
 
VEREJNÝ PRÍSĽUB 
podľa ustanovenia § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len “OZ”) 
 
ČSOB Poisťovňa, a.s., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 444/B, IČO: 31 325 416 (ďalej len 
“ČSOB Poisťovňa”)  
 
sa týmto verejným prísľubom zaväzuje, 
 
že všetkým poisteným, v prospech ktorých bude uzatvorené investičné životné poistenie MAXIMAL (ďalej len 
“poistenie MAXIMAL”) počas zvýhodneného obdobia podľa časti C tohto verejného prísľubu (ďalej len 
“zvýhodnené obdobie”) a súčasne bude splnená   podmienka uvedená v časti A bod 1. tohto verejného 
prísľubu, bude k poisteniu MAXIMAL poskytnuté poistné plnenie z pripoistenia pre prípad smrti 
následkom infarktu myokardu s výškou poistného plnenia v prípade poistnej udalosti smrti poisteného 
následkom infarktu myokardu vo výške 10% z hodnoty podielov vytvorenej na základe zaplatenia 
jednorazového poistného k dátumu ukončenia vyšetrenia poistnej udalosti poisťovateľom.  
  
A/ Podmienky vzniku nároku: 

1. uzatvorenie poistnej zmluvy MAXIMAL v zvýhodnenom období. 
 

B/ Ďalšie informácie: 
1. poistná doba pripoistenia pre prípad smrti následkom infarktu myokardu je totožná s poistnou dobou 

poistenia MAXIMAL 
2. v prípade zániku poistenia MAXIMAL, k dátumu jeho zániku, zanikne aj pripoistenie pre prípad smrti 

následkom infarktu myokardu. 
 

C/ Zvýhodnené obdobie 
      Zvýhodnené obdobie je stanovené nasledovne: 

1. dátum uzatvorenia poistnej zmluvy, na základe ktorej je dojednané poistenie MAXIMAL, je v termíne 
od 27.04.2015 do 26.06.2015 vrátane a súčasne 

2. dátum začiatku poistenia uvedený v poistnej zmluve je 10.07.2015.  
 
 
Pre pripoistenie pre prípad smrti následkom infarktu myokardu, ktoré dojednáva ČSOB Poisťovňa a.s. platia 
príslušné ustanovenia OZ, Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie VPP-ŽP 2014, Všeobecné 
poistné podmienky pre pripoistenie pre prípad smrti následkom infarktu myokardu VPP-SI-B 2015, ktoré 
každý poistený obdrží pri uzatvorení poistnej zmluvy, na základe ktorej bude dojednané poistenie MAXIMAL 
a ktoré sú k dispozícii na každom obchodnom mieste ČSOB. 
 
V Bratislave dňa 24.04.2015 

 
 

  
                  Luc Cools                                                               Vladimír Šošovička 
        predseda predstavenstva                                                člen predstavenstva 
 


