
Veřejný příslib

Připojištění hospitalizace – posuzování škodných událostí

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, ve znění pozdějších předpisů, tento veřejný příslib, a to pro celou dobu jeho zveřejnění na internetových 
stránkách pojišťovny www.nn.cz.

Odchylně od Zvláštních pojistných podmínek pro připojištění pro případ nemoci typu Připojištění 
hospitalizace, tarif 5050 a 6050 (dále „ZPP“) uzavřených nejpozději 31. 12. 2017, z nichž budou hlášeny 
škodné události po 1. 1. 2018 (včetně) se stanovuje:

• Pojistnou událostí je hospitalizace ve smyslu příslušných ZPP, která trvala alespoň 24 hodin.

• Nemocnicí se rozumí takové zdravotnické zařízení na území České republiky a ostatních zemí EU, které pracuje pod 
stálým odborným lékařským vedením, disponuje dostatečnými diagnostickými a terapeutickými možnostmi, pracuje podle 
aktuálně platných léčebných standardů, vede záznamy o zdravotním stavu a průběhu léčení a její provozování je v souladu 
s příslušnými platnými právními předpisy. Nemocnicí se nerozumí lázeňské domy, sanatoria, ozdravovny ani pečovatelské 
domy. Rehabilitační centra lze považovat za nemocnici jen v případě, že nepřetržitý pobyt pojištěného v nich bezprostředně 
navazuje na primární hospitalizaci. Případná hospitalizace v zahraničí mimo země EU musí být předem písemně odsouhlasena 
pojistitelem.

• Pojistitel vyplatí i za pojistnou událost v příčinné souvislosti s těhotenstvím a porodem pojistné plnění za každý den 
hospitalizace, tj. za počet půlnocí strávených v nemocnici.
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