VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
KE KRYTÍ RIZIKA ONEMOCNĚNÍ COVID-19
učiněný ve smyslu ustanovení § 2884 až 2886 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
AWP P&C SA
IČ: 276 33 900
se sídlem rue Taitbout 37, 75009 Paříž, Francouzská republika, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži
pod č. 519 490 080, provozující činnost v České republice prostřednictvím pobočky
AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby
sídlem Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112
zastoupený Ing. Zbigniew Macura Ph.D., MBA, vedoucí odštěpného závodu
kontaktní e-mailová adresa: cestovko@allianz.com
(dále jen „AWP pojišťovna“)
I.
Úvodní ustanovení a předmět veřejného příslibu
Z aktuálně platných Pojistných podmínek cestovního pojištění AWP pojišťovny (dále jen „PPCP“)
vyplývá, že v případě vycestování Oprávněné osoby v rozporu s vládním nebo jiným oficiálním státním
doporučením její domovské země (ČR) nebo přes doporučení místních úřadů v cílové destinaci
se na Oprávněnou osobu nevztahuje krytí rizika souvisejícího s onemocněním covid-19 v případě
oficiálního cestovního varování pro danou cílovou destinaci.
AWP pojišťovna se tímto veřejným příslibem zavazuje, že odlišně od PPCP poskytne Oprávněné osobě
v případě jejího onemocnění covid-19 v době trvání pojištění pojistné krytí v níže specifikovaném
rozsahu.
Toto ustanovení se vztahuje na následující pojistné produkty: krátkodobé i dlouhodobé pojištění ve
variantě Komfort, Extra Max a souvisejících připojištění, jako např. Max s rizikovými sporty, dále
varianty pojištění Extra Léto CK, Komfort CK, Extra CK, Max CK, Komfort SAC, Extra SAC, Max
SAC, které jsou distribuovány prostřednictvím Allianz pojišťovna a.s. a její distribuční sítě.

II.
Oprávněná osoba
AWP pojišťovna činí tento veřejný příslib vůči Oprávněné osobě, kterou je pojistník či jiný účastník
pojištění Allianz Travel, který má po dobu platnosti tohoto veřejného příslibu sjednané platné a účinné
cestovní pojištění Allianz Travel.
III.
Krytí rizika onemocnění Covid-19
AWP pojišťovna tímto činí veřejný příslib, že s ohledem na globální situaci se zavazuje v rozsahu limitů
pojistného krytí sjednaného pojištění Oprávněné osoby krýt i rizika spojená s onemocněním covid-19
související s pojištěním léčebných výloh v zahraničí a k nim nezbytných asistenčních služeb ve všech
zemích světa bez ohledu na oficiální varování od vládních nebo jiných oficiálních státních doporučení
své domovské země (ČR) nebo doporučení místních úřadů v cílové destinaci.

AWP pojišťovna se ve výše uvedených případech zavazuje hradit v rozsahu limitů pojistného krytí
sjednaného pojištění Oprávněné osobě následující:
Léčebné výlohy v zahraničí
Ambulantní lékařské ošetření
Léky a další zdravotnický materiál
Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice
Léčba, diagnostika a operace
Asistence
Léčebná asistence – lékař na telefonu
Repatriace
Výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného
Výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
Výlohy na dopravu osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
Náklady na přepravu spolucestujících osob při hospitalizaci pojištěného
Náklady na ubytování spolucestujících osob při hospitalizaci pojištěného
Náklady na ubytování nezletilého v případě hospitalizace pojištěného, pokud zůstane sám
Náklady na návrat nezletilého v případě hospitalizace pojištěného, pokud zůstane sám
Všechny ostatní obecné výluky z pojištění uvedené v PPCP zůstávají v nadále platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení
Pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem mají význam výslovně uvedený v tomto veřejném příslibu.
Odchylně od § 2886 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku se AWP pojišťovna zavazuje poskytnout plnění
z titulu tohoto veřejného příslibu každé Oprávněné osobě, která splní podmínky uvedené v tomto
veřejném příslibu, a to v rozsahu limitů pojistného krytí sjednaného pojištění.
Tento veřejný příslib činí AWP pojišťovna zveřejněním na internetových stránkách

https://www.allianz-assistance.cz/cs_CZ/dokumenty-ke-stazeni.html
v sekci Cestovní pojištění a jeho platnost trvá po dobu zveřejnění na uvedených internetových
stranách.
AWP pojišťovna prohlašuje, že žádné ustanovení tohoto veřejného příslibu nemůže být vykládáno
způsobem vedoucím k omezení práv Oprávněné osoby z titulu sjednaného pojištění.
Veřejný příslib v listinné podobě je uložen v sídle AWP pojišťovny.

V Praze dne 17. 02 .2022
……………………………
Ing. Zbigniew Macura, Ph.D., MBA
CEO, vedoucí odštěpného závodu

