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Veřejný příslib platný od 29. 2. 2020 
 
 
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 

 
 
Garance poskytnutí pojistného plnění z pojištění ztráty 
zaměstnání dle všech (rámcových) pojistných smluv poskytujících 
pojistné krytí pojištění schopnosti splácet včetně pojištění 
vyčerpané částky účinných k 1. 3. 2020 (dále jen „pojistné 
smlouvy“) 
 
 
I. Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistné plnění také v případě, že k pojistné události 

z pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání dojde mimo území České republiky, tedy 
pojištěný bude registrován na úřadu práce na území Evropy, s výjimkou Turecka a zemí 
bývalého Sovětského svazu, pokud nejsou členy Evropské Unie. 

  
 
Odchylně od ustanovení Všeobecných pojistných podmínek SKUP 1 pro pojištění 
schopnosti splácet a SKUP 2 pro pojištění vyčerpané částky (dále jen „pojistné podmínky“), 
které jsou nedílnou součástí pojistných smluv, je tak za nezaměstnanou osobu považována 
osoba, která: 

 
1. není v pracovním poměru, služebním poměru nebo obdobném vztahu, 
2. nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a 
3. je registrována jako uchazeč o zaměstnání na příslušné pobočce úřadu práce v České 

republice nebo na obdobném úřadu na území Evropy, s výjimkou Turecka a zemí 
bývalého Sovětského svazu, nejsou-li členskými státy Evropské unie (dále také jen 
„nezaměstnanost“). 

 
 
Výše uvedené platí za podmínky, že: 

 
1. pojištění bylo sjednáno a je platné,  

http://www.koop.cz/


 

2  
 

2. jedná se o událost, která je pojistnou událostí v souladu s pojistnou smlouvou a 
pojistnými podmínkami, u které došlo k ukončení pracovního anebo služebního poměru 
po datu 29. 2. 2020, 

3. pojištěný registraci na příslušné pobočce Úřadu práce nebo obdobném úřadu náležitě 
doloží. 

 
Pojistitel při stanovení rozsahu a výše pojistného plnění postupuje dále v souladu 
s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. 

 
 
 
 
V Praze dne 3. 3. 2020 

 

 
Ing. Petr Procházka MBA 

 

 
Mgr. Štěpán Minařík 

ředitel Úseku pojištění osob vedoucí Odboru vývoje produktů 

 
 


