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zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království,  
datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 (také jen „ING Životní pojišťovna”) 

 

 
 

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB (0012) 
 

 
Společnost ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 

150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305 jako organizační složka společnosti: ING Životní pojišťovna 

N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL  Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním 

rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo 

zápisu 24042211, tímto 

 

dává veřejný příslib 

 

že oprávněným osobám, kterým vznikne nárok na výplatu pojistného plnění z připojištění pro případ 

smrti následkem úrazu 0012 (dále jen „Připojištění 0012“) sjednaného s počátkem pojištění 1. 10. 

2014 až 31. 12. 2014 (včetně) na pojistné smlouvě uzavřené s ING Životní pojišťovnou, nad rámec 

ujednání ve zvláštních pojistných podmínkách Připojištění 0012 vyplatí ING Životní pojišťovna 

současně s pojistným plněním bonus ve výši  100 % pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné 

události (namísto bonusu 50 % pojistné částky uvedeného v citovaných pojistných podmínkách), 

pokud k úrazu, jehož následkem pojištěný zemřel, došlo při dopravní nehodě auta, autobusu, vlaku, 

lodi, nebo letadla, a v době dopravní nehody se pojištěný nacházel v/na uvedeném dopravním 

prostředku účastnícím se dopravní nehody. Nad rámec ujednání ve zvláštních pojistných podmínkách 

Připojištění 0012 vyplatí ING Životní pojišťovna tento bonus i v případě, že jde o dopravní nehodu 

MHD, cyklistického kola a motorky (nacházel-li se pojištěný v době dopravní nehody v/na  tomto 

dopravním prostředku) a také v případě, že se pojištěný dopravní nehody kteréhokoliv z uvedených 

dopravních prostředků (auto, autobus, vlak, loď, letadlo, MHD, cyklistické kolo, motorka) účastnil jen 

jako chodec. V ostatním se zvláštní pojistné podmínky Připojištění 0012 nemění. 

 
 
V Praze dne 30. 9. 2014   
 

 
………………………………………………..  
Renata Mrázová, vedoucí organizační složky 
ING Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou republiku  
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