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VEREJNÝ PRÍSĽUB 
 
Spoločnosť MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: 
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka 
podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B, organizačná zložka 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 len „spoločnosť MetLife“) týmto 

dáva verejný prísľub  
 

v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, 
že za podmienok uvedených v tomto prísľube nebude uplatňovať výluky z poistného 
plnenia ustanovené v Prílohe č.8 k Osobitným podmienkam pre poistenie detských 
kritických chorôb CICH N3, v zmysle ktorých: 

• pri diagnóze Operácia srdcovej chlopne (G01) nárok na poistné plnenie nevzniká v 
prípade úpravy prostredníctvom valvulotómie a intraarteriálnych alebo podobných 
techník, ďalej len „Výluka z poistného plnenia pre diagnózu G01“ a 

• pri diagnóze Operácia aorty (G02) nárok na poistné plnenie nevzniká v súvislosti 
s operáciami, pri ktorých sú použité len minimálne invazívne alebo intraarteriálne 
techniky, ďalej len „Výluka z poistného plnenia pre diagnózu G02“. 

 
Pre verejný prísľub platia nasledovné podmienky: 

1. Výluky z poistného plnenia pre diagnózu G01 a G02 sa nebudú uplatňovať na 
súčasne platné a v budúcnosti uzatvorené Poistenie kritických chorôb, karcinómu in 
situ a/alebo závažných komplikácii diabetes (CICH N3). 

2. Výluky z poistného plnenia pre diagnózu G01 a G02 podľa bodu 1. sa nebudú 
uplatňovať  výlučne na poistné udalosti, ktoré vznikli po dobu platnosti tohto prísľubu. 

3. Ostatné ustanovenia poistných podmienok týkajúce sa výluk alebo zníženia 
poistného plnenia zostávajú týmto prísľubom nedotknuté. 

4. Tento verejný prísľub je platný a účinný odo dňa jeho vyhlásenia spoločnosťou 
MetLife. 

5. Spoločnosť MetLife má právo tento verejný prísľub odvolať, pričom nárok na 
neaplikovanie Výluk z poistného plnenia za podmienok uvedených v tomto prísľube 
po dobu platnosti tohto prísľubu ostáva zachovaný. 

 
V Bratislave, dňa 09.09.2020 


