
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, (dále jen „pojistitel“) 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    
navýšitnavýšitnavýšitnavýšit    pojistné plnění zpojistné plnění zpojistné plnění zpojistné plnění z    připojištění DOU3 a /nebo DOU4připojištění DOU3 a /nebo DOU4připojištění DOU3 a /nebo DOU4připojištění DOU3 a /nebo DOU4    , které je pojistitel , které je pojistitel , které je pojistitel , které je pojistitel povinen vyplatit podle platně uzavřené pojistné smlouvypovinen vyplatit podle platně uzavřené pojistné smlouvypovinen vyplatit podle platně uzavřené pojistné smlouvypovinen vyplatit podle platně uzavřené pojistné smlouvy,,,,    

vvvv    případě případě případě případě úrazúrazúrazúrazuuuu    ssss    krátkou krátkou krátkou krátkou dobou léčení následkůdobou léčení následkůdobou léčení následkůdobou léčení následků,,,,        
    

 
pokud je připojištění denního odškodného s progresivním plněním DOU3 a/nebo DOU4 sjednáno s počátkem 
připojištění nejpozději dne 31. 12. 2013. 
 

V případě vzniku pojistné události po prvním roce trvání připojištění DOU3, resp. DOU 4, u daného pojištěného se 
(odchylně od ustanovení Tabulky progresivního pojistného plnění pro denní odškodné za průměrnou dobu léčení 
následků úrazu příslušných Zvláštních pojistných podmínek) pro účely stanovení výše pojistného plnění použije 
procento plnění 100 % i v případě, je-li pojistné plnění poskytováno za 1-35 dnů. 

 
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.  

 
 
V Praze dne 1. 9. 2013 
 
 
 
 

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