
Veřejný příslib 20 % navýšení krytí pro Garde 5.0 

v rámci pojištění řídícího se zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Garde 5.0 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, pro celou dobu, po kterou bude zveřejněn na internetových stránkách 
pojišťovny, tento veřejný příslib (dále jen „příslib“):

Pokud došlo k uzavření pojistné smlouvy k pojištění Garde 5.0 v období od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022, potom v době 
trvání této pojistné smlouvy pojišťovna vyplatí v případě pojistné události pojištěného dospělého pojistné plnění  
u níže uvedených připojištění navýšené o 20 %. Navýšení pojistného plnění je poskytováno pojišťovnou zdarma.

Navýšení pojistného plnění se vztahuje pouze na následující připojištění sjednaná v době trvání pojistné smlouvy 
hlavnímu nebo vedlejšímu dospělému pojištěnému:

•  připojištění Závažná onemocnění Extra / Extra Plus řídící se dle ZPP ZOE a ZOEP 08/18 (na pojistce označeno 
kódem ZOE, ZOEP) a/nebo

•  připojištění Trvalé následky úrazu s progresí 1 000 % a pamětí řídící se dle ZPP TNUPP 08/18 (na pojistce 
označeno kódem TNUPP, TNUPP10, TNUPPE) a/nebo

•  připojištění Invalidita 1+2+3 / 2+3 / 3 řídící se dle ZPP I1+, I2+ a I3 08/18 a sjednané ve formě pojistné částky  
(na pojistce označeno kódem Invalidita 1+2+3, Invalidita 2+3, Invalidita 3)  a/nebo

•  balíček Úvěrové asistence řídící se dle ZPP GRD a GRR 08/18 (na pojistce označeno kódem UVA – Invalidita 
1+2+3, UVA – Invalidita 2+3, UVA – Invalidita 3, UVA – Závažná onemocnění Extra, UVA – Závažná onemocnění 
Extra Plus).

Dále platí, že:

a)  tento veřejný příslib se nevztahuje na hlavní nebo vedlejší pojištěné dítě;

b)  pojišťovna si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s tímto veřejným 
příslibem;  

c)  tento veřejný příslib se vztahuje jen na připojištění uvedená výše sjednaná ve formě pojistné částky, nevztahuje se 
na připojištění uvedená výše sjednaná ve formě měsíční penze;

d)  tento veřejný příslib je pro pojišťovnu závazný počínaje dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách 
pojišťovny, a to pouze pro období ode dne zveřejnění na internetových stránkách pojišťovny do 10 pracovních dnů 
poté, co bude tamtéž zveřejněno jeho ukončení. 

Praha, 30. srpna 2021

 

Adriana Maciolek 
provozní ředitel pro ČR&SR


