Veřejný příslib
platný od 1. 12. 2017

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, spis.
zn. B 1897 (dále jen „pojišťovna“), činí tímto podle ustanovení § 2884 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu jeho zveřejnění na svých internetových stránkách
www.koop.cz tento
VEŘEJNÝ PŘÍSLIB

Změny platné pro pojistné smlouvy životního pojištění PERSPEKTIVA podle
sazby 7 BN a pro pojistné smlouvy životního pojištění NA PŘÁNÍ uzavřené do
30. 11. 2017 včetně
I.

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
1. V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem úrazu
nebo nemoci, nebude pojišťovna u pojistných událostí z tohoto pojištění, které nastanou 1. 12. 2017 nebo
později, uplatňovat výluku na pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství nebo stavů a komplikací
souvisejících s těhotenstvím, porodu, potratu nebo umělého přerušení těhotenství. Za pracovní neschopnost
vystavenou v souvislosti s rizikovým těhotenstvím nebo stavy a komplikacemi souvisejícími s těhotenstvím,
porodem a dále za z lékařského hlediska nezbytné umělé přerušení těhotenství nebo potrat, poskytne
pojišťovna pojistné plnění nejvýše za 30 dnů pro každé těhotenství, nastane-li taková pracovní neschopnost
po uplynutí čekací doby v délce 8 měsíců.
2. Odchylně od výluky, podle které pojišťovna neposkytovala pojistné plnění za pracovní neschopnost v době,
po kterou je pojištěný nezaměstnaným1, poskytne pojišťovna za pracovní neschopnost, která započne
1. 12. 2017 nebo později, pojistné plnění až za dobu 3 měsíců ode dne, kdy pojištěný ukončil zaměstnání nebo
ukončil (přerušil) samostatnou výdělečnou činnost. Pojistné plnění poskytne pojišťovna z pojistné částky
platné ke dni, kdy pracovní neschopnost započne. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti z důvodu
nezaměstnanosti pojištěného zanikne posledním dnem pojistného období, ve kterém byla pojišťovna
informována, že se pojištěný stal nezaměstnaným, včetně případů, kdy se tak stane z důvodu mateřské nebo
rodičovské dovolené, ovšem pouze v případě, že pojištěný je stále nezaměstnaným i ke dni, kdy byla
pojišťovna o této skutečnosti informována.

II. Pojištění pro případ pobytu v nemocnici
1. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění dítěte pro případ pobytu v nemocnici a vznikne-li nárok na
pojistné plnění za hospitalizaci tohoto nezletilého pojištěného, která nastane 1. 12. 2017 nebo později a
při níž je pojištěný doprovázen zletilou osobou, poskytne pojišťovna pojistné plnění z dvojnásobku
pojistné částky uvedené pro toto pojištění v pojistné smlouvě, která je platná ke dni počátku hospitalizace,
a to za dobu pobytu doprovázející osoby v nemocnici. Pojistné plnění se stanoví tak, že se dvojnásobek
pojistné částky vynásobí upraveným počtem dnů (půlnocí) hospitalizace. Upravený počet dnů (půlnocí)

1

Nezaměstnaný znamená osobu bez zdanitelných příjmů nebo osobu výdělečně činnou (zaměstnanec nebo OSVČ), která přerušila nebo
ukončila výdělečnou činnost, nebo která nemá z takovéto činnosti pravidelný příjem, přestože její výkon neukončila či nepřerušila, nebo
osobu, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání na příslušném úřadu práce.
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hospitalizace pojišťovna stanoví tak, že každý den (půlnoc) hospitalizace vynásobí koeficientem navýšení
podle následující tabulky a sečte dohromady.
Trvání hospitalizace
prvních 30 dnů
31. – 90. den
91. a každý další den

Koeficient navýšení
1
1,5
2

2. Výluka na pobyt pojištěného v rehabilitačních zařízeních a ústavech, léčebnách pro dlouhodobě nemocné,
hospicech a na odděleních následné péče se u pobytů v těchto zařízeních, které započnou 1. 12. 2017 nebo
později, neuplatní, pokud pobyt v nich časově (nejpozději do 14 dnů) navazuje na předchozí hospitalizaci a
je z lékařského hlediska nezbytný za účelem doléčení nemoci nebo následků úrazu, přičemž za pobyt
v těchto zařízeních pojišťovna poskytne pojistné plnění z jedné hospitalizace nejvýše za dobu 30 dnů.
III. Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ trvalých následků úrazu s šestinásobnou
progresí, se toto pojištění nahrazuje pojištěním pro případ trvalých následků úrazu s osminásobnou progresí a
pojišťovna z pojistných událostí nahlášených pojišťovně 1. 12. 2017 nebo později bude poskytovat pojistné
plnění za trvalé následky z takto změněného pojištění. Tato změna se týká rovněž pojistných smluv
skupinového úrazového pojištění podle sazby 3 UX uzavřených do 30. 11. 2017 včetně.
IV. Pojištění pro případ ošetřování dítěte
V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ ošetřování dítěte, bude za ošetřování
považován i doprovod zletilé osoby při hospitalizaci nezletilého pojištěného, která nastane 1. 12. 2017 nebo
později; pojišťovna v takovém případě poskytne pojistné plnění, které stanoví jako součin pojistné částky
uvedené pro toto pojištění v pojistné smlouvě a platné ke dni počátku hospitalizace a počtu dnů (půlnocí)
pobytu doprovázející osoby v nemocnici, přičemž poskytnutí pojistného plnění není podmíněno vznikem
práva doprovázející osoby na ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění.
V.

Změny ve výlukách z pojištění (platí pro pojistné události, které nastanou 1. 12. 2017 nebo později)
1. Upravuje se výluka pro události, které vznikly v důsledku působení jaderné energie, tak, že pojišťovna bude
plnit za události vzniklé z ionizujícího záření.
2. V úrazovém pojištění se ruší výluka pro tělesná poškození vzniklá v důsledku působení mikrobiálních jedů.
3. V pojištění pro případ vážných onemocnění se zmírňuje výluka pro diagnózu chronické lymfatické
leukemie, kdy za tuto diagnózu pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši 20 % z pojistné částky, byla-li
sjednána varianta pojištění Exclusive. V tomto případě pojištění pro případ vážných onemocnění pojistnou
událostí nezaniká.
4. V pojištění pro případ pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, invalidity, zproštění od placení
pojistného, ošetřování dítěte, péče o zdravotně postižené dítě (v pojistných smlouvách životního pojištění
NA PŘÁNÍ v pojištění pro případ invalidity dítěte) se zmírňuje výluka pro onemocnění a následky úrazu
vzniklé před počátkem nebo změnou pojištění tak, že tuto výluku pojišťovna neuplatní, pokud se v době
5 let před počátkem nebo změnou pojištění příznaky onemocnění nebo následky úrazu prokazatelně
neprojevily tak, že by bylo nutné toto zaznamenat ve zdravotnické dokumentaci pojištěného, nebo
způsobem, který by vyžadoval jejich léčení nebo sledování, a současně pojištěný neporušil léčebný režim
stanovený lékařem.

Veřejný příslib platný od 1. 12. 2017

3

Změny platné pro pojistné smlouvy životního pojištění PERSPEKTIVA podle
sazby 7 BN uzavřené do 30. 11. 2017 včetně
1. V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ trvalých následků úrazu s pojistným
plněním od 10,1 %, se toto pojištění nahrazuje pojištěním pro případ trvalých následků úrazu s pojistným
plněním od 10 % a pojišťovna z pojistných událostí nahlášených 1. 12. 2017 nebo později bude poskytovat
pojistné plnění za trvalé následky z takto změněného pojištění.
2. V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ trvalých následků úrazu s pojistným
plněním od 25,1 %, se toto pojištění nahrazuje pojištěním pro případ trvalých následků úrazu s pojistným
plněním od 25 % a pojišťovna z pojistných událostí nahlášených 1. 12. 2017 nebo později bude poskytovat
pojistné plnění za trvalé následky z takto změněného pojištění.
3. Pro pojistné události, k nimž dojde v důsledku teroristických činů, se upravuje výluka z pojištění tak, že
pojištěnému, který se na teroristickém činu aktivně nepodílel, bude při splnění ostatních podmínek
daných konkrétní pojistnou smlouvou pojistné plnění poskytnuto.
4. Ujednává se opce na sjednání nového pojištění pro ostatní pojištěné osoby v dané pojistné smlouvě,
zaniknou-li pojištění těchto osob z důvodu smrti hlavního pojištěného, kterou může každá z pojištěných
osob využít v období až 3 měsíců od úmrtí hlavního pojištěného. Nové pojištění lze v této době sjednat
bez zkoumání zdravotního stavu se shodným rozsahem pojistné ochrany (tj. stejná pojištění, stejné
pojistné částky a stejná pojistná doba) a při zachování stejných zdravotních přirážek a výluk, jaké platily
pro původně sjednané pojištění. Pro toto nové pojištění se započítá čekací doba z původního pojištění.
5. Zemře-li hlavní pojištěný, poskytne pojišťovna až do doby sjednání nového pojištění podle předchozího
bodu plnění z původního pojištění, pokud nastane událost, která by jinak byla pojistnou událostí. Vznik
nároku a výše plnění se posuzuje podle ujednání původní pojistné smlouvy. Vznik této události však musí
původně pojištěná osoba oznámit pojišťovně do 3 měsíců od smrti hlavního pojištěného, jinak nárok na
plnění nevznikne.
6. Právo pojišťovny odmítnout pojistné plnění, pokud k pojistné události došlo v souvislosti s neúmyslným
trestným činem pojištěného či oprávněné osoby, pro který byly tyto osoby pravomocně odsouzeny, se
zmírňuje na snížení pojistného plnění až na polovinu.
Změny uvedené v bodech 3 až 6 se týkají pojistných událostí, které nastanou 1. 12. 2017 nebo později.

Změny platné pro pojistné smlouvy životního pojištění NA PŘÁNÍ uzavřené
do 30. 11. 2017 včetně
I.

Pojištění pro případ vážných onemocnění
1. V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ vážných onemocnění dětí ve variantě
Exclusive, se rozšiřuje rozsah této varianty pojištění o tato onemocnění, příp. následky úrazu:
a) dětskou obrnu – poliomyelitidu,
b) Creutzfeldt-Jakobovu nemoc,
c) HIV nákazu v důsledku transfúze krve,
d) těžké popáleniny,
e) amputace končetiny,
f) poškození centrálního nervového systému následkem vakcinace.
Popis jednotlivých onemocnění a dokumenty, kterými se prokazují, jsou uvedeny v Seznamu vážných
onemocnění (viz článek 95 Pojistných podmínek pro pojištění NA PŘÁNÍ – varianta s investiční složkou
(O-964/17) nebo riziková varianta (O-965/17), které jsou k dispozici na www.koop.cz).
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Za tato vážná onemocnění bude pojišťovna poskytovat pojistné plnění z pojistných událostí, které
nastanou 1. 12. 2017 nebo později.
2. V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ vážných onemocnění dospělých osob ve
variantě Exclusive, se rozšiřuje rozsah této varianty pojištění o tato onemocnění, příp. následky úrazu:
a) poliomyelitidu,
b) Creutzfeldt-Jakobovu nemoc,
c) HIV nákazu v důsledku transfúze krve,
d) HIV nákazu při fyzickém napadení pojištěného nebo při poskytování laické první pomoci při dopravní
nehodě,
e) těžké popáleniny,
f) amputace končetiny,
g) diabetes mellitus I. typu,
h) poškození centrálního nervového systému následkem vakcinace.
Popis jednotlivých onemocnění a dokumenty, kterými se prokazují, jsou uvedeny v Seznamu vážných
onemocnění (viz článek 95 Pojistných podmínek pro pojištění NA PŘÁNÍ – varianta s investiční složkou
(O-964/17) nebo riziková varianta (O-965/17), které jsou k dispozici na www.koop.cz).
Za tato vážná onemocnění bude pojišťovna poskytovat pojistné plnění z pojistných událostí, které
nastanou 1. 12. 2017 nebo později.
3. Pojištění pro případ vážných onemocnění sjednané ve variantě Basic, Standard nebo Exclusive pojistnou
událostí nezaniká, pokud pojišťovna vyplatí pojistné plnění za některé z vážných onemocnění uvedených
v Seznamu vážných onemocnění pro tyto varianty, ale dnem vzniku pojistné události se na toto vážné
onemocnění stejně jako na z lékařského hlediska s ním související vážná onemocnění (jsou uvedeny
v Seznamu vážných onemocnění ve sloupci „Související diagnózy“ – viz Pojistné podmínky pro pojištění
NA PŘÁNÍ – varianta s investiční složkou (O-964/17) nebo riziková varianta (O-965/17), které jsou
k dispozici na www.koop.cz) pojištění pro případ vážných onemocnění již nadále nevztahuje. Pojistná
částka a výše pojistného za pojištění vážných onemocnění se tím nemění.
4. Pokud pojistník již nemá zájem na tom, aby pojištění pro případ vážných onemocnění daného pojištěného
po výplatě pojistného plnění podle předchozího bodu nadále trvalo, může písemně požádat pojišťovnu
o jeho ukončení.
5. Pojištění pro případ vážných onemocnění sjednané ve variantě Exclusive pojistnou událostí zaniká, pokud
pojišťovna vyplatí pojistné plnění za sníženou soběstačnost.
6. Pojištění sjednané ve variantách Pro ni nebo Pro něj pojistnou událostí zaniká, pokud pojišťovna vyplatí
pojistné plnění za některé z vážných onemocnění zahrnutých v této variantě.
7. Pojištění pro případ vážných onemocnění sjednané ve variantě Basic, Standard, Exclusive, Pro ni nebo Pro
něj pojistnou událostí nezaniká, pokud pojišťovna za vážné onemocnění vyplatí pojistné plnění nižší než
100 % pojistné částky (viz článek 90 odst. 2 písm. a) až d) Pojistných podmínek pro pojištění NA PŘÁNÍ –
varianta s investiční složkou (O-964/17) nebo riziková varianta (O-965/17), které jsou k dispozici na
www.koop.cz).
II. Pojištění pro případ invalidity
Rozšiřuje se počet tělesných poškození a onemocnění, která jsou příčinou trvalé invalidity definované
pojišťovnou, za níž pojišťovna z pojistných událostí, které nastanou 1. 12. 2017 nebo později, bude poskytovat
pojistné plnění jednou částkou (nikoli ve dvou stejných splátkách s odstupem 24 měsíců), a to bez ohledu na
to, jaký stupeň invalidity byl pojištěnému přiznán podle zákona o důchodovém pojištění.
Jedná se o tato tělesná poškození a onemocnění (úplný výčet):
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Pojištění invalidity následkem úrazu

Alzheimerova choroba a ostatní demence
amyotrofická laterální skleróza
anatomická nebo funkční ztráta (amputace nebo úplné a trvalé
ochrnutí) končetiny

anatomická nebo funkční ztráta (amputace nebo úplné a trvalé
ochrnutí) končetiny

Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylitida)
Crohnova choroba
cystická fibróza
demyelinizační onemocnění a jiná degenerativní postižení
centrální nervové soustavy
diabetes mellitus
encefalitida
epilepsie

epilepsie

glomerulopatie
HIV nákaza/syndrom AIDS vzniklé jako následek výkonu
povolání, transfúze krve, nebo při fyzickém napadení

HIV nákaza/syndrom AIDS vzniklé jako následek výkonu povolání,
transfúze krve, nebo při fyzickém napadení

Huntingtonova choroba
chronická obstrukční plicní nemoc
chronické selhání ledvin

chronické selhání ledvin

chronické selhání srdce

chronické selhání srdce

idiopatická plicní fibróza
myastenia gravis
nenávratné poškození míchy, míšních kořenů a pletení (plegie)

nenávratné poškození míchy, míšních kořenů a pletení (plegie)

onemocnění oběhové soustavy (srdce a cév)
osteoporóza
Parkinsonova choroba
psoriatická artritida
revmatoidní artritida
roztroušená skleróza
sarkoidóza ve stadiu III.
snížená soběstačnost definovaná pojišťovnou

snížená soběstačnost definovaná pojišťovnou

systémový lupus erythematodes
těžké popáleniny (hluboké popáleniny stupně III

těžké popáleniny (hluboké popáleniny stupně III

s rozsahem nejméně 20 % povrchu těla)

s rozsahem nejméně 20 % povrchu těla)

transplantace jater
transplantace ledvin

transplantace ledvin

transplantace plic
transplantace srdce

transplantace srdce

úplná a trvalá ztráta sluchu

úplná a trvalá ztráta sluchu

úplná a trvalá ztráta zraku

úplná a trvalá ztráta zraku
ostatní případy, které uzná jako trvalou invaliditu pojišťovnou určený lékař

Tento veřejný příslib platí i pro smlouvy životního pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN, které jsou
uzavřeny od 1. 12. 2017 na průpisových formulářích, k nimž pojistník obdrží pojistné podmínky verze 2016
(veřejný příslib aktualizuje tuto verzi pojistných podmínek).
V Praze dne 30. 11. 2017

Ing. Ondřej Poul, Ph.D.

Mgr. Štěpán Minařík

ředitel Úseku pojištění osob

vedoucí Odboru vývoje produktů

