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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, 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 

sjednaném v rámci pojistných smluv investičního životního pojištění Rytmus (IG5), Allianz Mercury (IG5), Allianz F1 (IG6), 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.	1.	2014	do	31.	3.	2014,
•	 v	okamžiku	uzavření	pojistné	smlouvy	je	sjednáno	pro	1.	a/nebo	2.	pojištěného	(dále	jen	„pojištěný“)	připojištění	pro	případ	pobytu	 

v nemocnici, a to výhradně tarif N4.
Za pojistnou událost se v rámci připojištění pro případ pobytu v nemocnici (N4) považuje také pobyt pojištěného v nemocnici z důvodu dopro-
vodu svého hospitalizovaného dítěte mladšího 7 let, u kterého je z důvodu úrazu během trvání připojištění N4 hospitalizace lékařsky nutná (dále 
jen „rozšířené pojistné krytí“). Nárok na rozšířené pojistné krytí pro daného pojištěného zaniká po uplynutí 5 let od uzavření pojistné smlouvy 
nebo při zániku připojištění N4 z jakéhokoli důvodu, nastane-li tato skutečnost dříve. Pojistné plnění z rozšířeného pojistného krytí je poskytováno 
nejvýše za jednu výše uvedenou pojistnou událost v jednom kalendářním roce. Na rozšířené pojistné krytí se ustanovení Všeobecných pojistných 
podmínek pro pojištění osob platných od 01.01.2014 a příslušných Zvláštních pojistných podmínek týkající se připojištění pro případ pobytu  
v nemocnici (N4) použijí obdobně.

Allianz pojišťovna, a. s., 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 dotčené.

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB 
rozšířit pojistné krytí v připojištění pro případ pobytu v nemocnici (N4)
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