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15. 12. 2022 
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+421 2 50 122 222 

allianz.sk 
 

Verejný  
prísľub 

 
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 nižšie uvedených poisteniach skracuje existujúcu dĺžku čakacích dôb, a to nasledovne: 
 
- v poistení kritických chorôb (dospelí – tarifa 1ZN) sa dĺžka čakacej doby mení               

zo 6 mesiacov na 3 mesiace; zároveň platí, že v prípade kritickej choroby, ktorá vznikla            
v dôsledku úrazu, sa čakacia doba neuplatňuje; 

 
- v poistení kritických chorôb (deti – tarifa ZN6) sa dĺžka čakacej doby mení  

zo 6 mesiacov na 3 mesiace; zároveň platí, že v prípade kritickej choroby, ktorá vznikla                
v dôsledku úrazu, sa čakacia doba neuplatňuje;  

 
- v poistení dočasného dôchodku v prípade invalidity (tarifa IN1) sa dĺžka čakacej doby 

mení z 2 rokov na 15 mesiacov; 
 
- v poistení jednorazovej výplaty v prípade invalidity (tarifa IN2) sa dĺžka čakacej doby 

mení z 2 rokov na 15 mesiacov; 
 
- v poistení invalidity s klesajúcou poistnou sumou (tarifa IN8) sa dĺžka čakacej doby 

mení z 2 rokov na 15 mesiacov; 
 
- v poistení chirurgického zákroku (dospelí - tarifa B1) sa dĺžka čakacej doby mení  

zo 6 mesiacov na 3 mesiace; 
 
- v poistení chirurgického zákroku (dieťa - tarifa BM1) sa dĺžka čakacej doby mení              

z 9 mesiacov na 3 mesiace; 
 
- v poistení oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity (tarifa OP3) sa dĺžka 

čakacej doby mení z 2 rokov na 15 mesiacov; 
 
- v poistení oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia (tarifa 

OP5) sa dĺžka čakacej doby mení z 2 rokov na 15 mesiacov. 
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Ostatné podmienky platné pre čakacie doby vo vyššie uvedených poisteniach ostávajú 
bez zmeny. 

Tento verejný prísľub je platný odo dňa 15. 12. 2022 pre poistné udalosti z vyššie 
uvedených poistení, ktoré nastanú počas platnosti tohto verejného prísľubu.  

Tento verejný prísľub je určený vopred neobmedzenému počtu osôb, pričom sa vzťahuje 
na osoby, ktoré už sú poistené niektorým z vyššie uvedených poistení ako aj na osoby, 
ktoré sa počas platnosti tohto verejného prísľubu niektorým z vyššie uvedených 
poistení poistia. 

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. 

V Bratislave dňa 15. 12. 2022 

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