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“)

Pojištění osob
– Zrušení výluky pro onemocnění COVID-19
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, IČO: 455 34 306, DIČ: CZ 455 34 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 567 (dále také jen „pojišťovna“ nebo „pojistitel“),
se tímto veřejným příslibem zavazuje, že oprávněné osobě, při splnění podmínek stanovených v čl. I. a II. tohoto
veřejného příslibu (dále také jen „podmínky“), poskytne pojistné plnění v důsledku epidemické nebo pandemické
nákazy SARS CoV 2, způsobující onemocnění COVID 19 (dále také jen „koronavir“) i přes to, že to pojistné podmínky
vylučují.

I. Podmínky
1. Pojištěný má u pojistitele sjednáno pojištění osob (dále také jen „pojištění“), s výlukou, podle které se pojištění nevztahuje
na nahodilé události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy.
2. V době trvání účinnosti tohoto veřejného příslibu dle čl. III.2 a v době trvání pojištění nastala nahodilá událost vzniklá
následkem epidemické nebo pandemické nákazy novým typem koronaviru.
3. Nastalá nahodilá událost dle předchozího odstavce jinak splňuje všechny ostatní předpoklady sjednané pojistnou
smlouvou a všemi jejími nedílnými součástmi, zejména příslušnými pojistnými podmínkami pro to, aby byla událostí
pojistnou a vzniklo za ni oprávněné osobě právo na pojistné plnění.

II. Pojistné plnění
1. Pojišťovna poskytne pojistné plnění z pojištění i tehdy, vznikla-li nahodilá událost dle článku I. odstavců 2. a 3.
tohoto veřejného příslibu, avšak s výjimkou situací kdy:
a)

k nákaze pojištěného došlo ve státě nebo onemocnění koronavirem bylo u pojištěného diagnostikováno v jeho
inkubační době po návratu pojištěného ze státu, kam orgány veřejné moci České republiky zakázaly či nedoporučily
z důvodu šíření koronaviru cestovat, a kdy pojištěný do státu, v němž k nákaze pojištěného došlo nebo po návratu
z nějž bylo u pojištěného diagnostikováno v jeho inkubační době onemocnění koronavirem, odcestoval z České
republiky po datu účinnosti takového zákazu nebo po datu zveřejnění takového doporučení, respektive varování;
nebo

b)

k nákaze pojištěného novým typem koronaviru došlo v souvislosti s tím, že pojištěný jednal, postupoval, konal
či naopak nekonal, ačkoliv konat měl, v rozporu s platnými a účinnými rozhodnutími, omezeními či opatřeními
orgánů veřejné moci přijatými zejména z důvodu zajištění ochrany zdraví obyvatelstva, bezpečnosti, vnitřního
pořádku nebo řešení krizových situací.

III. Závěrečná ustanovení
1. Pojišťovna prohlašuje, že pojistné plnění při splnění podmínek uvedených v článku I. tohoto veřejného příslibu
poskytne každé oprávněné osobě v plném rozsahu dle všech ostatních ustanovení pojistné smlouvy.
2. Veřejný příslib je učiněný v písemné elektronické formě a je účinný od 11. 3. 2020, a to po celou dobu jeho uveřejnění
na internetových stránkách www.csobpoj.cz/dokumenty-ke-stazeni.

V Pardubicích dne 11. 3. 2020
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