Komerční pojišťovna, a.s., IČ 63998017, se sídlem Praha 8, Karolinská 1/650, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3362 (dále jen „Komerční
pojišťovna“), činí v souladu s § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), tento
VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
V případě, že
a)

Komerční pojišťovna v daném účetním období (kalendářním roce) v souladu s ustanovením § 63 odst. 2
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, vytvoří rezervu na prémie a slevy; a

b)

tato rezerva na prémie a slevy v daném účetním období převýší rezervu určenou na podíly na zisku
daného kalendářního roku, které Komerční pojišťovna ke konci kalendářního roku přiznává svým
pojistníkům a připisuje je na jednotlivé pojistné smlouvy v souladu se zněním příslušných pojistných
podmínek vybraných produktů, jež takové přiznání podílů na zisku umožňují, a které se po svém připsání
stávají součástí rezervy pojistného životních pojištění; a

c)

Komerční pojišťovna o vytvořený přebytek navýší stávající rezervu na prémie a slevy (dále jen
„navýšení rezervy“); a

d)

Komerční pojišťovna nerozhodne o přiznání podílu na zisku z tohoto navýšení rezervy nejpozději do
osmi let od jeho vytvoření, přičemž platí, že podíl na zisku z navýšení rezervy lze přiznávat i postupně po
částech v jednotlivých letech;

se Komerční pojišťovna tímto zavazuje pojistníkům, kteří budou jejími pojistníky k poslednímu dni osmého roku
od vytvoření navýšení rezervy a v rámci jejichž pojistných smluv jsou investovány prostředky do fondu
s garantovaným zhodnocením (dále jen „oprávnění pojistníci“), přiznat podíl na zisku z takto vytvořeného
navýšení rezervy, resp. jeho dosud nerozdělené části (dále jen „povinně připisovaná rezerva“ nebo „PRA“) tak,
že Komerční pojišťovna připíše oprávněnému pojistníkovi na jeho pojistnou smlouvu částku (dále jen „PAn“)
určenou jako podíl průměrného stavu rezervy pojistného životních pojištění příslušného oprávněného pojistníka v
průběhu osmého kalendářního roku od vytvoření tohoto navýšení rezervy (dále jen „pRŽPn“) a celkové průměrné
hodnoty rezervy pojistného životních pojištění všech takových oprávněných pojistníků (dále jen „pRŽP“),
vynásobený hodnotou povinně připisované rezervy podle následujícího vzorce:
PAn = pRŽPn/pRŽP*PRA
Výše rezervy hodnoty rezervy na prémie a slevy je uvedená vždy v poslední uveřejněné účetní závěrce na
webových stránkách Komerční pojišťovny: http://www.kb-pojistovna.cz/cs/kb-pojistovna/vyrocni-zpravy.shtml.
Tento příslib je učiněn jako neodvolatelný, Komerční pojišťovna se tak v souladu s § 2885 odst. 1 občanského
zákoníku vzdává svého práva tento veřejný příslib odvolat.

V Praze dne 18.12.2015
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