Dodatok č. 1 k Skupinovej poistnej zmluve č. EA001133-2-1610

Poistiteľ:

EUROP ASSISTANCE S.A.
so sídlom 1, promenade de la Bonette – 92230 Gennevilliers, Francúzsko, spoločnosť
registrovaná v Nanterreskom registri firiem pod číslom 451 366 405 prostredníctvom
Europ Assistance S.A. Irish Branch so sídlom v 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1, Írsko,
vedená v Registri firiem Írskej vlády pod ref. číslom 907 089, dohľad nad činnosťou
poisťovateľa vykonáva Autorité de contrôle prudentiel (ACP), 61 rue Taitbout, 75436
Paris Francúzsko, zastúpené pánom Jozefom Woernerom, riaditeľom
zastúpený

Poisťovacím agentom:

zastúpená:

Europ Assistance s.r.o.
so sídlom Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka číslo 87094,
IČO: 25287851 v registri poisťovacích sprostredkovateľov, vedenom ČNB,
registrovaným pod číslom 020392PA
Danielem Martínkem, konateľom

(ďalej v texte zmluvy tiež ako „poisťovateľ“)

a
ZSE Energia, a.s.
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
IČO: 36 677 281
DIČ: 2022249295
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka 3978/B
zastúpená:
Mgr. Juraj Krajcár, predseda predstavenstva

PhDr. Michal Dubeň, člen predstavenstva
(ďalej tiež „ZSE“ alebo „poistník“)
(poistník a poistiteľ a asistenčná centrála ďalej tiež „zmluvné strany“)

Článok 1 – Preambule
1.1 Zmluvné strany týmto považujú za nesporné, že medzi sebou dňa 6. 10. 2016 uzavreli Skupinovú poistnú zmluvu
EA001133-2-1610 (ďalej len „poistná zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj Poistné podmienky pre
poistenie asistenčných služieb ZSE Zdravie Plus (ďalej len „poistné podmienky“).
Článok 2 – Predmet dodatku
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezplatnom rozšírení asistenčných služieb ZSE Zdravie Plus o ďalšie asistenčné
služby.
Článok 3 – Zmeny a doplnenia
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3.1 Zmluvné strany sa dohodli na úprave poistnej zmluvy čl. 2, bod 1 h), ktorého nové znenie je nasledovné:
h) Poskytnutie druhého lekárskeho názoru v súlade s ustanovením článku 13 Časti B – Osobitnej časti poistných
podmienok
3.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave poistnej zmluvy čl. 2, bod 1, ktorý sa dopĺňa o tieto body:
i) Konzultácie s psychoterapeutmi v súlade s ustanovením čl. 10 Časti B - Osobitnej časti poistných podmienok;
j) Dištančná rehabilitácia v súlade s ustanovením čl. 11 Časti B - Osobitnej časti poistných podmienok;
k) Laboratórne krvné testy v súlade s ustanovením čl. 12 Časti B - Osobitnej časti poistných podmienok.
3.3 Zmluvné strany sa dohodli na úprave poistnej zmluvy čl. 3, bod 2, ktorého nové znenie je nasledovné:
Poistnou udalosťou z titulu poistenia asistenčných služieb ZSE Zdravie Plus sa rozumie potreba poisteného
alebo oprávnenej osoby čerpať asistenčné služby uvedené v bode 1 Článku 2 tejto poistnej zmluvy, ku ktorej
dôjde v dôsledku:
a) zdravotných ťažkostí poisteného alebo oprávnenej osoby, ktoré vyžadujú čerpanie služieb Lekár na
telefóne v Článku 2 bod 1 písm. a) a i) tejto poistnej zmluvy;
b) úrazu alebo choroby poisteného alebo oprávnenej osoby následkom ktorých došlo k hospitalizácii a ktoré
vyžadujú čerpanie služieb uvedených v Článku 2 bod 1 písm. b) až j) tejto poistnej zmluvy;
c) potreby poisteného alebo oprávnenej osoby konzultovať svoj zdravotný stav s iným odborníkom v oblasti
medicíny, než je jeho ošetrujúci lekár – pre služby uvedené v Článku 2 písm. h) tejto poistnej zmluvy;
d) životné situácie poisteného alebo oprávnenej osoby, ktoré umožňujú čerpanie služby Laboratórne krvné
testy v Článku 2 bod 1 písm. k) tejto poistnej zmluvy.
3.4 Zmluvné strany sa dohodli na úprave poistnej zmluvy čl. 3, bod 3, ktorého nové znenie je nasledovné:
Špecifikácia rozsahu poskytovaných asistenčných služieb a poistného plnenia uvedených v Článku 2, v bode 1
písm. a) až k) poistnej zmluvy, na ktoré sa vzťahuje poistenie, je uvedená v Časti B – Osobitnej časti poistných
podmienok poisťovateľa.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli na úprave poistnej zmluvy čl. 3, bod 3, ktorého nové znenie je nasledovné:
Služby
Lekár na telefóne
Zabezpečenie nadštadného ubytovania v zdravotníckom zariadení

Limit plnenia na jednu udalosť
bez obmedzenia
200 €

Finančná kompenzácia za pobyt v nemocnici pri hospitalizácii viac ako 10 dní

100 €

Doprava zo zdravotného zariadenia
Sprievod k lekárovi
Organizácia nákupu liekov
Organizácia nákupu potrieb do domácnosti
Ubytovanie príbuzného

100 €
100 €
4x počas poistnej udalosti
1x týždenne po dobu 4 týždňov
200 €
2 lekárske správy/rok
2 otázky k prípadu
Poisteným alebo oprávnenou osobou
poskytnuté zdravotné údaje/max:
- 2x MRI, resp. CT dokumenty,
- 5x RTG vyšetrenie,
- 2x A4 zdravotné správy - platí pre 1
poistnú udalosť
2 konzultácie/rok, max. 1 000 €/konzultácie
2 konzultácie/rok, max. 3 000 €/konzultácie
250 €

Druhý lekársky názor

Konzultácia s psychoterapeutmi
Dištančná rehabilitácia
Laboratórne krvné testy
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3.6 Zmluvné strany sa dohodli na zmene poistných podmienok. Dohodnuté zmeny sú vyznačené v znení textu
pôvodných poistných podmienok formou revízií v texte a tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku.
3.7 Zmluvné strany považujú za nesporné, že upravenou poistnou zmluvou a poistnými podmienkami, v zmysle
tohto dodatku, sa riadi každé jednotlivé poistenie vzniknuté v súlade s poistnou zmluvou a poistnými
podmienkami, aj keď k jeho vzniku došlo pred účinnosťou tohto dodatku.
Článok 4 – Záverečné ustanovenia
4.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážne mienenej vôli, bez omylu.
4.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Poistiteľ dostane dve
vyhotovenia tohto dodatku a poistník jedno jeho vyhotovenie.
4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 1. 2022.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1:

Poistné podmienky pre poistenie asistenčných služieb ZSE Zdravie Plus

V Prahe, dňa ____________________

V Dubline, dňa _____________________

______________________________
Daniel Martínek
Konateľ
Europ Assistance s.r.o.

______________________________
Josef Woerner
Riaditeľ
Europ Assistance S.A. Irish Branch

V Bratislave, dňa ____________________

______________________________
PhDr. Michal Dubeň

Člen predstavenstva
ZSE Energia, a.s.

______________________________
Mgr. Juraj Krajcár
Predseda predstavenstva
ZSE Energia, a.s.

