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

zapísaná  v obchodnom  registri  Okresného  súdu  Bratislava  I,  oddiel  Sa,  vložka  č.  1095/B  (ďalej  len 

„spoločnosť NN“) týmto  

 

dáva verejný prísľub 

v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

 

že sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť:  

 

1. BONUS NA PRIPOISTENÍ DOSPELÝCH 3+1  
 

1.1 Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie  (ďalej  len „pripoistenie FDR3“) za  splnenia nasledovných 
podmienok uvedených v tomto prísľube: 
1.1.1 zo strany poistníka dôjde na jeho súčasne platnej poistnej zmluve životného poistenia NN 

Smart  (UZ1S,  UM1S,  UM3S,  UM5S,  SS21,  U21S)  alebo  životného  poistenia  NN  Protect 
(RZ2S,  RM1S,  R22S)  k uzatvoreniu  pripoistenia  odškodného  za  dobu  liečenia  úrazu 
dospelého s progresiou (typ SDL1), alebo  

1.1.2 zo strany poistníka dôjde na jeho súčasne platnej poistnej zmluve životného poistenia NN 
Smart  (UZ1S,  UM1S,  UM3S,  UM5S,  SS21,  U21S)  alebo  životného  poistenia  NN  Protect 
(RZ2S,  RM1S,  R22S)  ku zrušeniu  pripoistenia  denných  dávok  za  dobu  nevyhnutného 
liečenia  (typ  SNL1),  a zároveň  k uzatvoreniu  pripoistenia  odškodného  za  dobu  liečenia 
úrazu  dospelého  s progresiou  ‐  typ  SDL1  (ďalej  len  „pripoistenie  SDL1“),  pričom 
pripoistenie FDR3 bude prvému poistenému bezodplatne poskytnuté s dennou dávkou vo 
výške: 
a) 8 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia prvého poisteného bude dohodnuté: 

i. Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu (typ ADR3) s poistnou sumou vo 
výške minimálne 8 000 EUR a zároveň 

ii. Pripoistenie  pre  prípad  trvalých  následkov  úrazu  s progresívnym  plnením  (typ 
PDR6) s poistnou sumou vo výške minimálne 8 000 EUR a zároveň 

iii. Pripoistenie  odškodného  za  dobu  liečenia  úrazu  dospelého  s progresiou  (typ 
SDL1)s dennou dávkou vo výške minimálne 8 EUR, alebo 

b) 12 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia prvého poisteného bude dohodnuté: 
i.  Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu (typ ADR3) s poistnou sumou vo 

výške minimálne 12 000 EUR a zároveň 
ii. Pripoistenie  pre  prípad  trvalých  následkov  úrazu  s progresívnym  plnením  (typ 

PDR6) s poistnou sumou vo výške minimálne 12 000 EUR a zároveň 
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iii. Pripoistenie  odškodného  za  dobu  liečenia  úrazu  dospelého  s progresiou  (typ 

SDL1)s  dennou  dávkou  vo  výške  minimálne  12  EUR  ,  pričom  pri  poskytnutí 
pripoistenia  FDR3  vo  výške  podľa  písm.  b)  tohto  bodu  stráca  zároveň  prvý 
poistený nárok na dennú dávku vo výške podľa písm. a) tohto bodu, alebo 

c) 16 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia prvého poisteného bude dohodnuté: 
i. Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu (typ ADR3) s poistnou sumou vo 

výške minimálne 16 000 EUR a zároveň 
ii. Pripoistenie  pre  prípad  trvalých  následkov  úrazu  s progresívnym  plnením  (typ 

PDR6) s poistnou sumou vo výške minimálne 16 000 EUR a zároveň 
iii. Pripoistenie  odškodného  za  dobu  liečenia  úrazu  dospelého  s progresiou  (typ 

SDL1)s  dennou  dávkou  vo  výške  minimálne  16  EUR,  pričom  pri  poskytnutí 
pripoistenia FDR3 vo výške podľa písm. c) tohto bodu stráca prvý poistený nárok 
na dennú dávku vo výške podľa písm. a) a písm. b) tohto bodu, 

d) 20 EUR za predpokladu, že v rámci poistenia prvého poisteného bude dohodnuté: 
i.  Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu (typ ADR3) s poistnou sumou vo 

výške minimálne 20 000 EUR a zároveň 
ii. Pripoistenie  pre  prípad  trvalých  následkov  úrazu  s progresívnym  plnením  (typ 

PDR6) s poistnou sumou vo výške minimálne 20 000 EUR a zároveň 
iii. Pripoistenie  odškodného  za  dobu  liečenia  úrazu  dospelého  s progresiou  (typ 

SDL1)s  dennou  dávkou  vo  výške  minimálne  20  EUR  ,  pričom  pri  poskytnutí 
pripoistenia FDR3 vo výške podľa písm. d) tohto bodu stráca prvý poistený nárok 
na dennú dávku vo výške podľa písm. a), písm. b) a písm. c) tohto bodu. 

 
1.2 Pripoistenie FDR3 bude druhému poistenému bezodplatne poskytnuté s dennou dávkou vo výške 

uvedenej v bode 1.1 písmenách a) až d) v prípade splnenia podmienok uvedených v bodoch 1.1.1 
alebo 1.1.2, pokiaľ v  rámci poistenia druhého poisteného bude dohodnuté pripoistenie SDL1  s 
dennou dávkou v rozsahu uvedenom v bode 1.1 písm. a) až d). 

1.3 Pripoistenie  FDR3  sa  riadi  ustanoveniami  osobitných  poistných  podmienok  pre  pripoistenie 
poúrazovej  hospitalizácie  (typ  SHU4/SHU5)  v znení  platnom  ku  dňu  splnenia  podmienok 
uvedených v tomto prísľube.  

1.4 V prípade  splnenia  podmienok  na  bezodplatné  poskytnutie  pripoistenia  FDR3  v zmysle  tohto 
prísľubu je začiatok trvania pripoistenia FDR3 totožný so začiatkom pripoistenia SDL1 uvedeným 
v poistnej zmluve, najskôr však dňom vyhlásenia tohto prísľubu. 

1.5 Pripoistenie  FDR3  automaticky  zaniká dňom,  kedy nie  sú  splnené podmienky uvedené  v bode 
1. tohto  verejného  prísľubu.  Pripoistenie  FDR3  ďalej  zaniká  aj  v prípadoch  uvedených 
v príslušných osobitných poistných podmienkach SHU4/SHU5. 

 

2. BONUS ZA DETSKÉ PRIPOISTENIA 
 

2.1 100  %  progresívne  plnenie  poistenému  dieťaťu  za  poúrazovú  hospitalizáciu  v  pripoistení 
odškodného za dobu liečenia úrazu dieťaťa s progresiou a bonusom (typ SDLF) (ďalej len „bonus 
za detské pripoistenia“), ktorý nahrádza pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu dieťaťa 
s progresiou (typ SDL2), a to za splnenia nasledovných podmienok uvedených v tomto prísľube: 
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2.1.1 poistník  má  uzatvorené  pripoistenie  pre  prípad  trvalých  následkov  úrazu  dieťaťa  s 

progresívnym plnením  (typ STN2) s poistnou sumou vo výške minimálne 9 000 EUR, a zo 
strany poistníka dôjde na  jeho  súčasne platnej poistnej  zmluve NN Smart  (UZ1S, UM1S, 
UM3S,  UM5S,  SS21,  U21S)  alebo  životného  poistenia  NN  Protect  (RZ2S,  RM1S,  R22S) 
k uzatvoreniu  pripoistenia  odškodného  za  dobu  liečenia  úrazu  dieťaťa  s progresiou  (typ 
SDL2) s dennou dávkou vo výške minimálne 9 EUR, alebo 

2.1.2 poistník  má  uzatvorené  pripoistenie  pre  prípad  trvalých  následkov  úrazu  dieťaťa  s 
progresívnym plnením  (typ STN2) s poistnou sumou vo výške minimálne 9 000 EUR a zo 
strany poistníka dôjde na  jeho  súčasne platnej poistnej  zmluve NN Smart  (UZ1S, UM1S, 
UM3S,  UM5S,  SS21,  U21S)  alebo  životného  poistenia  NN  Protect  (RZ2S,  RM1S,  R22S) 
ku zrušeniu pripoistenia denných dávok nevyhnutného  liečenia úrazu dieťaťa  (typ  SNL2) 
a zároveň  k uzatvoreniu  pripoistenia  odškodného  za  dobu  liečenia  úrazu  dieťaťa 
s progresiou (typ SDL2) s dennou dávkou vo výške minimálne 9 EUR. 

2.2 Bonus za detské pripoistenia spoločnosť NN poskytne každému ďalšiemu poistenému dieťaťu v 
rovnakom  nastavení  iba  za  predpokladu  splnenia  podmienok  uvedených  v bode  2.1  tohto 
prísľubu. 

2.3 Výška poistného plnenia za poúrazovú hospitalizáciu pri splnení podmienok stanovených v bode 
2.1 tohto prísľubu sa určí ako súčin 100 % dohodnutej dennej dávky odškodného za dobu liečenia 
úrazu dieťaťa s progresiou a počtu dní poúrazovej hospitalizácie. 

2.4 Pre pripoistenie odškodného za dobu  liečenia úrazu dieťaťa s progresiou a bonusom (typ SDLF) 
platia  ustanovenia  osobitných  poistných  podmienok  pre  pripoistenie  odškodného  za  dobu 
liečenia úrazu dieťaťa  s progresiou  s výnimkou bodu 2.8 pripoistenia SDL2 v znení platnom ku 
dňu splnenia podmienok uvedených v tomto prísľube. 
 

2.5 V prípade splnenia podmienok na poskytnutie bonusu za detské pripoistenia uvedených v bode 
2.1  tohto  prísľubu  je  začiatok  trvania  bonusu  za  detské  pripoistenia  totožný  so  začiatkom 
pripoistenia SDL2 uvedeným v poistnej zmluve, najskôr však dňom vyhlásenia tohto prísľubu.  

2.6 Bonus za detské pripoistenia automaticky zaniká dňom, kedy nie sú splnené podmienky uvedené 
v bode  2. tohto  prísľubu.  Bonus  za  detské  pripoistenia  ďalej  zaniká  aj  v prípadoch  uvedených 
v príslušných osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie odškodného za dobu  liečenia 
úrazu dieťaťa s progresiou s výnimkou bodu 2.8 pripoistenia SDL2. 
 

3. Tento prísľub je platný a účinný odo dňa jeho vyhlásenia spoločnosťou NN. 
4. Spoločnosť  NN  má  právo  tento  verejný  prísľub  odvolať,  pričom  nárok  na  poskytnutie  vyššie 

uvedených bonusov za podmienok definovaných v tomto prísľube po dobu platnosti tohto prísľubu, 
ostáva zachovaný. 

                                                                          
 
V Bratislave dňa 15.10.2016 
 
 
 
 
 
   

 

 

           

Martin Višňovský            Tomáš Řezníček  
člen predstavenstva            člen predstavenstva 
NN Životná poisťovňa, a.s.          NN Životná poisťovňa, a.s. 

 




