
 

 

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 
všetkým poisteným osobám z poistných zmlúv cestovného poistenia uzavretých so 
spoločnosťou MetLife a platných v dobe trvania tohto verejného prísľubu (ďalej aj „poistná 
zmluva“), poskytne nad rámec ustanovení poistných podmienok platných k poistnej zmluve 
poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti z poistnej zmluvy, ktorá nastane na území 
niektorej z krajín, pre ktorú je v čase nástupu na cestu vyhlásený 3. stupeň varovania 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (odporúčanie – necestovať) 
z dôvodu prebiehajúceho ochorenia/pandémie COVID – 19, za splnenia nasledujúcich 
podmienok: 
 

A. V prípade, ak poistná zmluva neobsahuje Covid balíček, poistnou udalosťou sa pre 

účely tohto verejného prísľubu rozumie poistná udalosť vymedzená v príslušných 

poistných podmienkach cestovného poistenia, ktorá nenastala v priamej príčinnej 

súvislosti s ochorením COVID – 19. 

 

B. V prípade, ak poistná zmluva obsahuje Covid balíček, poistnou udalosťou sa pre 

účely tohto verejného prísľubu rozumie aj poistná udalosť vymedzená v poistnej 

zmluve skupinového cestovného poistenia, ktorá nastala v priamej príčinnej 

súvislosti s ochorením COVID – 19. 

Pre verejný prísľub platia nasledovné podmienky: 
1. Poistné plnenie nad rámec poistných podmienok bude poskytnuté, tak ako je vyššie 

uvedené,  výlučne z poistných udalostí, ktoré vznikli po dobu platnosti tohto prísľubu. 

2. Verejný prísľub upravuje pôvodné poistné podmienky v prospech poisteného. 

3. Výluka podľa Článku 13 Poistných podmienok Cestovného poistenia ATI, podľa 

ktorého nevzniká nárok na poistné plnenie, ak poistený vycestuje do niektorej z krajín 

alebo oblastí, kde Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

neodporúča vycestovať, z iného dôvodu ako je ochorenie COVID – 19, zostáva týmto 

prísľubom nedotknutá. 

4. Spoločnosť MetLife má právo tento verejný prísľub kedykoľvek odvolať, pričom nárok 

na neaplikovanie Výluk z poistného plnenia za podmienok uvedených v tomto prísľube 

po dobu platnosti tohto prísľubu ostáva zachovaný. 

5. Poistného plnenia z tohto verejného prísľubu sa môžu domáhať len tie fyzické osoby, 

ktoré spĺňajú podmienky v ňom uvedené. Pre uplatnenie nároku na poistné plnenie 

však aj naďalej platia príslušné ustanovania poistnej zmluvy s výnimkami uvedenými v 

tomto prísľube. 

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

a platí až do odvolania.  

 
V Bratislave, dňa 21.01.2022 


