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Verejný prísľub 

Spoločnosť  NN  Životná  poisťovňa,  a.s.,  so  sídlom:  Jesenského  4/C,  811  02  Bratislava,  IČO:  35 691 999,  zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1095/B (ďalej len „NN“) týmto  

vyhlasuje verejný prísľub 
v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tento verejný prísľub sa vzťahuje na všetky poistné zmluvy uzatvorené s NN ku dňu  jeho vyhlásenia ako aj na

všetky nové poistné  zmluvy,  ktoré budú uzatvorené  s NN po dobu platnosti  tohto  verejného prísľubu, pokiaľ 
tento verejný prísľub neurčuje inak.  

1.2. Úpravy  podľa  tohto  verejného  prísľubu  sa  týkajú  pripoistení  uvedených  v jednotlivých  ustanoveniach  tohto 
verejného prísľubu a tiež ich typovo zhodných pripoistení, ktorých kódy sú uvedené v článku 6 tohto verejného 
prísľubu.  

2. Skrátenie čakacej doby pre vybrané pripoistenia
2.1. Nadobudnutím účinnosti tohto verejného prísľubu NN skracuje pri pripoisteniach uvedených v bode 2.2.  dobu,

počas ktorej nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie z udalostí, ktoré by inak boli poistnými 
udalosťami (ďalej len „čakacia doba“) na 3 mesiace. 

2.2. Skrátenie čakacej doby podľa bodu 2.1. tohto článku sa uplatní výlučne pre pripoistenia uvedené v tomto bode, 
s prihliadnutím na článok 1 bod 1.2 a článok 6 tohto verejného prísľubu. 

Pripoistenia: 

a) pre prípad kritických chorôb (kód pripoistenia SZV1/SZV3);
b) pre prípad kritických chorôb s klesajúcou poistnou sumou (kód pripoistenia SZV5);
c) pre prípad kritických chorôb detí (kód pripoistenia SZV2);
d) pre prípad rakoviny dospelých (kód pripoistenia SZR1/SZR3);
e) pre prípad rakoviny dospelých s klesajúcou poistnou sumou (kód pripoistenia SZR5).

2.3. NN uplatní čakaciu dobu podľa bodu 2.1. pre poistné udalosti, ktoré nastanú v období od 01.06.2018, 00.00 hod. 
(vrátane) a neskôr, až do dňa odvolania tohto verejného prísľubu. 

2.4. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že čakacia doba podľa bodu 2.1. sa neuplatní pre poistné udalosti, 
ktoré nastali do dňa 31.05.2018, 24.00 hod.  

3. Rozšírenie poistného krytia pre vybrané pripoistenia
3.1. Nadobudnutím  účinnosti  tohto  verejného  prísľubu  poskytne  NN  poistné  plnenie  aj  pre  poistné  udalosti

vzniknuté pri synovialitíde, epikondylitíde, slabinovej a pupočnej prietrži, vyklenutí medzistavcovej platničky a s 
ňou  súvisiacimi  ťažkosťami,  vrátane  vertebrogenných  algických  syndrómoch  a pri  iných  ujmách  na  zdraví 
spôsobených manipuláciou s bremenom, a to v prípade, ak ich príčinou je úraz.  

3.2. Bod 3.1. tohto článku sa uplatní výlučne pre pripoistenia uvedené v tomto bode, s prihliadnutím na článok 1 bod 
1.2 a článok 6 tohto verejného prísľubu. 

Pripoistenia: 

a) smrteľného úrazu (kód pripoistenia ADR3);
b) pre prípad invalidity nad 70% (kód pripoistenia SID6/SID7);
c) pre prípad invalidity od 40 ‐ 70% (kód pripoistenia SIDA/SIDB);
d) pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou nad 70% (kód pripoistenia SID8);
e) pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou od 40 ‐ 70% (kód pripoistenia SIDC);
f) pre prípad odkázanosti dieťaťa na pomoc inej osoby (kód pripoistenia SID2);
g) pre oslobodenie od platenia poistného s výplatou renty (kód pripoistenia SOP1);
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h) pre komplexné oslobodenie od platenia poistného (kód pripoistenia SOP2) a 
i) pre prípad nesebestačnosti (kód pripoistenia uvedený na poistnej zmluve SLC3). 

3.3. Tento  článok  sa  uplatní  pre  poistné  udalosti,  ktoré  nastanú  v období  od  01.06.2018,  00.00  hod.  (vrátane) 
a neskôr, až do dňa odvolania tohto verejného prísľubu. 

3.4. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že rozšírenie poistného plnenia podľa tohto článku sa neuplatní pre 
poistné udalosti, ktoré nastali do dňa 31.05.2018, 24.00 hod. 

3.5. Priznanie  poistného  plnenia  z dôvodu  vzniku  poistnej  udalosti  podľa  bodu  3.1.  tohto  článku  je  podmienené 
splnením všetkých ostatných podmienok uvedených vo všeobecných a osobitných poistných podmienkach NN, 
vzťahujúcich sa na daný druh pripoistenia. 

 

4. Rozšírenie poistného krytia pre extrémne rizikové športy 
4.1. Nadobudnutím  účinnosti  tohto  verejného  prísľubu  poskytne  NN  poistné  plnenie  aj  pre  poistné  udalosti 

vzniknuté z dôvodu úrazu, ktorý vznikol v súvislosti s vykonávaním extrémne rizikových športov, alebo športov 
vykonávaných  v  extrémnych  podmienkach  alebo  vyžadujúcich  si  špeciálne  technické  vybavenie  (napr. 
horolezectvo nad 3 000 m. n. m., prístrojové potápanie do hĺbky viac ako 30 m a potápanie v  jaskyniach, vo 
vrakoch  a  pod  ľadom),  pretekmi  všetkých  motorových  prostriedkov  vrátane  prípravných  skúšok,  všetkých 
aviatických športov a pri  letoch  inými  lietadlami ako sú  lietadlá  licencovaných  leteckých dopravcov a z dôvodu 
úrazu poisteného, ktorý vznikol pri  leteckej doprave, za predpokladu, že poistený  je účastníkom  letu a nejde o 
oficiálne registrované pravidelné alebo charterové lety prevádzkované licencovaným leteckým dopravcom.  

4.2. Bod 4.1. tohto článku sa uplatní výlučne pre pripoistenia uvedené v tomto bode, s prihliadnutím na článok 1 bod 
1.2 a článok 6 tohto verejného prísľubu. 

Pripoistenia: 

a) smrteľného úrazu (kód pripoistenia ADR3); 
b) pre prípad invalidity nad 70% (kód pripoistenia SID6/SID7); 
c) pre prípad invalidity od 40 ‐ 70% (kód pripoistenia SIDA/SIDB); 
d) pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou nad 70% (kód pripoistenia SID8); 
e) pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou od 40 ‐ 70% (kód pripoistenia SIDC); 
f) invalidného dôchodku z úrazu (kód pripoistenia SUD3); 
g) pre oslobodenie od platenia poistného s výplatou renty (kód pripoistenia SOP1); 
h) pre komplexné oslobodenie od platenia poistného (kód pripoistenia SOP2); 
i) pre prípad odkázanosti dieťaťa na pomoc inej osoby (kód pripoistenia SDI2) a 
j) pre prípad nesebestačnosti (kód pripoistenia SLC3). 

4.3. Tento  článok  sa  uplatní  pre  poistné  udalosti,  ktoré  nastanú  v období  od  01.06.2018,  00.00  hod.  (vrátane) 
a neskôr, až do dňa odvolania tohto verejného prísľubu. 

4.4. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že rozšírenie poistného plnenia podľa tohto článku sa neuplatní pre 
poistné udalosti, ktoré nastali do dňa 31.05.2018, 24.00 hod. 

4.5. Priznanie  poistného  plnenia  z dôvodu  vzniku  poistnej  udalosti  podľa  bodu  4.1.  tohto  článku  je  podmienené 
splnením všetkých ostatných podmienok uvedených vo všeobecných a osobitných poistných podmienkach NN, 
vzťahujúcich sa na daný druh pripoistenia. 

 
 

5. Rozšírenie poistného krytia pre kozmetické zákroky 
5.1. Nadobudnutím  účinnosti  tohto  verejného  prísľubu  poskytne  NN  poistné  plnenie  aj  pre  poistné  udalosti 

spôsobené  diagnostickými,  výskumnými,  kozmetickými,  terapeutickými  alebo  preventívnymi  lekárskymi 
zásahmi,  ktoré  neboli  vykonané  s cieľom  liečenia  následkov  úrazu  alebo  neodbornými  zákrokmi  a  ktoré  si 
poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele. 
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5.2. Bod 5.1.  tohto  článku  sa uplatní pre pripoistenia uvedené v tomto bode,  s prihliadnutím na  článok 1 bod 1.2 

a článok 6 tohto verejného prísľubu. 
Pripoistenia: 

a) smrteľného úrazu (kód pripoistenia ADR3); 
b) pre prípad invalidity nad 70 % (kód pripoistenia SID6/SID7); 
c) pre prípad invalidity od 40 ‐ 70% (kód pripoistenia SIDA/SIDB); 
d) pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou nad 70 % (kód pripoistenia SID8); 
e) pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou od 40 ‐ 70% (kód pripoistenia SIDC); 
f) pre oslobodenie od platenia poistného s výplatou renty (kód pripoistenia SOP1); 
g) pre komplexné oslobodenie od platenia poistného (kód pripoistenia SOP2); 
h) pre prípad odkázanosti dieťaťa na pomoc inej osoby (kód pripoistenia SDI2); 
i) pre prípad nesebestačnosti (kód pripoistenia SLC3); 
j) pre prípad rakoviny dospelých (kód pripoistenia SZR1/SZR3); 
k) pre prípad rakoviny dospelých s klesajúcou poistnou sumou (kód pripoistenia SZR5); 
l) pre prípad kritických chorôb (kód pripoistenia SZV1/SZV3); 
m) pre prípad kritických chorôb s klesajúcou poistnou sumou (kód pripoistenia SZV5) a 
n) pre prípad kritických chorôb detí (kód pripoistenia SZV2). 

5.3. Tento  článok  sa  uplatní  pre  poistné  udalosti,  ktoré  nastanú  v období  od  01.06.2018,  00.00  hod.  (vrátane) 
a neskôr, až do dňa odvolania tohto verejného prísľubu. 

5.4. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že rozšírenie poistného plnenia podľa tohto článku sa neuplatní pre 
poistné udalosti, ktoré nastali do dňa 31.05.2018, 24.00 hod. 

5.5. Priznanie  poistného  plnenia  z dôvodu  vzniku  poistnej  udalosti  podľa  bodu  5.1.  tohto  článku  je  podmienené 
splnením všetkých ostatných podmienok uvedených vo všeobecných a osobitných poistných podmienkach NN, 
vzťahujúcich sa na daný druh pripoistenia. 

 
 

6. Prehľad kódov pripoistení a ich typovo zhodných pripoistení 
 

Pripoistenia  Kódy pripoistení  Kódy typovo zhodných pripoistení 

smrteľného úrazu  ADR3  ADR0, ADR1 

pre prípad invalidity   SID6, SID7, SID8, SIDA, SIDB, 
SIDC 

SID1, SID2, SID3, SID4, SID5 

invalidného dôchodku z úrazu  SUD3  ADA2, ADAR, SUD1, SUD2  

pre oslobodenie od platenia 
poistného 

SOP1, SOP2, SRI1  WPR0, WPR1, WPR3, WPR5, WPRC, WPRJ, 
WPRK,  

pre prípad nesebestačnosti  SLC3  N/A 

pre prípad kritických chorôb  SZV1, SZV3, SZV5  CIR0, CIR1, CIR2, CIR3, CIR5 

pre prípad kritických chorôb detí  SZV2  N/A 

pre prípad rakoviny dospelých  SZR1, SZR3, SZR5  N/A 

pre prípad odkázanosti dieťaťa na 
pomoc inej osoby 

SDI2  N/A 
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7. Záverečné ustanovenia 
7.1. Tento verejný prísľub je platný a účinný odo dňa jeho vyhlásenia. 
7.2. NN  má  právo  tento  verejný  prísľub  odvolať,  pričom  nárok  na  poskytnutie  poistného  plnenia  za  splnenia 

podmienok  definovaných  v tomto  verejnom  prísľube  po  dobu  platnosti  tohto  verejného  prísľubu  ostáva 
zachovaný. 

 
 

Bratislava, dňa 01.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
_____________________________  _____________________________ 
Ing. Peter Brudňák  Mgr. Martin Višňovský, PhD. 
predseda predstavenstva  člen predstavenstva 
NN Životná poisťovňa, a.s.  NN Životná poisťovňa, a.s. 
 


