
 
 

VEREJNÝ PRÍSĽUB 
podľa § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 
Spoločnosť Colonnade Insurance S.A. konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., 
pobočka poisťovne u iného členského štátu (ďalej len „poisťovateľ“) vyhlasuje, že sa týmto 
verejným prísľubom zaväzuje s platnosťou od 01. 06. 2022 poskytnúť rozšírenie poistného krytia  
k produktu Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu VIVA (ďalej len „VIVA“),  
a to za splnenia nasledovných podmienok: 
 

1) Poistenie, ku ktorému bude poskytnuté rozšírenie poistného krytia 
Rozšírené poistné krytie bude poskytnuté k produktu VIVA.  
  

2) Poistné zmluvy, na ktoré sa vzťahuje rozšírenie poistného krytia  
Rozšírené poistné krytie sa vzťahuje počas platnosti tohto verejného prísľubu k produktu VIVA,  
a to na poistné zmluvy, ktoré boli uzatvorené od 01. 01. 2020 do 23. 05. 2022. 
 

3) Predmet  a rozsah rozšírenia poistného krytia  
Nad rámec dojednaných poistných podmienok poisťovateľ preplatí poisteným, ktorých súčasťou 
poistnej zmluvy pri poistení v rámci produktu VIVA sú Všeobecné poistné podmienky, Slovník  
a Doplnkové poistné podmienky s označením 1912 alebo s označením 2101, škodové udalosti,  
na ktoré sa podľa vyššie uvedených dojednaných poistných podmienok nevzťahuje poistné krytie, 
a to v tom prípade, ak sa na takúto škodovú udalosť v zmysle poistiteľom aktuálne požívaných 
Všeobecných poistných podmienok, Slovníka a Doplnkových poistných podmienok s označením 
2205, poistné krytie vzťahuje. 
 

4) Záverečné ustanovenia  
Poisťovateľ je týmto verejným prísľubom viazaný počas doby jeho platnosti. Tento verejný prísľub 
je určený vopred nemenovanému počtu osôb, pričom nárok na poskytnutie plnenia za podmienok 
uvedených v tomto verejnom prísľube má každá osoba, ktorá ich spĺňa. Poisťovateľ si vyhradzuje 
právo kedykoľvek odvolať alebo zmeniť tento verejný prísľub. Zmenou alebo odvolaním tohto 
verejného prísľubu nebudú dotknuté nároky vyplývajúce z tohto verejného prísľubu, ktoré vznikli 
počas jeho platnosti. Ustanovenia príslušných všeobecných poistných podmienok a doplnkových 
poistných podmienok s označením 1912 a 2101, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy 
poistenia v rámci produktu VIVA, zostávajú bezo zmien. 
 
Tento verejný prísľub je zverejnený na webovom sídle poisťovateľa www.colonnade.sk. 

 
  

 

 
Ing. Marian Bátovský 

Vedúci pobočky 

http://www.colonnade.sk/

