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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, (dále jen „pojistitel“) 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 z připojištění DOU6, DOU7, DOU8 a/nebo DOU9,
které je pojistitel povinen vyplatit podle platně uzavřené pojistné smlouvy, v případě závažného poškození podle parametrů
konkurenčního produktu níže uvedeným způsobem.

Pojistné plnění z připojištění denního odškodného DOU6 a/nebo DOU7 a/nebo z připojištění denního odškodného 29+ DOU8
a/nebo DOU9 (dále jen „DOU6/DOU7/DOU8/DOU9“) bude podle tohoto veřejného příslibu v případě závažného poškození navýšeno
následovně:
1. v případě, že v rámci některého konkurenčního produktu je pro dané závažné poškození v oceňovací tabulce přesně uveden
počet dní, na základě kterého se stanovuje pojistné plnění, a počet přepočtených dnů u konkurenčního produktu je vyšší než
počet přepočtených dnů u produktu pojistitele, použije se pro stanovení výše pojistného plnění nejvyšší počet přepočtených
dnů ze všech těchto konkurenčních produktů a pojistné plnění bude vyplaceno bez zbytečného odkladu po ukončení šetření
pojistné události;
2. v případě, že se v rámci některého konkurenčního produktu pro dané závažné poškození pojistné plnění stanovuje dle skutečné
doby jeho léčení (s maximální dobou léčení uvedenou v oceňovací tabulce), a tímto způsobem stanovený počet přepočtených
dnů je vyšší než počet přepočtených dnů použitý pro stanovení výše již vyplaceného pojistného plnění, vzniká pojištěnému za
podmínky doložení skutečné doby léčení právo na výplatu rozdílu mezi pojistným plněním stanoveným s použitím nejvyššího
počtu přepočtených dnů ze všech těchto konkurenčních produktů a již vyplaceným pojistným plněním za danou pojistnou
událost.
Při stanovování výše pojistného plnění bude pojistitel vycházet ze srovnání oceňovacích tabulek konkurenčních produktů (včetně
koeficientů progrese), které byly na internetových stránkách pojistitele zveřejněny v den oznámení pojistné události. Nárok na
navýšení pojistného plnění se vztahuje pouze na pojistné události v rámci připojištění DOU6/DOU7/DOU8/DOU9 sjednaného s počátkem připojištění nejpozději dne 31. 12. 2016, které vzniknou nejpozději do 10 let od počátku připojištění DOU6/DOU7/DOU8/DOU9.
Tímto veřejným příslibem nejsou dotčeny ujednané výluky, omezení ani krácení pojistného plnění a další práva a povinnosti ujednané
v pojistné smlouvě.
Pro účely tohoto veřejného příslibu se rozumí:
konkurenční pojišťovnou - jedna z 5 největších pojišťoven působících na českém trhu, které jsou zároveň členy České asociace
pojišťoven (dále jen „ČAP“). Velikost pojišťoven se pro tyto účely posuzuje nejméně dvakrát ročně dle předepsaného běžného pojistného v životním pojištění uvedeného ve statistikách Vývoje pojistného trhu ČAP, konkrétně nejméně ve statistikách za 2. a 4. čtvrtletí
kalendářního roku. Pojistitel po zveřejnění příslušných statistik na internetových stránkách ČAP www.cap.cz (zpravidla 2 měsíce po
konci příslušného čtvrtletí) vyhodnotí bez zbytečného odkladu, o které pojišťovny se jedná, provede srovnání oceňovacích tabulek
konkurenčních produktů (včetně koeficientů progrese) a výsledek publikuje na internetových stránkách www.allianz.cz. V případě, že
by příslušné statistiky přestaly být zveřejňovány, vyhrazuje si pojistitel právo použít pro tyto účely obdobné veřejně dostupné statistické
údaje. Pokud by za sledované období nebyly veřejně dostupné ani jiné obdobné statistické údaje, vyhrazuje si pojistitel právo použít
poslední známé veřejně dostupné údaje.
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konkurenčním produktem - produkt úrazového pojištění nebo připojištění denního odškodného nabízený konkurenční pojišťovnou
srovnatelný s připojištěním DOU6/DOU7/DOU8/DOU9, který je v okamžiku provádění vyhodnocení běžně dostupný všem potenciálním
klientům a jehož oceňovací tabulky jsou běžně přístupné alespoň na internetových stránkách dané konkurenční pojišťovny. V rámci
konkurenčního produktu musí zejména platit:
•
•
•
•

pojistné plnění se stanoví jako počet dnů daných oceňovací tabulkou vynásobený ujednanou denní dávkou,
počet dnů v oceňovací tabulce odpovídá závažnosti poškození (průměrné/tabulkové době léčení daného poškození) v rozmezí
od cca 1 měsíce (7-28 dní) až do 365 dní,
v případě, že dané poškození není v oceňovací tabulce uvedeno, stanoví se pojistné plnění podle poškození v oceňovací tabulce
uvedeného, které je přiměřené povaze a závažnosti daného poškození,
koeficienty progrese (jsou-li aplikovány) jsou pro lehká poškození maximálně 100 %, pro závažná poškození maximálně 500 %.

přepočtenými dny - počet dnů uvedený v oceňovací tabulce pro dané závažné poškození po zohlednění jemu příslušejícího
koeficientu progrese (pokud je pro dané závažné poškození v oceňovací tabulce přesně uveden počet dní, na základě kterého se
stanovuje pojistné plnění) nebo skutečná doba léčení, maximálně však doba léčení uvedená v oceňovací tabulce pro dané závažné
poškození, po zohlednění jí příslušejícího koeficientu progrese (pokud se pro dané závažné poškození pojistné plnění stanovuje dle
skutečné doby jeho léčení, avšak s maximální dobou léčení uvedenou v oceňovací tabulce).
závažným poškozením - poškození následkem úrazu odpovídající dle oceňovací tabulky pojistitele průměrné/tabulkové době léčení
nejméně 90 dnů. Seznam závažných poškození je publikován na internetových stránkách pojistitele.
Pojistitel si vyhrazuje právo na změnu či odvolání tohoto veřejného příslibu. Nároky plynoucí z pojistných smluv, které by splňovaly v den
předcházející případné změně či odvolání tohoto veřejného příslibu jeho podmínky, by nebyly takovou změnou či odvoláním dotčeny.

V Praze dne 1. 7. 2016

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.
předseda představenstva

Mgr. Josef Lukášek
člen představenstva
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