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ZPPSŽP S 1.2 
účinnost od 1. září 2016 

Kód: BA 110 
 
 

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 
skupinového pojištění 

pro rizikové životní pojištění pro případ SMRTI 
MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku 

 

1. POJISTNÁ SMLOUVA A JEJÍ SOUČÁSTI 

1.1. Tyto zvláštní podmínky (dále jen „ZPPSŽP S“) jsou účinné od 1. září 2016. 

1.2. Tyto zvláštní pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o rizikovém životním 
pojištění poskytovaném pojišťovnou. Jedná se o rizikové životní pojištění pro případ smrti. 

1.3. Pojištění pro případ smrti se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami skupinového životního 
pojištění VPPSŽP 1.2 (dále jen „VPPSŽP“) a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

1.4. Pojištění pro případ smrti je obnosovým pojištěním, které poskytuje pojistnou ochranu 
pojištěnému, který je členem skupiny definované v pojistné smlouvě, nebo jehož jméno je 
uvedeno v přehledu pojištěných, který zasílá pojistník pravidelně dle dohody pojišťovně. 

1.5. K pojištění pro případ smrti lze sjednat různá připojištění.  

2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST 
(PROTI ČEMU VÁS POJIŠTĚNÍ CHRÁNÍ) 

2.1. Pojistným nebezpečím je smrt pojištěného. 

2.2. Pojistnou událostí je smrt pojištěného v době trvání jeho pojištění. V případě že se jedná o smrt 
z důvodu úrazu nebo nemoci je taková smrt pojistnou událostí jen v případě, že úraz nastal, nebo 
nemoc byla diagnostikována, resp. její příznaky se objevily, až v průběhu trvání tohoto pojištění. 

Co je důležité 
Postup a povinnosti v případě pojistné události najdete také v odstavci 11.3 a v článku 13 
VPPSŽP. 
 

1.  Pojistnou událost oznamte bez zbytečného odkladu (vyplňte a pošlete platný 
formulář). 
 

2. Uveďte pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události a předložte 
k tomu potřebné doklady (např. zdravotní dokumentaci, zprávu Policie ČR atd.). 
 

3. Pojišťovna zahájí šetření ke zjištění rozsahu plnění bez zbytečného odkladu. 
Šetření musí být dokončeno do 3 měsíců ode dne oznámení události. 
 

4. Splatnost plnění je do 15 dnů po skončení šetření. 
 

Pozor! Od data pojistné události běží promlčecí lhůta 11 let, když v této lhůtě pojistnou událost 
neoznámíte, právo na pojistné plnění se promlčí a pojišťovna Vám jej nevyplatí. 
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3. POJISTNÉ PLNĚNÍ 
(KOLIK POJIŠŤOVNA VYPLATÍ V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI) 

3.1. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši pojistné částky, 
která byla pro toto pojištění sjednána v pojistné smlouvě.  

3.2. Pojistné plnění je pohledávkou obmyšleného.   

 

Co je důležité 
Výluky pro toto pojištění najdete v odstavci 12 VPPSŽP. Prosím, nezapomeňte se s nimi 
seznámit.   

 

4. POJISTNÁ DOBA A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ  
(JAK DLOUHO POJIŠTĚNÍ TRVÁ) 

4.1. Pojistná doba každého jednotlivého pojištění je určena v pojistné smlouvě.  

4.2. Pojištění pojištěného vyjma způsobu uvedených ve VPPSNP zaniká: 

A)  Výplatou pojistného plnění; 

B) Dosažením věku 65 let, kdy je nahrazeno pojištěním smrti úrazem, které je 
upraveno v zppsnp su 1.2. 

5. POJISTNÉ 
(JAKÁ JE CENA POJIŠTĚNÍ) 

5.1.   Výše pojistného a jeho frekvence placení je uvedena v pojistné smlouvě. 
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