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

I.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchod-
nom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „poisťovateľ“) vyhlasuje, že 

pre všetky poistné zmluvy v poistnom programe INVEST (tarifa 1UL) s domácou tarifou, uzatvorené s poisťovateľom  
do 31. 12. 2019, sa s účinnosťou od 01. 04. 2021 mení výška niektorých poplatkov v tarife 1UL, a to nasledovne:

- správny poplatok, hradený mesačne, sa mení z pôvodnej výšky „1 EUR“ na novú výšku „0 EUR“,

- poplatok za zrušenie poistnej zmluvy sa mení z pôvodnej výšky „2,5 % z hodnoty odkupu akumulačných podielových 
jednotiek v prvých 6 rokoch trvania poistenia“ na novú výšku „0 EUR“,

- poplatok za čiastočný odkup sa mení z pôvodnej výšky „0,3 % z hodnoty odkupu akumulačných podielových jednotiek“ 
na novú výšku „0 EUR“.

 
Poistnou zmluvou v poistnom programe INVEST (tarifa 1UL) s domácou tarifou sa rozumie poistná zmluva, kde poistní-
kom bol ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy zamestnanec poisťovateľa alebo finančný agent/oblastný riaditeľ/manažér 
pracujúci výhradne pre poisťovateľa., a poistnou zmluvou sa uzatvoril poistný program INVEST s investičným životným 
poistením (tarifa 1UL) s domácou tarifou v rámci CLI.
  
II.       
Tento verejný prísľub je platný od 01. 04. 2021 a poisťovateľ je ním viazaný. Tento verejný prísľub je určený vopred neobme-
dzenému 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.

V Bratislave dňa 31. 03. 2021
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Jozef Paška 
člen predstavenstva 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


