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Dodatok č. 8
k Poistnej zmluve o cestovnom poistení k platobným kartám
č. 3030000033
uzatvorený v súlade s ustanovením § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
1. ČSOB Poisťovňa, a.s.
so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 325 416
DIČ: 2020851767
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 444/B
v mene ktorej konajú: Andrea Baumgartnerová, člen predstavenstva
Vladimír Šošovička, člen predstavenstva
(ďalej aj ako „poisťovateľ“)
a
2. Československá obchodná banka, a. s.
so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 854 140
DIČ: 2022502768
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B
v mene ktorej konajú: Daniel Kollár, predseda predstavenstva
Juraj Ebringer, člen predstavenstva
(ďalej aj ako „poistník“)
1. a 2. spolu (ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Predmet Dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom dopĺňajú predmetnú Poistnú zmluvu (ďalej
aj ako zmluva) v časti:
- Článku II. bod č. 3,
- Článku V. bod č. 4 v nasledovnom znení:
Článok II
Podmienky a rozsah poistenia
3. Popri VPP- CPPK sa dopĺňa, že vznik poistenia u Migrovaného klienta nastáva v deň
nasledujúci po Dni ukončenia Migrácie. Migrovaný klient je klient poistníka, ktorému
je poskytovaný bankový Migrovaný produkt: platobná karta a je v procese Migrácie
z pôvodného bankového informačného systému OTP Banky, a.s. do nového
informačného systému ČSOB Banky, a.s. Bližšie informácie a definície sú upravené
v Obchodných podmienkach vedenia depozitných produktov a služieb v OTP
BANKA SLOVENSKO, a.s. zverejnených na stránke www.csob.sk v časti Pre
klientov exOTP Banky.

Článok V
Evidencia poistenia, výška a splatnosť poistného
4. Poistné obdobie je časový interval, za ktoré poistník uhrádza poistné poisťovateľovi. Prvé
poistné obdobie začína plynúť dňom vzniku poistenia, t.j. o 00.00 hodine nasledujúceho
dňa po doručení písomnej žiadosti poisteného o poistenie poistníkovi resp. o 00.00
hodine nasledujúceho dňa po Dni ukončenia Migrácie pre Migrovaného klienta
a končí o 24.00 hodine posledného dňa mesiaca, ktorý je vyznačený na plaste platobnej
karty v najbližšom kalendárnom roku (ďalej len „výročie platnosti karty“). Každé ďalšie
poistné obdobie začína plynúť nasledujúci deň po skončení predchádzajúceho poistného
obdobia a končí vždy o 24.00 hodine posledného dňa mesiaca najbližšieho výročia karty.

Záverečné ustanovenia dodatku
1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v celom
rozsahu.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, že mu porozumeli,
uzavreli ho slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, v tiesni ani za zjavne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom 07.05.2022.

V Bratislave, dňa ...............2022

Za poisťovateľa:
ČSOB Poisťovňa, a.s.

Andrea Baumgartnerová (4. 5. 2022 14:22 GMT+2)

......................................................
Andrea Baumgartnerová
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa ...............2022

Za poistníka:
Československá obchodná banka, a.s.

...........................................................
Daniel Kollár
predseda predstavenstva

Ebringer

.....................................................
Vladimír Šošovička
člen predstavenstva

Ebringer (10. 5. 2022 15:38 GMT+2)
...........................................................
Juraj Ebringer
člen predstavenstva

