
 
 

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB (CZV1) 
 

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 při sjednání připojištění pro případ závažných onemocnění dospělých CZV1 (dále jen „Připojištění 

CZV1“) za níže uvedených podmínek jako bonus nad rámec ujednání v pojistné smlouvě navýší při 

pojistné události některé z diagnóz rakoviny (terminální onemocnění z důvodu rakoviny, rakovina nebo 

rakovina in situ - jak jsou popsány v příloze zvláštních pojistných podmínek k tomuto připojištění) 

aktuální sjednanou pojistnou částku o 250.000,- Kč.  

Podmínky pro získání a zachování uvedeného bonusu jsou následující: 

a) Připojištění CZV1 je sjednáno v rámci nové pojistné smlouvy platně uzavřené s ING Životní 

pojišťovnou v období  1.1.2015 až 30.4.2015 (včetně), a to s počátkem pojištění v tomto období. 

b) Připojištění CZV1 je sjednáno s pojistnou částkou v minimální výši 300.000,- Kč, přičemž pojistná 

částka po celou dobu trvání připojištění neklesne pod tento limit. 

c) Součet pojistné částky Připojištění CZV1 navýšené o uvedený bonus 250.000,- Kč a pojistných 

částek na připojištěních závažných onemocnění sjednaných s ING Životní pojišťovnou ve 

prospěch pojištěného na případných dříve uzavřených pojistných smlouvách nepřesáhne 

maximální limit pojistné částky tohoto druhu připojištění 5.000.000,- Kč. 

O získání bonusu bude pojistník informován první pojistkou, kterou ING Životní pojišťovna vydává a 

doručuje jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. V ostatním se uzavřená pojistná smlouva a 

zvláštní pojistné podmínky k Připojištění CZV1 nemění.  

 
V Praze dne 19.12.2014   
 

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