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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“) sa zaväzuje
každej poistenej osobe, ktorá má v čase
poistnej udalosti dojednané súčasne úrazové
poistenie aj havarijné poistenie s dátumom
dojednania aspoň jedného z nich v čase
platnosti tohto verejného prísľubu, poskytnúť
dvojnásobné poistné plnenie z úrazového
poistenia.

Havarijným poistením sa rozumie havarijné
poistenie dojednané poistnou zmluvou
Moje auto.
Poistnou udalosťou sa rozumie úraz poistenej
osoby, krytý úrazovým poistením, ktorý nastal
v dôsledku dopravnej nehody.

Tento verejný prísľub je platný od dňa
01. 04. 2018 a poisťovateľ je ním viazaný. Tento
verejný prísľub je určený vopred
neobmedzenému počtu osôb, pričom nárok na
poskytnutie plnenia za podmienok uvedených
Osobou, ktorá má dojednané súčasne úrazové
poistenie aj havarijné poistenie sa rozumie osoba, v tomto verejnom prísľube má každá osoba,
ktorá ich spĺňa.
ktorá ako poistník alebo poistený v úrazovom
poistení vystupuje súčasne ako poistník alebo
Poisťovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek
poistený v havarijnom poistení.
odvolať alebo zmeniť tento verejný prísľub.
Zmenou alebo odvolaním tohto verejného
Úrazovým poistením sa rozumie niektorá
prísľubu nebudú dotknuté nároky vyplývajúce
z nasledovných poistných taríf poisťovateľa:
z tohto verejného prísľubu, ktoré vznikli počas
jeho platnosti.
- Trvalé následky úrazu – tarify: 12UP/12UPJ,
12UM/12UMJ, 13UP/13UPJ, 13UM/13UMJ,
- Úrazová smrť - tarify: 11UP/11UPJ,
- Úrazová hospitalizácia – tarify: 15UP/15UPJ,
15UM/15UMJ,
- Úrazová invalidita – tarify: 20UP/20UPJ,
vrátane taríf IN1/IN1J uzatvorených pred
1. 1. 2014, IN2/IN2J, IN8.
Na skupinové úrazové poistenie sa tento verejný
prísľub nevzťahuje.

V Bratislave dňa 28. 03. 2018

Dušan Quis
člen predstavenstva
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Jozef Paška
člen predstavenstva
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