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MetLife Europe d.a.c., Irská společnost s reg. č. 415123, 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednic-
tvím 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 v souladu s ustanoveními § 2884 a souvis. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
po celou dobu, po kterou bude zveřejněn na internetových stránkách pojišťovny, tento

veřejný příslib (dále jen „příslib“):

pojištěnému dítěti v rámci pojistné smlouvy Kamarád 2.0, která je uzavřena/bude uzavřena s pojišťovnou na základě řádně a úplně vyplněného návrhu, 
podepsaného zájemcem a všemi pojištěnými, a doručeného do sídla pojišťovny v období od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 (dále jen „návrh“), na základě 
tohoto příslibu, a v případě, že bude v platnosti (viz písm. f) níže) v době úrazu, pak:

 - pokud úraz vedoucí k pojistné události z TNUPP nastane v době prázdnin, pojišťovna navýší základní pojistné plnění stanovené v souladu se  
ZPP TNUPP 1.0 před uplatněním progrese odlišně od Sazebníku na 2,5násobek.

 - pokud úraz vedoucí k pojistné události z NU nastane v době prázdnin, pojišťovna pojistné plnění stanovené v souladu se ZPP NU 1.5 odlišně 
od Sazebníku navýší na 2,5násobek.

Prázdniny a jejich termíny pro daný školní rok jsou stanovovány Ministerstvem školství, tělovýchovy a sportu v rámci „Organizace školního roku 
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích“.

Dále platí, že:

a) Nárok na plnění na základě tohoto příslibu se vztahuje pouze na pojištění TNUPP a NU, nelze ho uplatňovat na jiná sjednaná pojištění v rámci 
pojistné smlouvy Kamarád 2.0;

b) Nárok na plnění na základě tohoto příslibu se vztahuje i na navýšení pojistných částek pojištění TNUPP a/nebo NU a/nebo jejich dodatečné 
sjednání, ke kterému došlo po uzavření pojistné smlouvy Kamarád 2.0;

c) Vznik nároku na plnění se řídí příslušnými ustanoveními ZPP sjednaného pojištění TNUPP a NU;

d) Nárok na plnění z tohoto příslibu nevznikne, pokud úraz nastal v přímé či nepřímé souvislosti s událostmi či aktivitami uvedenými v  odstavci 
14.1 VPPNP 1.2;

e) Pojišťovna si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s tímto příslibem;

f) Tento příslib je pro pojišťovnu závazný počínaje dnem 1. 9. 2017, a to na období od 1. 9. 2017 do 10 pracovních dnů poté, co bude zveřejněno jeho 
ukončení na internetových stránkách pojišťovny.

Praha, 14. srpna 2017
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