Verejný prísľub
Podľa ustanovenia § 850 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov
Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31 383 408

zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 757/B, IČO: 31 325 416 (ďalej len „poisťovňa “)
zastúpená Ing. Mariánom Hrotkom , PhD., predsedom predstavenstva a Mag. Christianom
Sollingerom, CIIA - členom predstavenstva

sa týmto verejným prísľubom zaväzuje,
že v dobe platnosti tohto verejného prísľubu v prípade poistných zmlúv produktov:
Poistenie na krytie úverovej pohľadávky pre prípad smrti poberateľa úveru
Skupinové poistenie Krôčik
Rizikové poistenie
Poistenie zostatku dlhu vo Fonde na podporu vzdelávania
Životné poistenie detí a štúdia
Životné poistenie
Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
Životné poistenie pre zdravie a dôchodok zamestnancov aj podnikateľov
Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
EuroPoistenie
Rizikové poistenie pre prípad smrti
Komplexné rizikové poistenie s vrátením časti poistného (Wariabil)
Rizikové poistenie Hodnota života
Rizikové životné poistenie W-Komplex
Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok W-pohode
(ďalej spolu len „dotknuté produkty“)
nebude za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube uplatňovať v poisteniach pre
prípad smrti (s výnimkou poistenia pre prípad smrti úrazom) výluku z poistenia v znení:

„Poistnou udalosťou nie je smrť v dôsledku epidémie postihujúcej rozsiahle územie a
veľkú časť populácie (pandémia).“
a nebude za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube uplatňovať v poisteniach
pre prípad smrti alebo dožitia výluku z poistenia v znení :

„Oprávneným osobám nebude vyplatené poistné plnenie, ale poistiteľ im vyplatí
odbytné v prípade, že došlo k úmrtiu poisteného v dôsledku epidémie postihujúcej
rozsiahle územie (kontinent) a veľkú časť populácie (pandémia).“.
Podmienky pre uplatnenie verejného prísľubu

Článok 1
Rozsah verejného prísľubu
Verejný prísľub sa vzťahuje na poistenia pre prípad smrti s výnimkou poistenia pre prípad smrti
v dôsledku úrazu, založené poistnými zmluvami dotknutých produktov, ktoré sú platné v deň úmrtia
poisteného, ak úmrtie nastalo počas platnosti tohto verejného prísľubu.

Článok 2
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou pre potreby tohto verejného prísľubu je smrť poisteného, ktorá nastala v priamej
príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19 počas platnosti tohto verejného prísľubu.

Článok 3
Obmedzenia verejného prísľubu
Verejný prísľub sa nevzťahuje na úmrtia poistených, ktorí nedodržiavali odporúčania, záväzné
nariadenia, záväzné opatrenia alebo iné záväzné pokyny a príkazy, ktoré v súvislosti s COVID -19 vydali
orgány štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí alebo iné orgány plniace v Slovenskej republike
úlohy v oblasti civilnej ochrany a ochrany verejného zdravia počas pandémie ochorenia COVID-19
vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie.

Článok 4
Poistné plnenie
Poistné plnenie sa vypláca spôsobom a vo výške určenej vo všeobecných poistných podmienkach
príslušného dotknutého produktu a poistnej zmluve, z ktorej sa uplatňuje poistné plnenie. Odkupná
hodnota sa v poistení dožitia alebo smrti v prípade smrti poisteného nevypláca.

Článok 5
Platnosť verejného prísľubu
1. Platnosť tohto verejného prísľubu je od 1.4. 2022 do 31.3. 2023.
2. Verejný prísľub je zverejnený na internetovej stránke www.wuestenrot.sk.
3. Platnosť verejného prísľubu zaniká uplynutím doby jeho platnosti.

V Bratislave, 23.3.2022

........................................
Ing. Marián Hrotka, PhD.
predseda predstavenstva
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

.......................................
Mag.Christian Sollinger, CIIA
člen predstavenstva
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

