
Veřejný příslib č. BO_01/2014, o úpravě limitů pojistného plnění u pojištění 
stavby a domácnosti ve variantách Exclusive Plus a Exclusive Max

Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
sp. zn. B 1464, (dále jen „pojistitel“) činí tímto v souladu s ustanoveními §§ 2884 - 2886 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pro celou 
dobu jeho zveřejnění na svých internetových stránkách, tento

Tímto veřejným příslibem pojistitel navyšuje limity pojistného plnění variant Exclusive Plus a Exclusive Max u pojištění obytných budov a souvisejících 
staveb a pojištění domácnosti v rámci pojištění občanského majetku a odpovědnosti.

Pro každou pojistnou smlouvu pojištění obytných budov a souvisejících staveb a pojištění domácnosti uzavřenou s počátkem pojištění od 1. 7. 2014 po 
dobu zveřejnění tohoto veřejného příslibu na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz pojistitel navyšuje limity pojistného plnění pro vybrané 
varianty pojištění uvedené níže dle příslušné tabulky. Tyto limity budou platit po celou dobu trvání pojištění, budou tedy platné i po stažení veřejného 
příslibu z webových stránek pojistitele.  Tímto není dotčeno ujednání vyššího limitu pojistného plnění v pojistné smlouvě.

Všechna níže uvedená pojistná nebezpečí jsou blíže definována ve VPPMO-O-01/2014, ve DPPD-O-01/2014 a DPPS-O-01/2014.

 

Varianty Exclusive Plus a Exclusive Max se řídí ustanoveními pojistné smlouvy a pojistnými podmínkami VPPMO-O-01/2014, DPPD-O-01/2014  
a DPPS-O-01/2014, které klient obdržel při sjednání pojištění a jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz nebo  
jsou dostupné na každé pobočce České pojišťovny.

V Praze dne 30. 6. 2014

 Jiří Fialka
člen představenstva

Jaroslav Mlynář
místopředseda představenstva

1.   Pojištění domácnosti:

1.1 Exclusive Plus

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Přepětí 30 000 Kč

Rozbití sklokeramické desky jakoukoliv událostí 20 000 Kč

Vandalismus – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci Plná PČ

Sprejerství 20 000 Kč

Porucha chladícího zařízení 10 000 Kč

1.2 Exclusive Max

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Přepětí 50 000 Kč

Sprejerství 40 000 Kč

Předmět pojištění Limit pojistného plnění

Věci k výdělečné činnosti*) 20 000 Kč

 *) Jedná se o hmotné movité věci sloužící k výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti.

2.   Pojištění obytných budov a souvisejících staveb:

2.1 Exclusive Plus

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Odcizení krádeží vloupáním 30 000 Kč

Přepětí 30 000 Kč

Vandalismus – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci 30 000 Kč

2.2 Exclusive Max

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Rozbití skel jakoukoliv událostí 30 000 Kč

Odcizení krádeží vloupáním 30 000 Kč

Přepětí 30 000 Kč

Vandalismus – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci 30 000 Kč

Sprejerství 30 000 Kč

Poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem 30 000 Kč

Ztráta vody 30 000 Kč

Poškození nebo zničení porostů na pozemku 30 000 Kč

Veřejný příslib č. BO_01/2014, o úpravě limitů pojistného plnění u pojištění 
stavby a domácnosti ve variantách Exclusive Plus a Exclusive Max

Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
sp. zn. B 1464, (dále jen „pojistitel“) činí tímto v souladu s ustanoveními §§ 2884 - 2886 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pro celou 
dobu jeho zveřejnění na svých internetových stránkách, tento

Tímto veřejným příslibem pojistitel navyšuje limity pojistného plnění variant Exclusive Plus a Exclusive Max u pojištění obytných budov a souvisejících 
staveb a pojištění domácnosti v rámci pojištění občanského majetku a odpovědnosti.

Pro každou pojistnou smlouvu pojištění obytných budov a souvisejících staveb a pojištění domácnosti uzavřenou s počátkem pojištění od 1. 7. 2014 po 
dobu zveřejnění tohoto veřejného příslibu na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz pojistitel navyšuje limity pojistného plnění pro vybrané 
varianty pojištění uvedené níže dle příslušné tabulky. Tyto limity budou platit po celou dobu trvání pojištění, budou tedy platné i po stažení veřejného 
příslibu z webových stránek pojistitele.  Tímto není dotčeno ujednání vyššího limitu pojistného plnění v pojistné smlouvě.

Všechna níže uvedená pojistná nebezpečí jsou blíže definována ve VPPMO-O-01/2014, ve DPPD-O-01/2014 a DPPS-O-01/2014.

 

Varianty Exclusive Plus a Exclusive Max se řídí ustanoveními pojistné smlouvy a pojistnými podmínkami VPPMO-O-01/2014, DPPD-O-01/2014  
a DPPS-O-01/2014, které klient obdržel při sjednání pojištění a jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz nebo  
jsou dostupné na každé pobočce České pojišťovny.

V Praze dne 30. 6. 2014

 Jiří Fialka
člen představenstva

Jaroslav Mlynář
místopředseda představenstva

1.   Pojištění domácnosti:

1.1 Exclusive Plus

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Přepětí 30 000 Kč

Rozbití sklokeramické desky jakoukoliv událostí 20 000 Kč

Vandalismus – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci Plná PČ

Sprejerství 20 000 Kč

Porucha chladícího zařízení 10 000 Kč

1.2 Exclusive Max

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Přepětí 50 000 Kč

Sprejerství 40 000 Kč

Předmět pojištění Limit pojistného plnění

Věci k výdělečné činnosti*) 20 000 Kč

 *) Jedná se o hmotné movité věci sloužící k výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti.

2.   Pojištění obytných budov a souvisejících staveb:

2.1 Exclusive Plus

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Odcizení krádeží vloupáním 30 000 Kč

Přepětí 30 000 Kč

Vandalismus – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci 30 000 Kč

2.2 Exclusive Max

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Rozbití skel jakoukoliv událostí 30 000 Kč

Odcizení krádeží vloupáním 30 000 Kč

Přepětí 30 000 Kč

Vandalismus – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci 30 000 Kč

Sprejerství 30 000 Kč

Poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem 30 000 Kč

Ztráta vody 30 000 Kč

Poškození nebo zničení porostů na pozemku 30 000 Kč

Tímto veřejným příslibem pojistitel navyšuje limity pojistného plnění variant Exclusive Plus a Exclusive Max u pojištění obytných budov a souvisejících 
staveb a pojištění domácnosti v rámci pojištění občanského majetku a odpovědnosti. 

Pro každou pojistnou smlouvu obsahující pojištění obytných budov nebo souvisejících staveb a pojištění domácnosti sjednané ve variantě Exclusive Plus 
nebo Exclusive Max s počátkem pojištění od 1. 6. 2012 dále po dobu zveřejnění tohoto veřejného příslibu na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz/ 
/verejnyprislib pojistitel navyšuje limity pojistného plnění pro vybrané varianty pojištění uvedené níže dle příslušné tabulky. Tyto limity budou platit po 
celou dobu trvání pojištění, budou tedy platné i po stažení veřejného příslibu z webových stránek pojistitele. Tímto není dotčeno ujednání vyššího limitu 
pojistného plnění v pojistné smlouvě.

Všechna níže uvedená pojistná nebezpečí pro pojištění s počátkem od 1. 1. 2014 jsou blíže definována ve VPPMO-O-01/2014, ve DPPD-O-01/2014 a DPPS-O-01/2014. 
Všechna níže uvedená pojistná nebezpečí pro pojištění s počátkem od 1. 6. 2012 jsou blíže definována ve VPPMO 2005, ve DPPD 3 a DPPSO 3.

Varianty Exclusive Plus a Exclusive Max se řídí ustanoveními pojistné smlouvy a pojistnými podmínkami, které klient obdržel při sjednání pojištění a jsou 
rovněž k dispozici na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz nebo jsou dostupné na každé pobočce České pojišťovny.

V Praze dne 30. 7. 2014

Veřejný příslib č. BO_01/2014, o úpravě limitů pojistného plnění u pojištění 
stavby a domácnosti ve variantách Exclusive Plus a Exclusive Max

Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
sp. zn. B 1464, (dále jen „pojistitel“) činí tímto v souladu s ustanoveními §§ 2884 - 2886 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pro celou 
dobu jeho zveřejnění na svých internetových stránkách, tento

Tímto veřejným příslibem pojistitel navyšuje limity pojistného plnění variant Exclusive Plus a Exclusive Max u pojištění obytných budov a souvisejících 
staveb a pojištění domácnosti v rámci pojištění občanského majetku a odpovědnosti.

Pro každou pojistnou smlouvu pojištění obytných budov a souvisejících staveb a pojištění domácnosti uzavřenou s počátkem pojištění od 1. 7. 2014 po 
dobu zveřejnění tohoto veřejného příslibu na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz pojistitel navyšuje limity pojistného plnění pro vybrané 
varianty pojištění uvedené níže dle příslušné tabulky. Tyto limity budou platit po celou dobu trvání pojištění, budou tedy platné i po stažení veřejného 
příslibu z webových stránek pojistitele.  Tímto není dotčeno ujednání vyššího limitu pojistného plnění v pojistné smlouvě.

Všechna níže uvedená pojistná nebezpečí jsou blíže definována ve VPPMO-O-01/2014, ve DPPD-O-01/2014 a DPPS-O-01/2014.

 

Varianty Exclusive Plus a Exclusive Max se řídí ustanoveními pojistné smlouvy a pojistnými podmínkami VPPMO-O-01/2014, DPPD-O-01/2014  
a DPPS-O-01/2014, které klient obdržel při sjednání pojištění a jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz nebo  
jsou dostupné na každé pobočce České pojišťovny.

V Praze dne 30. 6. 2014

 Jiří Fialka
člen představenstva

Jaroslav Mlynář
místopředseda představenstva

1.   Pojištění domácnosti:

1.1 Exclusive Plus

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Přepětí 30 000 Kč

Rozbití sklokeramické desky jakoukoliv událostí 20 000 Kč

Vandalismus – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci Plná PČ

Sprejerství 20 000 Kč

Porucha chladícího zařízení 10 000 Kč

1.2 Exclusive Max

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Přepětí 50 000 Kč

Sprejerství 40 000 Kč

Předmět pojištění Limit pojistného plnění

Věci k výdělečné činnosti*) 20 000 Kč

 *) Jedná se o hmotné movité věci sloužící k výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti.

2.   Pojištění obytných budov a souvisejících staveb:

2.1 Exclusive Plus

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Odcizení krádeží vloupáním 30 000 Kč

Přepětí 30 000 Kč

Vandalismus – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci 30 000 Kč

2.2 Exclusive Max

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění

Rozbití skel jakoukoliv událostí 30 000 Kč

Odcizení krádeží vloupáním 30 000 Kč

Přepětí 30 000 Kč

Vandalismus – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci 30 000 Kč

Sprejerství 30 000 Kč

Poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem 30 000 Kč

Ztráta vody 30 000 Kč

Poškození nebo zničení porostů na pozemku 30 000 Kč


