistiteli. Částka
celkového pojistného hrazená na účet Pojistitele bude snížena o celkovou částku provedených storen pojištění a vratek pojistného.“

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 11. 2009.

III. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
IV. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

V Praze dne 22.10.2009

V Praze dne 30.10.2009

Česká spořitelna, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

………………………………….
Ing.Miloslav Křečan
ředitel úseku kartové centrum

...........................................................
PhDr. Michael Neuwirth
ředitel úseku pojištění
majetku a odpovědnosti

……………………………………
Ing. Marie Hešnaurová
ředitelka odboru rozvoj platebních karet

.........................................................
Ing. Petr Müller
ředitel úseku pro spolupráci s FSČS
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Dodatek č. 5
k rámcové pojistné smlouvě č. 50-910390-51
Smluvní strany:
Česká spořitelna, a. s.
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. č. 1171
zastoupená Ing. Miloslavem Křečanem, ředitelem úseku kartového centra a Ing. Marií Hešnaurovou, ředitelkou odboru obchodní politika
kartového programu
(dále jen „Pojistník“)
na straně jedné

a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. č. 1897
zastoupená PhDr. Michaelem Neuwirthem, ředitelem úseku pojištění majetku a odpovědnosti a Ing. Filipem Holým, Ph.D., ředitelem
úseku provozní podpory obchodu
(dále jen „Pojistitel“)
na straně druhé.
uzavírají tento dodatek č. 5 k rámcové pojistné smlouvě č. 50-910390-51
uzavřené dne 2. 1. 2004 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen smlouva)

I.

Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění, jak následuje:

1.

V článku 6 se ruší text bodu 2.1 a nahrazuje se textem tohoto znění:
„2.1 Pojištění je účinné následující kalendářní den (00:00 hod) ode dne podání žádosti o sjednání pojištění na obchodním
místě Pojistníka nebo jiným prokazatelným způsobem, zejm. prostřednictvím Servisu 24Internetbanking, v rámci resolicitačního
programu nebo při telefonickém sjednání, a to odchylně od ustanovení čl. I. odst. 1) poslední věta Podmínek.“

2.

V článku 6 se ruší text bodu 2.3 a nahrazuje se textem tohoto znění:
„2.3 Pojištění zaniká:
- ukončením platnosti platební karty,
- výpovědí Smlouvy ve smyslu čl. 6 bodu 1 Smlouvy,
a to ke konci pojistného období, tj. uplynutím období, za které měl držitel platební karty uhrazeno pojistné (odchylně od ust. čl. I.
odst. 1) Podmínek).

3.

V článku 7 se ruší text bodu 1. a nahrazuje se textem tohoto znění:
„1. Pojištěný je seznámen s podmínkami pojištění prostřednictvím brožury Pojištění k platebním kartám České spořitelny, jejíž
součástí jsou Podmínky a Oznámení pojistné události. Příslušnou brožuru je Pojistník povinen předat každému držiteli platební
karty při sjednání pojištění. Při sjednání pojištění jiným prokazatelným způsobem (zejm. prostřednictvím Servisu 24Internetbanking,
v rámci resolicitačního programu nebo při telefonickém sjednání) je Pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojištění
včetně Podmínek a zároveň ho informovat, že tyto dokumenty (Podmínky, Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí a
Oznámení pojistné události) jsou k dispozici Pojištěnému na webových stránkách Pojistníka nebo na kterékoliv pobočce
Pojistníka.“

4.

Body 2.7 a 2.8 článku 6 a bod 2.9 článku 7 se zcela ruší.

5.

Příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje textem přílohy č. 1 tohoto dodatku, příloha č. 3 smlouvy se nahrazuje textem přílohy č. 2 tohoto
dodatku.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.5.2013.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
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Přílohy:
č. 1 – Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění k platebním kartám Pojistníka
č. 2 – Obsah a limity pojistného plnění dle jednotlivých typů pojištění

V Praze dne 29. 4. 2013

V Praze dne 22. 4. 2013

Česká spořitelna, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

…………………………………….
Ing.Miloslav Křečan
ředitel úseku kartové centrum

..............................................................
PhDr. Michael Neuwirth
ředitel úseku poj. majetku a odpovědnosti

…………………………………… …
Ing. Marie Hešnaurová
ředitelka odb. obchodní politika
kartového programu

...............................................................
Ing. Filip Holý, Ph.D.,
ředitel úseku provozní podpory obchodu
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