
Číslo Zákazníka (VS):
ID Zamestnanca: 

Dodatok k Zmluve o poskytnutí Bonusového programu (Poštová karta)
(ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany
Poskytovateľ Bonusového programu a Služieb:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124, IČ DPH: SK 2021879959, DIČ: 2021879959
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vl.č. 803/S
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Zákazník:
Titul, Meno, Priezvisko*:
Rodné číslo*: Číslo OP*:
Tel.:
E-mail:

II. Predmet Dodatku: Zriadenie SIPO poistenia 
SIPO poistenie je doplnková služba k Zmluve o poskytnutí Bonusového programu (Poštová karta) (ďalej len 
„Zmluva“). Podmienky SIPO poistenia sú upravené v Poistnej zmluve č. RZ201401, ktorú uzavreli Slovenská pošta, 
a.s., ako poistník a Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie č. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 410, ako poistiteľ. 
Vo vzťahu k zvolenému SIPO poisteniu Zákazník vyhlasuje, že:
a) v dobe podpisu tohto Dodatku spĺňa podmienky pre vznik SIPO poistenia: je mladší ako 62 rokov, nie je poberateľom 

starobného alebo invalidného dôchodku alebo úrazovej renty, nie je v pracovnej neschopnosti (PN) a za posledných 
12 mesiacov nebol PN dlhšie ako 30 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Nie je v skúšobnej 
dobe a za predchádzajúcich 12 mesiacov je nepretržite zamestnaný v pracovnom, štátnozamestnaneckom alebo 
služobnom pomere, 

b) súhlasí s Poistnou zmluvou č. RZ201401 a Všeobecnými poistnými podmienkami pre SIPO poistenie (VPP SIPO)  
a s preskúmavaním zdravotného stavu podľa článku 4 VPP SIPO a so zisťovaním a preskúmavaním skutočností 
týkajúcich sa poistnej udalosti,

c) súhlasí s úhradou nákladov na SIPO poistenie v nižšie uvedenej výške a zaväzuje sa ich uhrádzať spôsobom 
a frekvenciou dohodnutou nižšie. 

Spôsob úhrady nákladov na SIPO poistenie*:
SIPO doklad - Evidenčné číslo SIPO dokladu**: 
Frekvencia úhrady: mesačná (0,97 EUR)

automatickým zúčtovaním z Poštovej karty: 
Frekvencia úhrady***: mesačná (0,97 EUR) polročná (5,82 EUR) ročná (11,64 EUR) 

Osobitné platobné podmienky Služby - SIPO poistenie sú bližšie uvedené v Obchodných podmienkach Poštovej karty - 
BONUSOVÝ PROGRAM POŠTOVEJ KARTY.
Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. SIPO poistenie zaniká dňom zániku Zmluvy alebo dňom zániku Poistnej 
zmluvy č. RZ201401. SIPO poistenie môže zaniknúť aj na základe písomného prejavu vôle Zákazníka smerujúceho  
k zrušeniu SIPO poistenia. V takom prípade SIPO poistenie zanikne posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po doručení písomného prejavu vôle Zákazníka. Pokiaľ Zákazník písomne prejaví svoju vôľu ukončiť SIPO poistenie do 30 
dní od jeho uzavretia, SIPO poistenie zaniká od začiatku. Zánik SIPO poistenia nemá vplyv na platnosť Zmluvy.

V ......................................... dňa: ...............................

 .......................................................... ................................................................................
 Podpis Zákazníka Za Slovenskú poštu, a.s.

* povinné údaje
** s touto formou úhrady je spojená povinnosť uhrádzať poplatok za službu SIPO podľa Tarify SP
*** povinný údaj v prípade úhrady automatickým zúčtovaním z Poštovej karty 
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Protokol o sprostredkovaní poistení

Zákazník má záujem aj o: poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (možno odporučiť napr. životné poistenie)

 poistenie pre prípad úrazu (možno odporučiť napr. úrazové poistenie)

 poistenie majetku (možno odporučiť napr. poistenie bývania)
Iné potreby a požiadavky
Zákazníka:

Základné informácie o SIPO poistení
SIPO poistenie poskytuje Poštová poisťovňa, a. s. a zahŕňa poistnú ochranu pre prípad:
a) dlhodobej pracovnej neschopnosti trvajúcej aspoň 60 dní,
b) nedobrovoľnej straty zamestnania a následnej nezamestnanosti trvajúcej aspoň 60 dní.
Pracovná neschopnosť – poistenie sa vzťahuje na pracovnú neschopnosť Zákazníka spôsobenú úrazom alebo ochorením. 
Podmienkou je, že k prvému dňu prerušenia pracovnej činnosti Zákazník skutočne vykonával profesnú činnosť, ktorá mu 
zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok alebo zisk. Čakacia doba v prípade pracovnej neschopnosti spôsobenej ochorením 
je 30 dní od začiatku poistenia. Poistenie sa nevzťahuje na aktivačné práce alebo činnosti. Pracovná neschopnosť sa 
preukazuje predložením kópie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.
Strata zamestnania a následná nezamestnanosť – poistenie sa vzťahuje iba na stratu zamestnania, ku ktorej došlo  
z organizačných dôvodov a na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca (Zákazníka) zo zákonných 
dôvodov. Čakacia doba je 90 dní od začiatku poistenia. Poistenie sa vzťahuje na zamestnávateľov so sídlom na území 
SR. Strata zamestnania sa preukazuje písomným dokumentom, na základe ktorého došlo k ukončeniu zamestnania. 
Nezamestnanosť sa preukazuje písomným potvrdením o evidovaní na príslušnom úrade práce v SR v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie. Poistenie straty zamestnania sa nevzťahuje na podnikateľov.
Poistné plnenie – v prípade vyššie uvedených udalostí poisťovňa Zákazníkovi vyplatí poistné plnenie vo výške 100 EUR za 
každý kalendárny mesiac, v ktorom trvala jeho práceneschopnosť alebo nezamestnanosť, počnúc kalendárnym mesiacom, 
v ktorom bude splnený limit 60 dní, a to najviac 4 mesačné platby za jednu poistnú udalosť.
Začiatok poistenia – začiatok poistenia je od prvého dňa najbližšieho nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak je Dodatok 
uzavretý do 18. kalendárneho dňa v mesiaci. Ak je Dodatok uzavretý po 18. kalendárnom dni v mesiaci, začiatok poistenia 
je od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca po uzavretí Dodatku. 
Upozornenie:
SIPO poistenie je možné zriadiť v prípade, ak má Zákazník platnú Zmluvu a spĺňa podmienky na vznik poistenia uvedené 
v Dodatku v časti „zriadenie SIPO poistenia“. Podrobné informácie o SIPO poistení Zákazník nájde v Poistnej zmluve  
č. RZ201401 a vo Všeobecných poistných podmienkach pre SIPO poistenie.

Informácie o finančnom sprostredkovaní
Sprostredkovateľom poistenia je Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124 [ďalej 
len „Pošta“]. Pošta vykonáva finančné sprostredkovanie ako podriadený finančný agent zapísaný v Zozname podriadených 
finančných agentov v podregistri poistenia alebo zaistenia v rámci Registra finančných agentov, finančných poradcov, 
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov 
[ďalej len „Register“], ktorý je vedený Národnou bankou Slovenska, registračné číslo 79902. Pošta vykonáva finančné 
sprostredkovanie na základe zmluvy s Poštovou bankou, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 
[ďalej len „Banka“], ktorá má výhradný charakter. Banka vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný 
agent v sektore poistenia alebo zaistenia a je zapísaná v Zozname samostatných finančných agentov v podregistri poistenia 
alebo zaistenia v rámci Registra, ktorý je vedený Národnou bankou Slovenska, registračné číslo 46352. Banka vykonáva 
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe zmluvy so spoločnosťou Poštová poisťovňa, a. s., 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 410 [ďalej len „Poisťovňa“]. Registráciu Pošty a Banky je možné si 
overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska [www.nbs.sk]. Poisťovňa nemá kvalifikovanú účasť na základnom 
imaní alebo hlasovacích právach Banky alebo Pošty. Banka a Pošta majú kvalifikovanú účasť na základnom imaní  
a hlasovacích právach v Poisťovni. Pošta nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Banky. 
Banka nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Pošty. Reklamácie alebo sťažnosti na 
vykonávanie finančného sprostredkovania Poštou sa podávajú a vybavujú podľa Reklamačného poriadku Banky, ktorý je 
prístupný na každom Obchodnom mieste Banky. Mimosúdne vyrovnanie sporov z finančného sprostredkovania upravuje 
najmä zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon č. 335/2015 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 
a zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Pošta vykonáva finančné sprostredkovanie za odplatu, ktorá má peňažný charakter. 
Odplatu za finančné sprostredkovanie uhrádza Pošte Banka; na požiadanie Zákazníka poskytne Pošta Zákazníkovi 
informáciu o výške tejto odplaty.
Informácie o právnych následkoch uzavretia SIPO poistenia – s uzavretím SIPO poistenia je spojená povinnosť 
Zákazníka znášať náklady na poistenie vo výške 0,97 EUR mesačne. 
Spôsob a systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie – činnosť Poisťovne podľa zákona o poisťovníctve 
podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Poisťovňa tiež musí vytvárať technické rezervy vo výške dostatočnej na to, 
aby bola v každom okamihu zabezpečená schopnosť Poisťovne uhradiť v plnej miere všetky záväzky Poisťovne vyplývajúce 
z poistných zmlúv a musí dodržiavať podmienky požadovanej miery solventnosti, ktorá slúži na zabezpečenie schopnosti 
Poisťovne uhradiť riadne a včas záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti.
Riziká SIPO poistenia – s poistením sú spojené aj určité riziká, najmä: 
a] SIPO poistenie je možné uzavrieť iba v prípade, ak Zákazník spĺňa podmienky uvedené v časti „zriadenie SIPO poistenia“,
b] poistenie sa nevzťahuje na udalosti, ktoré sú z poistenia vylúčené a ktoré sú uvedené v článku 8 VPP SIPO,
c] poistenie sa vzťahuje iba na práceneschopnosť alebo nezamestnanosť, ktorá trvá aspoň 60 dní.
Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou – s dojednaním SIPO 
poistenia Zákazníkom nie sú spojené žiadne poplatky s výnimkou nákladov na poistenie vo výške 0,97 EUR mesačne.




