
VEREJNÝ PRÍSĽUB 

 

Spoločnosť ING Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, 

IČO: 35 691 999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 

vložka č. 1095/B (ďalej len „ING“) týmto  

 

dáva verejný prísľub, 

 

že na pripoistení kritických chorôb dospelých – SZV1 (ďalej len „Pripoistenie“), zvýši zmluvne 

dohodnutú poistnú sumu pre prípad poistnej udalosti – diagnostikovanie rakoviny (terminálne 

štádium rakoviny, rakovina alebo rakovina in situ, ako sú vymedzené v prílohe k OPP pre 

Pripoistenie) o 8.000 EUR, čím v prípade poistnej udalosti – diagnostikovanie rakoviny dôjde 

k zvýšeniu poistného plnenia primerane podľa príslušného percenta uvedeného v Prílohe 

k  OPP pre Pripoistenie pre danú diagnózu rakoviny. K zvýšeniu poistnej sumy podľa 

predošlej vety dôjde maximálne do výšky limitu poistnej sumy 200 000 EUR, do ktorého sa 

započítava aj poistná suma, ktorú má osoba oprávnená na poistné plnenie podľa tohto 

verejného prísľubu, dojednanú na základe pripoistenia kritických chorôb dospelých 

uzatvoreného s ING ako súčasť inej poistnej zmluvy ako poistnej zmluvy podľa písmena b) 

nižšie, a to za predpokladu, že budú súčasne splnené nasledovné podmienky: 

 

a) na poisteného sa vzťahuje poistenie v zmysle Pripoistenia; 

b) Pripoistenie bolo uzatvorené ako súčasť novej poistnej zmluvy, pričom dátum 

uzatvorenia poistnej zmluvy aj Pripoistenia je k rovnakému dňu v období od 01.01.2015 do 

30.04.2015; 

c) začiatok Pripoistenia aj hlavného poistenia podľa poistnej zmluvy je k rovnakému dňu 

v období od 01.01.2015 do 30.04.2015; 

d) poistná suma Pripoistenia je po celú dobu jeho trvania aspoň 10.000 EUR. 

 



O zvýšení poistnej sumy za podmienok podľa tohto verejného prísľubu bude poistník 

informovaný poistkou, vydanou ING ako potvrdenie o uzatvorení Pripoistenia. Ostatné 

ustanovenia poistnej zmluvy podľa písmena b) vyššie ani poistných podmienok sa týmto 

verejným prísľubom nemenia. 

 

V Bratislave dňa 19.12.2014 

 

 

 

ING Životná poisťovňa, a.s. 

Jiří Čapek, MBA 

predseda predstavenstva 

 

 

 

ING Životná poisťovňa, a.s. 

Mgr. Martin Višňovský, PhD. 

člen predstavenstva 

 


