
NN Životní pojišťovna

Veřejný příslib NN Životní pojišťovny, N.V., pobočky pro Českou republiku
Neuplatňování výluk u pracovní neschopnosti v důsledku vymezených diagnóz

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. Obecné ustanovení
1.1. Tento veřejný příslib se vztahuje na všechny stávající pojistné 
smlouvy sjednané s NN k datu jeho platnosti a na všechny nové po-
jistné smlouvy sjednané s NN po dobu jeho platnosti, nestanoví-li tento 
veřejný příslib jinak.

1.2. Změny a neuplatňované výluky dle tohoto veřejného příslibu se 
vztahují pouze na pojistné události, které nastanou po dobu jeho plat-
nosti. 

2. Neuplatňování výluk u pracovní neschopnosti v důsledku
vymezených diagnóz
2.1. NN se tímto zavazuje, že nebude u připojištění pro případ pracovní 
neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu (s kódy CPN5 a CPN6) 
uplatňovat výluku, dle které nevzniká u tohoto připojištění právo na 
pojistné plnění, pokud jde o lékařem přiznanou pracovní neschopnost 
pro níže uvedená onemocnění dle mezinárodní statistické klasifikace 
nemocí:
1.  bolesti zad a onemocnění páteře, jejich příčiny, následky a komplikace 

(diagnózy M40-M54)
2.  nemoci a komprese nervových kořenů a pletení (diagnózy G54 a G55), 

a dojde-li ke vzniku pojistné události:
a) u připojištění se sjednaným datem počátku před zveřejněním 
tohoto veřejného příslibu po uplynutí 24 měsíců od zveřejnění tohoto 
veřejného příslibu; 
b) u připojištění se sjednaným datem počátku od data zveřejnění 
tohoto veřejného příslibu po uplynutí 24 měsíců od počátku připojiš-
tění.

Na takto uplatněnou pojistnou událost se uplatní maximální doba plnění 
v rozsahu 30 dní od počátku plnění vymezeného v ZPP pro připojištění 
CPN5 a CPN6.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Jiné výluky nebo ustanovení pojistných podmínek zůstávají nedo-
tčeny.

3.2. Tento veřejný příslib je platný od jeho vyhlášení do doby jeho 
odvolání.

3.3 NN má právo tento veřejný příslib odvolat, přičemž nárok na  
neuplatnění pojistné výluky nebo jinou spojenou změnu, vzniklý za 
podmínek tohoto veřejného příslibu po dobu jeho platnosti, zůstává 
zachován.

V Praze dne 17. 6. 2019  

Maurick W. Schellekens, vedoucí odštěpného závodu
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku  
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NN Životní pojišťovna N.V.,
pobočka pro Českou republiku
Nádražní 344/25
150 00 Praha 5, Česká republika

T 800 127 127
F 257 473 555 

www.nnpojistovna.cz
klient@nn.cz

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305 jako organizační složka 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 (také jen „NN Životní pojišťovna”).


