Verejný prísľub
Verejný prísľub spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, patriaca do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom
zozname skupín poisťovní vedenom IVASS podľa ustanovení § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení (ďalej aj „verejný prísľub“ alebo „prísľub“).
Článok I.
Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35
709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, patriaca do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín
poisťovní vedenom IVASS (ďalej len „Generali“ alebo „poisťovateľ“)
sa týmto verejným prísľubom zaväzuje, že pre poistné zmluvy, ktoré spĺňajú súčasne všetky nasledujúce
kritériá:
a. názov životného poistenia je „DYNAMIK Ž“,
b. dátum uzatvorenia poistnej zmluvy je v období 6. 8. 2008 – 31. 12. 2012,
c. poistná zmluva je platná a účinná k 1. 10. 2018,
d. v poistnej zmluve je dojednané poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu,
sa dojednáva:
1. BEZPLATNÉ rozšírenie dojednaného poistného krytia o POISTENIE ZLOMENÍN DETÍ.
1.1. Každé dieťa (do veku 18 rokov vrátane) poistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve Dynamik Ž, pre
ktorú je v poistnej zmluve dojednané poistenie trvalých následkov úrazu, má zároveň poistené úplné
zlomeniny dlhých kostí, kostí lebečných, panvy a ostatných kostí.
1.2. Ak v priebehu trvania poistenia nastane úraz v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre úrazové
poistenie – 2003 (obdržané v čase uzavretia poistnej zmluvy), ktorý poistenému dieťaťu spôsobí
zlomeninu kosti, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie vo výške 40 eur za úplné zlomeniny dlhých kostí,
kostí lebečných a panvy a vo výške 20 eur za ostatné zlomeniny. Maximálne poistné plnenie je 60 eur
na jednu poistnú udalosť, za všetky poistné zmluvy poisteného dieťaťa u poisťovateľa.
2. BEZPLATNÉ rozšírenie dojednaného poistného krytia o POISTENIE PAUŠÁLNYCH SÚM.
Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie trvalých následkov úrazu a počas trvania poistenia dôjde k úrazu
poistenej osoby v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie – 2003 (obdržané v čase
uzavretia poistnej zmluvy), ktorého následkom sú jazvy alebo strata trvalého zuba, alebo ruptúra, resp. parciálna
ruptúra degeneratívne zmenenej Achillovej šľachy, budú stanovené paušálne poistné sumy nasledujúcim
spôsobom:
2.1. Poisťovateľ vyplatí v prípade poistnej udalosti poistnú sumu vo výške 40 eur za stratu trvalého zuba
následkom pôsobenia vonkajšej sily a 40 eur za jazvy spôsobené úrazom s dĺžkou minimálne 6 cm,
resp. v prípade jaziev na tvári a na krku s dĺžkou minimálne 3 cm (nevzťahuje sa na jazvy spôsobené
akýmkoľvek chirurgickým zákrokom).
2.2. Poisťovateľ vyplatí 160 eur za ruptúru, resp. parciálnu ruptúru degeneratívne zmenenej Achillovej šľachy.
V prípade ruptúry, resp. parciálnej ruptúry degeneratívne zmenenej Achillovej šľachy sa nejedná o úraz
v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie – 2003 (obdržané v čase uzavretia
poistnej zmluvy). Na základe jednorazovej výplaty paušálnej sumy 160 eur za ruptúru, resp. parciálnu
ruptúru degeneratívne zmenenej Achillovej šľachy nevzniká poistenému nárok na výplatu poistného
plnenia z iného úrazového poistenia.
2.3. Maximálne poistné plnenie za poistenie paušálnych súm je 200 eur na jednu poistnú udalosť za všetky
poistné zmluvy poisteného u poisťovateľa, na ktoré sa vzťahuje poistenie paušálnych súm.
Článok Il.
Verejný prísľub upravuje pôvodné poistné podmienky v prospech poisteného.
Ostatné ustanovenia príslušných Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie – 2003, Všeobecných
poistných podmienok pre úrazové poistenie – 2003, Všeobecných poistných podmienok pre poistenie denných
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dávok pri hospitalizácii – 2003, Osobitných poistných podmienok pre DYNAMIK Ž (DYNAMIK Ž 2008.1), Ďalších
informácií pre poistníka platných v čase uzatvárania poistnej zmluvy a dokumentov, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy, zostávajú zachované aj naďalej.
Poistného plnenia sa z tohto verejného prísľubu môžu domáhať len tie osoby, ktorým je poskytované poistenie
zahrňujúce ustanovenia uvedené v tomto prísľube a zároveň sú splnené ostatné požiadavky pre výplatu poistného
plnenia v zmysle príslušných poistných podmienok.
Tento verejný prísľub nemá vplyv na individuálne dojednané výluky, obmedzenia a úpravy poistnej zmluvy, ktoré
sú výsledkom konkrétneho ocenenia zdravotného a osobného stavu poisteného, a tieto zostávajú zachované aj
naďalej.
Tento verejný prísľub nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vyhlásenia poisťovateľom, t. j. dňom 1. 10. 2018
a bude zverejnený na internetovej stránke poisťovateľa www.generali.sk.
Generali má právo tento verejný prísľub kedykoľvek ukončiť, resp. odvolať, pričom nárok na poistné plnenie za
podmienok uvedených v tomto prísľube po dobu platnosti tohto prísľubu ostáva zachovaný.
V Bratislave, dňa 1. 10. 2018

Ing. Juraj Jurčík, MBA
člen predstavenstva
Generali Poisťovňa, a. s.

Ing. Andrea Leskovská
člen predstavenstva
Generali Poisťovňa, a. s.

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/38 11 11 17, e-mail:
generali.sk@generali.com, www.generali.sk, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, č. ú.: 0048134112/0200, IBAN:
SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená
v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
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