NN Životní pojišťovna

Veřejný příslib NN Životní Pojišťovny, N.V., pobočky pro Českou republiku
Milionová dálnice
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, 3013AL Rotterdam, Nizozemské
království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, 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. Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici
1.1. NN se zavazuje, že u každé pojistné smlouvy životního pojištění
NN Smart (UZ3C, UM5C), NN Život (RZ4C, RM2C) nebo ZFP Život+
(UM6C), sjednané v období od 1. 11. 2018 – 31. 12. 2018, v případě, že
dojde k výplatě pojistného plnění v rámci hlavního krytí prvního nebo
druhého pojištěného na základě pojistné události smrti následkem úrazu prvního nebo druhého pojištěného, a tato pojistná událost nastane
za následujících podmínek:
a) k úrazu, jehož následkem pojištěný zemřel, došlo při dopravní nehodě auta, autobusu, nebo motorky na dálnici v České republice,
Švýcarsku nebo v jiném k datu dopravní nehody členském státu Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru; a
b) v době dopravní nehody se pojištěný nacházel v/na uvedeném dopravním prostředku účastnícím se dopravní nehody; a
c) dopravní nehodou se pro účely tohoto veřejného příslibu rozumí
nahodilá událost bezprostředně související s provozem uvedeného
dopravního prostředku, při které dojde ke zranění nebo usmrcení
pojištěného; a
d) pojistná událost bude oznámena bez zbytečného odkladu do sídla pojišťovny, a to na předepsaném tiskopise pojišťovny „Oznámení
pojistné události“, který je k dispozici na internetových stránkách
pojišťovny, popř. v prostředí klientského portálu. Společně s oznámením pojistné události je potřeba doložit úmrtní list vydaný v České

republice a usnesení ze závěru vyšetřování dopravní nehody, nebo
jiný dokument obsahující informace ze závěru vyšetřování dopravní
nehody, který bude úředně přeložen do českého jazyka.
zvýší NN pojistné plnění vyplacené oprávněné osobě v rámci hlavního
krytí prvního nebo druhého pojištěného o částku milion korun českých.
Výplata pojistného plnění v rámci hlavního krytí se řídí příslušnými pojistnými podmínkami. Pokud k výplatě pojistného plnění v rámci hlavního krytí nedojde, nevzniká právo na zvýšení pojistného plnění dle
tohoto veřejného příslibu.
1.2. Vztahuje-li se na pojistnou smlouvu více Veřejných příslibů Milionová dálnice, plnění z jednotlivých Veřejných příslibů se nesčítají. Maximální částka zvýšení pojistného plnění je jeden milion korun českých.
1.3. Nárok na zvýšené pojistné plnění nevzniká v případě, že pojištěný
svým jednáním dopravní nehodu zavinil.
2. Závěrečná ustanovení
2.1. Tento veřejný příslib je platný od jeho vyhlášení do doby jeho odvolání.
2.2. NN má právo tento veřejný příslib odvolat, přičemž nárok na zvýšené pojistné plnění vzniklý za podmínek tohoto veřejného příslibu po
dobu jeho platnosti, zůstává zachován.

V Praze dne 1. 11. 2018

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, 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,
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062018

pobočka pro Českou republiku

