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“)

„Rozšíření pojistného krytí v pojištění pro případ vážné choroby
o Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte (tzn. o závažnou
formu 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 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 rozšíření pojistného krytí v pojištění pro případ vážné choroby je následující:
1. Pojištěný má na základě pojistné smlouvy životního pojištění FORTE, ZFP ŽIVOT+, LIFE, VARIO, ŽP LIŠKA, BEZ OBAV
nebo FORTÍK k datu účinnosti tohoto veřejného příslibu sjednáno pojištění pro případ vážné choroby dětí (VCH-d).

II. Pojistné plnění
1. Při splnění podmínky stanovené v čl. I. tohoto veřejného příslibu může pojištěnému vzniknout právo na
pojistné plnění i v případě Závažného onemocnění způsobeného přisátím klíštěte (tzn. závažné formy klíšťové
meningoencefalitidy nebo lymeské nemoci), definovaného v Příloze č. 1 tohoto veřejného příslibu s názvem
„Rozšíření definice vážné choroby“.
2. Pro posuzování nároku na pojistné plnění z pojistné události, kterou bude vážná choroba uvedená v Příloze č. 1
tohoto veřejného příslibu, a rozsahu tohoto nároku, platí veškerá ujednání pojistné smlouvy, která se týkají pojištění
pro případ vážné choroby (zejména ujednání v příslušných Doplňkových nebo Zvláštních pojistných podmínkách
pojištění pro případ vážné choroby).
3. Rozšířením pojistného krytí dle tohoto veřejného příslibu nedochází k jiné změně ve sjednaném 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 pojistné 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 pojistné plnění z titulu tohoto
veřejného příslibu ve výši určené pojistnou smlouvou, tzn., že nebude docházet k dělení pojistného plnění mezi
více pojištěných.
3. Tento veřejný příslib činí pojišťovna s účinností od 1. dubna 2019, a to na dobu neurčitou 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.

Příloha č. 1
Rozšíření definice vážné choroby

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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Příloha č. 1
Rozšíření definice vážné choroby
Za vážnou chorobu v pojištění pro případ vážné choroby se navíc považuje:
Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte (tzn. závažná forma klíšťové meningoencefalitidy nebo lymeské nemoci)
Tímto onemocněním se rozumí závažná forma klíšťové meningoencefalitidy nebo diseminované lymeské nemoci
prokazatelně způsobené infekcí přenesenou přisátým klíštětem. K přisátí klíštěte musí prokazatelně dojít za doby trvání
pojištění. Pojistná ochrana se vztahuje pouze na případy klíšťové encefalitidy, kdy pojištěný doloží přítomnost protilátek proti
klíšťové meningoencefalitidě v séru nebo mozkomíšním moku a zvýšení IgM protilátek prokazující akutní infekci. Závažné
trvalé neurologické následky klíšťové meningoencefalitidy přetrvávající alespoň 3 měsíce musí být potvrzeny odborným
neurologem. Aby se v případě vážné choroby klíšťové encefalitidy jednalo o pojistnou událost, je nezbytné, aby neurologický
nález u pojištěného přetrvával ještě alespoň po třech kalendářních měsících následujících ode dne stanovení diagnózy.
Pojištěný je povinen pojistiteli předložit nejdříve po třech kalendářních měsících od stanovení diagnózy vyplněný formulář
„Oznámení pojistné události Vážná choroba“, jehož součástí je lékařské potvrzení diagnózy klíšťové meningoencefalitidy
a lékařské potvrzení o přítomnosti protilátek proti klíšťové meningoencefalitidě v séru nebo mozkomíšním moku a zvýšení
IgM protilátek prokazující akutní infekci. Formulář „Oznámení pojistné události Vážná choroba“ musí vystavit odborný
lékař neurologického zdravotnického zařízení na území České republiky. Pojistná ochrana se vztahuje pouze na případy,
diseminované lymeské nemoci, které si vyžádaly alespoň 14 dnů trvající hospitalizaci s nitrožilním podáváním antibiotik.
Pojištěný je povinen pojistiteli předložit vyplněný formulář „Oznámení pojistné události Vážná choroba“, jehož součástí je
lékařské potvrzení diagnózy lymeské nemoci. Formulář „Oznámení pojistné události Vážná choroba“ musí vystavit odborný
lékař neurologického zdravotnického zařízení na území České republiky.
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