Veřejný příslib NN Životní pojišťovny, N.V., pobočky pro Českou republiku
Započtení čekacích dob
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 pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505,
3013 AL Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním
rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království,
datum 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 týká uznávání čekacích dob při likvidaci
pojistných událostí v dále vymezených případech.
1.2. Změny dle tohoto veřejného příslibu se vztahují pouze na pojistné
události, které nastanou po dobu jeho platnosti.
2. Zohlednění čekacích dob
2.1. NN se tímto veřejným příslibem zavazuje, že po dobu platnosti
veřejného příslibu a při splnění pravidel v něm definovaných
zohlední při likvidaci pojistné události z připojištění sjednaného
v pojistné smlouvě NN (dále jen „Nově sjednané připojištění“)
uplynulou délku čekací doby z již ukončeného, typově shodného
připojištění sjednaného pro téhož pojištěného s NN (dále jen
„Ukončené připojištění“), pokud toto Ukončené připojištění bylo
sjednáno na pojistné smlouvě produktu NN Život nebo NN Smart
(příp. i jiném produktu NN, za předpokladu, že byla pojistná smlouva
uzavřena nejpozději 30. 9. 2019). Tento veřejný příslib se nevztahuje
na pojistné události nahlášené z pojistných smluv sjednaných před
uvedeným datem se společností AEGON Pojišťovna, a.s.
3. Podmínky zohlednění čekací doby
3.1. Pro zohlednění uplynulé čekací doby podle odstavce 2 tohoto
veřejného příslibu je nutné splnit současně následující podmínky:
a. ukončené připojištění je co do pojistné události a pojistné částky
typově shodné s Nově sjednaným připojištěním;
b. pojistná smlouva, na které bylo sjednáno Nově sjednané
připojištění, je k datu pojistné události platná a účinná, přičemž
není převedena do splaceného stavu ani není jinak přerušena
povinnost na ni platit běžné pojistné,
c. pojištěný v oznámení pojistné události zažádá o zohlednění
čekací doby dle pravidel veřejného příslibu;
d. Ukončené připojištění bylo ukončeno nejpozději 30 kalendářních
dnů přede dnem počátku pojistné doby Nově sjednaného
připojištění, nebo bylo ukončeno maximálně do 30 kalendářních
dnů ode dne počátku pojistné doby Nově sjednaného připojištění;

e. je-li uplynulá čekací doba z Ukončeného připojištění kratší než
čekací doba z Nově sjednaného připojištění, dojde zohledněním
čekací doby k zápočtu těchto čekacích dob takovým způsobem,
že čekací doba z Nově sjednaného připojištění bude ponížena
o uplynulou čekací dobu z Ukončeného připojištění; čekací doba
z Nově sjednaného připojištění bude tedy po zohlednění dle
tohoto veřejného příslibu trvat pouze po dobu, která činí rozdíl
mezi uplynulou čekací dobou z Ukončeného připojištění a čekací
dobou z Nově sjednaného připojištění.
3.2 V případě, že dojde k navýšení pojistné částky při sjednání Nově
sjednaného připojištění oproti Ukončenému připojištění, uplatní
se podmínky tohoto veřejného příslibu tak, že ze strany NN bude
uplynulá čekací doba z Ukončeného připojištění zohledněna pro
pojistné plnění v rozsahu pojistné částky z Ukončeného připojištění.
Pro plnění v hodnotě pojistné částky sjednané v rámci Nově
sjednaného připojištění se uplatní čekací doba dle příslušných
pojistných podmínek. V tomto případě je podmínkou, aby byl ze
strany NN přezkoumán zdravotní stav pojištěného a pojištěný byl
ze strany NN přijat do pojištění bez úprav podmínek své pojistné
smlouvy reflektujících jeho zhoršený zdravotní stav jako
např. navýšení pojistného nebo doplnění výluk z pojištění.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento veřejný příslib nahrazuje Veřejný příslib NN Životní
pojišťovny, N.V., pobočky pro Českou republiku Započtení čekacích
dob ze dne 1. 11. 2019.
4.2. Zohlednění čekacích dob je možno v souladu s podmínkami
tohoto veřejného příslibu uplatnit i při změně dětského připojištění
na připojištění dospělých.
4.3. Nebudou-li splněny podmínky uvedené ve veřejném příslibu, NN
bude postupovat v souladu s příslušnými pojistnými podmínkami.
Jiná ustanovení pojistných podmínek zůstávají tímto veřejným
příslibem nedotčena.
4.4. Tento veřejný příslib je platný od jeho vyhlášení do doby jeho
odvolání.
4.5. NN má právo tento veřejný příslib odvolat, přičemž nárok na
zohlednění čekací doby vzniklý za podmínek tohoto veřejného
příslibu po dobu jeho platnosti, zůstává zachován.
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