
 

 

 

 

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 splátky úveru dojednané pre klientov  

spoločností:  

 

 Consumer Finance holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, Kežmarok 060 01, IČO: 35 923 130, 

zap. v OR OS Prešov, odd.: Sa, vložka č. 10315/P, na základe Rámcovej zmluvy o poistení č. CFH2025 

zo dňa 1.10.2015 v znení jej dodatkov,  

 Slovenská požičovňa, a.s., so sídlom: Hlavné námestie 12, Kežmarok 060 01, IČO: 36 472 913, zap. 

v OR OS Prešov, odd.: Sa, vložka č. 10216/P, na základe Rámcovej zmluvy o poistení č. SLP2014 zo 

dňa 1.12.2004  v znení jej dodatkov,  

 

ktorých právnym nástupcom sa stala spoločnosť: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské 

nivy č. 1, 829 90  Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 341/B (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 alebo podľa 

zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a nezaniká uplynutím šesťmesačnej lehoty. V prípade, ak 

v dôsledku povolenia odkladu splácania mesačných splátok úveru došlo aj k posunutiu lehoty 

splatnosti úveru, tak poistenie trvá až do skončenia novej lehoty splatnosti úveru. Povinnosť platiť 

poistné za poistné obdobia, v ktorých bol povolený odklad splácania mesačných úverových splátok, 

nezaniká.   

Poisteným sa rozumie klient, ktorý uzavrel s niektorým z vyššie uvedených právnych predchodcov 

Banky Zmluvu o pôžičke, resp. 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 v zmysle tohto verejného prísľubu nesúhlasíte, kontaktujte Banku a 

poistenie bude ukončené v súlade s príslušnými všeobecnými poistnými podmienkami.   

Počas doby povoleného odkladu 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 

splátok úveru.   

Verejný prísľub je platný odo dňa 1.1.2021  a v plnom rozsahu nahrádza verejný prísľub zo dňa 9.4.2020 

a 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 1.1.2021 

       

 

 

RNDr. Ivan Brozmann      Ing. Peter Bindzár 

člen predstavenstva      člen predstavenstva 
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