Veřejný
příslib
učiněný ve smyslu ustanovení § 2884 až § 2886 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

„Dvojnásobek pojistného plnění v případě stanovení diagnózy
Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte (tzv. závažná
forma klíšťové meningoencefalitidy nebo lymeské nemoci)“
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
IČ: 455 34 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567,
(dále jen „pojišťovna“ nebo „pojistitel“), zastoupená: Mgr. Jiřím Střelickým, M.A., Ph.D., předsedou představenstva,
a Ing. Michalem Brothánkem, členem představenstva,
se tímto veřejným příslibem zavazuje,
že pojištěnému, u kterého bude splněna podmínka stanovená v čl. I. tohoto veřejného příslibu níže (dále také jen
„podmínka“) může vzniknout právo na pojistné plnění v rozsahu stanoveném v čl. II. tohoto veřejného příslibu níže.

I. Podmínka
Podmínka možnosti vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu dle článku II. tohoto veřejného příslibu je následující:
1. Uzavření pojistné smlouvy životního pojištění Maximal Profit nebo Maxík v období od 17. dubna 2019 do 31. srpna 2019,
na základě které bude sjednáno pojištění pro případ vážné choroby.
Rozhodující pro vznik nároku na poskytnutí dvojnásobku pojistného plnění v případě stanovení diagnózy Závažná
onemocnění způsobená přisátím klíštěte (tzv. závažná forma klíšťové meningoencefalitidy nebo lymeské nemoci)
je u daného druhu pojistné smlouvy datum jejího uzavření, které musí spadat do výše uvedeného období.

II. Pojistné plnění
1. a) Dojde-li při splnění podmínky stanovené v čl. I. tohoto veřejného příslibu k pojistné události z pojištění pro
případ vážné choroby a
b) touto pojistnou událostí bude Závažné onemocnění způsobené přisátím klíštěte (tzn. závažná forma klíšťové
meningoencefalitidy nebo lymeské nemoci) odpovídající definici tohoto onemocnění v příslušných Zvláštních
pojistných podmínkách pojištění pro případ vážné choroby a
c) pojištěnému z této pojistné události vznikne dle ujednání pojistné smlouvy právo na pojistné plnění a pojistiteli
povinnost plnit,
pak pojistitel stanoví toto pojistné plnění:

a) ve výši (resp. z) dvojnásobku sjednané pojistné částky v případech, kdy sjednaná pojistná částka nepřevyšuje
jeden milion korun českých, nebo
b) ve výši (resp. ze) součtu pojistné částky a jednoho milionu korun českých, v případech, kdy sjednaná pojistná
částka převyšuje jeden milion korun českých (dále také jen „dvojnásobek pojistného plnění“).
2. Přislíbením dvojnásobku pojistného plnění dle tohoto veřejného příslibu nedochází k jiné změně v pojištění pro
případ vážné choroby ani v pojistné smlouvě, které se tento veřejný příslib týká.

III. Závěrečná ustanovení
1. Odchylně od ustanovení § 2886 odst. 1 občanského zákoníku se pojišťovna zavazuje, že dvojnásobek pojistného
plnění z titulu tohoto veřejného příslibu obdrží každý pojištěný, u kterého budou splněny podmínky uvedené v čl. I.
a II. tohoto veřejného příslibu, nikoliv pouze ten, u kterého budou splněny nejdříve.
2. Odchylně od ustanovení § 2886 odst. 2 občanského zákoníku se pojišťovna zavazuje, že každý pojištěný, u kterého
budou splněny podmínky uvedené v čl. I. a II. tohoto veřejného příslibu, obdrží dvojnásobek pojistného plnění
z titulu tohoto veřejného příslibu, tzn., že nebude docházet k dělení pojistného plnění mezi více pojištěných.
3. Tento veřejný příslib činí pojišťovna s účinností od 17. dubna 2019 a vztahuje se na pojistné události nastalé po datu
účinnosti tohoto veřejného příslibu.
4. Tento veřejný příslib bude umístěn na veřejně dostupných webových stránkách pojišťovny na internetové adrese
www.csobpoj.cz a k datu účinnosti veřejného příslibu je umístěn na www.csobpoj.cz/dokumenty-ke-stazeni.
5. Originální text tohoto veřejného příslibu je uložen v sídle pojišťovny.

V Pardubicích dne 20. března 2019

Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D.
předseda představenstva
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Ing. Michal Brothánek
člen představenstva
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
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