
Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47 11 59 71, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815, činí tímto v souladu s ustanoveními  
§ 850 a souv. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pro celou dobu jeho zveřejnění na svých 
internetových stránkách, tento 

VEŘEJNÝ PŘÍSLIBVEŘEJNÝ PŘÍSLIBVEŘEJNÝ PŘÍSLIBVEŘEJNÝ PŘÍSLIB    

poskytnoutposkytnoutposkytnoutposkytnout    bez navýšení pojistného připojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání (NZM1)bez navýšení pojistného připojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání (NZM1)bez navýšení pojistného připojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání (NZM1)bez navýšení pojistného připojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání (NZM1)    

    

každému 1. pojištěnému (dále jen „pojištěný“) v rámci pojistných smluv investičního životního pojištění Rytmus (IG5), 
Allianz Mercury (IG5), Rytmus risk (RP1) a Allianz Mercury mini (RP1) (dále jen „pojistná smlouva“), pokud budou 
splněny všechny níže uvedené podmínky: 

• pojistná smlouva je uzavřena v období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, 

• hlavní pojištění se řídí Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 
05/01.04.2013, resp. Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) verze 
03/01.04.2013 nebo Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění RP1 (Rytmus risk/PRO život) verze 
3.04/01.07.2013 nebo Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění RP1 (Allianz Mercury mini/PRO život) 
verze 3.05/01.07.2013, 

• pojistná smlouva je uzavřena s běžně placeným pojistným, 

• pojistná smlouva je uzavřena s pojistnou dobou nejméně 10 let, 

• pro pojištěného je sjednáno připojištění zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity (ZP3), 

• pojištěný má trvalé bydliště na území České republiky, 

• vstupní věk pojištěného je 16 – 60 let.  

Připojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění osob ze dne  
01.0 1. 2010, příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro připojištění pro 
případ nedobrovolné ztráty zaměstnání – tarif NZM1 verze 04/01.07.2013, které jsou rovněž k dispozici na 
internetových stránkách www.allianz.cz. 

Allianz pojišťovna, a. s., si vyhrazuje právo na změnu či odvolání tohoto veřejného příslibu. 

Tento veřejný příslib nahrazuje veřejný příslib zveřejněný dne 1. 4. 2013, kterým Allianz pojišťovna, a. s., veřejně přislíbila 
poskytnout při splnění daných podmínek každému 1. pojištěnému bez navýšení pojistného připojištění pro případ 
nedobrovolné ztráty zaměstnání (NZM1) pro pojistné smlouvy investičního životního pojištění Rytmus (IG5) a Allianz 
Mercury (IG5). Nároky oprávněných osob vzniklé za dobu platnosti v předchozí větě uvedeného veřejného příslibu 
zůstávají zachovány. 

 

V Praze dne 1. 7.2013 
 

       
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.  PhDr. Tomáš Vysoudil 
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Veřejný příslib 

Připojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání 

1. 7. 2013 


