
ВИ НЕ ОДНI
З НАМИ

ОГЛЯД СТРАХОВИХ

ПРОПОЗИЦІЙ ДЛЯ

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

у контексті конфлікту на Україні*

На який термін можна оформити страхування?
Ви можете укласти договори страхування на невизначений термін.

Тип страхування Що саме ми страхуємо/покриваємо для вас

Страхування побутової 
техніки (Страхування 
майна DOMino)

•  Пошкодження ваших рухомих речей (одягу, електроніки, годинників тощо), а також речей, якими ви 
користуєтеся і які знаходяться в приміщеннях, призначених для проживання або відпочинку (котеджі, 
дачі тощо), внаслідок пожежі, удару блискавки, вітру/бурі, повені, відчуження, вандалізму, графіті та 
інших загроз

Страхування цивільної 
відповідальності

Шкоди, які ви ненавмисно завдали комусь іншому:
•  Домашня робота – напр. під час миття посуду з раковини переллється вода і ви затопите сусідів, 

спричините пожежу, розіб‘єте вікно тощо
•  Рекреаційні види спорту – напр. ви спричините аварію, їдучи на велосипеді
•  Домашні тварини – напр. собака під час прогулянки втече від вас і когось вкусить
•  Інші застраховані особи – напр. ваші діти завдадуть шкоди в школі, граючи з м’ячем дитина розіб‘є 

сусідське вікно тощо

Страхування 
відповідальності 
за шкоду, заподіяну 
роботодавцю

•  Шкода, завдана вами, як працівником, роботодавцю, у чотири рази більша середнього місячного 
заробітку 

•  Діє, незалежно від того, чи працюєте ви на підставі трудових відносин, або на підставі договору про 
виконання роботи чи трудової угоди

•  Стосується, напр. пошкодження або знищення доручених роботодавцем речей (інструментів, машин, 
ноутбуків, телефонів тощо), пошкодження або знищення майна роботодавця, матеріальної шкоди, 
заподіяної роботодавцю 

•  Додаткове страхування за бажанням:
 –  Пошкодження довіреного транспортного засобу** 
 –  Пошкодження робочої машини роботодавця**
   ** До ліміту 330 євро або до розміру узгодженої страхової суми

*  Це пропозиція страхування для громадян України, яким надано тимчасовий притулок відповідно до Закону № 
480/2002 Збірки законів „Про притулок та про внесення змін до деяких законів“ у зв’язку з ситуацією в Україні. 

Як можна оформити страхування?
Зв‘яжіться з нашими продавцями, які з радістю допоможуть вам і проконсультують:

Регіон Нітра:
Інженер Марія Галакова

+421 908 748 364
marija.halakova@generali.sk
generali.sk/marija-halakova

вул. Piaristická 2
949 24 м. Нітра

Регіон Попрад:
Бакалавр Іванна Кірімова

+421 950 879 003
ivanna.kirimova@generali.sk
generali.sk/ivanna-kirimova

пл. Námestie sv. Egídia 64/26 
058 01 м. Попрад

Регіон Банська Бистриця:
Магістр Олександра Яшкіна

+421 949 130 665
oleksandra.yashkina@generali.sk
generali.sk/oleksandra-yashkina

вул. Janka Kráľa 1
974 01 м. Банська Бистриця



Na ako dlho si môžete poistenie dojednať?

Poistné zmluvy môžete uzavrieť na dobu neurčitú.

Typ poistenia Čo konkrétne vám poistíme/kryjeme

Poistenie zariadenia 
domácnosti (Majetkové 
poistenie DOMino)

•  Škody na vašich hnuteľných veciach (oblečenie, elektronika, hodinky a i.), ako aj na veciach, ktoré používate a nachádzajú 
sa v priestoroch určených na bývanie, prípadne na rekreáciu (chaty, chalupy a pod.) v dôsledku požiaru, úderu blesku, 
búrlivého vetra/víchrice, povodne a záplavy, odcudzenia, vandalizmu, sprejerstva a iných nebezpečenstiev

Poistenie občianskej 
zodpovednosti

Škody, ktoré nechtiac spôsobíte niekomu inému:

•  Prevádzkou domácnosti – napr. pretečie voda z drezu pri umývaní riadu a vytopíte susedov, spôsobíte požiar, rozbijete 
okno a i.

•  Rekreačným športom – napr. pri jazde na bicykli spôsobíte dopravnú nehodu

•  Domácimi miláčikmi – napr. pes vám pri prechádzke odbehne a niekoho pohryzie

•  Ďalšími poistenými osobami – napr. vaše deti spôsobia škodu v škole, pri hre s loptou dieťa rozbije okno suseda a pod.

Poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú 
zamestnávateľovi

•  Škodu spôsobenú vami ako zamestnancom vášmu zamestnávateľovi, a to až do výšky štvornásobku vášho priemerného 
mesačného zárobku 

•  Kryjeme za vás škody, či už pracujete na základe pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej 
činnosti

•  Poistenie sa vzťahuje napr. na poškodenie alebo zničenie zverených vecí na prácu od zamestnávateľa (náradia, strojov, 
notebookov, telefónov atď.), poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti zamestnávateľa, finančné škody spôsobené 
zamestnávateľovi 

•  Voliteľné pripoistenia:

 –  Škoda na zverenom dopravnom prostriedku** 

 –  Škoda na pracovnom stroji zamestnávateľa**

   ** Do limitu 330 € alebo do výšky dojednanej poistnej sumy

*  Ide o ponuku poistenia pre ukrajinských občanov, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko v zmysle zákona 
č. 480/2002 Z. z o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so situáciou na Ukrajine. 

Ako môžete poistenie uzavrieť?

Kontaktujte našich obchodníkov, ktorí vám radi pomôžu aj poradia: 

Región Nitra:

Ing. Marija Haláková

+421 908 748 364
marija.halakova@generali.sk
generali.sk/marija-halakova

Piaristická 2 
949 24 Nitra

Región Banská Bystrica:

Mgr. Oleksandra Yashkina

+421 949 130 665
oleksandra.yashkina@generali.sk
generali.sk/oleksandra-yashkina

Ul. Janka Kráľa 1 
974 01 Banská Bystrica

Región Poprad:

Bc. Ivanna Kirimová

+421 950 879 003
ivanna.kirimova@generali.sk
generali.sk/ivanna-kirimova

Námestie sv. Egídia 64/26 
058 01 Poprad

NIE STE SAMIS NAMI V TOM

PREHĽAD PONUKY 

POISTENIA PRE 

UKRAJINSKÝCH OBČANOV 

v súvislosti s konfliktom na Ukrajine*


