Veřejný příslib
Rozšíření pojistné ochrany připojištění hospitalizace a denního
odškodného úrazu od 3 dnů
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní
344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 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, 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. Pokud byly uvedené verze smluvní dokumentace předány
v souvislosti s přidáním tarifu HOSP-P1U na smlouvu Životního pojištění NN
Blue, pak se vztahuje i na takovou smlouvu.

Obsah veřejného příslibu
Pro klienty, kteří mají uzavřené výše specifikované smlouvy, poskytuje pojišťovna příslib rozšíření pojistné ochrany pro připojištění hospitalizace (tarify HOSP-P1R a HOSP-P1U) a připojištění denního odškodného úrazu od 3 dnů (tarify
DOU3-P1R a DOU3-P1U), pokud jsou na nich uvedená připojištění sjednána.

Připojištění hospitalizace
• Pojistnou událostí v případě připojištění hospitalizace bude nad rámec
smluvní dokumentace považován rovněž pobyt dospělého pojištěného
v nemocnici v souvislosti s hospitalizací nezletilého dítěte, jejíž příčina
byla zjištěna během trvání pojištění.
• Hospitalizací se rovněž rozumí poskytnutí nemocniční lůžkové péče, které
nastalo v souvislosti s dárcovstvím orgánu (nebo jeho části) pojištěným.
Ostatní části vymezení pojmu hospitalizace v ZPP zůstávají beze změny.
• Rehabilitační centra lze považovat za nemocnici v případě, že nepřetržitý
pobyt pojištěného v nich navazuje na primární hospitalizaci v nemocnici.
Nad rámec vymezení v ZPP se stanovuje, že za navazující pobyt v takovém
centru budou považovány i pobyty, kdy mezi posledním dnem primární hospitalizace a navazujícím pobytem v rehabilitačním zařízením neuplyne doba
delší než 14 dní.
• Uvedené rozšíření rozsahu pojistné ochrany nemá vliv na výši pojistného.

Připojištění denního odškodného od 3 dnů
• Veřejným příslibem pojišťovna mění obsah Přílohy 2 ZPP tohoto připojištění
ve prospěch pojištěného.
• U níže úrazových diagnóz vyjmenovaných v tabulce níže se navyšuje počet dní, za které pojišťovna poskytne pojistné plnění.
• Uvedené rozšíření rozsahu pojistné ochrany nemá vliv na výši pojistného.

Závěrečná ustanovení
Veřejný příslib platí pouze pro situace uvedené v tomto příslibu, v ostatních situacích bude pojišťovna 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.
V Praze, dne 1. 2. 2022

Název diagnózy

Počet dní
podle původních ZPP

Počet dní
po navýšení
podle veřejného příslibu

Natržení zkříženého vazu kolenního
kloubu s prokázaným krevním výronem

21

38

Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené konzervativně

20

36

Natržení vnitř. nebo zevního
postranního vazu kolenního
s prokázaným krevním výronem
v kloubu

21

38

Podvrtnutí kolenního kloubu
s pevnou fixací (sádra, ortéza)
vzniklé působením zevní sily

16

29

Zlomenina zevního epikondylu kosti
pažní neúplná

21

35

Natržení vnitřního nebo zevního
postranního vazu kloubu hlezenního

21

35

Zlomenina zevního kotníku neúplná

25

35

Zlomenina vnitřního kotníku neúplná

27

35

Těžké podvrtnutí (těžká distorze)
nebo částečné či neúplné vykloubení
(subluxace) hlezenního kloubu léčená
sádrovou nebo termoplastovou nesnímatelnou fixací

20

28

Podvrtnutí kolenního kloubu
bez léčby pevnou fixací (sádra,
ortéza) vzniklé působením zevní síly

6

11

Zlomeniny článků více prstů nebo více
článků jednoho prstu nohy neúplné

13

21

Zlomenina přepážky a/nebo kostí
nosních úplná bez posunu úlomků

14

21

Podvrtnutí krční, hrudní, bederní nebo
sakrální páteře

14

21

Podvrtnutí kolenního kloubu
s pevnou fixací (sádra, ortéza)
vzniklé působením vlastní tělesné síly

8

14

Podvrtnutí kyčelního kloubu bez léčby
pevnou fixací (sádra, ortéza) – vlastní
tělesná síla

10

18

Podvrtnutí hlezenního, Chopartova
nebo Listfrancova kloubu s léčbou
pevnou fixací (sádra, ortéza) vzniklé
působením zevní sily

10

14

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”).
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