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Verejný 
prísľub

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

Článok I.
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 len „Allianz“) vyhlasuje, že 

s platnosťou od 01. 06. 2022 pri uzatvorení poistnej zmluvy životného poistenia  
s Allianz akceptuje čakacie doby v poistení dojednanom u iného poisťovateľa na 
území Slovenskej republiky, a uzná ich plynutie pre potreby poistenia dojednaného s 
Allianz, a to za nasledovných podmienok:

1. predmetom akceptácie sú čakacie doby v poisteniach dojednaných u iného poisťo-
vateľa a ich uznanie nastane pre potreby nasledovných poistení/rizík dojednaných s 
Allianz počas platnosti tohto verejného prísľubu: 

Poistenie, ktoré bude dojednané s Allianz (platí pre poistné programy Šťastný Život, 
Môj Život, Môj Život Plus, Cesta Životom, Moja Farbička a Moja Farbička Plus):
– poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity s konštantnou poistnou sumou 

(IN2)
– poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity s klesajúcou poistnou sumou 

(IN8)
– poistenie kritických chorôb (dospelí – 1ZN)
– poistenie kritických chorôb (deti – ZN6)
– poistenie chirurgického zákroku (dospelí – B1) 
– poistenie chirurgického zákroku (deti – BM1)

(ďalej len „poistenie dojednané s Allianz“)
 
Pod poistením dojednaným u iného poisťovateľa sa rozumie:
Poistenie je svojím pomenovaním rovnaké/obdobné a/alebo kryje rovnaké poistné 
riziká (invalidita, kritická choroba, chirurgický zákrok) ako vyššie uvedené poistenie 
dojednané s Allianz;

2. poistená osoba pre poistenie dojednané s Allianz je rovnaká ako poistená osoba 
pre poistenie dojednané u iného poisťovateľa;
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3. doba trvania poistenia u iného poisťovateľa nie je kratšia ako čakacia doba pois-
tenia dojednaného s Allianz (t.j. invalidita – 2 roky, kritické choroby – 6 mesiacov, 
chirurgický zákrok – 6 mesiacov pre dospelú osobu, 9 mesiacov pre dieťa); 

4. koniec poistenia u iného poisťovateľa už nastal, a to nie viac ako 3 mesiace 
pred začiatkom poistenia dojednaného s Allianz alebo koniec poistenia u iného 
poisťovateľa ešte len nastane, a to najneskôr do 3 mesiacov po začiatku poistenia 
dojednaného s Allianz; 

5. dohodnutá poistná suma platná pre poistenie dojednané s Allianz nesmie byť 
vyššia ako poistná suma platná pre poistenie dojednané u iného poisťovateľa;

6. akceptácia čakacej doby sa vzťahuje len na uzatvorenie novej poistnej zmluvy s 
Allianz, nie na dopoisťovanie do už existujúcej poistnej zmluvy s Allianz;

7. poistená osoba musí pri uzatvorení poistnej zmluvy s Allianz doložiť vyplnené 
a podpísané čestné vyhlásenie ako aj fotokópie dokumentov (poistná zmluva, 
poistka, výročný list alebo zánikový list) preukazujúce dojednanie poistenia u iného 
poisťovateľa ako aj zánik tohto poistenia;

8. v prípade poistnej udalosti v poistení dojednanom s Allianz platí, že poistná 
udalosť nastala po konci poistenia u iného poisťovateľa; pri hlásení poistnej udalosti 
sa uvedie poznámka „verejný prísľub – čakacia doba v poistení uplynula“ alebo 
„VP – ČD“.

Podmienky akceptácie čakacej doby od iného poisťovateľa uvedené v tomto článku 
verejného prísľubu musia byť splnené súčasne. Na základe tohto verejného prísľubu, 
v prípadoch poistení dojednaných s Allianz uvedených v čl. I, bod 1. tohto verejného 
prísľubu Allianz nebude uplatňovať čakacie doby uvedené v príslušných poistných 
podmienkach platných pre dané poistenie. 
 
Na skupinové úrazové poistenie sa tento verejný prísľub nevzťahuje.

Článok II.       
Tento verejný prísľub je platný odo dňa 01. 06. 2022 a poisťovateľ je ním viazaný. 
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 vyplýva-
júce z tohto verejného prísľubu, ktoré vznikli počas jeho platnosti.

V Bratislave dňa 30. 05. 2022

Juraj Dlhopolček 
člen predstavenstva

Jozef Paška 
člen predstavenstva
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