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• připojištění Invalidita 1+2+3 / 2+3 / 3/ 4 řídící se dle ZPP I1+, I2+, I3 11/21, ZPP I4 08/18 a též dle novější verze
obou těchto ZPP vydané a účinné v době trvání této nabídky a sjednané ve formě pojistné částky (na pojistce
označeno kódem Invalidita 1+2+3, Invalidita 2+3, Invalidita 3, Invalidita 4) a/nebo

• balíček Úvěrové asistence řídící se dle ZPP GRD, GRR a GRS 11/21 (na pojistce označeno kódem UVA – Invalidita
1+2+3, UVA – Invalidita 2+3, UVA – Invalidita 3).

Dále platí, že: 

a) nabídka se nevztahuje na hlavní nebo vedlejší pojištěné dítě;
b) návrh na uzavření pojistné smlouvy, na kterou se vztahuje tato nabídka je sjednán nejdříve od 16. 01. 2023

(včetně);
c) nárok na navýšení pojistného plnění na základě této nabídky platí i v případě změny pojistné ochrany na pojistné 

smlouvě Garde 6.0 varianta Garde Risk v budoucnosti po dobu trvání této nabídky;
d) pojišťovna si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s touto nabídkou

včetně odvolání této nabídky;
e) tato nabídka je pro pojišťovnu závazná počínaje dnem jejího zveřejnění na internetových stránkách pojišťovny a

platí do dne jejího odvolání ze strany pojišťovny zveřejněněného na internetových stránkách pojišťovny.

Veřejná nabídka 20% navýšení krytí pro pojištění Garde 6.0 varianta 
Garde Risk

v rámci pojištění řídícího se zvláštními pojistnými podmínkami („    ZPP“) pro pojištění Garde 6.0 pojišťovny MetLife Europe 
d.a.c., pobočka pro Českou republiku.

MetLife Europe d.a.c., Irská společnost s reg. č. 415123, 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, 
podnikající v České republice prostřednictvím MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 
110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 03926206, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. 
zn. A77032 (dále jen „pojišťovna“), činí tímto tuto veřejnou nabídku za následujících podmínek (dále jen „nabídka“):

V případě uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou prostřednictvím samostatného zprostředkovatele Partners Financial   
Services, a.s., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČ 2769978, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst-
ským soudem v Praze pod sp. zn. B 12158, na pojištění Garde 6.0 varianta Garde Risk v období od 16. 01. 2023 do data 
odvolání této nabídky (dále jen „pojistná smlouva“), vyplatí pojišťovna v době trvání této pojistné smlouvy v případě 
pojistné události hlavního nebo vedlejšího dospělého pojištěného pojistné plnění u níže uvedených připojištění navýšené  
o 20 %. Navýšení pojistného plnění je poskytováno pojišťovnou zdarma.

Navýšení pojistného plnění o 20 % se vztahuje pouze na následující připojištění sjednaná pro hlavního nebo vedlejšího 
dospělého pojištěného v době trvání pojistné smlouvy:




