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verejný prísľub.

Simplea pojišťovna, a.s., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, Česká republika, 
IČ 07880014, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe  
pod sp.zn. B 24193, zastúpená Martinom Švecom, predsedom predstavenstva a Markétou 
Vokřínkovou, členom predstavenstva (ďalej len „my“), sa týmto verejným prísľubom v zmysle 
ustanovení § 850 až § 852 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zaväzuje:

1. Definícia choroby
V rámci všetkých uzavretých poistných zmlúv, kde je dojednaná definícia choroby:

"Chorobou sa rozumie porucha zdravia poisteného, ktorú je možné potvrdiť vyšetrením prostredníctvom 
objektívnych vyšetrovacích metód (laboratórnymi, zobrazovacími, atď.). Za chorobu nepovažujeme úraz."

uplatňovat nasledujúcu definíciu choroby: 

„Chorobou sa rozumie porucha zdravia poisteného zistená a klasifikovaná podľa všeobecne uznávaného stavu 
lekárskej vedy. Za chorobu nepovažujeme úraz.“

To však len v prípade, že je to pre poisteného výhodnejšie.

2. Definícia poistného plnenia v poistení pracovnej neschopnosti
V rámci všetkých uzavretých poistných zmlúv, kde je dojednané poistenie pracovnej neschopnosti a uvedený 
nasledujúci text:

"Poistné plnenie stanovíme tak, že poistnú sumu platnú ku dňu poistnej udalosti vynásobíme počtom dní trvania 
pracovnej neschopnosti v dobe trvania poistenia zníženým o 28/56/90 dní.

Poistná suma (denná dávka) je XX EUR. Poistnú sumu je potrebné určiť tak, aby denná dávka spolu s dennou 
nemocenskou dávkou nepresiahla čistý príjem poisteného prepočítaný na kalendárny deň.

Z jednej poistnej udalosti vyplatíme poistné plnenie maximálne za 730 dní. Počty dní jednotlivých pracovných 
neschopností spôsobených rovnakou alebo súvisiacou diagnózou sa len na účely stanovenia maximálneho 
poistného plnenia sčítajú, ak prestávka medzi nimi nebola dlhšia ako šesť mesiacov."

uplatňovat nasledujúce znenie textu: 

„Poistné plnenie stanovíme tak, že poistnú sumu platnú ku dňu poistnej udalosti vynásobíme počtom dní trvania 
pracovnej neschopnosti v dobe trvania poistenia zníženým o 28/56/90 dní (počet dní nebudeme znižovať, 
ak pôjde o opakovanú pracovnú neschopnosť z rovnakého dôvodu a od ukončenia predchádzajúcej pracovnej 
neschopnosti neuplynulo viac ako šesť mesiacov).

Poistná suma (denná dávka) je XX EUR. Poistnú sumu je potrebné určiť tak, aby denná dávka spolu s dennou 
nemocenskou dávkou nepresiahla čistý príjem poisteného prepočítaný na kalendárny deň. 

Z jednej poistnej udalosti vyplatíme poistné plnenie maximálne za 730 dní. Počty dní jednotlivých pracovných 
neschopností z rovnakého dôvodu sa na účely stanovenia maximálneho poistného plnenia sčítajú, ak  
od ukončenia predchádzajúcej pracovnej neschopnosti neuplynulo viac ako šesť mesiacov.“

To však len v prípade, že je to pre poisteného výhodnejšie.
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3. Právo na zníženie poistného plnenia pri požití alkoholu
V rámci všetkých uzavretých poistných zmlúv, kde je dojednané naše právo na zníženie poistného plnenia pri 
požití alkoholu:

"Poistné plnenie môžeme znížiť, ak udalosť nastane následkom úrazu, ku ktorému došlo následkom požitia 
alkoholu alebo návykovej látky poisteným (plnenie však znížime maximálne o polovicu)."

uplatňovat nasledujúce znenie: 

„Poistné plnenie môžeme znížiť, ak udalosť nastane následkom úrazu, ku ktorému došlo následkom požitia 
alkoholu alebo návykovej látky poisteným (plnenie však znížime maximálne o polovicu); poistné plnenie 
nebudeme znižovať, ak bezprostredne po úraze bude preukázateľne zistená hodnota alkoholu  
v krvi maximálne 0,8 ‰, a súčasne sa úraz nestane pri činnosti, ktorej výkon je pod vplyvom alkoholu 
zakázaný."

V poistení smrti sa právo poisťovne na zníženie poistného plnenia pri požití alkoholu ruší.

4. Príloha Tabuľka športov
V rámci všetkých uzavretých poistných zmlúv, kde bola súčasťou poistnej zmluvy Tabuľka športov, uplatňovať 
novú prílohu Tabuľka špotov platnú od 12/2022.

To však len v prípade, že je to pre poisteného výhodnejšie.

5. Príloha Kritické choroby
V rámci všetkých uzavretých poistných zmlúv, kde je dojednané poistenie kritických chorôb, uplatňovať novú 
prílohu Kritické choroby platnú od 12/2022.

To však len v prípade, že je to pre poisteného výhodnejšie.

6. Príloha Trvalé následky úrazu
V rámci všetkých uzavretých poistných zmlúv, kde je dojednané poistenie trvalých následkov úrazu uplatňovať 
novú prílohu Trvalé následky úrazu platnú od 12/2022.

To však len v prípade, že je to pre poisteného výhodnejšie.

Záverečné ustanovenie
Tento verejný prísľub robíme s účinnosťou od 17. januára 2023 a záväzky z tohto verejného prísľubu sú platné 
po dobu zverejnenia verejného prísľubu na našich stránkach www.simpleapoistovna.sk. 

Záväzky z verejného prísľubu sa vzťahujú na každého jednotlivého poisteného.

V Prahe dňa 17. januára 2023

Mgr. Martin Švec
predseda predstavenstva

Bc. Markéta Vokřínková, DiS.
člen predstavenstva


