
                                                                                                   
 

Základná informácia 
o poistení zakúpeného tovaru pre držiteľov kreditných kariet 

(ďalej len „informácia“) 
 

Táto informácia vychádza z Rámcovej poistnej zmluvy Poistenie zakúpeného tovaru pre držiteľov kreditných kariet č. SLS9612 
(ďalej tiež "poistná zmluva"), uzavretej medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. (poistník) a Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. (poistiteľ) a 
z platných Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zakúpeného tovaru - SLSP (ďalej tiež „Všeobecné poistné podmienky“), 
ktoré sú Vám odovzdané spolu s touto informáciou. 
 
Podmienky pre vznik poistenia 
Poistenie zakúpeného tovaru pre držiteľov kreditných kariet (ďalej aj „poistenie“) vzniká iba pre takú fyzickú osobu, ktorá je držiteľom 
platnej a aktivovanej kreditnej karty vydanej poistníkom. Poistenie vzniká iba pre držiteľov nasledujúcich typov kreditných kariet 
vydaných poistníkom: 

a) Kreditná karta VISA Classic, prefix 421660, 426127 
b) Kreditná karta VISA Gold, prefix 421661, 426128 

 
Rozsah poistenia 
Poistenie zakúpeného tovaru pre držiteľov kreditných kariet zahŕňa spoločne tieto poistné riziká: 

a) Náhodné poškodenie tovaru - finančná strata poisteného v dôsledku náhodného poškodenia tovaru, v zmysle 
Všeobecných poistných podmienok, ku ktorému došlo v priebehu 10 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia tovaru počas 
trvania poistenia. 

b) Krádež tovaru - krádež tovaru v zmysle Všeobecných poistných podmienok (vlámanie, lúpež), ku ktorej došlo v priebehu 
10 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia tovaru počas trvania poistenia. 

Poistenie sa vzťahuje iba na taký tovar, ktorý bol poisteným zakúpený v obchode definovanom vo Všeobecných poistných 
podmienkach (najmä nie v katalógovom obchode, obchode s použitým tovarom, tržnici alebo akejkoľvek nestálej obchodnej 
prevádzkarni) a zároveň ktorého kúpna cena, alebo jej časť účtovaná predajcom tovaru, bola uhradená kreditnou kartou (uvedenou 
v časti „Podmienky pre vznik poistenia“ tejto informácie). 
Poistenie sa zároveň nevzťahuje na nasledovné druhy tovaru: 

 živé zvieratá, rastliny 

 cenné papiere, peniaze v hotovosti, cestovné šeky, cestovné lístky, vstupenky a pod. 

 umelecké diela, starožitnosti, šperky a drahé kamene, hodinky, ručne vyrobené výrobky 

 vzorky výrobkov, reklamné predmety, výrobky vyrobené na objednávku 

 potraviny, nápoje, tabakové výrobky 

 kozmetické výrobky 

 pohonné hmoty, stavebniny 

 lieky, zdravotnícky materiál, optické pomôcky, lekárske prístroje a zariadenia 

 motorové vozidlá, lode, lietadlá, vrátane ich príslušenstva, vybavenia a súčiastok nevyhnutných na ich použitie a obsluhu 

 mobilné telefóny, 

 ktorého kúpna cena je nižšia ako 20 € vrátane DPH, alebo vyššia ako 2 500 € vrátane DPH. 
 
Začiatok a koniec poistenia 
Pokiaľ bola kreditná karta aktivovaná poisteným po 30.6.2012, tak poistenie vo vzťahu ku konkrétnej kreditnej karte začína nultou 
hodinou dňa bezprostredne nasledujúceho po dni aktivovania kreditnej karty poisteným. Pokiaľ bola kreditná karta poisteným 
aktivovaná už pred dňom 1.7.2012, potom poistenie vo vzťahu ku konkrétnej kreditnej karte začína nultou hodinou dňa 1.7.2012. 
Koniec poistenia vo vzťahu ku konkrétnej kreditnej karte sa stanoví na 24. hodinu dňa, v ktorom došlo k zániku zmluvného vzťahu 
medzi držiteľom kreditnej karty a poistníkom v rámci príslušnej zmluvy o  kreditnej karte, pokiaľ nie je stanovené v Článku 12 
Všeobecných poistných podmienok inak. 
 
Poistné 
Poistné za každé jednotlivé poistenie vo vzťahu ku konkrétnej kreditnej karte (aktivovanej a platnej) hradí poistník v závislosti od 
typu kreditnej karty, a to vždy najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca. V prípade, že poistník nezaplatí poistné alebo jeho 
akúkoľvek časť za príslušné poistné obdobie, poistenie zanikne podľa § 801 Občianskeho zákonníka. 
 
Poistné plnenie 
Poistenie náhodného poškodenia tovaru 

a) Ak je možné poškodený tovar podľa písomného stanoviska servisného miesta opraviť, tak sa výška poistného plnenia 
rovná skutočne vynaloženým nákladom na opravu tovaru, maximálne však do výšky poistnej sumy dojednanej v poistnej 
zmluve za jednu poistnú udalosť, pričom výška poistného plnenia nepresiahne kúpnu cenu tovaru, ktorý bol opravovaný. 



 

b) V prípade, že oprava poškodeného tovaru, na základe písomného stanoviska servisného miesta, nie je možná alebo 
efektívna (napríklad z dôvodu úplného zničenia tovaru alebo ak by predpokladaná výška nákladov na opravu tovaru 
prevyšovala kúpnu cenu tovaru), poistiteľ poskytne poistné plnenie vo výške kúpnej ceny tovaru, ktorý nie je možné 
opraviť, maximálne však do výšky poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. 

c) Poistiteľ poskytne poistné plnenie z poistenia maximálne za tri poistné udalosti, ktoré nastanú počas jedného roka trvania 
poistenia, pričom poistné plnenie vo vzťahu k jednému a tomu istému tovaru poskytne maximálne za jednu poistnú udalosť 
počas poistnej doby. 

d) Na poisteného sa nevzťahuje žiadna spoluúčasť. 
Poistenie pre prípad krádeže tovaru 
Poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie vo výške kúpnej ceny tovaru, ktorý bol ukradnutý, maximálne však do výšky poistnej 
sumy dojednanej v poistnej zmluve. Na poisteného sa nevzťahuje žiadna spoluúčasť. 
 
Maximálna výška poistnej sumy je v poistnej zmluve dojednaná nasledovne: 

 1 000 € v prípade poistenia kreditných kariet VISA Classic, za jednu poistnú udalosť 

 2 500 € v prípade poistenia kreditných kariet VISA Gold, za jednu poistnú udalosť 
 
V prípade, že poistná udalosť nastala v súvislosti s tovarom, ktorého kúpna cena nebola uhradená kreditnou kartou v plnej výške, 
poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie znížené v pomere časti kúpnej ceny tovaru uhradenej kreditnou kartou k celkovej 
kúpnej cene tovaru. 
 
Hlásenie poistnej udalosti 
Poistený, ktorému nastala poistná udalosť, je povinný túto nahlásiť poistiteľovi na telefónne číslo +421 2 5824 0082 a postupovať 
ďalej podľa jeho pokynov, najmä poskytnúť poistiteľovi bez zbytočného odkladu úplne vyplnený formulár „Oznámenie poistnej 
udalosti“ a ďalšie požadované doklady a dodržať postup a podmienky stanovené v Článku 15 Všeobecných poistných podmienok. 
Všetky požadované doklady zasiela poistený na adresu poistiteľa uvedenú v časti „Kontaktné údaje poistiteľa“ tejto informácie. 
 
Sťažnosti a žiadosti 
V prípade akejkoľvek sťažnosti alebo požiadavky v súvislosti s poistením, túto je potrebné písomne zaslať na adresu poistiteľa, 
uvedenú v časti „Kontaktné údaje poistiteľa“ tejto informácie. Odpoveď resp. informáciu o ďalšom postupe Vám poistiteľ písomne 
oznámi najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
 
Kontaktné údaje poistiteľa:  
Obchodné meno:  Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 
Adresa sídla:        BBC V, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
Kontakty:             tel.: 02/ 5824 0011; fax: 02/ 5824 0019; 
 
Upozornenie pre poisteného: 
Táto informácia neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám vyplývajú z uzatvoreného poistenia zakúpeného tovaru pre 
držiteľov kreditných kariet. Podrobnosti, ako aj ďalšie podmienky poistenia sú uvedené v Rámcovej poistnej zmluve Poistenie 
zakúpeného tovaru pre držiteľov kreditných kariet č. SLS9612 (k dispozícii na internetových stránkach a v priestoroch spoločnosti 
Slovenská sporiteľňa, a.s.) a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zakúpeného tovaru - SLSP, ktoré sú Vám 
odovzdané spolu s touto informáciou. 


