204/14/Mi

Poistenie asistenčných služieb

Dodatok č.1 k

Rámcovej skupinovej poistnej zmluve č. 301R061310
204/14/Mi

Poistiteľ :

EUROP ASSISTANCE S.A.
So sídlom 1, promenade de la Bonnette, 922 30 Gennevilliers, Francúzsko, spoločnosť registrovaná
v Parížskom registri firiem pod ref.číslom B 403 147 903 prostredníctvom Europ Assistance S.A. Irish
Branch so sídlom v 13-17 Dawson Street, Dublin 2, Írsko, vedená v Registri firiem Írskej vlády pod ref.
číslom 907 089, dohľad nad činnosťou poistiteľa vykonáva Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles (ACAM), 61 rue Taitbout, 75436 Paris 09, Francúzsko

Zastúpená:

Markem Butlorem
zastúpená

Poisťovacím agentom:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Zastúpená:

Europ Assistance s.r.o.
so sídlom Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C,
vložka číslo 87094, IČ: 25287851
UniCreditBank Slovakia
1197787007/1111
SK62 1111 0000 0011 9778 7007
UNCRSKBX
Ing. Vladimírom Fuchsom, konateľom a zodpovedným zástupcom

(ďalej len „poistiteľ“)
a

Poistník:

Bankové spojenie I.:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Zastúpená:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35 815 256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK7020000372
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
Odd. Sa, vložka č. 2749/B
VÚB, a.s.
31100012/0200
SUBASKBX
SK85 0200 0000 0000 3110 0012
Tatra banka a.s.
2647000019/1100
TATR SKBX
SK55 1100 0000 0026 4700 0019
JUDr. Monika Benická, strategický nákupca – senior
Mgr. Adriana Khandlová, poverená riadením sekcie obstarávania

(ďalej tiež ako „SPP“ alebo „poistník“)
(spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Rámcovej skupinovej poistnej zmluve - Poistenie asistenčných
služieb zo dňa 11.12.2013 (ďalej len „poistná zmluva“)
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V článku 2 Predmet poistenia sa v bode 1 dopĺňajú nové služby nasledovne:
e)
f)
g)
h)
i)

Lekárske konzultácie
Informačné služby a Predcestovná asistencia
Second opinion
Vzdialená pomoc pre IT a technologické zariadenie
Obnova dát

V článku 3 Poistná udalosť a poistné plnenie sa dopĺňajú nové body 3 a 4, ktoré znejú nasledovne:
3. Poistnou udalosťou z titulu Zdravotného poistenia asistenčných služieb sa rozumie potreba poisteného alebo
oprávnenej osoby čerpať asistenčné služby uvedené v článku 2 bod 1 písm. e), f), g), ku ktorej dôjde v dôsledku:
a) zdravotných ťažkostí poisteného alebo oprávnenej osoby, ktoré vyžadujú čerpanie služieb Lekár na telefóne;
b) potreby informácií týkajúcich sa zdravotnej problematiky v prípade cestovania do zahraničia;
c) úrazu alebo choroby poisteného alebo oprávnenej osoby, a ktoré vyžadujú čerpanie služieb Second Opinion
v zmysle Poistných podmienok pre zdravotnú asistenciu, ktoré tvoria prílohu č. 3 poistnej zmluvy.
4. Poistnou udalosťou z titulu IT asistencie sa rozumie potreba poisteného alebo oprávnenej osoby čerpať
asistenčné služby uvedené v článku 2 bod 1 písm. h), i), ku ktorej dôjde v dôsledku:
a)
b)

potreby pomoci odborníka s riešením situácie s IT, alebo technologickým zariadením;
fyzického či softwarového poškodenia pevného alebo prenosného disku, ktoré spôsobilo čiastočnú alebo
celkovú stratu údajov;
v zmysle Poistných podmienok pre IT asistenciu, ktoré tvoria prílohu č.4 poistnej zmluvy.

Doterajšie body 3 – 7 sa označujú ako body 5 – 9.
V článku 4 Výška poistného plnenia sa bod 1 mení a dopĺňa o nové písm. d) nasledovne:
d)
Služba

Limit plnenia

Lekár na telefóne

Konzultácie po telefóne s lekárom

Informačné služby a Predcestovná asistencia

Konzultácie po telefóne so zástupcom asistenčnej centrály

Second opinion

250€ / 1x ročne

Vzdialená pomoc pre IT alebo technologické
zariadenie

Hodinová konzultácia s odborníkom po telefóne

Obnova dát

350€ / na 1 udalosť

Súčasťou poistnej zmluvy sa stávajú nové prílohy:
a)
b)

Poistné podmienky pre zdravotnú asistenciu ako príloha č. 3
Poistné podmienky pre IT asistenciu ako príloha č. 4.

1.

Tento dodatok sa pre potreby zmluvných strán vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý právnu silu
originálu, po dvoch vyhotoveniach pre poistiteľa a v dvoch vyhotoveniach pre poistníka.

2.

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej komunikácii slobodne,
určite a zrozumiteľne a nebola uzatvorená v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok.

3. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené v platnosti.
4.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku ako jeho Príloha č. 1 a č. 2 sú Prílohy č. 3 a č. 4 k poistnej zmluve:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:

Poistné podmienky pre zdravotnú asistenciu PP-SPPAS-1311
Poistné podmienky pre IT asistenciu PP-SPPAS-1405.
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V Bratislave, dňa _____________ 2014

Za Poistiteľa

Za Poistníka

______________________________
Mark Butler

______________________________
JUDr. Monika Benická
strategický nákupca senior

Za poisťovacieho agenta

______________________________
Ing. Vladimír Fuchs
konateľ

______________________________
Mgr. Adriana Khandlová
poverená riadením sekcie obstarávania
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