
Podmínky akce „Allianz cestovní pojištění s 
dárkem“

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je úprava podmínek akce „7 e-knih zdarma“(dále jen „akce“). Tyto Podmínky závazně 

upravují pravidla, za nichž společnost Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen „AZP“) svým zákazníkům (dále jen 

„Účastníkům“) nabízí ke každé pojistné smlouvě cestovního pojištění, uzavřené on-line prostřednictvím 

internetové aplikace, nebo call centra Allianz elektronické knihy zdarma.

2. Organizátor akce

Pořadatelem/Organizátorem akce „7 e-knih zdarma“ je Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 

00 Praha 8, IČ: 47 11 59 71 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1815.

3. Termín konání akce

Akce probíhá v termínu 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015.

4. Podmínky účasti v akci a zisk odměny

Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách AZP na adrese https://online.allianz.cz/cestovni-pojisteni/. 

Účast v akci je podmíněna uzavřením pojistné smlouvy cestovního pojištění, prostřednictvím internetové 

aplikace https://online.allianz.cz/cestovni-pojisteni/, nebo call centra Allianz. 

Pokud Účastník v době od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015 uzavře s AZP prostřednictvím internetové aplikace 

https://online.allianz.cz/cestovni-pojisteni/, nebo call centra Allianz pojistnou smlouvu cestovního pojištění 

sjednaného pojistného v termínu konání akce získává automaticky nárok na 7 elektronických knih od portálu 

www.ereading.cz.

Zpravidla ihned po uzavření pojistné smlouvy cestovního pojištění dle těchto Podmínek obdrží Účastník na 

kontaktní e-mailovou adresu kód na 7 elektronických knih spolu s běžným emailem o sjednání cestovního 

pojištění. Volba výběru konkrétních titulů knih je na AZP. Účastník nemůže výběr knih měnit nebo reklamovat. Kód

na elektronické knihy je nutné uplatnit na webových stránkách http://www.ereading.cz/cs/allianz a to nejpozději do

10. 10. 2015, jinak nabídka propadá. Kód na elektronické knihy je unikátní a je možno jej uplatnit pouze jednou. 

Kód zákazníkovi zaručuje neomezený přístup k daným 7 titulům a jejich neomezený počet stažení do různých 

zařízení.

5. Závěrečná ustanovení
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AZP vynakládá maximální snahu, aby byly elektronické knihy poskytovány bez vad. S ohledem na skutečnost, že 

Účastníci nehradí v souvislosti s využíváním elektronických knih žádné platby ve prospěch AZP, neodpovídá AZP 

za jakékoliv vady, které se v souvislosti s nabídkou elektronických knih objeví, zejména za vady technického či 

procesního rázu související s poskytováním kódů či využitím (resp. nemožnosti využití) elektronických knih. AZP 

neručí za kvalitu elektronických knih a nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Účastníkovi v 

souvislosti s používáním elektronických knih.

Účast v akci ani odměnu není možné vymáhat právní cestou ani odměnu alternativně plnit v penězích.

AZP si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit

její podmínky a po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou i k 

dispozici platné a úplné Podmínky.

Zpracování osobních údajů se řídí aktuálně platnými Zásadami ochrany osobních údajů klientů AZP. Osobní 

údaje jsou zpracovány a využívány v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2015
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