BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 250 80 954, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4327 („pojistitel“), činí tímto dle ust. § 2884
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB

zmírnění vstupních podmínek
dle Rámcové pojistné smlouvy (Pojistky) č. ŠF 1/2012, ve znění jejích dodatků
(„pojistná smlouva“)
Pro posouzení splnění vstupních podmínek pro vznik pojištění ve variantě pojištění PPP XL a pro účely přiznání nároku
na pojistné plnění z takového pojištění se pojistitel zavazuje neposuzovat, zda zájemce o pojištění splňuje následující
(pojistnou smlouvou předpokládané) vstupní podmínky:
- je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru
nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době,
- nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr
ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh
na skončení pracovního poměru dohodou.
Odchylně od ustanovení pojistné smlouvy tak k pojištění ve variantě PPP XL může přistoupit zájemce, který k datu
podpisu Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP XL splňuje následující podmínky:
• je mladší 60 let,
• není ve starobním důchodu a není invalidní (I. – III. stupeň invalidity),
• dle svého prohlášení je zdráv,
• není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického
onemocnění s trvalým užíváním léků,
• není v pracovní neschopnosti,
• souhlasí s pojistnou smlouvou a s Všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele,
• v rámci Osvědčení o pojištění platebních povinností PPP XL, které je součástí Smlouvy*) nebo dodatku k ní,
podepíše prohlášení o splnění uvedených podmínek.
Výše uvedené zmírnění vstupních podmínek platí za podmínky, že pojištění PPP XL bylo sjednané v období mezi
1. 5. 2020 a 30. 9. 2020 včetně.
Pojistitel při stanovení rozsahu a výše pojistného plnění postupuje dále v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými
podmínkami.
V Praze dne 27. 4. 2020

.........................................................
Zdeněk Jaroš
předseda představenstva

.........................................................
Martin Steiner
místopředseda představenstva

*) leasingová nebo úvěrová smlouva, kterou uzavřel klient s pojistníkem a jejímž předmětem je financování vozidla

