
Veřejný příslib 
Opce zvýšení pojistné částky

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Ná-
dražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 40763587, zapsaná v ob-
chodním 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, 3013 AL Rotterdam, Nizozemské 
království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, 
Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 
(dále jen „pojišťovna“) tímto vyhlašuje tento veřejný příslib ve smyslu 
§ 2884 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník:

Obecné ustanovení
Tento veřejný příslib se vztahuje na smlouvy Životního pojištění NN Orange 
Risk s verzí smluvní dokumentace 1 a 2 a NN Orange Bonus s verzí smluvní 
dokumentace 30. 

Obsah veřejného příslibu
Pro výše specifikované smlouvy pojišťovna dodatečně poskytuje nárok na 
zvýšení pojistných částek (dále jen „opce“) ve smyslu následujících bodů 
1 až 10.
1.  Pojistník má v  případě splnění podmínek stanovených v  tomto ve-

řejném příslibu nárok na zvýšení pojistných částek u  pojištění a  při-
pojištění uvedených v odstavci 4 (dále jen „opce“), a  to bez dalšího 
zkoumání zdravotního stavu a příjmů pojištěného. Pokud nastane 
událost specifikovaná níže v odst. 3, (dále jen „rozhodná životní udá-
lost pojištěného“) a pojistník má zájem opci využít, doloží  existenci  
rozhodné životní události pojištěného pojišťovně způsobem požado-
vaným v odst. 3, nejpozději  do 6 měsíců od jejího vzniku a spolu se 
sdělením, že uplatňuje opci a jaký požaduje rozsah opce ve smyslu 
odstavce 5. 

2.  Opci lze uplatnit nejdříve 6 měsíců po počátku pojištění a nejpozději 
10 let od počátku pojištění, zároveň však  nejpozději do výročního dne 
v roce, v němž pojištěný dosáhne věku 50 let. 

3.  Opci je možné využít za níže stanovených podmínek a v níže defino-
vaném rozsahu v případě, že u pojištěného nastane rozhodná život-
ní událost pojištěného definovaná v  tomto odstavci. Vznik rozhodné 
životní události dokládá pojistník předložením kopie požadovaného 
dokumentu pojišťovně.

Rozhodná životní událost 
pojištěného

Požadované dokumenty  
(kopie)

Nástup do prvního zaměstnání po 
ukončení studia

Pracovní smlouva a doklad 
o ukončení studia

Uzavření sňatku nebo registrova-
ného partnerství

Oddací list nebo doklad o uzavření 
registrovaného partnerství

Uzavření smlouvy o hypotečním 
úvěru na pořízení nemovitosti 
k vlastnímu bydlení

Smlouva o poskytnutí hypo-
tečního úvěru a kupní smlouva 
k nemovitosti

Narození nebo adopce dítěte Rodný list narozeného dítěte 
nebo rozhodnutí soudu o osvojení 
(adopci) dítěte

Ovdovění nebo úmrtí registrova-
ného partnera

Úmrtní list, příp. i doklad o regis-
trovaném partnerství pojištěného 
se zemřelým

Opce může být na jednom dotčeném pojištění či připojištění využita i opa-
kovaně, a to na základě různých rozhodných životních událostí. Pouze opce 
z důvodu narození či adopce dítěte může být uplatněna opakovaně i na 
základě jedné rozhodné životní události  (např. při narození dalšího dítěte), 
ostatní rozhodné životní události mohou být jako důvody k provedení opce 
využity vždy jen jednou během trvání dotčeného pojištění či připojištění.

4. Opce se týká výhradně pojistných částek dotčených pojištění a připo-
jištění, která jsou vyjmenována v tabulce níže:

Dotčená pojištění a připojištění Tarif

Smrt s konstantní pojistnou částkou – hlavní pojištění
SMTV-P1R
SMTV-P1U

Smrt s kratší dobou trvání
SMTK-P1R
SMTK-P1U

Smrt s klesající pojistnou částkou
SMTV-K1R
SMTV-K1U

Invalidita 3. stupně 
INV3-P1R
INV3-P1U

Invalidita 2. stupně 
INV2-P1R
INV2-P1U

Invalidita 1. stupně 
INV1-P1R
INV1-P1U

Invalidita 3. stupně s klesající pojistnou částkou 
INV3-K1R
INV3-K1U

Invalidita 2. stupně s klesající pojistnou částkou
INV2-K1R
INV2-K1U

Invalidita 1. stupně s klesající pojistnou částkou
INV1-K1R
INV1-K1U

Bezmocnost – 4. stupeň invalidity
INV4-P1R
INV4-P1U

Bezmocnost s klesající pojistnou částkou  
– 4. stupeň invalidity

INV4-K1R
INV4-K1U

Závažná onemocnění ZO4
ZON4-P1R
ZON4-P1U

Závažná onemocnění ZO4 s klesající pojistnou částkou
ZON4-K1R
ZON4-K1U

Závažné zdravotní následky
ZZNA-P1R
ZZNA-P1U

Závažné zdravotní následky s klesající pojistnou 
částkou

ZZNA-K1R
ZZNA-K1U

ZO Plus pro ženy ZOPZ-P1R
ZOPZ-P1U
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5. Pojistnou částku lze navýšit:
•  v souvislosti s jednou životní událostí až o 30 % z aktuální pojistné část-

ky daného pojištění či připojištění, maximálně však o 500 000 Kč,
•  za celou dobu trvání smlouvy však může být pojistná částka celko-

vě navýšena nejvýše o 100 % původní pojistné částky, maximálně 
však o 1 000 000 Kč oproti původní pojistné částce; původní po-
jistnou částkou se přitom rozumí pojistná částka daného pojištění či 
připojištění před využitím první opce.

Uvedené maximální limity stanovené v Kč platí pro všechna dotčená 
pojištění a připojištění pojištěného, a to i pokud jsou sjednána na více 
pojistných smlouvách (případná odlišnost označení tarifu za pomlčkou 
není rozhodující).

6.  Pojišťovna má právo odmítnout provést navýšení pojistných částek na 
základě opce v případě překročení limitů pro maximální navýšení po-
jistné částky definované v předchozím odstavci. Současně má právo 
odmítnout provedení navýšení na základě opce v případě, že by tím 
byla narušena pravidla pojišťovny pro vzájemnou kombinaci jednotli-
vých tarifů a jejich pojistných částek na smlouvě (např. jde o pravidlo, 
že invalidita nižšího stupně nemůže mít vyšší pojistnou částku než in-
validita vyššího stupně nebo že pojistné částky závažných onemocně-
ní a závažných zdravotních následků musí být vždy shodné).

Pojišťovna má právo nabídnout úpravu požadované opce tak, aby byly 
tyto limity a zásady dodrženy.

7.  Opci není možné provést v těchto případech:
a.  pokud pojištěnému byla přiznána invalidita jakéhokoliv stupně,
b.  u pojištění a připojištění, z nichž již bylo vyplaceno jakékoli (třeba jen 

částečné) pojistné plnění.

8.  V závislosti na navýšení pojistných částek je nutné, aby pojišťovna sta-
novila novou výši pojistného se zohledněním aktuálního věku pojiště-
ného k datu provedení této změny. Pojišťovna sdělí pojistníkovi novou 
výši pojistného. Pojistník má právo novou výši pojistného odmítnout, 
čímž ztrácí právo na zvýšení pojistných částek. Pokud se tak nestane, 
pojistná částka a nově stanovené pojistné vstoupí v platnost nejdříve 
od následujícího pojistného období. Jako potvrzení o změně rozsahu 
pojištění a pojistného vydá pojišťovna potvrzení o provedené změně.

9.  Ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro životní pojištění 
týkající se čekacích dob na navýšenou část pojistné ochrany (čl. 10 
VPP) ani Zvláštních pojistných podmínek stanovujících maximální li-
mity pojistných částek (např. čl. 5 ZPP připojištění invalidity) ani jaká-
koli další ustanovení smlouvy nejsou opcí nijak dotčena.

10.  Opce je poskytována bezplatně, bezplatné je i její provedení. 

Závěrečná ustanovení

Nebudou-li splněny podmínky uvedené ve veřejném příslibu, pojišťovna 
bude postupovat v souladu s ustanoveními příslušné pojistné smlouvy. 

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

Pojišťovna má právo tento veřejný příslib odvolat, přičemž nárok na 
uplatnění opce vzniklý v souladu s podmínkami tohoto veřejného příslibu 
a v době jeho platnosti, zůstává zachován.

V Praze, dne 1. 10. 2021

Maurick W. Schellekens 

vedoucí organizační složky

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, Praha 5 – Smíchov, IČO: 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, 3013 AL 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”).


