POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s.
se sídlem: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku č.p. 1329/5
IČ: 250 80 954
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327
jednající Ing. Zdeňkem Jarošem, předsedou představenstva
(dále jen „Pojistitel“) na straně jedné
a
Citibank Europe plc
společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko,
registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní
činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka
se sídlem: Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40
IČ: 281 98 131
DIČ: CZ 281 98 131
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 59288
Zastoupená panem Rizwanem S. Qazi a Ladislavem Kročákem, oběma na základě plné moci
(dále jen „Pojistník“) na straně druhé
Smluvní strany se dohodly na následujícím:

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
k Rámcové pojistné smlouvě č. CIFUG 1/2007
I.
1. Smluvní strany tímto činí nesporným, že dne 13. 4. 2007 mezi sebou uzavřely Rámcovou
pojistnou smlouvu č. CIFUG 1/2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2009 (dále jen „Rámcová
smlouva“).
2. Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly, že Rámcová smlouva se mění tak, jak je
uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.
II.
1. Stávající znění Článku 2 „Výklad pojmů“, odst. 2.8 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje
tímto novým zněním, jak následuje:
.8
Oprávněná osoba – pojištěný, kterému v případě pojistné události zneužití karty
v důsledku její ztráty nebo odcizení, zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení
za použití PIN kódu, ztráty nebo odcizení klíčů nebo ztráty nebo odcizení dokladů
vznikne právo na pojistné plnění.
2. Stávající znění Článku 2 „Výklad pojmů“, odst. 2.9 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje
tímto novým zněním, jak následuje:
2.9
Pojištění škodové - pojištění pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty nebo
odcizení, pojištění pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení
s použitím PIN kódu, pojištění pro případ ztráty nebo odcizení klíčů, pokud k ni dojde
současně se ztrátou nebo odcizením karty, pojištění pro případ ztráty nebo odcizení
dokladů, pokud k ní dojde současně se ztrátou nebo odcizením karty.
3. Stávající znění Článku 2 „Výklad pojmů“, odst. 2.10 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje
tímto novým zněním, jak následuje:
.10
Pojistné nebezpečí – zneužití karty v důsledku ztráty nebo odcizení karty včetně
zneužití karty při použití PIN kódu, ztráta nebo odcizení klíčů a/nebo dokladů.
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Do Článku 2 „Výklad pojmů“ Rámcové smlouvy se doplňují odst. č. 2.19 až 2.21
následujícího znění:

.19
.20
.21

Doklady – občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, řidičský průkaz a
osvědčení o technickém průkazu (ne však technický průkaz samotný).
Klíče – klíče (a obecně jakýkoliv předmět nebo zařízení sloužící k uzamykání a
odemykání dveří) od bytu/domu bydliště pojištěného a k vozidlu, které pojištěný
vlastní nebo užívá na základě právního vztahu.
PIN kód - unikátní čtyřciferný autorizační kód pro platby kartou na POS terminálech a
výběry hotovosti z bankomatů.
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Stávající znění Článku 4 „Soubory pojištění“, odst. 4.1 Rámcové smlouvy se ruší a
nahrazuje tímto novým zněním, jak následuje:
.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka v rozsahu souboru „pojištění
karty“, který zahrnuje tento typ pojištění:
„Pojištění zneužití 50“:
- pojištění pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení
- pojištění pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení s použitím PIN kódu
- pojištění pro případ ztráty nebo odcizení klíčů, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo
odcizením karty
- pojištění pro případ ztráty nebo odcizení dokladů, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo
odcizením karty
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Stávající znění Článku 8 „Podmínky pro likvidaci pojistné události“, odst. 8.1 Rámcové
smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním, jak následuje:
V případě pojistné události je pojistník povinen předat pojistiteli údaje pouze o pojištěném, u
něhož nastala pojistná událost.
Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, je povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného
odkladu tyto prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění:
 vyplnění formulář pojistitele Oznámení pojistné události,
 kopii dokladu od Policie ČR o oznámení o odcizení karty, příp. klíčů a/nebo
dokladů, nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení
v případě ztráty nebo odcizení a následného zneužití karty, příp. klíčů a/nebo
dokladů
 kopii výpisu z účtu karty s vyznačením neoprávněných transakcí
 kopie dokladů, které prokazují skutečnou výši nákladů vzniklých v souvislosti
s pojistnou událostí, zejména se jedná o účty za výměnu zámků, prokázání výše
nákladů na pořízení nových dokladů apod.
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Do Článku 8 „Podmínky pro likvidaci pojistné události“ Rámcové smlouvy se vkládá nový
odstavec č. 8.5 následujícího znění:
Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli doklady v českém jazyce. Pokud budou doklady v cizím
jazyce, je pojištěný povinen doložit překlad takového dokladu do českého jazyka a pojistitel je
oprávněn si v tomto případě vyžádat i úřední ověřený překlad do českého jazyka.
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Stávající odst. 9.2 a 9.3 Článku 9 „Pojistné události a pojistné plnění“ se ruší a nahrazují
těmito novými odstavci č. 9.2 až 9.5 následujícího znění:
.2 Pojištění pro případ zneužití karty
Pojistnou událostí je zneužití karty pojištěného v důsledku její ztráty nebo odcizení.
Plnění v případě pojistné události zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení:
Nárok na plnění v případě pojistné události zneužití karty vznikne, došlo-li ke zneužití karty
v době maximálně 72 hodin před telefonickým nahlášením klienta pojistníka ztráty/odcizení
karty a požádáním klienta o zablokování karty až do okamžiku, kdy pojistník přebírá
zodpovědnost za případné zneužití karty. Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně ve výši
4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) včetně poplatků za blokaci karty za jednu
zneužitou kartu, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce (tzn. maximální plnění
pojistitele v jednom kalendářním roce může činit 12.000,- Kč).
.3 Pojištění pro případ zneužití karty s použitím PIN kódu
Pojistnou událostí je zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení s použitím PIN kódu.
Plnění v případě pojistné události zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení s použitím
PIN kódu:
Nárok na plnění v případě pojistné události zneužití karty s použitím PIN kódu vznikne, došlo-li
ke zneužití karty v době maximálně 72 hodin před telefonickým nahlášením klienta pojistníka
ztráty/odcizení karty a požádáním klienta o zablokování karty až do okamžiku, kdy pojistník
přebírá zodpovědnost za případné zneužití karty. Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně

ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) včetně poplatků za blokaci karty za
jednu zneužitou kartu, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce (tzn. maximální
plnění pojistitele v jednom kalendářním roce může činit 150.000,- Kč).
.4 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení klíčů
Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení klíčů, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo
odcizením karty.
Plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení klíčů:
Nárok na plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení klíčů vznikne, došlo-li ke
ztrátě nebo odcizení klíčů pojištěného současně se ztrátou nebo odcizením karty. Pojistné
plnění spojené s finanční ztrátou pojištěného v důsledku ztráty nebo odcizení klíčů bude
poskytnuto maximálně do výše 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) na jednu pojistnou
událost, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce (tzn. maximální plnění pojistitele
v jednom kalendářním roce může činit maximálně 9.000,- Kč).
.5 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení dokladů
Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení dokladů pojištěného, pokud k ní dojde současně se
ztrátou nebo odcizením karty.
Plnění v případě pojistné událostí ztráty nebo odcizení dokladů:
Nárok na plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů vznikne, došlo-li ke
ztrátě nebo odcizení dokladů pojištěného současně se ztrátou nebo odcizením karty. Pojistné
plnění spojené s finanční ztrátou pojištěného v důsledku ztráty nebo odcizení dokladů bude
poskytnuto maximálně do výše 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) na jednu pojistnou
událost, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce (tzn. maximální plnění pojistitele
v jednom kalendářním roce může činit maximálně 9.000,- Kč).
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Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2005, které tvoří stávající
Přílohu č. I Rámcové smlouvy, se nahrazují Všeobecnými pojistnými podmínkami pro soukromé
neživotní pojištění č. 3/2009, které tvoří Přílohu tohoto Dodatku a nově také Přílohu č. I Rámcové
smlouvy. Rámcová smlouva se analogicky mění tak, že Všeobecné pojistné podmínky pro
soukromé neživotní pojištění č. 3/2005 a veškeré odkazy na ně se ruší a nahrazují se
Všeobecnými pojistnými podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009.
III.
1. Tento Dodatek je uzavřen ve dvou stejnopisech v jazyce českém, každý s platností originálu,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
2. Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy zůstávají beze změny.
3. S účinností tohoto Dodatku se rozsah krytí „Pojištění zneužití 50“ a postup likvidace pojistných
událostí, jakož i veškeré další záležitosti týkající se pojištění dle Rámcové smlouvy tak, jak
jsou uvedeny v tomto Dodatku, vztahují i na pojištění vzniklá před účinností tohoto Dodatku a
veškerá pojištění budou posuzována dle podmínek uvedených v tomto Dodatku.
4. Pojistník je povinen informovat o změnách pojištěné, jejichž pojištění vzniklo před účinností
tohoto Dodatku a seznámit je s novými podmínkami „Pojištění zneužití 50“, a to nejpozději do
1 měsíce od účinnosti tohoto Dodatku. Změna rozsahu krytí nepůsobí změnu výše pojistného
tak, jak je uvedena v Rámcové smlouvě a výše pojistného tak zůstává nezměněna.
5. Pojistník je povinen marketingové materiály týkající se pojištění dle Rámcové smlouvy a
materiály týkající se komunikace změn uvedených v tomto Dodatku pojištěným, jakož i
materiály, které se odvolávají na pojistitele, předem odsouhlasit s pojistitelem.
6. Smluvní strany se dohodly, že změny Rámcové smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku,
nabývají platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 11. 2009.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek přečetly a že je projevem jejich pravé,
svobodné, úplné a omylu prosté vůle, že nebyl uzavřen v tísni, ani za nenápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. I. Rámcové smlouvy – Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č.
3/2009
V Praze dne …………2009

za Citibank Europe plc

Za POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s.

.........................................................
Rizwan S. Qazi
na základě plné moci

.........................................................
Ing. Zdeněk Jaroš
předseda představenstva

…………………..
Ladislav Kročák
na základě plné moci

