
Ukončení veřejné nabídky 20% navýšení krytí 

pro pojištění Vision 7.0, Garde 5.0, Garde 6.0, OneLife 1.0 a OneLife 2.0 k 15.01. 2023

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“), 

ukončuje 

tímto v souladu s ustanoveními § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke dni 15. 01. 2023 
veřejnou nabídku zveřejněnou na internetových stránkách pojišťovny: 

• pro pojištění Garde 5.0 (zveřejněno 30. srpna 2021),
• pro pojištění Garde 6.0 (zveřejněno 30. října 2021),
• pro pojištění Vision 7.0 a OneLife 1.0 (zveřejněno 30. ledna 2022), a
• pro pojištění OneLife 2.0 (zveřejněno 10. března 2022),

 týkající se 20% navýšení pojistného plnění (dále jen „nabídka“ nebo „nabídky“).

Nároky na plnění z těchto nabídek za podmínek v nich blíže uvedených lze uplatňovat pouze za pojistné smlouvy řídící se 
zvláštními pojistnými podmínkami pojišťovny pro pojištění Vision 7.0, Garde 5.0, Garde 6.0, OneLife 1.0 a OneLife 2.0 uzavřené 
s pojišťovnou nejpozději do 15. 01. 2023 (včetně). Nároky na plnění z těchto nabídek za podmínek v nich blíže uvedených a z 
pojistných smluv uzavřených s pojišťovnou nejpozději do 15. 01. 2023 (včetně) zůstávají zachované i po datu ukončení těchto 
nabídek.

Pojišťovna si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s ukončením platnosti této nabídky.

Praha, 27. prosince 2022

Adriana Maciolek

provozní ředitel pro ČR&SR
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