Komerční pojišťovna,
ťovna, a.s., IČ
I 639 98 017, se sídlem Praha 8, Karolinská 1/650, zapsaná
v obchodním rejstříku
říku vedeném Městským
M
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3362, dále jen
„Komerční pojišťovna“,
ťovna“, činí
č
v souladu s § 850 zákona č.. 40/1964 Sb., občanský
ob
zákoník,
v platném znění, a v souladu s § 2884 a násl. zákona č.. 89/2012 Sb., občanský
obč
zákoník, tento
neodvolatelný
VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
Ukončení
ení služebního poměru
pom
Komerční pojišťovna
ťovna poskytne pojištěnému
pojišt
z pojištění, jehož součástí
částí je i pojištění
pojišt
pro případ
ztráty zaměstnání, pojistné plnění
pln
ve stejném rozsahu jako v případě
řípadě ztráty zaměstnání za
následujících podmínek
1. služební poměr
ěr pojištěného
pojišt
bude ukončen
a) v průběhu
ů ěhu trvání pojišt
pojištění po 1. 1. 2016;
b) až po uplynutí 6 měsíců
m
od počátku pojištění
ní nebo ode dne vzniku jakéhokoli
j
nového služebního poměru
pom
(změna pracovněprávního
právního poměru
pomě na služební poměr u
stejného zaměstnavatele,
zaměstnavatele, pro stejnou pozici a druh práce se nepovažuje za nový
služební poměr),
pomě a to na základě pravomocného rozhodnutí o ukon
ukončení služebního
poměru;
2. k ukončení
čení služebního poměru
pom
dojde z důvodu
vodu uplynutí marné doby, po kterou byl
státní zaměstnanec
ěstnanec zařazen
za
mimo výkon služby z organizačních
čních dů
důvodů;
3. ztráta služebního poměru
pom
nastane a bude trvat
a) mimo podpůrčí
podpů č dobu peněžité pomoci v mateřství pojištěného
ěného,
b) mimo dobu, po kterou je pojištěnému
pojišt
přiznána
iznána invalidita odpovídající III. stupni
podle příslušných
říslušných pojistných podmínek,
c) dříve,
íve, než se pojištěný
pojišt
dožije důchodového věku
ku podle příslušných
p
právních
předpisů,, a
d) mimo dobu výkonu trestu odnětí
odn svobody pojištěného;
4. pojištěný
ný bude veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
stnání vedené příslušným
p
českým
orgánem veřejné
řejné
ejné správy a nebude mít žádný jiný pracovní poměr
pomě
pom nebo služební poměr
ani vykonávat jinou výdělečnou
výd
činnost; pojištěný bude v době ukončení služebního
poměru občanem
čanem ČR nebo jiného členského
lenského státu EU nebo občanem
ob
jiného než
členského
lenského státu EU s povoleným trvalým pobytem na území ČR.
Pracovní neschopnost v služebním poměru
Komerční pojišťovna
ťovna poskytne pojištěnému
pojišt
z pojištění, jehož součástí
částí je i pojištění
pojišt
pro případ
pracovní neschopnosti, pojistné plnění
pln
ve stejném rozsahu v případě
případ vzniku pracovní
neschopnosti, která nastala v rámci výkonu služebního poměru
ru podle zákona o státní služb
službě.
Pro další podmínky pojištění
pojišt
podle tohoto veřejného příslibu
íslibu se použijí podp
podpůrně ustanovení
příslušných
íslušných pojistných podmínek, které jsou součástí
sou
pojistné smlouvy.
V Praze dne 1. 1. 2016

Stéphane Corbet
předseda představenstva
edstavenstva
a generální ředitel
el společnosti
společ

s

Ing. Zdeněk Zavadil
člen představenstva
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