Veřejný příslib
Navýšení pojistného plnění v případě dopravní nehody

1. 10. 2014
Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47 11 59 71, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815, činí tímto v souladu s ustanoveními § 2884 až 2886 a souv. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, pro celou dobu jeho zveřejnění na svých internetových stránkách, tento

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
navýšit pojistné plnění v případě dopravní nehody
na dvojnásobek standardně stanoveného pojistného plnění
v případě pojistné události, ke které dojde při dopravní nehodě definované v odstavci 5 článku 2 Všeobecných pojistných podmínek pro
pojištění osob, platných od 01.01.2014, na které vznikne nárok z alespoň jednoho níže uvedeného připojištění sjednaného k počátku pojištění
v rámci pojistné smlouvy Rytmus risk (RP1) nebo Allianz Mercury mini (RP1) (dále jen „pojistná smlouva”), pokud u daného připojištění bude
splněna níže uvedená podmínka:
• trvalé následky úrazu (TNU2/TNU3)/vyjmenované trvalé následky úrazu (VTU2/VTU3):
		 rozsah trvalých následků bude stanoven alespoň na 20 %
• denní odškodné (DOU3/DOU4/DOU5)/vyjmenované denní odškodné (VDOU1/VDOU2):
		 DOU3/DOU4/DOU5 - doba léčení, za kterou bude pojistné plnění poskytováno, bude alespoň 90 dní;
		 VDOU1/VDOU2 - koeficient, kterým se bude násobit denní odškodné, bude mít hodnotu alespoň 45
• hospitalizace (N2/N4)/hospitalizace úrazem (NU3):
		 počet dní hospitalizace bude alespoň 14 dní
a zároveň:
• pojistná smlouva byla uzavřena v období 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014
• pojistník má v okamžiku pojistné události aktivovánu elektronickou korespondenci
• při uzavírání pojistné smlouvy uvedl pojistník svůj aktuální e-mail a telefon
Allianz pojišťovna, a. s., si vyhrazuje právo na změnu či odvolání tohoto veřejného příslibu. Nároky plynoucí z pojistných smluv, které by splňovaly
v den přecházející případné změně či odvolání tohoto veřejného příslibu jeho podmínky, by nebyly takovu změnou či odvoláním dotčené.
V Praze dne 1. 10. 2014
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