PETEXPERT PZ 8073570519

Poistná zmluva
č. 8073570519
Zmluvné strany
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
so sídlom Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306
DIČ: CZ699000761
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 567
zastúpená: Martinom Drahým, riaditeľom odboru underwritingu, riskmanagementu a špecifických
druhov poistenia
(ďalej tiež len „Poisťovateľ“)
a
PetExpert SK s.r.o.
so sídlom Legionárska 221/1, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 53 304 586
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 75613/L
zastúpená: Janom Moravcom, konateľom
(ďalej tiež len „Poistník“)
(Poisťovateľ a Poistník sa spoločne označujú aj ako „Zmluvné strany“)

uzavreli túto poistnú zmluvu (ďalej len „Poistná zmluva“ alebo „Zmluva“) podľa zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „NOZ“).
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Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Predmetom tejto Poistnej zmluvy je skupinové poistenie domácich zvierat. Touto Poistnou
zmluvou sa Poisťovateľ zaväzuje poskytovať Poisteným dohodnuté poistné krytie v rozsahu
vymedzenom touto Poistnou zmluvou a príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami pre
Poistenie domácich zvierat (ďalej aj „VPP PETEXPERT“) a Poistník sa zaväzuje platiť
Poisťovateľovi dohodnuté poistné. Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie domácich zvierat
tvoria prílohu č. 1 tejto Poistnej zmluvy.
Pre skupinové poistenie podľa tejto Poistnej zmluvy platia príslušné ustanovenia tejto Poistnej
zmluvy, VPP PETEXPERT a Občianskeho zákonníka, a to v tomto vymenovanom poradí. Tam,
kde táto Poistná zmluva umožňuje odchýliť sa v Prihláške do poistenia od ustanovení tejto
Poistnej zmluvy, majú ustanovenia Prihlášky do poistenia prednosť pred ustanoveniami Poistnej
zmluvy aj VPP PETEXPERT.
Každé jednotlivé poistenie sa spravuje tým znením Poistnej zmluvy a VPP PETEXPERT, ktoré
boli účinné v čase, kedy Poistený uzavrel poistenie vyslovením súhlasu s Prihláškou do poistenia.
Poistenia dohodnuté touto Poistnou zmluvou sú poistením škodovým a sú dohodnuté v prospech
klientov Poistníka, ktorí spĺňajú definíciu Poisteného.
Poisteným podľa tejto Poistnej zmluvy sa môže stať klient Poistníka, ktorý pristúpi k poisteniu
prostredníctvom uzavretia Prihlášky do poistenia s Poistníkom. Vzor Prihlášky do poistenia tvorí
prílohu č. 2 tejto Poistnej zmluvy. Predmetom Prihlášky do poistenia je najmä záväzok Poistníka
prihlásiť Poisteného do Poistenia dohodnutého Poistnou zmluvou a záväzok Poisteného
uhrádzať Poistníkovi poplatok za poistenie. Návrh na uzavretie Prihlášky do poistenia predkladá
záujemcovi o poistenie Poistník prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (webového
rozhrania na adrese: https://www.mojpetexpert.sk). Záujemca o poistenie môže prijať návrh
Poistníka podľa predchádzajúcej vety riadnym zaplatením poplatku za poistenie v lehote
uvedenej v Prihláške do poistenia. Prihláška do poistenia sa považuje za uzavretú dňom
zaplatenia poplatku za poistenie.
Poisteným zvieraťom je domáce zviera, ktoré spĺňa podmienky pre vstup do poistenia
stanovené vo VPP PETEXPERT, a ktoré je špecifikované v Prihláške do poistenia. Splnenie
podmienok na vstup do poistenia sa posudzuje ku predloženia návrhu Prihlášky do poistenia
prostredníctvom Poistníka.
Ak nie je v tejto Poistnej zmluve uvedené inak, pojmy v nej použité majú rovnaký význam ako je
uvedené v príslušných ustanoveniach VPP PETEXPERT.

Článok II.
Začiatok a zánik poistenia
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Pristúpiť k poisteniu podľa tejto Poistnej zmluvy je možné odo dňa nasledujúceho po podpise tejto
Poistnej zmluvy, teda dňom: 01.10.2020; 0:00 hod.
Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Okrem dôvodov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi poistenie zaniká aj:
a) dňom zániku všetkých jednotlivých poistení,
b) z dôvodov ustanovených touto Poistnou zmluvou alebo vo VPP PETEXEPERT.
Každé jednotlivé poistenie začína vždy odo dňa nasledujúceho po úhrade prvého poplatku za
poistenie Poisteným na účet Poistníka.
Každé jednotlivé poistenie dojednané touto Poistnou zmluvou sa dojednáva na dobu určitú.
Poistná doba je 1 rok.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že jednotlivé poistenie nezanikne uplynutím dohodnutej
poistnej doby, ak Poistník alebo Poistený najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistnej doby
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druhej strane (t.j. Poistník Poistenému alebo Poistený Poistníkovi) neoznámi, že nemá záujem
na ďalšom trvaní poistenia. V takom prípade sa poistenie predlžuje za tých istých podmienok a o
tú istú dobu, t. j. o 1 rok.

Článok III.
Územný rozsah poistenia
1.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Článok IV.
Poistné krytie a rozsah poistenia
1.

Poistenie je možné dojednať v nasledujúcich variantoch:
a) Vo variante „ŠTART“ je možné dojednať poistenie pre tieto poistné nebezpečenstvá:
poistenie úrazu alebo choroby zvieraťa.
b)

Vo variante „BASIC“ je možné dojednať poistenie pre tieto poistné nebezpečenstvá:
poistenie úrazu alebo choroby zvieraťa,
poistenie účelne vynaložených nákladov na nájdenie strateného alebo odcudzeného
zvieraťa,
poistenie nákladov na opatrovanie zvieraťa.

Vo variante „PREMIUM“ je možné dojednať poistenie pre tieto poistné nebezpečenstvá
poistenie úrazu alebo choroby zvieraťa,
poistenie účelne vynaložených nákladov na nájdenie strateného alebo odcudzeného
zvieraťa,
poistenie nákladov na opatrovanie zvieraťa,
poistenie pre prípad smrti zvieraťa,
poistenie straty alebo odcudzenia zvieraťa.
Poistenie nie je možné uzavrieť v inom zložení ako je uvedené v ods. 1 tohto článku. V
individuálnych prípadoch, ak to predpokladajú ustanovenia VPP PETEXPERT alebo ak to je
výsledkom individuálneho posúdenia zdravotného stavu zvieraťa na základe zdravotného
dotazníka a/alebo veterinárnej prehliadky, je možné rozsah poistení pre jednotlivé varianty
poistenia zúžiť.
Bez ohľadu na obmedzenia uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, súčasťou ktoréhokoľvek variantu
poistenia môže byť ako nadstavbový doplnok k poisteniu úrazu a choroby zvieraťa aj poistenie
nadštandardných nákladov na liečenie úrazu alebo choroby zvieraťa, ak je to výslovne uvedené
v Prihláške do poistenia.
Rozsah poistenia pre jednotlivé poistné nebezpečenstvá je bližšie špecifikovaný vo VPP
PETEXPERT.
c)

2.

3.

4.

Článok V.
Poistné plnenie
1.
2.
3.

Ak nastane náhodná udalosť krytá poistením (ďalej aj „Poistná udalosť“), vzniká oprávnenej
osobe z poistenia nárok na finančnú náhradu škody (ďalej aj „Poistné plnenie").
Poistné plnenie bude poskytnuté maximálne do výšky limitov dohodnutých v tejto Poistnej
zmluve.
Súčet Poistných plnení vyplatených z Poistných udalostí, ktoré nastali počas jedného poistného
roka nesmie presiahnuť limity Poistného plnenia ustanovené v poistnej zmluve.
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4.
5.

6.

7.

Z poistenia nevzniká právo na Poistné plnenie zo škodových udalostí stanovených vo VPP
PETEXPERT (výluky z poistenia).
Za škodové udalosti, ktoré nastali v priebehu čakacej doby nevzniká právo na Poistné plnenie.
Ak nie je pre jednotlivé poistenie v Prihláške do poistenia dohodnutá dlhšia čakacia doba, platia
pre jednotlivé poistné nebezpečenstvá nasledujúce čakacie doby:
a) poistenie úrazu alebo choroby zvieraťa: 30 dní pre škodové udalosti vzniknuté v dôsledku
choroby, 3 dni pre škodové udalosti vzniknuté v dôsledku úrazu,
b) poistenie pre prípad smrti zvieraťa: 30 dní,
c) poistenie nadštandardných nákladov na liečenie úrazu alebo choroby zvieraťa: 30 dní,
d) poistenie nákladov na opatrovanie zvieraťa: 30 dní,
e) poistenie pre prípad straty alebo odcudzenia zvieraťa: 60 dní,
f)
poistenie účelne vynaložených nákladov na nájdenie strateného alebo odcudzeného
zvieraťa: 60 dní.
Čakacia doba môže byť v Prihláške do poistenia pre každé individuálne poistenie dohodnutá
odlišne od ods. 5 tohto článku na základe:
a) uplatnenia pravidiel uvedených v metodickom usmernení Poisťovateľa alebo
b) individuálneho pokynu Poisťovateľa Poistníkovi na základe výsledku individuálneho
ocenenia rizika poisteného zvieraťa, prostredníctvom vyhodnotenia zdravotného dotazníka
poisteného zvieraťa alebo veterinárnej prehliadky zvieraťa.
Čakacia doba však nemôže byť kratšia, než je uvedené v ods. 5 tohto článku.
Výplata Poistného plnenia sa realizuje v tuzemskej mene platnej v Slovenskej republike.

Článok VI.
Hranice a limity poistného plnenia
1.

Poistenie sa dojednáva s nasledujúcimi nižšie uvedenými maximálnymi limitmi poistného plnenia.
Limity poistného plnenia môžu byť dohodnuté v Prihláške do poistenia pre každé jednotlivé
poistenie individuálne, pričom výška týchto jednotlivých limitov nesmie prekročiť nižšie uvedené
maximálne limity poistného plnenia:
Variant ŠTART

poistenie úrazu alebo choroby zvieraťa

Variant BASIC

poistenie úrazu alebo choroby zvieraťa
poistenie účelne vynaložených nákladov
na nájdenie strateného alebo
odcudzeného zvieraťa
poistenie nákladov na opatrovanie
zvieraťa

Maximálny limit poistného plnenia
(pes / mačka)
Za jednu poistnú Za poistný rok
Za všetky poistné
udalosť
udalosti vzniknuté
v jednom poistnom
roku
1.200 € / 1.000 € 1.200 € / 1.000 €
1.200 € / 1.000 €
Maximálny limit poistného plnenia
(pes / mačka)
Za jednu poistnú Za poistný rok
Za všetky poistné
udalosť
udalosti vzniknuté
v jednom poistnom
roku
2.000 € / 1.500 € 2.000 € / 1.500 €
2.000 € / 1.500 €
150 € / 150 €
150 € / 150 €

250 € / 300 €
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Maximálny limit poistného plnenia
(pes / mačka)
Za jednu poistnú Za poistný rok
Za všetky poistné
udalosť
udalosti vzniknuté
v jednom poistnom
roku
poistenie úrazu alebo choroby zvieraťa 3.000 € / 2.000 € 3.000 € / 2.000 €
poistenie účelne vynaložených
250 € / 250 €
250 € / 250 €
nákladov na nájdenie strateného
alebo odcudzeného zvieraťa
3.000 € / 2.000 €
poistenie nákladov na opatrovanie
400 € / 350 €
400 € / 350 €
zvieraťa
poistenie pre prípad smrti zvieraťa
600 € / 400 €
600 € / 400 €
poistenie straty alebo odcudzenia
600 € / 400 €
600 € / 400 €
zvieraťa
Variant PREMIUM

Nadstavbové doplnky

Maximálny limit poistného plnenia
(pes / mačka)
Za jednu poistnú Za poistný rok
Za všetky poistné
udalosť
udalosti vzniknuté
v jednom poistnom
roku
poistenie nadštandardných nákladov
500 € / 500 €
500 € / 500 €
Podľa variantu
na liečenie úrazu alebo choroby
poistenia, ktorého je
zvieraťa
súčasťou
2.

3.

Limity poistného plnenia pre každé jednotlivé poistenie môžu byť dohodnuté v Prihláške do
poistenia odlišne na základe:
a) Metodického usmernenia Poisťovateľa alebo
b) Pokynu Poisťovateľa Poistníkovi na základe výsledkov individuálneho ocenenia rizika
poisteného zvieraťa, prostredníctvom vyhodnotenia zdravotného dotazníka poisteného
zvieraťa alebo na základe výsledkov veterinárnej prehliadky.
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou. Výška spoluúčasti je pre každé jednotlivé poistenie
uvedená v Prihláške do poistenia, pričom základná spoluúčasť je vo výške 10 % z poistného
plnenia, najmenej však vo výške 25 € na poistnú udalosť. V Prihláške do poistenia môže byť
uvedená aj vyššia spoluúčasť, a na to základe:
a) uplatnenia pravidiel uvedených v metodickom usmernení Poisťovateľa alebo
b) individuálneho pokynu Poisťovateľa Poistníkovi na základe výsledku individuálneho
ocenenia rizika poisteného zvieraťa, prostredníctvom vyhodnotenia zdravotného dotazníka
poisteného zvieraťa alebo veterinárnej prehliadky zvieraťa.

Článok VII.
Poistné
1.
2.
3.

Ročné poistné pre jednotlivé varianty poistenia je stanovené v prílohe č. 3 tejto Poistnej zmluvy.
Poistné za skupinové poistenie všetkých poistených je dojednané ako bežné poistné s poistným
obdobím jeden poistný rok.
Poistník je povinný platiť poistné v mesačných splátkach, ktoré sa rovná súčtu mesačných splátok
za jednotlivé poistenia zaokrúhlenému na dve desatinné čísla. Mesačné splátky poistného pre
každé jednotlivé poistenie musia byť vo výške, ktorá zodpovedá výške vypočítanej z ročného
poistného podľa ods. 1 tohto článku ("mesačná splátka ročného poistného") pre daný variant
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4.
5.

poistenia. Mesačná splátka za jednotlivé poistenia sa vypočíta nasledovne: ročné poistné / 365 *
počet dní v kalendárnom mesiaci. Výpočet mesačnej splátky za jednotlivé poistenia, ktoré
vzniknú alebo zaniknú v priebehu kalendárneho mesiaca je nasledujúca a zaokrúhľuje sa na dve
desatinné miesta: ročné poistné / 365 / počet dní v kalendárnom mesiaci * počet dní trvania
poistenia v danom kalendárnom mesiaci.
Každá mesačná splátka reálneho poistného je splatná do 15. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, ku ktorému splátka patrí.
Poistné sa považuje za zaplatené dňom pripísania platby na účet Poisťovateľa.

Článok VIII.
Hlásenie škodových udalostí
1.
2.

Poistený je povinný nahlásiť Poisťovateľovi všetky škodové udalosti bezodkladne, najneskôr v
lehotách stanovených v príslušných ustanoveniach VPP PETEXPERT.
Vznik škodovej udalosti je Poistený povinný oznámiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) prostredníctvom internetových stránok www.mojpetexpert.sk;
b) prostredníctvom emailovej adresy pomoc@mojpetexpert.sk;
c) prostredníctvom telefónnej linky +421 2 3217 9955;
d) osobne prostredníctvom zmluvných partnerov uvedených na internetových stránkach
www.mojpetexpert.sk.

Článok IX.
Povinnosti Poistníka
Poistník je povinný:
a)
pri každom Poistenom vykonať kalkuláciu výšky poistného podľa článku VII. ods. 3 tejto Poistnej
zmluvy,
b)
platiť Poisťovateľovi poistné podľa článku VII. tejto Poistnej zmluvy,
c)
odovzdať Poisťovateľovi všetky informácie týkajúce sa jednotlivých poistení dojednaných podľa
tejto Poistnej zmluvy, ktoré sa dozvie alebo získa od Poisteného,
d)
na základe odôvodnenej písomnej požiadavky Poisťovateľa poskytovať Poisťovateľovi ďalšie
informácie, prehľady, výkazy v tejto Poistnej zmluve neuvedené, ktoré súvisia s poistením, sú
Poistníkovi bežne k dispozícii a nebude tak porušené obchodné tajomstvo Poistníka,
e)
informovať Poisťovateľa o Prihláškach do poistenia, na základe ktorých vzniklo poistenie podľa
tejto Poistnej zmluvy,
f)
informovať Poisťovateľa o každej Poistnej udalosti, o ktorej sa dozvie od Poisteného,
g)
zabezpečiť, aby všetci záujemcovia o poistenie, ktorí po dobu účinnosti tejto Poistnej zmluvy
prejavia záujem o pristúpenie k poisteniu, obdržali všetky zmluvné dokumenty týkajúce sa
poistenia a všetky predzmluvné informácie o poistení. Poistník túto povinnosť splní tým, že
záujemcov o poistenie oboznámi so znením tejto Poistnej zmluvy, VPP PETEXPERT,
Informačným dokumentom o poistnom produkte (IPID), ktorého vzor je prílohou č. 4 tejto
Poistnej zmluvy a Infolistom, ktorého vzor je prílohou č. 5 tejto Poistnej zmluvy, a to najneskôr
s predložením návrhu Prihlášky do poistenia ich zaslaním do e-mailovej schránky, ktorou
Poistený preukázateľne disponuje;
h)
vopred odsúhlasiť s Poisťovateľom marketingové materiály týkajúce sa poistenia podľa tejto
zmluvy, ako aj materiály, ktoré sa odvolávajú na Poisťovateľa;
i)
zaistiť s Poisťovateľom pravidelnú komunikáciu vrátane určenia zodpovednej osoby.
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Článok X.
Povinnosti Poisťovateľa
Poisťovateľ je okrem povinností uvedených vo VPP PETEXPERT povinný:
a)
bezodkladne informovať Poistníka o každej Poistnej udalosti, ktorá mu bola nahlásená
Poisteným,
b)
bezodkladne informovať Poistníka o akýchkoľvek písomných oznámeniach Poistených,
c)
poskytnúť Poistníkovi Metodiku na stanovenie individuálneho limitu poisteného plnenia,
spoluúčasti a čakacej doby podľa článkov V. a VI. tejto Poistnej zmluvy,
d)
zaistiť s Poistníkom pravidelnú komunikáciu vrátane určenia zodpovednej osoby.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

Elektronická komunikácia:
1.1. V súlade s ustanoveniami § 562, § 570 a nasl. a § 2773 NOZ, Poisťovateľ a Poistník výslovne
deklarujú, že všetky písomné právne úkony týkajúce sa poistenia môžu byť urobené tiež
elektronickými prostriedkami.
1.2. Na žiadosť Poistníka potvrdeným podpisom Poistnej zmluvy, Poisťovateľ a Poistník
dojednávajú, že právne úkony Poisťovateľa adresované Poistníkovi a urobené elektronickou
poštou sa považujú za doručené, bez ohľadu na to, či sa s ich obsahom adresát skutočne
zoznámil, okamihom, kedy boli doručené:
a) na e-mailovú adresu Poistníka uvedenú v poistnej zmluve,
b) na e-mailovú adresu Poistníka oznámenú preukázateľne Poisťovateľovi kedykoľvek v
čase trvania poistenia
Špeciálne ustanovenia o forme právnych úkonov týkajúcich sa poistenia:
2.1. Poisťovateľ a Poistník výslovne dohodli, že odchylne od ustanovenia § 2773 NOZ môžu byť
úplne všetky právne úkony týkajúce sa poistenia, bez ohľadu na závažnosť ich obsahu a bez
ohľadu na právne dôsledky právnych úkonov, vykonané účastníkmi poistenia, popri
písomnej forme, tiež v niektorej z nasledujúcich foriem, respektíve niektorým z nasledujúcich
spôsobov:
a) elektronickou poštou formou obyčajných e-mailových správ (tzn. e-mailových správ
nevyžadujúcich zabezpečenie zaručeným elektronickým podpisom),
b) ústne prostredníctvom telefónu; v takom prípade však výhradne prostredníctvom
telefónneho čísla Poisťovateľa +420 466 100 777 alebo iných telefónnych čísel
Poisťovateľa (nie napr. telefónnych čísiel finančného sprostredkovateľa činného pre
Poisťovateľa) zverejnených a určených Poisťovateľom na telefonickú komunikáciu s
účastníkmi poistenia vo veci šetrenia škodových udalostí, za podmienky, že o
telefónnych hovoroch realizovaných prostredníctvom týchto telefónnych čísel je
Poisťovateľom vyhotovený zvukový záznam, o ktorého vyhotovení je každá osoba
volajúca na tieto telefónne čísla informovaná hlasovým automatom Poisťovateľa pred
začatím zaznamenávaného telefónneho hovoru.
Ďalšie dojednania a informácie k forme právnych úkonov a oznámení týkajúcich sa poistenie sú
uvedené vo VPP PETEXPERT.
Vyhlásenia Poistníka
3.1. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom nižšie potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 128
ods. 1 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v znení neskorších predpisov, udeľuje
Poisťovateľovi súhlas s poskytnutím informácií týkajúcich sa poistenia:
a) členom skupiny ČSOB, ktorých zoznam je uvedený na internetových stránkach
www.csob.cz/skupina a
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ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a záujmovým združením či
korporáciám týchto subjektov.
3.2. Poistník uzavretím tejto Poistnej zmluvy udeľuje Poisťovateľovi plnú moc na to, aby vo
veciach súvisiacich s Poistením dohodnutým touto Poistnou zmluvou, a najmä v prípade
poistnej alebo škodovej udalosti, konal v jeho mene, zastupoval ho a požadoval potrebné
informácie od orgánov verejnej moci alebo tretích osôb, a to vrátane možnosti nahliadnutia
do spisov a robení výpisov alebo odpisov z nich.
3.3. Poistník vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so znením Poistnej zmluvy a VPP
PETEXPERT, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Poistnej zmluvy a podpisom Poistnej
zmluvy potvrdzuje ich prevzatie. Ďalej Poistník potvrdzuje, že sa pred uzavretím Poistnej
zmluvy podrobne zoznámil s „Informačným dokumentom o poistnom produkte (IPID)“, so
všetkými vybranými ustanoveniami poistných podmienok zvlášť uvedenými v dokumente
"Infolist produktu", ktoré by mohli byť považované za neočakávané ustanovenie v zmysle §
1753 NOZ a súhlasí s nimi.
Poistná zmluva a na jej základe dojednané jednotlivé poistenia, sa riadia právnym poriadkom
Českej republiky.
Ukončením trvania a účinnosti tejto Poistnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zmluvných
strán z poistenia podľa tejto Zmluvy vo vzťahu k jednotlivým poisteniam; trvajú až do doby
dojednaného zániku poistenia, pričom sa ich vzájomné práva a záväzky riadia naďalej touto
Poistnou zmluvou.
Ukončenie alebo zánik jednotlivého či jednotlivých poistení vzniknutých na základe tejto Poistnej
zmluvy nemá vplyv na trvanie Poistnej zmluvy, ako aj na platnosť ostatných jednotlivých poistení
dojednaných na základe Poistnej zmluvy.
Zmenu rozsahu poistenia dohodnutého touto Poistnou zmluvou je možné uskutočniť iba
vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to vo forme písomného číslovaného dodatku k tejto
Zmluve. Zo zmeneného poistenia Poisťovateľ plní až z tých poistných udalostí, ktoré nastanú od
dňa účinnosti dodatku k tejto Poistnej zmluve, ak nebolo dohodnuté inak.
Poistník ani Poisťovateľ nie sú oprávnení previesť svoje práva a povinnosti z tejto Poistnej zmluvy
na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Poistnej zmluvy bude neplatné alebo nevymáhateľné,
neovplyvní to platnosť či vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Poistnej zmluvy.
Počet strán Poistnej zmluvy bez príloh: 8
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
a) Príloha č. 1 – Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie domácich zvierat (VPP
PETEXPERT SK 2020)
b) Príloha č. 2 – Prihláška do poistenia
c) Príloha č. 3 – Stanovenie výšky poistného
d) Príloha č. 4 – Informačný dokument poistného produktu pre Poistenie domácich zvierat
e) Príloha č. 5 – Infolist produktu Poistenie domácich zvierat
Poistná zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom jedno
vyhotovenie obdrží Poistník a dve Poisťovateľ.
b)

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

V Pardubiciach dňa 30.09.2020

V Prahe dňa 30.09.2020

___________________________
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Martin Drahý

___________________________
PetExpert SK s.r.o.
Jan Moravec
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