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Verejný prísľub - COVID 19
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: 
3535 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 bonusové jednorazové poistné krytie v prípade vzniku poistnej 
udalosti z uzavretej poistnej zmluvy individuálneho životného poistenia,  ktorá nastane v čase od 20.7.2020 
vrátane do 31.10. 2020 vrátane, za splnenia nasledujúcich podmienok:

Komu je určené bonusové krytie
    1. Poistený v čase vzniku poistnej udalosti má povolanie lekár, zdravotná sestra, záchranár alebo 
    iný zdravotnícky personál pracujúci v zdravotníckych zariadeniach.
  2. V čase platnosti verejného prísľubu je poisteným na akejkoľvek platnej individuálnej poistnej 
    zmluve životného poistenia v Generali Poisťovňa, a. s. 
  3. Pre účely tohto verejného prísľubu sa pod životným poistením rozumie poistenie, v ktorom je hlavné  
    poistené riziko smrť /smrť alebo dožitie /dožitie. Pre uplatnenie nároku z tohto verejného prísľubu nie 
    je potrebné, aby poistený mal uzatvorené poistné riziko, ktoré má súvis s hospitalizáciou alebo 
        smrťou. Pre účely tohto verejného prísľubu sa pod individuálnou poistnou zmluvou rozumie zmluva, 
    ktorá nie je skupinovou ani rámcovou poistnou zmluvou.

Aké bonusové krytie poskytujeme
  4. Poistnou udalosťou pre účely tohto verejného prísľubu sa rozumie :
    a ) Hospitalizácia poisteného v dĺžke nepretržite minimálne troch polnocí, ktorá je z lekárskeho 
      hľadiska nevyhnutná z dôvodu ochorenia, ktoré vzniklo v priamej príčinnej súvislosti s 
      ochorením COVID – 19 (MKCH10) kód U07.1, pričom začiatok hospitalizácie musí nastať v 
            čase trvania tohto verejného prísľubu. 
    b) Smrť poisteného z dôvodu ochorenia, ktoré vzniklo v priamej príčinnej súvislosti s 
      ochorením COVID – 19 (MKCH10) kód U07.1.

Aké bonusové jednorazové poistné plnenie poskytujeme
  5. a) V prípade poistnej udalosti Hospitalizácia podľa bodu 4a) uvedeného vyššie vyplatí poisťovateľ 
    poistenému bonusové jednorazové poistné plnenie vo výške 700 € (slovom: sedemsto eur).

      b) V prípade poistnej udalosti Smrť podľa bodu 4b) uvedeného vyššie vyplatí poisťovateľ príslušnej 
        oprávnenej osobe uvedenej v poistnej zmluve (ak nie je určená, tak podľa § 817 ods. 2 a 3 OZ) 
    bonusové jednorazové poistné plnenie vo výške 10 000 € (slovom: desaťtisíc eur).

Článok II.

Verejný prísľub upravuje pôvodné poistné podmienky v prospech poisteného.
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Pre ostatné uzatvorené poistné riziká v poistnej zmluve zostávajú zachované aj naďalej ostatné ustanovenia 
príslušných všeobecných poistných podmienok, osobitných poistných podmienok pre životné poistenie, 
osobitných poistných podmienok pre poistenie úrazu a choroby, osobitných poistných podmienok pre 
jednotlivé dojednané riziká, zmluvných dojednaní pre životné poistenie a dokumentov, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy.

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

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, ale netýkajú sa bonusového krytia uvedeného v tomto verejnom prísľube.

Tento verejný prísľub nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vyhlásenia poisťovateľom, t. j. dňom 20.7.2020 
a bude zverejnený na internetovej stránke poisťovateľa www.generali.sk.

GGenerali 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 20.7.2020

Ing. Juraj Jurčík MBA    
predseda predstavenstva    
a generálny riaditeľ     
Generali Poisťovňa, a. s.

Ing. Andrea Leskovská
člen predstavenstva
a námestník generálneho riaditeľa 
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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