

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, tento neodvolatelný
VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
U každé smlouvy rizikového životního pojištění Moudré pojištění uzavřené dle pojistných
podmínek ze dne 1. ledna 2014 s podpisem nabídky pojistné smlouvy od 1. ledna 2017,
pojistitel ve prospěch svých klientů:
a)

Upravuje výluku z pojištění osob podle článku 5.1.1 písmeno a), která nově zní:
„Pojistitel neplní ze škodních událostí, k nimž dojde v důsledku nebo v souvislosti s
válečnou událostí nebo občanskou válkou, s občanskými nepokoji, teroristickým útokem
(tj. násilným jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky),
vzpourou, převraty, povstáními a s mezinárodní mírovou nebo bezpečnostní misí; tuto
výluku neuplatníme v případě, že se Pojištěný na této události přímo nepodílel nebo v
případě, kdy Pojištěný nenastoupí cestu poté, co Ministerstvo zahraničních věcí ČR nebo
státní orgány jiných států či významné mezinárodní instituce vyhlásily, že nedoporučují
cestovat do daného státu či oblasti.“

b)

V doložce PN – pojištění pracovní neschopnosti zmírňuje podmínky aplikace tohoto
pojištění a článek PN.7. písmeno a) nově zní:
„Pojištění se vztahuje pouze na občany České republiky a občany EU, zaměstnané
v pracovním poměru vzniklém na základě pracovní smlouvy podle českého zákoníku
práce.“

c)

V doložce PS – Pojištění smrti na místo neposkytnutí pojistného plnění v souvislosti
s požitím alkoholu nebo jiných návykových látek přistoupí pouze ke krácení pojistného
plnění a článek PS.3. nově zní:
„Pojistitel může snížit pojistné plnění až o jednu polovinu, dojde-li ke smrti pojištěného
v souvislosti s požitím či požíváním alkoholu nebo jiných návykových látek nebo
přípravků takovou látku obsahující nebo zneužitím či zneužíváním léků a otrav v důsledku
požití či požívání pevných, kapalných či plynných látek i následkem nedbalosti nebo v
souvislosti s manipulací s těmito látkami.“

Vyhlášením tohoto veřejného příslibu se ve vzájemném vztahu mezi Komerční pojišťovnou a
klientem mění příslušné články pojistných podmínek pro rizikové životní pojištění Moudré
pojištění ve verzi ze dne 1. ledna 2014, které tvoří součást každé pojistné smlouvy. Ostatní
ustanovení pojistných podmínek zůstávají nezměněna.
V Praze dne 21. prosince 2016
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