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DODATOK Č. 3 
K RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVE PRE POISTENIE TOVARU - ELEKTROSPED 
(ĎALEJ „DODATOK“)
Č. ESD9518
Dodatok uzatvárajú spoločnosti:

ELEKTROSPED, a. s.
so sídlom:  Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava,
IČO:  35 765 038
IČD: SK2020244050
DIČ:  2020244050
zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 

odd. Sa, vložka č. 2102/B
zastúpená: Ing. Daniel Večeřa, predseda predstavenstva
 Vladimír Sušil, člen predstavenstva
ďalej len „poistník“
na strane jednej 

a
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
so sídlom:  Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
IČO: 36 53 49 78
IČD: SK2021475885
zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 

v odd. Sa, vložka č. 2547/B
zastúpená: RNDr. Ivan Brozmann, člen predstavenstva
 Ing. Peter Bindzár, člen predstavenstva
ďalej len „poisťovateľ“
na strane druhej
(poistník a poisťovateľ ďalej tiež „zmluvné strany“ alebo „zmluvná 
strana“)
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I.

Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na zmene a dop-
lnení Rámcovej poistnej zmluvy pre poistenie tovaru – Elekt-
rosped č. ESD9518 zo dňa 31.5.2018 v znení Dodatku č. 1 zo 
dňa 1.1.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 1.3.2019 (ďalej len „zmlu-
va“), a to nasledovne:

II.

1.  V článku 3 v bode 3.1  sa nahrádza text uvedený 
v písmenách a) a b), nasledovne: 

  „a)  Poistenie náhodného poškodenia a kráde-
že tovaru - poistenie pre prípad náhodného po-
škodenia, zničenia alebo krádeže tovaru, na ktoré 
sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre 
poistenia náhodného poškodenia a krádeže to-
varu - ELEKTROSPED.“

2.  V článku 3 v bode 3.1 sa pôvodný bod c) označuje 
ako bod b).

3.  Článok 3, bod 3.2 sa dopĺňa druhá a tretia veta na-
sledovne:

  „Obchod je obchodná sieť predajní prevádzkovaná 
poistníkom alebo jeho obchodným zástupcom zabez-
pečujúca maloobchodný predaj tovaru. Internetový 
obchod je internetový server pre predaj tovaru pro-
stredníctvom internetu prevádzkovaný poistníkom.“

4.  Článok 5. bod 5.2 sa nahrádza novým znením na-
sledovne: 

  „5.2 Poistenie náhodného poškodenia a krádeže 
tovaru

  Sadzby jednorazového poistného uvedené v tabuľ-
ke sú stanovené ako % z kúpnej ceny tovaru, a to 
v závislosti od druhu a kúpnej ceny tovaru a poistnej 
doby. 

Mobilné telefóny & Tablety
(Cena zariadenia pred  
zľavou)

Variant  
12 M

Variant  
24 M

Spoluúčasť 

70 - 159 EUR 28 % 36 % 20 EUR

160 - 279 EUR 26 % 33 % 30 EUR

280 - 399 EUR 23 % 30 % 40 EUR

400 - 679 EUR 23 % 30 % 60 EUR

680 - 3 200 EUR 23 % 30 % 80 EUR

Ostatné mobilné 
 zariadenia

Variant  
12 M

Variant  
24 M

Spoluúčasť 

70 - 3 200 EUR 14 % 22 % 40 EUR 

5.  V článku 6 sa nahrádza text uvedený v bodoch 6.1 
a 6.2 textom nového bodu 6.1, ktorý znie nasledov-
ne: 

  „6.1 Poistnou udalosťou v prípade poistenia náhod-
ného poškodenia a krádeže tovaru je náhodné po-
škodenie, náhodné zničenie alebo krádež tovaru, 
ku ktorej dôjde spôsobom a za podmienok uvede-
ných vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie náhodného poškodenia a krádeže tovaru 
– ELEKTROSPED.“

6.  V článku 6 sa pôvodný bod 6.3 označuje ako bod 
6.2.

7. Prílohy zmluvy sa menia nasledovne:
 •  Príloha č. 1 a) Všeobecné poistené podmienky 

pre poistenie náhodného poškodenia a krádeže 
tovaru – ELEKTROSPED účinné od 1.3.2019 sa 
rušia nahrádzajú novou prílohou s rovnomenným 
názvom, účinnou od 1.6.2020.

 •  Príloha č. 2 a) Certifikát – potvrdenie o uzavretí 
poistenia (náhodné poškodenie a krádež) – vzor, 
účinná od 1.3.2019 sa ruší a nahrádza novými 
prílohami č. 2 aa) Certifikát o poistení náhodné-
ho poškodenia a krádeže tovaru a č. 2ab) Certifi-
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kát o poistení náhodného poškodenia a krádeže 
tovaru (internetový predaj). Nové prílohy sú účin-
né od 1.6.2020.

 •  Príloha č. 3 a) Zoznam poistiteľného tovaru – 
poistenie náhodného poškodenia a krádeže to-
varu účinná od 1.1.2019 sa ruší a nahrádza no-
vou prílohou s rovnomenným názvom, účinnou 
od 1.6.2020.

III.

1.  Ostatné  ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom 
dotknuté. 

2.  Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu 
zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.

3.  Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnocen-
ných rovnopisoch, z ktorých po podpise oprávnený-
mi zástupcami zmluvných strán obdrží každá zmluv-
ná strana jeden rovnopis. 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok nepod-
pisujú v tiesni ani za jednostranne výhodných alebo 

nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zmluvnú 
stranu. 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s ob-
sahom dodatku, ktorý vyjadruje ich slobodnú a váž-
nu vôľu a svoj súhlas s obsahom dodatku potvrdzu-
jú podpismi osôb oprávnených za zmluvné strany 
v tejto veci konať. 

6.  Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 
1.6.2020.

PRÍLOHY:

 •  Príloha č. 1 a) Všeobecné poistené podmienky 
pre poistenie náhodného poškodenia a krádeže 
tovaru – ELEKTROSPED

 •  Príloha č. 2 aa) Certifi kát o poistení náhodného 
poškodenia a krádeže tovaru

 •  Príloha č. 2 ab) Certifi kát o poistení náhodného 
poškodenia a krádeže tovaru (internetový predaj)

 •  Príloha č. 3 a) Zoznam poistiteľného tovaru – pois-
tenie náhodného poškodenia a krádeže tovaru

  V Bratislave, dňa 29.5.2020 V Bratislave, dňa 29.5.2020
  ELEKTROSPED, a. s. BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

  ................................................................. .............................................................
   Ing. Daniel Večeřa  RNDr. Ivan Brozmann

  ................................................................. ..............................................................
   Vladimír Sušil   Ing. Peter Bindzár
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