Veřejný příslib platný od 24. 4. 2019
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 v pojištění pro případ pobytu v nemocnici a pojištění pro
případ vážných onemocnění platné pro pojistné smlouvy
životního pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN a pro
pojistné smlouvy životního pojištění NA PŘÁNÍ uzavřené do
23. 4. 2019 včetně
I.

Pojištění pro případ pobytu v nemocnici (následkem úrazu nebo nemoci i pouze
následkem úrazu)
Pro pojistné události, které nastanou 24. 4. 2019 nebo později, platí:
a) územní platnost není omezena, tj. pojištění se vztahuje na pojistnou událost, která
nastane kdekoli ve světě,
b) maximální doba hospitalizace, za kterou náleží pojistné plnění, se prodlužuje na 1 000
dnů,
c) toto pojištění se nově vztahuje i na pobyt pojištěného v lázeňských léčebnách,
ozdravovnách a sanatoriích, kdy 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 (pojistné plnění v takovém případě náleží z jedné hospitalizace
nejvýše za dobu 30 dnů).

II. Pojištění pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu nebo nemoci
Pro pojistné události, které nastanou 24. 4. 2019 nebo později, platí:
Z tohoto pojištění poskytne pojišťovna pojištěné ženě pojistné plnění i za dobu
hospitalizace v souvislosti s nezbytnou péčí o novorozence bezprostředně navazující na
porod, nejvýše však za dobu 20 dnů hospitalizace, přičemž za alternativu této hospitalizace
rodičky se považují i její pravidelné návštěvy nemocnice v souvislosti s nezbytnou péčí o
hospitalizovaného novorozence.
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III. Pojištění pro případ vážných onemocnění
1. V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ vážných onemocnění
dospělých osob ve variantě Exclusive, se rozšiřuje rozsah vážných onemocnění o pozdní
stadium lymské boreliózy.
2. V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ vážných onemocnění
dospělých osob ve variantě Pro ni / Pro něj, se rozšiřuje rozsah vážných onemocnění o
tyto další vrozené vady živě narozených dětí: Mikrocefalie, MCM syndrom, Bulósní
epidermolýza, Fallotova tetralogie a Osteogenesis imperfecta.
3. V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ vážných onemocnění
dětí ve variantě Exclusive, se rozšiřuje rozsah vážných onemocnění o pozdní stadium
lymské boreliózy, operaci při komplikacích Crohnovy nemoci (Morbus Crohn) a
sníženou soběstačnost. Dále se rozšiřují varianty pojištění Standard a Exclusive o
selhání jater.
4. V pojistných smlouvách, v nichž je sjednáno pojištění pro případ vážných onemocnění
dospělých osob nebo pojištění pro případ vážných onemocnění dětí ve variantě
Standard nebo Exclusive, se pojistné krytí u transplantace orgánů rozšiřuje i na případy,
kdy je pojištěný zařazen na oficiální seznam čekatelů na transplantaci.
Podmínky, za jakých náleží pojistné plnění podle bodů 1 až 4, popis uvedených vážných
onemocnění a dokumenty, kterými se prokazují, jsou uvedeny v článcích 14 až 16
Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění pro případ nemoci O-936/19, verze 05/2019
(pro pojistné smlouvy životního pojištění PERSPEKTIVA) nebo v článcích 90, 92 a 95
Pojistných podmínek pro pojištění NA PŘÁNÍ O-964/19 a O967/19, verze 05/2019, které
jsou k dispozici na www.koop.cz.
Podle uvedených bodů bude pojišťovna postupovat u pojistných událostí, které nastanou
24. 4. 2019 nebo později.
5. Od data platnosti tohoto veřejného příslibu pojišťovna nebude uplatňovat své zákonné
právo vypovědět pojištění pro případ vážných onemocnění po uplynutí 2 měsíců od
uzavření pojistné smlouvy.

Změna v pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě /
invalidity dítěte platné pro pojistné smlouvy životního pojištění
PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN a pro pojistné smlouvy
životního pojištění NA PŘÁNÍ
Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě /
invalidity dítěte, náleží pojistné plnění z pojistných události, které nastanou 24. 4. 2019 nebo
později (nezávisle na datu počátku tohoto pojištění), i v případě závislosti II. stupně (středně
těžká závislost) podle platného zákona o sociálních službách.
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Změny v pojištění Cesta k zotavení platná pro pojistné smlouvy
životního pojištění NA PŘÁNÍ uzavřené do 23. 4. 2019 včetně
1. Nárok na pojistné plnění z tohoto pojištění vzniká také v případě, bylo-li pojištěnému
vyplaceno pojistné plnění za invaliditu prvního nebo druhého stupně.
2. Rozšiřuje se výčet položek, za které lze v souvislosti se zotavením pojištěného uplatnit
nárok na pojistné plnění, o výdaje
a) za psychoterapii,
b) na stavební úpravy domu nebo bytu v souvislosti se změnou zdravotního stavu,
c) vynaložené za zajištění péče o nezletilé děti, rodiče, jsou-li odkázáni na pomoc
pojištěného, a domácí mazlíčky.
Tyto změny platí pro pojistné události, které nastanou 24. 4. 2019 nebo později.

Změna v pojištění pro případ invalidity (následkem úrazu nebo
nemoci i pouze následkem úrazu) platná pro pojistné smlouvy
uzavřené do 23. 4. 2019 včetně
Od data platnosti tohoto veřejného příslibu se pojišťovna zavazuje, že toto pojištění sjednané
v pojistné smlouvě jakéhokoli pojištění osob nevypoví po uplynutí 2 měsíců od uzavření
pojistné smlouvy.

V Praze dne 17. 4. 2019

Ing. Ondřej Poul, Ph.D.

Mgr. Štěpán Minařík

ředitel Úseku pojištění osob

vedoucí Odboru vývoje produktů
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