
Dodatek č. 1 k Rámcové pojistné smlouvě č. KK 1/2011
(dále jen „Dodatek“)

3. Do Článku 4 „Soubor pojištění“, odst. 4.1 Rámcové smlouvy se přidá-
vají nové body č. j) – l) následujícího znění:

„j) pojištění pro případ ztráty nebo odcizení přehrávače, dojde-li k nim 
současně se ztrátou nebo odcizením karty;

k) pojištění pro případ ztráty nebo odcizení brýlí, dojde-li k nim sou-
časně se ztrátou nebo odcizením karty;

l) „pojištění pro případ ztráty nebo odcizení fotoaparátu, dojde-li k nim 
současně se ztrátou nebo odcizením karty.“

4. Článek 5 „Podmínky pro pojištění, vznik pojištění“, odst. 5.1 Rámcové 
smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním tak, jak následuje:

„5.1 K pojištění v rozsahu souboru „Pojištění Vaší karty a osobních věcí“ 
může přistoupit klient pojistníka, s jeho souhlasem, při splnění níže 
uvedených podmínek:

• klient je držitelem karty pojistníka;
• karta, jejímž je klient držitelem, nebyla do dne přistoupení, včetně dne 

přistoupení, trvale blokovaná (trvale dojde k odmítnutí čerpat peněžní 
prostředky z úvěrového rámce) na žádost klienta, nebo z podnětu 
pojistníka z důvodu bezpečnosti nebo z důvodu zvýšení rizika schop-
nosti klienta splácet úvěr podle obchodních podmínek pojistníka; to 
neplatí v případě blokace z důvodu ztráty, krádeže nebo zničení karty, 
požadované klientem spolu s požadavkem vydání nové karty;

• klient prohlásí ústně prostřednictvím telefonického hovoru, že se 
seznámil s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami, 
a že souhlasí s jejich obsahem a souhlasí s pojištěním a potvrdí, že 
splňuje podmínky pro vznik pojištění;

• klient je k datu ústního přistoupení prostřednictvím telefonického 
hovoru mladší 70 let.“

5. Článek 6 „Pojistné období, počátek a konec pojištění“, odst. 6.2 Rám-
cové smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním tak, jak následuje:

„6.2 Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne sjednání pojištění 
prostřednictvím telefonického hovoru (přistoupení klienta k této 
smlouvě). V případě, že pojištění vznikne v souladu s čl. 5.1 této 
smlouvy v době, kdy je karta blokována klientem z důvodu ztráty, 
krádeže nebo zničení s požadavkem na vydání nové karty, počátek 
pojištění nastane 7 dní po sjednání pojištění, ne však dříve, než je 
nově vydaná karta převzata.“ 

6. Článek 8 „Podmínky pro likvidaci pojistné události“, odst. 8.1 Rámcové 
smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním tak, jak následuje:

„8.1 Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, je povinen poskytnout 
pojistiteli bez zbytečného odkladu tyto prvotní doklady nutné pro 
posouzení nároku na pojistné plnění:

• vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události,
• kopii dokladu od Policie ČR o oznámení o odcizení karty, příp. klíčů 

a/nebo dokladů a/nebo peněženky a/nebo tašky a/nebo přehrávače 
a/nebo brýlí a/nebo fotoaparátu a/nebo mobilního telefonu a jeho 
následného zneužití, nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány 
činnými v trestním řízení v případě ztráty nebo odcizení a násled-
ného zneužití karty, příp. klíčů a/nebo dokladů a/nebo peněženky,  
a/nebo tašky a/nebo přehrávače a/nebo brýlí a/nebo fotoaparátu nebo 
odcizení hotovosti při násilném přepadení nebo v důsledku nuceného 
výběru z bankomatu učiněného pod hrozbou fyzického násilí, pokud 
k odcizení dojde do 2 hodin od výběru z bankomatu a/nebo odcizení 
mobilního telefonu a jeho následného zneužití (v případě, že k pojistné 
události došlo v zahraničí, kopii dokladu o oznámení události úřed-
nímu místu k tomu určenému s překladem do českého jazyka);

• kopii výpisu z úvěrového účtu ke kartě 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, účet za 
novou peněženku, tašku, brýle, přehrávač, fotoaparát apod., 
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BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 
se sídlem: Praha 2, nové město, na Rybníčku č. p. 1329/5 
iČ: 25080954
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze,
sp. zn. B 4327 
jednající tomášem Kadlecem, předsedou představenstva 
a martinem Steinerem, členem představenstva
(dále jen „pojistitel“) na straně jedné

a

CETELEM ČR, a. s.
se sídlem: Praha 5, Karla engliše 5/3208, PSČ 15000
iČ: 25085689
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, 
sp. zn. B 4331 
jednající ing. Václavem Horákem, místopředsedou představenstva 
a ing. milanem Buškem, místopředsedou představenstva
(dále jen „pojistník“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

Dodatek č. 1 k Rámcové pojistné smlouvě č. KK 1/2011
(dále jen „Dodatek“)

i.
1. Smluvní strany činí nesporným, že dne 2. 1. 2011 mezi sebou uza-

vřely Rámcovou pojistnou smlouvu č. KK 1/2011 (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. Článek 2 „Výklad pojmů“, odstavce 2.9 a 2.10 Rámcové smlouvy se ruší 

a nahrazují novým zněním tak, jak následuje:
„2.9 Pojištění škodové – pojištění sjednané pro případ zneužití karty 

v důsledku jejího odcizení nebo ztráty včetně zneužití s použitím Pinu; 
pro případ ztráty nebo odcizení klíčů a/nebo dokladů a/nebo peněženky 
a/nebo tašky a/nebo přehrávače a/nebo fotoaparátu a/nebo brýlí; pro 
případ nuceného výběru z bankomatu učiněného pod hrozbou fyzic-
kého násilí anebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném 
přepadení, pokud k odcizení dojde při výběru z bankomatu nebo v době 
do 2 hodin od výběru z bankomatu a pro případ odcizení mobilního 
telefonu pojištěného a zneužití mobilního telefonu, dojde-li k odcizení 
společně s odcizením karty. Účelem škodového pojištění je náhrada 
finanční ztráty vzniklé v důsledku pojistné události.

2.10 Pojistné nebezpečí - ztráta nebo odcizení karty a zneužití karty, ztráta 
nebo odcizení klíčů a/nebo dokladů a/nebo peněženky a/nebo tašky  
a/nebo přehrávače a/nebo fotoaparátu a/nebo brýlí, odcizení hoto-
vosti, odcizení a zneužití mobilního telefonu.“

2. Do Článku 2 „Výklad pojmů“ Rámcové smlouvy se přidávají nové 
odstavce č. 2.26 – 2.29 následujícího znění:

„2.26 Brýle – dioptrické brýle ve vlastnictví pojištěného nebo jeho dětí. 
2.27 Fotoaparát – zařízení sloužící k pořizování fotografií (samostatné, 

nikoliv jako součást jiného přístroje jako např. mobilního telefonu, 
tabletu, netbooku apod.) ve výlučném vlastnictví pojištěného a pou-
žívaného pouze k soukromým účelům.

2.28 Přehrávač – přenosný multimediální přehrávač mP3, mP4, přehrávač 
typu walkman nebo discman ve výlučném vlastnictví pojištěného, 
včetně sluchátek, nikoliv však mobilní telefon nebo mobilní telefon 
kombinovaný s mP3/mP4.

2.29 Příslušenství - vybavení a doplňky fotoaparátu nebo přehrávače jako 
pouzdra, datové, propojovací nebo napájecí kabely, externí blesk, 
výměnné objektivy, filtry, stativy, paměťová média, očnice, korekce,  
externí disk, brašna, flash disk, datový přepínač, konektory, redukce, 
adaptéry, uSB zařízení, baterie, záložní zdroj napájení, reproduktory, 
jakož i jakékoli další příslušenství, které netvoří hlavní součást věci. 
na příslušenství se pojištění nevztahuje.“



• kopii formuláře sepsaného na Policii ČR v souvislosti s blokací odcize-
ného mobilního telefonu,

• kopii výpisu z telefonního účtu s vyznačením neoprávněných trans-
akcí,

• kopii záručního listu mobilního telefonu a kopii dokladu o koupi 
mobilního telefonu,

• doklad prokazující existenci nákladů vzniklých v souvislosti s blokací 
Sim karty a mobilního telefonu a s pořízením výpisu z telefonního 
účtu s vyznačením neoprávněných transakcí.“

7. Článek 9 „Pojistné události a pojistné plnění“, odst. 9.2 Rámcové 
smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním tak, jak následuje:

„9.2 Pojištění pro případ zneužití karty, včetně zneužití s použitím Pinu 
Pojistnou událostí je zneužití karty pojištěného, včetně zneužití s pou-
žitím Pinu. Plnění v případě pojistné události zneužití karty v důsledku 
jejího odcizení nebo ztráty: nárok na plnění v případě pojistné události 
zneužití karty vznikne, došlo-li ke zneužití karty v době maximálně 
120 hodin před telefonickým nahlášením klienta pojistníka ztráty/
odcizení karty a požádáním klienta o zablokování karty až do oka-
mžiku, kdy pojistník přebírá zodpovědnost za případné zneužití karty. 
Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně ve výši 4 000,- Kč, včetně 
poplatků spojených s blokací karty (slovy: čtyři tisíce korun českých) 
a v případě zneužití s použitím Pinu maximálně do výše 50 000,- Kč, 
včetně poplatků spojených s blokací karty (slovy: padesát tisíc korun 
českých) za jednu zneužitou kartu, a to maximálně třikrát v jednom 
kalendářním roce (tzn. maximální pojistné plnění pojistitele v jednom 
kalendářním roce může být 12 000,- Kč, resp. 150 000,- Kč v případě 
zneužití s použitím Pinu). Pojistník je oprávněnou osobou pro přijetí 
pojistného plnění z pojistné události dle tohoto odstavce.“

8. Článek 9 „Pojistné události a pojistné plnění“, odst. 9.3 Rámcové 
smlouvy se mění tak, že limit pojistného plnění na jednu pojistnou 
událost je nově 5.000,- Kč a celkový limit pojistného plnění za jeden 
kalendářní rok je nově 15.000,- Kč.

9. Článek 9 „Pojistné události a pojistné plnění“, odst. 9.5 Rámcové 
smlouvy se mění tak, že limit pojistného plnění na jednu pojistnou 
událost je nově 3.000,- Kč a celkový limit pojistného plnění za jeden 
kalendářní rok je nově 9.000,- Kč.

10. Do Článku 9 „Pojistné události a pojistné plnění“ Rámcové smlouvy 
se vkládají nové odstavce č. 9.9 – 9.11 následujícího znění, přičemž 
původní odstavec č. 9.9 nově nese označení 9.12:

„9.9 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení přehrávače, dojde-li k nim 
současně se ztrátou nebo odcizením karty 

 Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení přehrávače pojištěného, 
pokud k nim dojde současně se ztrátou nebo odcizením karty. Plnění 
v případě pojistné události ztráty nebo odcizení přehrávače: nárok 
na plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení přehrá-
vače vznikne, došlo-li ke ztrátě nebo odcizení přehrávače pojištěného 
současně se ztrátou nebo odcizením karty. Pojistné plnění spojené 
s finanční ztrátou pojištěného v důsledku ztráty nebo odcizení pře-
hrávače bude poskytnuto maximálně do výše 5 000,- Kč (slovy: pět 
tisíc korun českých) na jednu pojistnou událost, a to maximálně tři-
krát v jednom kalendářním roce (tzn. maximální pojistné plnění pojis-
titele v jednom kalendářním roce může být 15 000,- Kč).

9.10 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení brýlí, dojde-li k nim sou-
časně se ztrátou nebo odcizením karty 

 Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení brýlí pojištěného, pokud 
k nim dojde současně se ztrátou nebo odcizením karty. Plnění v pří-
padě pojistné události ztráty nebo odcizení brýlí: nárok na plnění 
v případě pojistné události ztráty nebo odcizení brýlí vznikne, došlo-li 
ke ztrátě nebo odcizení brýlí pojištěného současně se ztrátou nebo 
odcizením karty. Pojistné plnění spojené s finanční ztrátou pojiště-
ného v důsledku ztráty nebo odcizení brýlí bude poskytnuto maxi-
málně do výše 3 000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) na jednu 
pojistnou událost, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce 
(tzn. maximální pojistné plnění pojistitele v jednom kalendářním roce 
může být 9 000,- Kč).

9.11 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení fotoaparátu, dojde-li k nim 
současně se ztrátou nebo odcizením karty 

 Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení fotoaparátu pojištěného, 
pokud k nim dojde současně se ztrátou nebo odcizením karty. Plnění 
v případě pojistné události ztráty nebo odcizení fotoaparátu: nárok 
na plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení fotoapa-
rátu vznikne, došlo-li ke ztrátě nebo odcizení fotoaparátu pojištěného 

současně se ztrátou nebo odcizením karty. Pojistné plnění spojené 
s finanční ztrátou pojištěného v důsledku ztráty nebo odcizení foto-
aparátu bude poskytnuto maximálně do výše 5 000,- Kč (slovy: pět 
tisíc korun českých) na jednu pojistnou událost, a to maximálně tři-
krát v jednom kalendářním roce (tzn. maximální pojistné plnění pojis-
titele v jednom kalendářním roce může být 15 000,- Kč).“

11. Do Článku 9 „Pojistné události a pojistné plnění“, odstavce nově 
nesoucího označení 9.12 (původně 9.9) Rámcové smlouvy se přidává 
nový bod č. k) následujícího znění:

„k) pojistné události, ke kterým došlo před převzetím karty,“

12. Článek 15 „Závěrečná ustanovení“ odst. 15.2 Rámcové smlouvy se ruší 
a nahrazuje novým zněním tak, jak následuje:

„15.2 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění  
č. 3/2009 se v rozsahu Článků 1 - 2, 4 – 15, včetně výluk, použijí  
i pro pojištění pro případ ztráty nebo odcizení tašky, brýlí, přehrávače, 
fotoaparátu, a to i pokud jsou tyto věci výslovně ve Všeobecných 
pojistných podmínkách jmenovány.“

iii.
1. tento Dodatek je uzavřen ve třech (3) stejnopisech v jazyce českém, 

každý s platností originálu, z nichž pojistník obdrží po dvou (2) stej-
nopisech a pojistitel po jednom (1) stejnopisu.

2. tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem  
1. 8. 2013. Změny provedené tímto Dodatkem, vyjma změn  
Článků 5 a 6 Rámcové smlouvy, se vztahují i na pojištění vzniklá 
před datem účinnosti tohoto Dodatku. Pojistník je povinen o změ-
nách Rámcové smlouvy informovat všechny pojištěné dle Rámcové 
smlouvy v rámci svých internetových stránek.

3. Pojistník se zavazuje informační materiály týkající se změny pojištění 
předem odsouhlasit s pojistitelem.

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že je pro-
jevem jejich pravé, svobodné, úplné a omylu prosté vůle, že nebyl 
uzavřen v tísni, ani za nenápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 
čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 7. 2013
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Za CETELEM ČR, a. s.

.........................................................
Ing. Václav HORÁK

místopředseda představenstva

 
.........................................................

Ing. Milan BUŠEK
místopředseda představenstva

Za BNP Paribas Cardif Pojišťovnu, a. s.

.........................................................
Tomáš Kadlec

předseda představenstva

.........................................................
Martin Steiner

člen představenstva


