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“)

„Jednorázová výplata pojistného plnění
z pojištění Invalidita plus v případě invalidity
I. a II. stupně následkem nemoci nebo úrazu
dle sjednané varianty IO+ nebo IÚ+“
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 455 34 306, DIČ: CZ 455 34 306, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen „pojišťovna“ nebo
„pojistitel“), zastoupená: Ing. Vladimírem Bezděkem, M.A., předsedou představenstva, a Ing. Markem
Nezvedou, ACCA, členem představenstva,
se tímto veřejným příslibem zavazuje,
že pojištěnému, který splní podmínky stanovené v čl. I. tohoto veřejného příslibu níže (dále také jen
„podmínky“) poskytne pojistné plnění způsobem stanoveným v čl. II. tohoto veřejného příslibu níže.

I. Podmínky
Podmínky pro poskytnutí jednorázové výplaty pojistného plnění z pojištění Invalidita PLUS
jsou následující:
1.	Pojištěný má v rámci platně uzavřené pojistné smlouvy s pojistitelem sjednáno pojištění Invalidita
PLUS ve variantě IO+ nebo IÚ+.
2.	Pojištěný se v době trvání pojištění stane invalidním v I. nebo II. stupni následkem nemoci
nebo úrazu dle sjednané varianty IO+ nebo IÚ+ a dle ujednání pojistné smlouvy zejména dle
Zvláštních pojistných podmínek Pojištění pro případ invalidity (dále jen „ZPP I“) mu vznikne právo
na pojistné plnění.

II. Pojistné plnění
1.	Pojišťovna při splnění všech podmínek stanovených v čl. I. tohoto veřejného příslibu vyplatí
pojištěnému odchylně od podmínek stanovených v ZPP I z pojištění Invalidita PLUS pojistné
plnění jednorázově.

III. Závěrečná ustanovení
1.	Odchylně od ustanovení § 2886 odst. 1 občanského zákoníku se pojišťovna zavazuje, že pojistné
plnění z titulu tohoto veřejného příslibu obdrží každý pojištěný, který splní podmínky uvedené v čl. I.
tohoto veřejného příslibu, nikoliv pouze ten, kdo je splní nejdříve.
2.	Odchylně od ustanovení § 2886 odst. 2 občanského zákoníku se pojišťovna zavazuje, že každý
pojištěný, který splní podmínky uvedené v čl. I. tohoto veřejného příslibu, obdrží pojistné plnění
z titulu tohoto veřejného příslibu ve výši určené podle čl. II. tohoto veřejného příslibu, tzn., že nebude
docházet k dělení pojistného plnění mezi více pojištěných.
3.	Tento veřejný příslib činí pojišťovna s účinností od 1. května 2016, a to na dobu neurčitou
a vztahuje se na pojistné události oznámené pojistiteli 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 8. dubna 2016

Ing. Vladimír Bezděk, M.A.
předseda představenstva
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Ing. Marek Nezveda, ACCA
člen představenstva
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
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