Verejný prísľub podľa § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s., so sídlom: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2547/B (ďalej len ako
„Poisťovateľ“)
sa zaväzuje, že Poistenie schopnosti splácať úver
dojednané k úveru poskytnutému spoločnosťou: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11,
010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka
č. 148/L* (ďalej len ako „Banka“)
zostáva v platnosti v prípade, ak Banka na základe žiadosti Poisteného odsúhlasila odklad splácania
úveru podľa § 30b zákona č. 75/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID – 19 a nezaniká uplynutím šesť mesačnej lehoty.
Poisteným sa rozumie klient, ktorý uzavrel s Bankou Zmluvu o úvere, súhlasil s poistením a pristúpil
k poisteniu podľa poistnej zmluvy a ktorý spĺňa podmienky pre vznik poistenia podľa uzatvorenej
poistnej zmluvy. Ak s pokračovaním poistenia Poistený nesúhlasí a bude o tom informovať
Poisťovateľa, poistenie bude ukončené po uplynutí 6 mesiacov, počas ktorých bolo splácanie splátok
úveru odložené.
Počas doby povoleného odkladu splácania splátok sa pre účely poistného plnenia v prípade poistnej
udalosti v súvislosti s pracovnou neschopnosťou poisteného alebo stratou zamestnania poisteného
za aktuálnu splátku úveru považuje splátka vo výške poslednej splátky úveru pred povolením
odkladu splácania splátok úveru.
Verejný prísľub je platný odo dňa 9.4.2020. Poisťovateľ je ním viazaný. Tento verejný prísľub je určený
vopred neobmedzenému počtu osôb, pričom nárok na poskytnutie plnenia za podmienok uvedených
v tomto verejnom prísľube má každá osoba, ktorá ich spĺňa.
Poisťovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odvolať alebo zmeniť tento verejný prísľub. Zmenou alebo
odvolaním tohto verejného prísľubu nebudú dotknuté nároky vyplývajúce z tohto verejného prísľubu,
ktoré vznikli počas jeho platnosti.
V Bratislave 09.04.2020

RNDr. Ivan Brozmann
člen predstavenstva
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.

Ing. Peter Bindzár
člen predstavenstva
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.

* Platí aj pre klientov Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava,
IČO: 17 321 123, ktorej právnym nástupcom sa stala Prima banka Slovensko, a.s.

