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Podmienky používania 

Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na adrese www.metlife.sk 
(„stránky“) sú spoločnosti: 
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: 
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47257105, zápis v OR Okr. 
súdu BA I, Odd.: Po, Vl. l.č.: 2699/B, právna forma: org.  zložka podniku zahr aničnej 
osoby - MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On 
Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 
415123 (ďalej aj “MEL”) a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z 
iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 47257091, zápis v OR Okr. súdu BA I, Odd.: Po, Vl.     č.: 2698/B, právna forma: 
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby - MetLife Europe Insurance designated 
activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch    20, Dublin, Írsko, zapísaná v 
Írskom Registri Spoločností v Dubline pod  č. 472350 (ďalej aj “MEIL”) 
(“MEL” a “MEIL” jednotlivo ako “Spoločnosť”, spoločne ako „Spoločnosti“ alebo 
„my“), ktoré sú oprávnené vykonávať majetkové práva k  týmto stránkam. Pre ich 
používanie platia tieto podmienky („Podmienky“): 

1. Podmienky sa vzťahujú na každého návštevníka a používateľa týchto stránok
(„používateľ“, „Vy“). 

2. Pred používaním stránok si, prosím, prečítajte tieto Podmienky. Pokračovaním v
prezeraní našich stránok súhlasíte s týmito Podmienkami. Nepoužívajte naše stránky, 
ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte. 

3. Na týchto stránkach sú používané tzv. cookies. Pre bližšie informácie kliknite na
tento odkaz http://www.metlife.sk/sk/home/assets/pdf/cookies.pdf 

4. Tieto stránky, vrátane ich obsahu, sú chránené právnymi predpismi, vrátane
zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

5. MetLife je slovná registrovaná ochranná známka. Snoopy je slovná, obrazová
i kombinovaná registrovaná ochranná známka. Používanie ochranných známok sa riadi 
príslušnými právnymi predpismi. 

6. Používateľ týchto stránok nesmie použiť názov alebo označenie vzťahujúce sa k
alebo identifikujúce MetLife alebo akúkoľvek dcérsku spoločnosť MetLife vrátane 
Spoločnosti alebo ich agenta, alebo ochrannú známku obsahujúcu Peanuts® 
označenie alebo akékoľvek iné licenčné označenie Peanuts Worldwide, LLC (vrátane 
ich akéhokoľvek zúženia, napodobenia alebo skratky) pre vonkajšiu propagáciu, 
reklamu, marketingové materiály, oznámenia, zákaznícke zoznamy, posudky, alebo 
inzerciu. 
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7. Tieto stránky (v celku, ako aj ich jednotlivé časti) nie ste oprávnení bez nášho
predchádzajúceho písomného súhlasu používať inak než pre vlastnú potrebu. Na 
akékoľvek iné použitie stránok je potrebný náš predchádzajúci súhlas. Prístup na tieto 
stránky a ich používanie je bezplatné. 

8. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu je tiež zakázané akýmkoľvek
spôsobom zasahovať do vzhľadu, technickej podstaty či obsahu týchto stránok. 
Akúkoľvek zmenu, odstránenie či doplnenie akejkoľvek súčasti týchto stránok je 
oprávnená vykonávať iba Spoločnosť. 

9. Niektoré informácie na stránkach preberáme z iných zdrojov, považovaných za
dôveryhodné. V žiadnom prípade však nezodpovedáme za správnosť, aktuálnosť, 
spoľahlivosť ani úplnosť zverejňovaných informácií. 

10. Nezodpovedáme za prípadné škody, ktoré používateľom môžu vzniknúť v
súvislosti s používaním týchto stránok. Nezodpovedáme za reklamu, ani inú formu 
propagácie, vykonanú inou osobou prostredníctvom týchto stránok. Nezodpovedáme 
ani za to, že funkčnosť stránok nebude narušená, že chyby budú odstránené alebo že 
stránky alebo server, na ktorom sú umiestnené, nemôžu obsahovať počítačový vírus 
alebo iný škodlivý komponent. Rovnako nezodpovedáme za obsah internetových 
stránok iných osôb, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom odkazu umiestneného na 
týchto stránkach. 

11. Obsah týchto stránok má výlučne informatívny charakter. Spoločnosti tým
nevzniká povinnosť poskytnúť akékoľvek služby a/alebo produkty. Informácie na týchto 
stránkach nesmú byť interpretované ako ponuka alebo ako investičné, právne, daňové 
alebo iné poradenstvo. Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach, s 
výnimkou týchto Podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku 
vzniku, zmene alebo zániku právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a používateľom 
stránok, pokiaľ nebude v jednotlivom prípade výslovne uvedené inak. 

12. Tieto Podmienky, ako aj údaje na stránkach, môžeme jednostranne meniť bez
povinnosti upozorniť na také zmeny. Tieto zmeny sú záväzné a preto by ste sa s nimi 
mali pravidelne oboznamovať. 

13. Podmienky sú účinné od 1.9.2016.
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