FORMULÁR O DŌLEŽITÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENKACH UZATVÁRANÉHO POISTENIA
Informácie o poistiteľovi
Obchodné meno: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 534 978
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 2547/B
Predmet činnosti: poisťovacia činnosť v oblasti životného a neživotného poistenia v rozsahu povolení vydaných Národnou bankou Slovenska
Kontakty: tel: 02/5824 0011; fax: 02/58240019, cardifslovakia@cardif.com , www.bnpparibascardif.com
Predmet činnosti poistiteľa
Predmetom činnosti Poistiteľa je vykonávanie poisťovacej činnosti v oblasti životného a neživotného poistenia v rozsahu povolení vydaných
Národnou bankou Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, vykonávajúcou dohľad nad spoločnosťou podľa § 48 a nasl. zákona č. 8/2008
Z.z. o poisťovníctve. Prostredníctvom dodávateľa finančnej služby nie sú vyberané žiadne dane ani žiadne iné poplatky.
Poistný produkt
Poistenie schopnosti splácať úverové splátky klientov – CFH, a.s., riadiace sa ustanoveniami Rámcovej zmluvy o poistení č. QTR2027 (ďalej tiež
„poistná zmluva“), uzavretej medzi Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 10315/P (ďalej len „poistník“) a Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO:
36 534 978, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vl. č. 2547/B ( ďalej len „poistiteľ“) a z platných Všeobecných
poistných podmienok pre poistenie schopnosti splácať úverové splátky klientov – CFH, a.s. ( ďalej len „ poistné podmienky“), ktoré sú Vám
odovzdávané spolu s týmto formulárom.
Poistenia schopnosti splácať splátky úveru poskytuje poistiteľ v rozsahu
a) Základný súbor poistenia A- poistenie pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pre prípad pracovnej neschopnosti a pre prípad
hospitalizácie
b) Komplexný súbor poistenia B- poistenie pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti, hospitalizácie, rekonvalescencie
a pre prípad straty zamestnania
Poistná doba, začiatok a koniec poistenia, poistné obdobie
Poistenie je uzatvorené na dobu určitú. Poistenie sa začína nultou hodinou dňa uvedeného ako dátum prevzatia tovaru dohodnutého
v úverovej zmluve v rámci ktorej klient pristúpil k poisteniu alebo nultou hodinou dňa v ktorom bola dohodnutá splatnosť pravidelnej splátky
nasledujúceho po dni v ktorom bol podpísaný dodatok k Zmluve o úvere v rámci ktorého Klient pristúpil k poisteniu. Koniec poistenia sa stanoví
na 24. hodinu dňa, v ktorom je dohodnutá splatnosť poslednej splátky úveru podľa Zmluvy o úvere, pokiaľ v poistných podmienkach nie je
stanovené inak. Poistné obdobie je kalendárny mesiac.
Poistné riziká
a/ smrť poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu
b/ úplná a trvalá invalidita poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu
c/ pracovná neschopnosť poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu
d/ strata zamestnania a následná nezamestnanosť poisteného
e/ hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu
f/ rekonvalescencia poisteného v dôsledku úrazu
Podmienky pre vznik poistenia
Poistenie môže vzniknúť iba pre fyzickú osobu, ktorá má uzatvorenú Zmluvu o úvere ( ďalej iba „Klient“), ktorý pristúpil k poisteniu a ku dňu
pristúpenia k poisteniu spĺňa tieto podmienky:
a) je mladší ako 65 rokov
b) je zdravý (najmä netrpí chronickým ochorením, nevyliečiteľnou chorobou, alebo ochorením, ktoré by mohlo vážne ohroziť jeho zdravie) a nie
je v pravidelnej lekárskej opatere, či pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia alebo s trvalým
užívaním liekov,
c) nebol mu právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu priznaný invalidný dôchodok a ani nepožiadala o jeho priznanie,
d) nebol mu právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu priznaný starobný dôchodok a ani nepožiadal o jeho priznanie,
V poistnej zmluve môžu byť stanovené i ďalšie podmienky, ktoré obmedzujú možnosť vzniku poistenia.
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Poistné plnenie
V prípade poistnej udalosti, ktorá nastane počas trvania poistenia, poistiteľ poskytne poistné plnenie oprávnenej osobe v zmysle a v rozsahu
podľa uzatvorenej poistnej zmluvy a v súlade s poistnými podmienkami nasledovne:
a/ V prípade smrti alebo trvalej a úplnej invalidity, poistné plnenie predstavuje splatenie zostatku úveru poisteného poistníkovi, pričom
maximálna výška poistného plnenia sa stanoví nasledovne:
MSC x PSN
MSC- mesačná splátka celkom (základ + DPH) k úhrade bez jednotlivých poistení zahrnutých v mesačnej splátke.
PSN- počet mesačných splátok neuhradených k dátumu poistnej udalosti, ktorých splatnosť je dojednaná v zmysle splátkového kalendára na
dobu po dátume poistnej udalosti bez jednotlivých poistení zahrnutých v mesačnej splátke.
b/ V prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania a následnej nezamestnanosti má oprávnená osoba okrem nároku podľa písm. a)
tohto bodu aj nárok na poistné plnenie vo výške 100 €. Poistné plnenie vo výške 100 € bude poskytnuté priamo oprávnenej osobe.
c/ V prípade hospitalizácie poisteného poistiteľ vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške 100% z mesačnej splátky úveru za každý deň
jeho hospitalizácie, počínajúc od štvrtého dňa hospitalizácie, maximálne však za dobu hospitalizácie 30 dní. Poistné plnenie v prípade poistnej
udalosti v dôsledku hospitalizácie poisteného je splatné jednorazovo po ukončení hospitalizácie.
d/ v prípade rekonvalescencie poisteného poistiteľ vyplatí poistné plnenie vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň jeho
rekonvalescencie, počínajúc od prvého dňa rekonvalescencie, maximálne však za dobu rekonvalescencie 15 dní. Poistné plnenie v prípade
poistnej udalosti v dôsledku hospitalizácie poisteného je splatné jednorazovo po ukončení hospitalizácie.
e/ poistné plnenie podľa písm. a) tohto bodu bude vyplatené jednorazovo na úverový účet oprávnenej osoby uvedený v oznámení o poistnej
udalosti vzťahujúcemu sa k Zmluve o úvere. Poistné plnenie podľa písm. b, c, a d tohto bodu budú vyplatené jednorazovo na účet oprávnenej
osoby uvedený v oznámení poistnej udalosti.
f/ celkové poistné plnenie zo všetkých poistení, na ktoré sa vzťahujú poistné podmienky, u jedného poisteného nepresiahne v úhrne 66 400 €,
a to aj v prípade, ak má poistený dojednané poistenie k viacerým Zmluvám o úvere, ktorých platnosť sa akokoľvek prekrýva.
Zníženie alebo odmietnutie poistného plnenia
Poistiteľ je oprávnený poistné plnenie odmietnuť alebo znížiť z dôvodov uvedených v článku 9 bodu 5 a 6, článku 13 bod 8 a článku 15 bod 4.Ak
sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť
pri dojednávaní poistenia, a ktorá bola pre vznik poistenia podstatná, je oprávnený dohodnuté poistné plnenie odmietnuť. Odmietnutím
poistného plnenia poistenie zanikne. Poistiteľ je oprávnený poistné plnenie odmietnuť v prípade, keď poistený pri uplatňovaní si práva na
poistné plnenie uvedie vedome nepravdivé alebo účelovo skreslené údaje týkajúce sa vzniku poistnej udalosti alebo jej rozsahu alebo podstatné
údaje o udalosti zamlčí. Odmietnutím poistného plnenia poistenie zanikne.
V prípade, že k poistnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poistiteľa poskytnúť plnenie, dôjde následkom použitia omamných látok alebo
liekov v dávkach nezodpovedajúcim lekárskemu predpisu, alebo v dôsledku požitia alkoholu či sústavného alkoholizmu, je poistiteľ oprávnený
plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť.
Pri výplate poistného plnenia má poistiteľ právo odpočítať od poistného plnenia nedoplatok poistného. 8. Ak malo porušenie povinností
poisteného podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti, alebo na zväčšenie rozsahu poistnej udalosti, je poistiteľ oprávnený plnenie zo zmluvy
znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky poistiteľa môžu mať za následok zníženie alebo odmietnutie poistného plnenia
prípadne zánik poistenia.
Výluky z poistného plnenia
Nárok na poistné plnenie nevzniká a poistiteľ nie je povinný plniť v prípadoch, ak k udalosti dôjde spôsobom alebo za okolností uvedených
v Článku 10 poistných podmienok ( Výluky z poistného plnenia )
1. Poistiteľ nie je povinný plniť z udalostí, ku ktorým dôjde za nasledujúcich okolností alebo v dôsledku:
a\ samovraždy poisteného alebo pokusu poisteného o samovraždu v dobe do dvoch rokov od dátumu dohodnutého ako začiatok poistenia,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnutá iná lehota,
b\ poistnej udalosti spôsobenej poisteným úmyselne,
c\ občianskych vojen, alebo vojnových udalostí, aktívnej účasti poisteného na nepokojoch, trestných činoch a priestupkoch, teroristických
akciách a sabotážach,
d\ atómových výbuchov všeobecne ako aj radiácie,
e\ manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavými a toxickými látkami,
f\ akéhokoľvek profesionálneho alebo amatérskeho používania motorových alebo aj bezmotorových lietajúcich strojov či prostriedkov, ako
napríklad parašutizmus, závesné lietanie, akrobatické lietanie a pod. (výluka sa nevzťahuje na cesty poistených osôb ako pasažierov v
lietadlách nad 2t schválených k verejnej preprave osôb a vybavených platným oprávnením k letu),
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g\ profesionálneho alebo aj amatérskeho prevádzkovania týchto činností: potápanie, speleológia, horolezectvo, diaľkové plavby vykonávané
jednotlivcom, morský rybolov, športy s použitím dvojstopých aj jednostopých vozidiel, rallye, pokusy o rekordy,
h\ všetkých profesionálne vykonávaných športov,
i\ pokračovania, následkov alebo recidívy ochorení alebo úrazov, ktoré sa prejavia do dvoch rokov od začiatku poistenia alebo jeho zmeny,
pokiaľ boli takéto ochorenia alebo úrazy diagnostikované kedykoľvek v priebehu jedného roka pred začiatkom poistenia alebo jeho zmenou,
j\ pokračovania, následkov alebo recidívy malígnych nádorových ochorení, ktoré boli diagnostikované už pred začiatkom poistenia alebo jeho
zmenou a prejavia sa počas trvania poistenia do piatich rokov od ich posledného diagnostikovania
k\ ochorenia chrbtice a jeho priamych a nepriamych dôsledkov s výnimkou prípadov, keď poistený do 90 kalendárnych dní od zistenia
ochorenia chrbtice podstúpi v súvislosti s takýmto ochorením alebo jeho následkami operačný zákrok v zdravotníckom zariadení a tiež
s výnimkou prípadov, keď je z doloženej zdravotnej dokumentácie jednoznačne zrejmé, že k poškodeniu chrbtice došlo úrazom;
l\ neurasténie, depresívnych stavov, psychických ochorení a porúch s výnimkou prípadov, keď je poistený v dôsledku takýchto porúch alebo
v súvislosti s nimi hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení určenom na liečenie psychických porúch. Takáto výnimka sa však nevzťahuje
na prípady, keď boli psychické poruchy a ochorenia spôsobené užívaním omamných alebo psychotropných látok,
m\ odvykacích, detoxikačných alebo spánkových kúrach,
n\ choroby, ktorá nastane v dôsledku pohlavnej nákazy a v dôsledku nakazenia vírusom HIV, vrátane ochorenia AIDS, pokiaľ tieto ochorenia
vzniknú do 5 rokov od dátumu dojednaného ako začiatok poistenia;
o\ choroby, ktorá nastane po dobu, kedy je poistený na materskej, resp. rodičovskej dovolenke a je hmotne zabezpečená v súlade s predpismi o
nemocenskom poistení,
p\ zdravotných prehliadok, vyšetrení, hospitalizácií, liečebných a kúpeľných pobytov a kozmetických zákrokov, ktoré si poistený sám
dobrovoľne vyžiada,
q\ liečebných procedúr a operácii vykonaných osobou, ktorá na takúto činnosť nemá oprávnenie,
r\ poistné udalosti spojených s dobrovoľným prerušením tehotenstva alebo umelým oplodnením a s ich dôsledkami, ,
s\ straty zamestnania, ktorá je poistenému zamestnávateľom predbežne oznámená už pred pristúpením k poisteniu ,
t\ straty zamestnania, ku ktorej dôjde z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce; alebo ku ktorej dôjde pre porušenie
pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce alebo podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce, alebo iných obdobných ustanovení
upravujúcich pracovný pomer,
u\ straty zamestnania, ku ktorej dôjde výpoveďou zo strany poisteného,
v\ straty zamestnania, ku ktorej dôjde dohodou, s výnimkou dohody ako je uvedené v Článku 8 ods. 5. písm. b\.
w\ straty zamestnania, ku ktorej dôjde v priebehu skúšobnej lehoty po nástupe do zamestnania,
x\ predčasného alebo aj riadneho ukončenia pracovného pomeru, uzatvoreného na dobu určitú,
straty zamestnania, kde zamestnanec je aj štatutárnym orgánom zamestnávateľa, alebo zamestnanec a štatutárny orgán zamestnávateľa sú
blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.
Spôsob určenia a platenia poistného a jeho splatnosť
Ak si Klient v Zmluve o úvere zvolil niektorý zo súborov poistenia, súhlasí s tým, že poistné za zvolený súbor poistenia je súčasťou splátky úveru
( ďalej len „Splátka“) a je splatné súčasne s so Splátkou podľa Zmluvy. Súčasne Klient súhlasí s mesačnou výškou poistného, ktorá je podľa ním
zvoleného súboru poistenia stanovená nasledovne:
Pre Základný súbor poistenia A) výška poistného za každé poistné obdobie tvorí 3,10% z dojednanej výšky splátky pôžičky podľa Zmluvy
o úvere, v rámci ktorej poistený pristúpil k poisteniu
Pre Komplexný súbor poistenia B) výška poistného za každé poistné obdobie tvorí 6,99% z dojednanej mesačnej výšky splátky pôžičky podľa
Zmluvy o úvere, v rámci ktorej poistený pristúpil k poisteniu
Pri výplate poistného plnenia má poistiteľ právo odpočítať od poistného plnenia nedoplatok poistného.
V prípade, že poistník nezaplatí poistné alebo jeho akúkoľvek časť za ktorékoľvek jednotlivé poistenie zanikne v súlade s § 801 Občianskeho
zákonníka bez náhrady. V prípade, že poistné nebude zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie poistenie zanikne
v zmysle § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.
Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v poistnom a poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania
informácií o ich zmene
Pri poistení schopnosti splácať úverové splátky CFH, a.s. nie sú okrem dojednaného poistného uplatňované žiadne ďalšie poplatky súvisiace
s doplnkovými administratívnymi službami.
Zánik poistenia
Poistenie zaniká spôsobmi uvedenými v Článku 9 poistných podmienok, a to:
a/ dňom smrti alebo dňom vzniku plnej a trvalej invalidity poisteného;
b/ uplynutím poistnej doby, resp. nepredĺžením doby na ktorú bolo poistenie dojednané;
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c/ dňom zániku záväzku poisteného platiť splátky úveru, a to jeho splnením alebo inak;
d/ posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom poistený začne poberať starobný dôchodok,
e /posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom poistený dovŕši 75 rokov života;
f/ pre neplatenie poistného v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka;
g/ výpoveďou podľa ustanovení § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka;
h/ odstúpením od poistenia alebo odmietnutím plnenia v súlade s § 802 Občianskeho zákonníka alebo podľa článku 9 bod 5 a 6 poistných
podmienok;
i/ písomnou dohodou zmluvných strán;
j/ vyplatením poistného plnenia podľa článku 9 bod 2 poistných podmienok
k/ ak k pristúpenie k poisteniu bolo uskutočnené prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, tak odstúpením od poistenia v zmysle
zákona č. 266/2005 Z.z.
l/ ďalšími spôsobmi uvedenými na inom mieste poistných podmienok, v poistnej zmluve alebo stanovenými zákonom
Poistenie môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy.
Poistenie zaniká v dôsledku tej skutočnosti, uvedenej v tomto článku, ktorá nastane ako prvá.
Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného
Poistenie zanikne tým, že jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti a poistné za ďalšie obdobie nebolo
zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie. Poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia v súlade
s ustanovením § 803 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Poistná zmluva ani Poistné podmienky neobsahujú ustanovenia, ktoré by umožňovali poistiteľovi vykonávať zmeny
podmienok poistenia bez súhlasu poisteného.
Spôsob vybavovania sťažností
Spôsob vybavovania sťažností je predmetom úpravy článku 18 poistných podmienok. Poistiteľ prijíma sťažnosti podávané písomne a ústne.
Sťažnosť sa podáva písomne prostredníctvom e-mailu, faxom alebo prostredníctvom pošty na adresu Poistiteľa uvedenú v kontaktných údajoch
poistiteľa. O sťažnosti podanej ústne sa spíše záznam, ktorý sťažovateľ podpíše, sťažnosť podaná telefonicky bude zaznamenaná a záznam
uchovaný. Sťažovateľ musí v sťažnosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, predmet sťažnosti a čoho sa domáha. Anonymná sťažnosť sa
vybavuje iba v tom prípade, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis. Poistiteľ sťažnosť posúdi do 30 dní
od jej doručenia. V odôvodnených prípadoch môže Poistiteľ lehotu na vyjadrenie k sťažnosti predĺžiť na 60 dní, pričom v takom prípade
sťažovateľovi oznámi dôvody predĺženia lehoty. O spôsobe vybavenia sťažnosti bude sťažovateľ upovedomený. Sťažovateľ sa vždy môže obrátiť
so svojou sťažnosťou aj na orgán dohľadu nad poisťovníctvom a finančným sprostredkovaním, ktorým je Národná banka Slovenska
Rozhodné právo
Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej poistnej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom SR, najmä Občianskym zákonníkom a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Daňové práva a povinnosti majúce súvislosť s poistnou zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Hlásenie poistnej udalosti
a) Na uplatnenie nároku na poistné plnenie je poistený alebo jeho právny nástupca povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť poistiteľovi
poistnú udalosť na tlačive „Oznámenie poistnej udalosti“, odovzdať poistiteľovi všetky doklady a informácie uvedené v Článku 13 poistných
podmienok, ako aj tie, ktoré si poistiteľ vyžiada.
b) Všetky oznámenia a žiadosti týkajúce sa poistenia sa podávajú písomne, ak nie je dohodnuté medzi poistníkom/poisteným a poistiteľom
inak. Úkony týkajúce sa zmeny alebo zániku poistenia musia mať písomnú formu inak sú neplatné. Oznámenia a žiadosti, ktoré nemajú
písomnú formu sú neplatné, pokiaľ v týchto poistných podmienkach nie je uvedené inak. Oznámenia adresované poistiteľovi sú účinné ich
doručením na adresu uvedenú v kontaktných údajoch poistiteľa:
Obchodné meno: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Adresa sídla: BBC V, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
e-mail:
cardifslovakia@cardif.com, tel.: +421 2 5824 0071
Údaje o sprostredkovateľovi
Poistenie je sprostredkované Spoločnosťou, ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia ako samostatný finančný agent zapísaný v Registri
finančných agentov a finančných poradcov, vedenom NBS, pod registračným číslom 5644 a ktorý koná v mene poistiteľa na základe zmluvy,
ktorá má charakter nevýhradnej zmluvy. Spoločnosť nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach poistiteľa a
zároveň poistiteľ alebo osoby ho ovládajúce nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Spoločnosti. Na postup
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Spoločnosti pri vykonávaní sprostredkovania poistenia v mene a na účet poistiteľa je možné podať písomnú sťažnosť na kontaktnú adresu
poistiteľa alebo na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním sprostredkovania poistenia podľa zákona č. 186/2009 Z.z. Spory vyplývajúce zo
sprostredkovania poistenia je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o
doplnení niektorých zákonov.
Upozornenie poistiteľa: Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistenému
vyplýva z pristúpenia k poistnej zmluve a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi
predpismi pri predaji a sprostredkovaní poistných produktov.
Aktuálna informácia správy o finančnom stave poistiteľa sa nachádza na internetovej stránke poistiteľa
www.bnpparibascardif.sk
„ Klient berie na vedomie, že poistiteľ ako prevádzkovateľ je podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve oprávnený spracovávať osobné údaje
dotknutých osôb aj bez ich súhlasu za účelom a v rozsahu stanovenom týmto zákonom. V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov je
poistiteľ oprávnený vznik poistenia odmietnuť. Oprávnenie platí po celú dobu stanovenú zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a vzťahuje sa i
na tretiu osobu, na ktorú podľa osobitných predpisov prešli práva a povinnosti poistiteľa z poistného vzťahu. Klient podpisom Zmluvy zároveň
potvrdzuje, že mu boli v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov prostredníctvom poistných podmienok poskytnuté
všetky informácie vo vzťahu k jeho osobným údajom a že bol poučený o svojich právach, ako aj o povinnostiach poistiteľa a Spoločnosti vo
vzťahu k poisteniu.
Svojím podpisom Klient zároveň potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka ako ako aj v zmysle
Opatrenia NBS č. 14/2015 z 20. októbra 2015, že sa oboznámil a súhlasí s RZoP a s aktuálnymi VPP, ktorými sa toto poistenie riadi a ktoré mi
boli pred podpisom tohto Pristúpenia k poisteniu poskytnuté a odovzdané. (RZoP a VPP sú uverejnené na internetovej stránke www.cfh.sk,
resp. www.bnpparibascardif.sk a dostupné v sídle poistiteľa).

Číslo Sprostredkovateľa:
Dátum:

Autorizačný kód:

Meno, priezvisko Klienta:
Podpis Klienta: ...................................................
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