
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 Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sa, vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „poisťovateľ“) vyhlasuje, že 

v prípade poistných zmlúv uzatvorených prostredníctvom 
finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu – 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej aj 
ako „UCB“), sa za splnenia nižšie uvedených podmienok 
poisťovateľ zaväzuje poskytnúť poistníkovi benefit vo forme 
zľavy z poistného (ďalej aj ako „benefit“), a to:

– sumu zodpovedajúcu poistnému z uzatvorenej poistnej
zmluvy životného poistenia Šťastný Život za obdobie
prvých 3 mesiacov jej platnosti v prípade uzatvorenia
poistnej zmluvy životného poistenia Šťastný Život
alebo

– sumu zodpovedajúcu poistnému:
a) z uzatvorenej poistnej zmluvy životného poistenia

Šťastný Život za obdobie prvých 3 mesiacov jej platnosti
alebo

b) z uzatvorenej poistnej zmluvy neživotného poistenia Môj
Domov za obdobie prvých 12 mesiacov jej platnosti

v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy životného poistenia 
Šťastný Život a súčasne uzatvorenia poistnej zmluvy 
neživotného poistenia Môj Domov; poistník má nárok iba na 
jeden z benefitov podľa písm. a) alebo b) podľa svojho 
výberu.

Podmienky pre poskytnutie benefitu:

– osoba ako poistník uzatvorila s poisťovateľom
prostredníctvom UCB poistnú zmluvu, predmetom ktorej je
produkt životného poistenia Šťastný Život alebo poistnú
zmluvu, predmetom ktorej je produkt životného poistenia
Šťastný Život a súčasne poistnú zmluvu, predmetom ktorej
je produkt neživotného poistenia Môj Domov, s dátumom
uzatvorenia poistnej zmluvy/poistných zmlúv počas
platnosti tohto verejného prísľubu;

– poistník zaplatil v plnej výške prvé bežné poistné
dohodnuté v poistnej zmluve v prípadoch uvedených
v bodoch 1 a) a 2 v časti „Spôsob poskytnutia benefitu“
tohto verejného prísľubu – poskytnutie benefitu
jednorazovo;

– poistník zaplatil v plnej výške prvé bežné poistné alebo
poistné za nasledujúce poistné obdobia dohodnuté
v poistnej zmluve v prípade uvedenom v bode 1 b) v časti
„Spôsob poskytnutia benefitu“ tohto verejného prísľubu
– poskytnutie benefitu po častiach.

Spôsob poskytnutia benefitu:

1/ poistná zmluva životného poistenia Šťastný Život

a/ V prípade, ak má poistník dohodnuté štvrťročné, polročné 
alebo ročné poistné obdobie (lehotu platenia poistného), 
poisťovateľ prostredníctvom UCB poskytne poistníkovi 
benefit (t. j. sumu zodpovedajúcu poistnému za obdobie  
3 mesiacov) do 60 dní od zaplatenia prvého bežného 
poistného. 

b/ V prípade, ak má poistník dohodnuté mesačné poistné 
obdobie (lehotu platenia poistného), poisťovateľ 
prostredníctvom UCB poskytne poistníkovi časť benefitu  
v rozsahu sumy zodpovedajúcej poistnému za obdobie  
1 mesiaca do 60 dní od zaplatenia prvého bežného 
poistného. Postup podľa predchádzajúcej vety platí aj pre 
zaplatenie bežného poistného v ďalších dvoch mesačných 
poistných obdobiach.

2/ poistná zmluva neživotného poistenia Môj Domov

V prípade, ak má poistník dohodnuté ročné poistné obdobie, 
poisťovateľ prostredníctvom UCB poskytne poistníkovi 
benefit (t. j. sumu zodpovedajúcu poistnému za obdobie  
12 mesiacov) do 60 dní od zaplatenia prvého bežného 
poistného. 

II.
Tento verejný prísľub je platný od 08. 06. 2020 do 30. 06. 
2020 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 vyplývajúce  
z tohto verejného prísľubu, ktoré vznikli počas jeho platnosti.

V Bratislave dňa 05. 06. 2020

Juraj Dlhopolček
člen predstavenstva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

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


