
NN Životní pojišťovna

Veřejný příslib NN Životní Pojišťovny, N.V., pobočky pro Českou republiku
Bonus 3 + 1 k životnímu pojištění NN Smart a NN Život

Společnost 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 odštěpný závod společnosti: NN Životní po-
jišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL  Rotterdam, Nizozemské 
království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotter-
damu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 
24042211 (dále jen „NN“)

Tímto vyhlašuje tento veřejný příslib ve smyslu § 2884 a násl. Zákona č. 
89/2012, Sb., občanský zákoník:

1. Bonus připojištění dospělých 3+1
1.1. NN se zavazuje u každé nově sjednané či stávající pojistné smlouvy 
životního pojištění NN Smart (UZ1C, UM1C, UZ2C, UM2C, UZ3C, UM3C, 
UM4C, UM5C, UM6C)  nebo NN Život (RZ2C, RM1C, RZ4C, RM2C) po-
skytnout za níže uvedených podmínek zdarma následující připojištění:

  1.1.1. Připojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu (F101) prv-
ního pojištěného s denní dávkou ve výši:

 a)  200 Kč za předpokladu, že v rámci pojistného krytí prvního pojiš-
těného bude sjednáno:

  i.    připojištění pro případ smrti následkem úrazu (0012) s pojistnou 
částkou ve výši minimálně  200 000 Kč a zároveň

  ii.   připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním 
plněním (0314) s pojistnou částkou ve výši minimálně 200 000 
Kč a zároveň

  iii.  připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí 
(CDL1) s denní dávkou ve výši minimálně 200 Kč,

 b)  300 Kč za předpokladu, že v rámci pojistného krytí prvního pojiš-
těného bude sjednáno:

  i.    připojištění pro případ smrti následkem úrazu (0012) s pojistnou 
částkou ve výši minimálně 300 000 Kč a zároveň

  ii.   připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním pl-
něním (0314) s pojistnou částkou ve výši minimálně 300 000 Kč  
a zároveň

  iii.  připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí 
(CDL1) s denní dávkou ve výši minimálně 300 Kč,

 c)  400 Kč za předpokladu, že v rámci pojistného krytí prvního pojiš-
těného bude sjednáno:

  i.    připojištění pro případ smrti následkem úrazu (0012) s pojistnou 
částkou ve výši minimálně 400 000 Kč a zároveň

  ii.   připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním pl-
něním (0314) s pojistnou částkou ve výši minimálně 400 000 Kč  
a zároveň

  iii.  připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí 
(CDL1) s denní dávkou ve výši minimálně 400 Kč,

 d)  500 Kč za předpokladu, že v rámci pojistného krytí prvního pojiš-
těného bude sjednáno:

  i.    připojištění pro případ smrti následkem úrazu (0012) s pojistnou 
částkou ve výši minimálně 500 000 Kč a zároveň

  ii.   připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním 
plněním (0314) s pojistnou částkou ve výši minimálně 500 000 
Kč a zároveň

  iii.  připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí 
(CDL1) s denní dávkou ve výši minimálně 500 Kč.

  1.1.2. Připojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu (F101) 
druhého pojištěného s denními dávkami ve výši dle článku 1.1 písm. 
a) – d) tohoto článku, pokud v rámci pojistného krytí druhého pojiš-
těného budou sjednána připojištění uvedená v předchozím článku 1.1. 
písm. a) – d), a to v rozsahu tam specifikovaném.

1.2. Připojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu (F101), kte-
ré NN poskytne zdarma v souladu s tímto veřejným příslibem, se řídí 
ustanoveními zvláštních pojistných podmínek pro připojištění den-
ní dávky při pobytu v nemocnici následkem úrazu (CHU1) ve znění ke 
dni splnění podmínek k přiznání připojištění dle tohoto veřejného přísli-
bu. Bez ohledu na trvání ostatních sjednaných připojištění, připojiště-
ní pro případ hospitalizace následkem úrazu (F101) může trvat nejdéle  
do dne výročí v kalendářním roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 65 let. 

1.3. Počátek trvání připojištění pro případ hospitalizace následkem 
úrazu (F101), které NN poskytne zdarma v souladu s tímto veřejným 
příslibem, připadá na den počátku připojištění, jehož sjednáním bu-
dou splněny podmínky dle článku 1.1.1 nebo 1.1.2. tohoto veřejného pří-
slibu, nejdříve však den vyhlášení tohoto veřejného příslibu, a zaniká 
automaticky ke dni, kdy není splněna některá z podmínek uvedených  
v článku 1.1.1. nebo 1.1.2. tohoto veřejného příslibu.

2. Bonus na dětská připojištění 3 + 1
2.1. NN se zavazuje u každé nově sjednané či stávající pojistné smlou-
vy životního pojištění NN Smart (UZ1C, UM1C, UZ2C, UM2C, UZ3C, 
UM3C, UM4C, UM5C, UM6C)  nebo NN Život (RZ2C, RM1C, RZ4C, 
RM2C) poskytnout za níže uvedených podmínek zdarma následující 
připojištění:

  2.1.1 Připojištění pro případ hospitalizace dítěte následkem úrazu 
(CHUF) s denní dávkou ve výši:

 a)  200 Kč za předpokladu, že v rámci pojistného krytí pojištěného 
dítěte bude sjednáno:

  i.    dětské připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici (CHO2) 
s pojistnou částkou ve výši minimálně 200 Kč a zároveň

  ii.   připojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte s progre-
sivním plněním (CTN2) s pojistnou částkou ve výši minimálně 
200 000 Kč a zároveň

  iii.  připojištění denního odškodného za léčení úrazu dítěte s pro-
gresí (CDL2) s denní dávkou ve výši minimálně 200 Kč,
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 b)  300 Kč za předpokladu, že v rámci pojistného krytí pojištěného 
dítěte bude sjednáno:

  i.    dětské připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici (CHO2) 
s pojistnou částkou ve výši minimálně 300 Kč a zároveň

  ii.   připojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte s progre-
sivním plněním (CTN2) s pojistnou částkou ve výši minimálně 
300 000 Kč a zároveň

  iii.  připojištění denního odškodného za léčení úrazu dítěte s pro-
gresí (CDL2) s denní dávkou ve výši minimálně 300 Kč,

 c)  400 Kč za předpokladu, že v rámci pojistného krytí pojištěného 
dítěte bude sjednáno:

  i.    dětské připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici (CHO2) 
s pojistnou částkou ve výši minimálně 400 Kč a zároveň

  ii.   připojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte s progre-
sivním plněním (CTN2) s pojistnou částkou ve výši minimálně 
400 000 Kč a zároveň

  iii.  připojištění denního odškodného za léčení úrazu dítěte s pro-
gresí (CDL2) s denní dávkou ve výši minimálně 400 Kč,

 d)  500 Kč za předpokladu, že v rámci pojistného krytí pojištěného 
dítěte bude sjednáno:

  i.    dětské připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici (CHO2) 
s pojistnou částkou ve výši minimálně 500 Kč a zároveň

  ii.   připojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte s progre-
sivním plněním (CTN2) s pojistnou částkou ve výši minimálně 
500 000 Kč a zároveň

  iii.  připojištění denního odškodného za léčení úrazu dítěte s pro-
gresí (CDL2) s denní dávkou ve výši minimálně 500 Kč.

2.2. Počátek připojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu 
(CHUF), které NN poskytne zdarma v souladu s tímto veřejným přísli-
bem, připadá na den počátku připojištění, jehož sjednáním budou spl-
něny podmínky dle článku 2.1., nejdříve však den vyhlášení tohoto ve-
řejného příslibu, a zaniká automaticky ke dni, kdy není splněna některá 
z podmínek přiznání připojištění uvedených v článku 2.1.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento veřejný příslib je platný od jeho vyhlášení do doby jeho od-
volání.

3.2 NN má právo tento veřejný příslib odvolat, přičemž nárok na po-
jištění zdarma vzniklý za podmínek tohoto veřejného příslibu po dobu 
jeho platnosti, zůstává zachován.

V Praze dne 15. 10. 2016
  

 
Jiří Čapek, vedoucí organizační složky
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku 
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