Veřejný příslib
AWP P&C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika,
registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod
správním č. 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím AWP P&C Česká
republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, se sídlem: Praha 7, Jankovcova
1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112, (dále „Pojišťovna“) 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, prostřednictvím kterého se zavazuje, že rozšíří možnost způsobu
pojistného plnění o poskytnutí voucheru, jako formy pojistného plnění pro všechny
uzavřené smlouvy, kterým přísluší dále uvedené Všeobecné pojistné podmínky VPP-MT1
platné od 10. 04. 2015, VPP-MT2 platné od 10. 04. 2015, 201612_VPP-AP_EW_STANDARD
platné od 01. 12. 2016, 201612_VPP-AP_EW_PODNIK platné od 01. 12. 2016, 201701_VPPAP_MDI_TOP_FO platné od 23. 01. 2017, 201701_VPP-AP_MDI_TOP_podnik platné od 23.
01. 2017, 201706__VPP-AP_DaT_STANDARD_Záruka PLUS platné od 01. 06. 2017,
201706__VPP-AP_DaT_PODNIK_Záruka PLUS platné od 01. 06. 2017, 201706_VPPAP_DaT_MPI_STANDARD_FO
platné
od
01.
06.
2017,
201706_VPPAP_DaT_MPI_TOP_FO platné od 01. 06. 2017, 201706_VPP-AP_MPI_TOP_podnik platné
od 01. 06. 2017, 201707_VPP-AP_DaT_MDI_SELECT platné od 01. 07. 2017, 201707_VPPAP_EW_MPI platné od 01. 07. 2017, 201801_VPP-AP_DaT_NABYTEK_FINAL_AWP platné
od 01. 01. 2018, 201801_VPP-AP_EW_NABYTEK_FINAL_AWP platné od 01. 01. 2018,
201801_VPP-AP_NABYTEK platné od 01. 01. 2018, uzavřené prostřednictvím prodejce
OKAY, které neobsahují tuto formu odškodnění.
Voucherem se pro případy tohoto rozšíření rozumí poukaz, sdělující výši pojistného
plnění hrazenou pojistitelem, jenž je určen ke koupi nového výrobku ze strany
pojištěného u prodejce, maximálně však do výše pojistného limitu sjednané pojistné
smlouvy. Pojistitel poskytne pojistné plnění formou opravy pojištěné věci, umožňuje-li
to povaha vady věci nebo formou výměny pojištěné věci dle platných Všeobecných
pojistných podmínek uvedených výše anebo poskytnutí voucheru pojištěnému. O
způsobu pojistného plnění (oprava, nový výrobek nebo voucher) vždy rozhoduje
pojistitel.
V případě poskytnutí Voucheru, jako formy plnění, pojištěná zaniká.
Uvedeným rozšířením není nijak dotčen rozsah pojistné smlouvy, sjednané klientem,
stejně tak povinnosti pojištěného, pojistníka a pojistitele.
Právo Pojišťovny na volbu formy pojistného plnění není tímto Veřejným příslibem nijak
dotčeno. Pojišťovna si vyhrazuje právo tento veřejný příslib odvolat.
Platnost tohoto veřejného příslibu je od 18. 7. 2019.
Veřejný příslib je zveřejněný na internetových stránkách: www.allianz-assistance.cz.
V Praze dne 18. 7. 2019

