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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:

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.“

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.

Závěrečná ustanovení
Tento veřejný příslib činíme s účinností od 22. dubna 2021 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 21. dubna 2021
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