
Veřejný příslib

Posuzování škodných událostí v souvislosti s teroristickým činem

NN 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 (odštěpný závod) společnosti: NN 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 (dále jen „pojišťovna“) činí tímto v souladu s ustanovením § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, tento veřejný příslib, a to pro celou dobu jeho zveřejnění na internetových stránkách pojišťovny  
www.nn.cz.

Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění osob se stanovuje, že pokud dojde ke škodné události z životního 
pojištění a/nebo životního připojištění (smrt, vznik invalidity, závažného onemocnění nebo závažných zdravotních 
následků) podle příslušných pojistných podmínek v souvislosti s teroristickým činem, bude ji pojistitel považovat za 
pojistnou událost a neuplatní výluku uvedenou ve všeobecných pojistných podmínkách týkající se teroristických činů. 

Za pojistnou událost však nebudou považovány škodné události vzniklé jako přímý či nepřímý důsledek:

a)  použití atomových, biologických nebo chemických zbraní, jakož i použitím radioaktivních, biologických a chemických látek, 
a to ani v případě, že byl takový čin vykonán pomocí specifických informačních technologií;

b)  útoku na nebo úmyslného zničení provozních míst či jiných stálých objektů (např. atomové elektrárny, zařízení na 
znovuzpracování použitého jaderného paliva, dočasná i trvalá úložiště, výzkumné reaktory, sklady a továrny), budov či 
místností, mobilních zařízení (např. kontejnery nebo zásobní nádrže) vedoucí k uvolnění radioaktivity nebo jaderných, 
chemických či biologických materiálů či látek, a to ani v případě, že byly vykonány pomocí specifických informačních 
technologií;

c)  teroristického činu na území cizího státu nebo oblasti, pokud v době jeho spáchání platilo varování Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky (MZV ČR) před cestováním do daného státu či oblasti z důvodu hrozících teroristických činů nebo 
ozbrojených konfliktů;

d)  teroristického činu, na kterém se pojištěný aktivně podílel.

NN Blue

V Praze, dne 1. 10. 2019

Za pojišťovnu:

Maurick Schellekens 
vedoucí organizační složky


