
Türkova 2319/5b
149 00  Praha 4

+420 800 023 074 
info@simplea.cz

 
www.simplea.cz

IČ 07880014, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24193.

1 / 3

Veřejný příslib
01/2023veřejný příslib.

Simplea pojišťovna, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 07880014, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 24193, zastoupená Martinem Švecem, 
předsedou představenstva a Markétou Vokřínkovou, členem představenstva (dále jen „my“), se tímto 
veřejným příslibem učiněným ve smyslu ustanovení § 2884 až § 2886 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) zavazujeme:

1. Výluka na trestný čin
V rámci všech sjednaných pojištění, kde je ujednána výluka:

„Pojistné krytí se nevztahuje na událost, ke které dojde v souvislosti s tím, že pojištěný spáchá čin, který má znaky skutkové podstaty trestného činu.“

poskytnout pojistné plnění i v případě, že k pojistné události dojde v souvislosti s tím, že pojištěný spáchá čin, který má znaky skutkové podstaty 
nedbalostního trestného činu, tedy k uplatňování této výluky pouze v následujícím znění:

„Pojistné krytí se nevztahuje na událost, ke které dojde v souvislosti s tím, že pojištěný spáchá čin, který má znaky skutkové podstaty úmyslného 
trestného činu.“

2. Důsledek výpovědi některých pojištění
Pokud využijeme práva výpovědi dle § 2807 Občanského zákoníku (výpověď na výročí) ve vztahu k pojištění pro případ invalidity a/nebo pojištění 
pro případ závažných onemocnění, vyjma případů, kdy bychom byli nuceni našim klientům navrhnout změnu pojistného kvůli objektivní změně podmínek 
rozhodujících pro stanovení jeho výše (například změna právních předpisů nebo rozhodovací praxe soudů, která nám bude ukládat nové povinnosti, 
které mají vliv na stanovení výše pojistného nebo pojistného plnění, nedostatečnost pojistného k zajištění trvalé splnitelnosti našich závazků podle 
zákona upravujícího pojištění) a klient by tuto změnu ve stanové lhůtě nepřijal, zavazujeme se vyplatit pojištěnému 100 % aktuální pojistné částky 
z daného pojištění. 

Dále se tímto veřejným příslibem vzdáváme práva vypovědět pojištění pro případ závažných onemocnění dle § 2805 Občanského zákoníku (výpověď 
do 3 měsíců ode dne oznámení pojistné události) a to v případě, kdy pojistnou událostí pojištění nezaniká.

Výše uvedené se nevztahuje na jednání pojišťovny, které nastane z důvodu nesplnění povinnosti klienta podle § 2788 Občanského zákoníku (povinnost  
k pravdivým sdělením).

3. Definice nemoci
V rámci všech sjednaných pojištění, kde je ujednána definice nemoci:

„Nemocí se rozumí porucha zdraví pojištěného, kterou lze doložit vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami (laboratorními, 
zobrazovacími apod.). Za nemoc nepovažujeme úraz.“

uplatňovat následující definici nemoci: 

„Nemocí se rozumí porucha zdraví pojištěného zjištěná a klasifikovaná podle všeobecně uznávaného stavu lékařské vědy. Za nemoc nepovažujeme úraz.“

To však pouze v případě, že je to pro klienta výhodnější.

4. Definice pojistného plnění v pojištění pracovní neschopnosti
V rámci všech sjednaných pojištění pracovní neschopnosti, kde je ujednána definice pojistného plnění:

„Pojistné plnění stanovíme tak, že pojistnou částku platnou ke dni pojistné události vynásobíme počtem dní trvání pracovní neschopnosti v době trvání 
pojištění sníženým o 28/56/90 dní.“

budeme v případě pojistné události uplatňovat následující definici pojistného plnění: 

„Pojistné plnění stanovíme tak, že pojistnou částku platnou ke dni pojistné události vynásobíme počtem dní trvání pracovní neschopnosti v době trvání 
pojištění sníženým o 28/56/90 dní (počet dní nebudeme snižovat, pokud se bude jednat o opakovanou pracovní neschopnost ze stejného důvodu a od 
ukončení předchozí pracovní neschopnosti neuplynulo více než 6 měsíců).“
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5. Výluka na čekací dobu v případě těhotenství
V rámci všech sjednaných pojištění pracovní neschopnosti se ruší tato výluka:

„Pojistné krytí se nevztahuje na událost, ke které dojde v důsledku onemocnění souvisejícího s těhotenstvím nebo porodem, jehož diagnóza byla 
stanovena nebo jehož příznaky se projevily v období od sjednání pojištění do uplynutí čekací doby pěti měsíců od sjednání pojištění nebo od navýšení 
pojistné částky (vztahuje se pouze na navýšení pojistné částky).“

6. Výluka na vrozené vady
V rámci všech sjednaných pojištění, kde je ujednána výluka:

„Pojistné krytí se nevztahuje na událost, ke které dojde v souvislosti s vrozenou vadou nebo s vrozenou nemocí, jejíž diagnóza byla stanovena nebo jejíž 
příznaky se projevily před dosažením věku 7 let.“

uplatňovat tuto výluku v následujícím znění:

„Pojistné krytí se nevztahuje na událost, ke které dojde v souvislosti s vrozenou vadou nebo s vrozenou nemocí, jejíž diagnóza byla stanovena nebo jejíž 
příznaky se projevily před dosažením věku 2 let, v případě duševní poruchy nebo poruchy chování před dosažením věku 7 let.“

7. Právo na snížení pojistného plnění při požití alkoholu
V rámci všech sjednaných pojištění, kde je ujednána možnost snížení pojistného plnění:

„Pojistné plnění můžeme snížit, pokud k události dojde v důsledku požití alkoholu nebo návykové látky (plnění však snížíme maximálně o polovinu za 
podmínek uvedených v občanském zákoníku).“

mít možnost snižovat pojistné plnění pouze v následujících případech:

„Pojistné plnění můžeme snížit, pokud k události dojde v důsledku požití alkoholu nebo návykové látky (plnění však snížíme maximálně o polovinu za 
podmínek uvedených v občanském zákoníku); pojistné plnění snižovat nebudeme, pokud bezprostředně po úrazu prokazatelně zjištěná hodnota alkoholu 
v krvi bude maximálně 0,8 ‰ a úraz nenastal při provozování činnosti, jejíž provozování je pod vlivem alkoholu zakázáno.“

Pro pojištění pro případ smrti se právo pojišťovny na snížení pojistného plnění při požití alkoholu ruší.

8. Právo na snížení pojistného plnění při snížení příjmu
V rámci všech sjednaných pojištění invalidity se ruší tato možnost snižovat pojistné plnění:

„Pojistné plnění můžeme snížit, pokud k události dojde v okamžiku, kdy čistý příjem pojištěného poklesl o více než 30 % oproti příjmu při sjednání/změně 
pojištění a zároveň celkové přiznané pojistné plnění z pojištění invalidity 1. stupně (sjednaných s námi) by čistý roční příjem pojištěného pětinásobně 
převýšilo; celkové pojistné plnění z pojištění invalidity 1. stupně snížíme tak, aby toto pravidlo nebylo porušeno.“

9. Příloha Tabulka sportů
V rámci všech sjednaných pojištění, kde byla přílohou pojistné smlouvy Tabulka sportů, uplatňovat novou přílohu Tabulka sportů platnou od 12/2022.

To však pouze v případě, že je to pro klienta výhodnější.

10. Příloha Závažná onemocnění
V rámci všech sjednaných pojištění závažných onemocnění uplatňovat novou přílohu Závažná onemocnění platnou od 12/2022.

To však pouze v případě, že je to pro klienta výhodnější.

11. Příloha Trvalé následky úrazu
V rámci všech sjednaných pojištění pro případ trvalých následků úrazu uplatňovat novou přílohu Trvalé následky úrazu platnou od 12/2022.

To však pouze v případě, že je to pro klienta výhodnější.



Türkova 2319/5b
149 00  Praha 4

+420 800 023 074 
info@simplea.cz

 
www.simplea.cz

IČ 07880014, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24193.

3 / 3

Veřejný příslib
01/2023

Závěrečná ustanovení
Tento veřejný příslib činíme s účinností od 17. ledna 2023 a závazky z tohoto veřejného příslibu jsou platné po dobu zveřejnění veřejného příslibu 
na našich stránkách. 

Závazky z veřejného příslibu se vztahují na každého jednotlivého pojištěného.

V Praze dne 17. ledna 2023

Mgr. Martin Švec
předseda představenstva

Bc. Markéta Vokřínková, DiS.
člen představenstva


