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PODMÍNKY 

používání Klientské zóny společnosti MetLife 
mujmetIife.cz 
(vydané 04/2023) 

 

1. Tyto podmínky používání Klientské zóny mujmetIife.cz společnosti MetLife (dále také „podmínky“) 
se vztahují na klienty (pojistníky) provozovatele (pojistitele), kteří si zřídí registraci v Klientské zóně 
mujmetIife.cz (dále jen „Klientská zóna“) za účelem přehledu informací o jejich pojistných smlouvách. 
Tyto podmínky se vztahují na všechny aktualizace a doplňky Klientské zóny.  

2. Používání Klientské zóny je bezplatné a dobrovolné na základě rozhodnutí klienta.  

3. Registrací do Klientské zóny se klient stává jejím uživatelem a potvrzuje, že bude Klientskou zónu 
používat výhradně v rozsahu a způsobem určeným v těchto podmínkách a zároveň v souladu 
s dobrými mravy a příslušnými právními předpisy. 

4. Uživatel smí používat Klientskou zónu výhradně pro účely správy svých pojistných smluv, které má 
uzavřeny s provozovatelem.  

5. Klientskou zónu Ize využívat i bez registrace, kdy jsou zpřístupněny jen základní údaje týkající se 
konkrétní pojistné smlouvy.  

6. Klientská zóna pro neregistrované klienty neobsahuje žádné osobní údaje, pouze základní údaje o 
platnosti smluv a výši pojistného za stanovené období. Neregistrovaný klient si tak může 
prohlédnout stav jednotlivých pojistných smluv, případně zaplatit dohodnuté pojistné přes platební 
portál, který je součástí Klientské zóny. 

7. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn používat Klientskou zónu a získávat údaje používané 
touto Klientskou zónou jinak, než způsobem popsaným v těchto podmínkách a v příručce. Uživatel 
zejména nesmí provádět zpětný překlad kódu Klientské zóny, analyzovat tento kód v jakékoliv 
formě a modifikovat jakékoliv části Klientské zóny.  

8. Uživatel si je vědom, že není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do Klientské zóny. Neoprávněný 
zásah do Klientské zóny může mít za následek ztrátu uložených dat a/nebo odepření přístupu do 
Klientské zóny pro konkrétního uživatele. 

9. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout náhradu škody, která mohla vzniknout v souvislosti 
s používáním Klientské zóny, zejména v případě neoprávněného užívání Klientské zóny.  

10. Uživatel je povinen zabránit neoprávněnému používání Klientské zóny svým chováním, a to 
zejména ochranou přihlašovacích údajů a jejich neposkytování třetím osobám a dále ochranou 
svých elektronických zařízení, na kterých Klientskou zónu používá prostřednictvím např. antiviru.  

11. Uživatel se zavazuje nepoužívat Klientskou zónu na nedůvěryhodných zařízeních, na zařízeních, 
na kterých jsou nainstalovány škodlivé kódy a na zařízeních, které jsou sdíleny velkým počtem 
uživatelů, např. počítače na veřejně dostupných místech.    

12. Provozovatel si vyhrazuje právo uveřejňovat v Klientské zóně různé informace a nabídky svých 
služeb a produktů.  

13. Klientská zóna používá soubory „cookies“ pro její správné fungování a pro další účely, např. 
statistické vyhodnocování přístupů klientů.  



14. Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky. Tyto podmínky jsou vydávány 
provozovatelem a jsou účinné ode dne jejich vydání. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto 
podmínky měnit.  


