
VEREJNÝ PRÍSĽUB
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., www.allianzsp.sk

podľa § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom 
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 
00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka  
č. 196/B (ďalej aj ako „poisťovateľ“) vyhlasuje, že 
 
v poistení kritických chorôb (1ZN), s dátumom 
dojednania počas platnosti tohto verejného 
prísľubu, sa za splnenia nižšie uvedených 
podmienok rozširuje poistné krytie o úhradu 
nákladov na poskytnutie produktu NutriFit 
program. 
 
Podmienky pre využitie NutriFit programu: 
– dojednané poistenie kritických chorôb 
u poisťovateľa na poistnú dobu minimálne 10 
rokov a s ročným poistným vo výške minimálne 36 
EUR, 
– dožitie sa poistenej osoby výročného dňa 
poistenia kritických chorôb v prvom roku 
a v nasledujúcich rokoch trvania poistenia,

– úhrada lehotného poistného v plnej výške za 
všetky poistné obdobia predchádzajúceho roka 
trvania poistnej zmluvy s dojednaným poistením 
kritických chorôb pred dňom dožitia sa poistenej 
osoby príslušného výročného dňa poistenia 
kritických chorôb a
- vyjadrenie súhlasu s rozšírením poistenia 
kritických chorôb o NutriFit program poistenou 
osobou v poistnej zmluve / žiadanke, ktorou je 
dojednané poistenie kritických chorôb. 
 
Poistená osoba spĺňajúca vyššie uvedené 
podmienky má nárok na úhradu nákladov na 
NutriFit program, ktorý obsahuje nasledovné 
časti (ďalšie poistné plnenia v poistení kritických 
chorôb): 
 

a/ GENETICKÁ ANALÝZA 
Po 1. roku trvania poistenia kritických chorôb 
bude poistenej osobe na základe bukálneho 
steru (ster z ústnej sliznice) poskytnutá písomná 
správa o jej zdravotných predispozíciách 
a o odporúčaniach v oblasti zdravého životného 
štýlu (napr. vitamíny a minerály pre poistenú 
osobu, dôležité faktory stravovacích návykov 
poistenej osoby, výber športových aktivít pre 
poistenú osobu v súlade s genetickým fondom 
a pod.). Genetická analýza sa poskytne v pdf 
verzii (zaslaná e-mailom), ak ročné poistné za 
poistenie kritických chorôb je minimálne 
36 EUR, resp. v pdf verzii a súčasne v tlačenej 
verzii (zaslaná e-mailom aj poštou), ak ročné 
poistné za poistenie kritických chorôb je 
minimálne 96 EUR. 
 
b/ NEWSLETTER 
Po 2. a každom ďalšom roku trvania poistenia 
kritických chorôb budú poistenej osobe zasielané 
informácie (letáky) o zdravom životnom štýle. 
 
NutriFit program poskytuje spoločnosť 
genEplanet d.o.o., so sídlom Cesta na Poljane 24, 
1000 Ljubljana, Slovinsko, IČO: 3277062000. 
Poisťovateľ nemá a nebude mať prístup 
k vzorkám bukálneho steru ani k výsledkom 
genetickej analýzy. 
Každá poistená osoba má nárok na úhradu 
nákladov na NutriFit program iba raz, bez 
ohľadu na počet uzavretých poistných zmlúv 
s dojednaným poistením kritických chorôb. 
 
Bližšie informácie o NutriFit programe sú 
uvedené na allianzsp.sk. 
 
 



V Bratislave dňa 06. 06. 2018

 
Todor Todorov 
predseda predstavenstva 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

 
Jozef Paška 
člen predstavenstva 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Tento verejný prísl‘ub je platný od 01. 07. 2018 
a poisťovateľ je ním viazaný až do jeho zmeny 
alebo odvolania. Tento verejný prísľub je určený 
vopred neobmedzenému počtu osôb, pričom 
nárok na poskytnutie plnenia za podmienok 
uvedených v tomto verejnom prísľube má každá 
osoba, ktorá ich spĺňa. 

Poisťovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek 
odvolať alebo zmeniť tento verejný prísľub. 
Zmenou alebo odvolaním tohto verejného 
prísľubu nebudú dotknuté nároky vyplývajúce 
z tohto verejného prísľubu, ktoré vznikli počas 
jeho platnosti.


