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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 výnimku z poistného 
krytia stanovenú vo Všeobecných poistných podmienkach alebo Osobitných poistných 
podmienkach pre prípad chirurgického zákroku a/alebo hospitalizácie HS 0, HS 2, HS 3, 
H TM, H2, S2, HS 4, HS 5, DR 1, DR 3, DR 4, DR 5, DR 6, DR 7, DROS 1, DROS 2 
alebo v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie Extramed EM 1, EM 3, EM 4, EM 
5 pre poistné zmluvy uzatvorené so spoločnosťou MetLife, v zmysle ktorej nárok na poistné 
plnenie nevzniká pri hospitalizácii a chirurgickom zákroku v prípade tehotenstva, pôrodu, 
potratu alebo interupcie alebo akéjkoľvek choroby ženských ústrojov.  
 
Výnimka z poistného krytia sa bude aj naďalej uplatňovať v prípade chirurgického zákroku 
– Cisársky rez. 
 
Pre verejný prísľub platia nasledovné podmienky: 

1. Výnimka z poistného plnenia, na poistné udalosti v prípade tehotenstva, pôrodu, 
potratu alebo interupcie alebo akéjkoľvek choroby ženských ústrojov, tak ako je vyššie 
uvedená, sa nebude uplatňovať na Poistenie chirurgického zákroku a/alebo 
hospitalizácie označené ako HS 0, HS 2, HS 3, H TM, H2, S2, HS 4, alebo HS 5, DR 
1, DR 3, DR 4, DR 5, DR 6, DR 7, DROS 1, DROS 2 a poistenie Extramed označené 
ako EM 1, EM 3, EM 4, EM 5, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy uzatvorenej so 
spoločnosťou MetLife. 

2. Výnimka z poistného krytia tak ako je vyššie uvedená, sa nebude uplatňovať na poistné 
udalosti, ktoré vznikli po dobu platnosti tohto prísľubu. 

3. Ostatné ustanovenia poistných podmienok zostávajú týmto prísľubom nedotknuté. 
4. Spoločnosť MetLife má právo tento verejný prísľub kedykoľvek odvolať, pričom nárok 

na neaplikovanie výnimky z poistného krytia za podmienok uvedených v tomto prísľube 
ostáva zachovaný. 

5. Poistného plnenia z tohto verejného prísľubu sa môžu domáhať len tie fyzické osoby, 
ktoré spĺňajú podmienky v ňom uvedené.  

6. Pre uplatnenie nároku na poistné plnenie aj naďalej platia príslušné ustanovania 
poistnej zmluvy s výnimkami uvedenými v tomto príslube. 

7. Tento verejný prísľub je platný a účinný odo dňa jeho vyhlásenia spoločnosťou MetLife 
a platí až do odvolania. 

 
V Bratislave, dňa 1. 4. 2022 


