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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 zozna-
me 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 bezplatne poskytnúť bonuso-
vé jednorazové poistné krytie v prípade vzniku poistnej udalosti, ktorá nastane v období jedného kalendárneho roka 
počnúc dňom uzatvorenia poistnej zmluvy pre poistenie podnikateľov (produkt poisťovateľa ProFi – poistenie majetku 
a zodpovednosti za škodu) a v čase vzniku poistnej udalosti je táto poistná zmluva platná, za splnenia nasledujúcich 
podmienok:

Komu je určené bonusové krytie (pre účely tohto verejného prísľubu „poistený“ alebo „poistená osoba“)

1. Poistenie pre osobu určenú  podnikateľom, ktorý uzavrel v období do 31. 07. 2020 (vrátane) poistnú zmluvu  
 pre poistenie podnikateľov (produkt poisťovateľa ProFi – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu) 
 a zaregistroval sa v období do 31. 07. 2020 (vrátane) na webovej stránke www.digitalnedoma.sk a vie túto  
 skutočnosť poisťovateľovi preukázať a zdokladovať.
2. Poistné krytie sa vzťahuje na konkrétnu jednoznačne identifikovateľnú fyzickú osobu uvedenú v poistnej   
 zmluve  pre poistenie podnikateľov PROFI ako štatutárny orgán (alebo v prípade podnikateľa fyzickej osoby,  
 táto osoba), v prípade že je týchto osôb uvedených v tejto poistnej zmluve viac, poistné krytie podľa tohto  
 verejného prísľubu sa vzťahuje na prvú v poradí; a zároveň ak tento stav podľa tohto bodu trvá aj v čase  
 vzniku poistnej udalosti.
3. Poistenie jednej takejto fyzickej osoby uvedenej v bode 2. vyššie sa vzťahuje len na  jednu ním uzatvorenú  
 poistnú zmluvu pre poistenie podnikateľov PROFI. V prípade, ak podnikateľ uzatvoril viac poistných zmlúv  
 pre podnikateľov PROFI, tak na tieto ďalšie poistné zmluvy sa poistenie podľa tohto verejného prísľubu 
 nevzťahuje.

Trvanie poistného krytia definovaného týmto verejným prísľubom 

Poistenie podľa tohto verejného prísľubu začína  dňom uzavretia poistnej zmluvy pre poistenie podnikateľov (produkt 
poisťovateľa ProFi – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu) a trvá jeden kalendárny rok. Po uplynutí tohto  
obdobia poistenie podľa tohto verejného prísľubu automaticky skončí a nepredlžuje sa o žiadne ďalšie  obdobie.

Pre účely tohto verejného prísľubu platia nasledovné pojmy 
 

Úraz je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušovaným pôsobením vonkaj-
ších síl alebo vlastných telesných síl alebo pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, 
jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), popálením, bleskom, elektrickým prúdom spôsobila 
poistenému v priebehu trvania poistenia objektívne zistiteľné alebo viditeľné telesné poškodenie alebo smrť.  
Za úraz sa tiež považuje utopenie, vykĺbenie končatín, rovnako ako natrhnutie alebo odtrhnutie časti končatín  
a svalov, šliach, väziva alebo puzdier kĺbov v dôsledku náhlej odchýlky od bežného pohybu.
 

Práceneschopnosťou sa rozumie doba, počas ktorej poistený podľa lekárskeho rozhodnutia z dôvodu úrazu 
nemôže dočasne vykonávať a ani nevykonáva svoje zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť alebo inú zá-
robkovú činnosť a zároveň poistený poberá počas trvania práceneschopnosti nemocenské dávky podľa príslušných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Invaliditou sa rozumie invalidita, ktorá bola poistenému priznaná podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej  
republiky, pričom miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou  
fyzickou osobou. 

 



Mierou poklesu pre účely tohto poistenia sa rozumie percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť  
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa príslušných právnych  
predpisov Slovenskej republiky.

Hospitalizáciou sa rozumie taká hospitalizácia, kedy vzhľadom k závažnosti a charakteru úrazu musí byť ošetrenie  
a liečenie vykonané v nemocnici, v lôžkovej časti, ktorá je pod stálym lekárskym dozorom, disponuje dostatočným  
diagnostickým, chirurgickým a terapeutickým zariadením, pracuje v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami  
lekárskej vedy a jej prevádzkovanie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Aké bonusové krytie poskytujeme

1. Poistnou udalosťou pre účely tohto verejného prísľubu sa rozumie:
 1.1 smrť poisteného následkom úrazu.
  
 1.2 priznanie invalidity poistenej osobe následkom úrazu a zároveň:
 a) dôvod, pre ktorý sa priznáva invalidita, nastal počas trvania poistenia uvedeného v tomto verejnom  
  prísľube, 
 b) rozhodnutie o invalidite nadobudlo právoplatnosť počas trvania poistenia uvedeného v tomto  
  verejnom prísľube a počas života poisteného,
 c) miera poklesu je 71 % a viac.
 Dňom vzniku poistnej udalosti sa rozumie deň právoplatnosti rozhodnutia o priznaní invalidity poistenej osobe  
 podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, po splnení podmienok v tomto odseku tohto  
 článku.

 1.3 hospitalizácia poisteného v dĺžke nepretržite minimálne štyroch polnocí, ktorá je z lekárskeho hľadiska  
 nevyhnutná následkom úrazu, pričom začiatok hospitalizácie musí nastať v čase trvania poistenia  
 uvedeného v tomto verejnom prísľube. 
 Poistná udalosť začína dňom hospitalizácie a končí 62.dňom hospitalizácie.
  
 1.4 práceneschopnosť poisteného následkom úrazu, pri ktorej nastanú a poisťovateľovi sú doložené 
  nižšie vymedzené skutočnosti a súčasne sú splnené nasledujúce podmienky:
 a) práceneschopnosť a úraz nastali počas trvania poistenia uvedeného v tomto verejnom prísľube,
 b) práceneschopnosť musí trvať aj po 62. dni od jej začiatku,
 c) poistenému bol príslušným zdravotníckym zariadením vystavený doklad o práceneschopnosti,  
  vydaný  na základe príslušných právnych predpisov (pokiaľ má poistený nárok na nemocenské dávky  
  podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky), 
 d) doklad vymedzený pod písm. c) tohto odseku má všetky náležitosti obsiahnuté vo formulári  
  „Potvrdenie práceneschopnosti“, vrátane vyznačenia začiatku práceneschopnosti a určenie diagnózy  
  podľa klasifikácie ICD (štát. značka) a bol poisťovateľovi doručený v dobe trvania práceneschopnosti,  
  z ktorej je uplatne ná poistná udalosť.
 Poistná udalosť začína dňom priznania práceneschopnosti po splnení vyššie uvedených podmienok a končí  
 najneskôr dňom, ktorým je podľa lekárskeho rozhodnutia práceneschopnosť ukončená, najneskôr však  
 uplynutím trvania poistenia uvedeného v tomto verejnom prísľube.

Aké bonusové jednorazové poistné plnenie poskytujeme

2. a) V prípade poistnej udalosti Smrť podľa bodu 1.1 uvedeného vyššie vyplatí poisťovateľ príslušnej  
 oprávnenej osobe podľa § 817 ods. 2 a 3 OZ bonusové jednorazové poistné plnenie vo výške 10 000 €  
 (slovom: desaťtisíc eur).

 b) V prípade poistnej udalosti Invalidita podľa bodu 1.2 uvedeného vyššie vyplatí poisťovateľ poistenému  
 bonusové jednorazové poistné plnenie vo výške 10 000 € (slovom: desaťtisíc eur).

 c) V prípade poistnej udalosti Hospitalizácia podľa bodu 1.3 uvedeného vyššie vyplatí poisťovateľ  
 poistenému za každý kalendárny deň hospitalizácie, počnúc 4. dňom a končiac najneskôr 62. dňom  
 hospitalizácie, bonusové poistné plnenie vo výške 15 € (slovom: pätnásť eur).

 d) V prípade poistnej udalosti Práceneschopnosť podľa bodu 1.4 uvedeného vyššie vyplatí poisťovateľ  
 poistenému za každý kalendárny deň práceneschopnosti, počnúc 62. dňom a končiac ukončením  
 práceneschopnosti podľa lekárskeho rozhodnutia, najneskôr však uplynutím trvania poistenia uvedeného 
 v tomto verejnom prísľube, bonusové poistné plnenie vo výške 15 € (slovom: pätnásť eur).
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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.

Mag. Georg Engl, MSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Generali Poisťovňa, a. s. 

Ing. Andrea Leskovská
člen predstavenstva
a námestník generálneho riaditeľa
Generali Poisťovňa, a. s. 

Článok II.

Poistného plnenia sa z tohto verejného prísľubu môžu domáhať len tie osoby, ktorým je poskytované poistné krytie  
zahrňujúce ustanovenia uvedené v tomto prísľube.  

Tento verejný prísľub nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vyhlásenia poisťovateľom, t. j. 14. 05. 2020 a bude  
zverejnený na internetovej stránke poisťovateľa www.generali.sk.

Generali má právo tento verejný prísľub kedykoľvek ukončiť, resp. odvolať, pričom nárok na bonusové poistné  
plnenie za podmienok uvedených v tomto prísľube po dobu platnosti tohto prísľubu ostáva zachovaný.

V Bratislave, dňa 14. 05. 2020


