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Objemové slevy v životním pojištění
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učiněný ve smyslu ustanovení § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

UNIQA pojišťovna, a.s.
IČO: 492 40 480,
se sídlem: Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012,
(dále jen „Pojistitel“), zastoupená: Martinem Žáčkem, předsedou představenstva a Lucií Urválkovou,
místopředsedkyní představenstva, se tímto veřejným příslibem zavazuje, že

I. Objemové slevy v životním pojištění
odchylně od Oddílu 1, Článku 1, bodu 1.1.1. Doplňkových pojistných podmínek pro slevy a opce
k životnímu pojištění DPP/Ž/OPCE/20 poskytne pojistitel pojistníkovi slevy v následujících výších:
Činí-li celková výše ročního předepsaného pojistného stanoveného podle bodu 1.1.2. před slevou:
a) 12 000 Kč - 17 999 Kč, poskytne pojistitel pojistníkovi slevu 15 % z takto stanovené výše
ročního pojistného,
b) 18 000 Kč - 23 999 Kč, poskytne pojistitel pojistníkovi slevu 20 % z takto stanovené výše
ročního pojistného.
c) 24 000 Kč a více, poskytne pojistitel pojistníkovi slevu 25 % z takto stanovené výše
ročního pojistného.

II. Závěrečná ustanovení
1. Odchylně od ustanovení § 2886 odst. 1 občanského zákoníku se Pojistitel zavazuje, že objemovou
slevu dle tohoto veřejného příslibu poskytne každé sjednané pojistné smlouvě, u které budou
splněny podmínky uvedené v čl. I. tohoto veřejného příslibu, nikoliv pouze té, u které budou
splněny nejdříve.
2. Tento veřejný příslib činí Pojistitel s účinností ode dne 1. 6. 2022 po dobu jeho zveřejnění
a vztahuje se na pojistné smlouvy, uzavřené na základě návrhu na uzavření pojistné smlouvy
sjednaném po datu účinnosti tohoto veřejného příslibu.
3. Tímto veřejným příslibem nejsou dotčena žádná jiná ujednání pojistných podmínek, a to ani
jiných bodů či článků Doplňkových pojistných podmínek pro slevy a opce k životnímu pojištění
DPP/Ž/OPCE/20
4. Tento veřejný příslib bude umístěn na veřejně dostupných webových stránkách Pojistitele na
internetové adrese www.uniqa.cz a k datu účinnosti veřejného příslibu je umístěn na www.uniqa.
cz/dokumenty-ke-stazeni.
5. Originální text tohoto veřejného příslibu je uložen v sídle Pojistitele.
V Praze dne 31. 5. 2022
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