
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“)

Pojištění okenních skel vozidla – Rozšíření  
rozsahu pojištění

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí,  
530 02 Pardubice, IČO: 455 34 306, DIČ: CZ 455 34 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále také jen „pojišťovna“ nebo „pojistitel“), zastoupená:  
Mgr. Jiřím Střelickým, M.A., Ph.D., předsedou představenstva, a Ing. Markem Cachem, členem 
představenstva, 

se tímto veřejným příslibem zavazuje, že

– oprávněné osobě, při splnění podmínek stanovených v čl. I. tohoto veřejného příslibu (dále také jen 
„podmínky“), poskytne pojistné plnění dle čl. II. tohoto veřejného příslibu. 

I. Podmínky

Podmínky rozšíření rozsahu Pojištění okenních skel vozidla sjednaného v rámci jakéhokoliv pojistného 
produktu pojišťovny jsou následující:

1. Pojistník uzavřel s pojistitelem v období od 1. 5. 2011 pojistnou smlouvu, kterou bylo sjednáno Pojištění 
okenních skel vozidla v rámci jakéhokoliv pojistného produktu pojišťovny (dále také jen „pojištění“). 

2. Pojištění v době účinnosti tohoto veřejného příslibu trvá. 

3. V době trvání účinnosti tohoto veřejného příslibu a v době trvání pojištění nastala v právním vztahu 
pojištění nahodilá událost spočívající v poškození nebo zničení okenních skel vozidla.

4. Nastalá nahodilá událost dle předchozího odstavce 3. tohoto článku splňuje, s výjimkou uvedenou ve 
druhé větě tohoto odstavce, naprosto všechny předpoklady (ať pozitivně nebo negativně vymezené) 
sjednané pojistnou smlouvou a všemi jejími nedílnými součástmi, zejména příslušnými pojistnými 
podmínkami, pro to, aby byla událostí pojistnou a vzniklo za ni oprávněné osobě právo na pojistné 
plnění.

 Za nahodilou událost dle předchozího odstavce 3. tohoto článku spočívající v poškození nebo zničení 
okenních skel vozidla by však podle uzavřené pojistné smlouvy a všech jejich nedílných součástí, 
zejména příslušných pojistných podmínek (tzn. nebýt tohoto veřejného příslibu), nemohla pojišťovna 
poskytnout oprávněné osobě pojistné plnění, neboť poskytnutím pojistných plnění pojišťovnou za 



předchozí pojistné události nastalé v tomtéž pojistném roce již došlo k vyčerpání limitu pojistného 
plnění sjednaného pojistnou smlouvou pro jednu a všechny škodné události nastalé v právním 
vztahu pojištění v jednom pojistném roce.

II. Pojistné plnění 

1. Za každou jednu nahodilou událost dle článku I. odstavců 3. až 4. tohoto veřejného příslibu (bez ohledu 
na to, zda poskytnutím pojistných plnění pojišťovnou za předchozí pojistné události nastalé v tomtéž 
pojistném roce již došlo k vyčerpání limitu pojistného plnění sjednaného pojistnou smlouvou pro jednu 
a všechny škodné události nastalé v právním vztahu pojištění v jednom pojistném roce) poskytne 
pojišťovna oprávněné osobě pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění sjednaného konkrétní 
jednotlivou pojistnou smlouvou, jíž bylo pojištění sjednáno, a všemi jejími nedílnými součástmi, zejména 
příslušnými pojistnými podmínkami. Pojišťovna se tak tímto veřejným příslibem zavazuje, že v pojištěních 
spadajících do působnosti tohoto veřejného příslibu, bude limit pojistného plnění sjednaný konkrétní 
jednotlivou pojistnou smlouvou aplikovat pouze a jen vždy na konkrétní jednotlivou pojistnou 
událost, nikoliv na jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném roce.

III. Závěrečná ustanovení 

1. Odchylně od ustanovení § 2886 občanského zákoníku se pojišťovna zavazuje, že pojistné plnění při 
splnění podmínek uvedených v článku I. tohoto veřejného příslibu poskytne každé oprávněné osobě v 
plném rozsahu dle všech ostatních ustanovení pojistné smlouvy. 

2. Veřejný příslib činí pojišťovna s účinností od 21. 6. 2021 a činí ho na dobu neurčitou. 

3. Veřejný příslib se vztahuje na nahodilé události vzniklé v době jeho účinnosti. 

4. Veřejný příslib v písemné elektronické formě je po celou dobu jeho účinnosti umístěn na veřejně 
dostupných internetových stránkách pojišťovny na internetové adrese www.csobpoj.cz/dokumenty-ke-
stazeni. 

5. Veřejný příslib v písemné listinné formě je uložen v sídle pojišťovny. 

V Pardubicích dne 21. 6. 2021 Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D.
předseda představenstva
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Ing. Marek Cach
člen představenstva
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
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