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Публічна обіцянка – Україна 
 
 

Публічна обіцянка компанії Generali Poisťovňa, філії страхової компанії з іншої держави-члена, 
ідентифікаційний номер компанії: 54 228 573, з юридичною адресою вул. Ламачска цеста, 3/A, 841 04 
Братислава, зареєстрована у Комерційному реєстрі Районного суду Братислава I, розділ: юридична особа, 
файл № 8774/B, організаційний підрозділ підприємства іноземної особи, через який компанія Generali Česká 
pojišťovna a.s. займається підприємницькою діяльністю у Словацькій Республіці, ідентифікаційний номер 
компанії: 452 72 956, з юридичною адресою: вул. Спалена, 75/16, Нове Мнєсто, 110 00 Прага 1, Чеська 
Республіка, зареєстрована в Комерційному реєстрі Міського суду в Празі, розділ B, файл № 1464, член Групи 
Generali, зареєстрований в Італійському Реєстрі Страхових Груп, який ведеться IVASS, за № 026 (далі - 
«Generali») відповідно до положень § 850 та наст. Закону № 40/1964 Збірки законів Цивільний кодекс з 
поправками (далі - «публічна обіцянка» або «обіцянка»). 

 
 

Стаття I 
 

Цією публічною обіцянкою Generali зобов’язується БЕЗКОШТОВНО надати одноразове страхове 
відшкодування у разі нещасного випадку згідно з умовами цієї публічної обіцянки. 
 
Кому призначене це відшкодування за цією публічною обіцянкою: 
Відшкодування за цією публічною обіцянкою поширюється лише на осіб, які відповідають усім наведеним 
нижче умовам: 

1. Особа є громадянином України. 

2. Особі видано документ про тимчасове проживання з позначкою «Тимчасовий притулок» або 

«Біженець» або їй надано міжнародний захист (притулок) на території Словацької Республіки та він 

дійсний під час виникнення нещасного випадку. 

3. Особа подає заявку на відшкодування відповідно до цієї публічної обіцянки на веб-сайті Generali: 

www.generali.sk/pomahame-ukrajine/ до 31 грудня 2022 року (далі разом - «Уповноважена особа»). 

Уповноважена особа може подати заявку на відшкодування лише один раз. 

4. Ця особа не входить до санкційних списків ЄС, ООН, США, і будь-яке відшкодування цій особі не 

змусить Generali нести відповідальність за порушення міжнародних санкцій. 

 

Тривалість покриття за цією публічною обіцянкою: 

Покриття за цією публічною обіцянкою починається з дати реєстрації уповноваженої особи на веб-сайті 

Generali та триває протягом одного календарного року з моменту такої реєстрації. Після закінчення цього 

періоду покриття за цією публічною обіцянкою автоматично закінчиться і не буде продовжено на будь-який 

наступний період. 

 

Яке покриття ми надаємо: 

Нещасним випадком для цілей цієї публічної обіцянки розуміється: 
a) Госпіталізація внаслідок травми уповноваженої особи протягом безперервного періоду не менше 

двох півночей, причому початок госпіталізації має відбутися в момент покриття відповідно до цієї 
публічної обіцянки,  

b) Травма уповноваженої особи, наслідком якої є Перелом, що стався під час періоду покриття 
відповідно до цієї публічної обіцянки. 

 

Яке одноразове відшкодування ми надаємо: 

a) У разі Госпіталізації в результаті нещасного випадку, як описано вище, Generali виплатить 
уповноваженій особі одноразове відшкодування в розмірі 300 € (прописом: триста євро).  

b) У разі Травми, що призвела до Перелому, як описано вище, Generali виплатить уповноваженій особі 
одноразове відшкодування в розмірі 50 євро (прописом: п’ятдесят євро). 

 
 

http://www.generali.sk/pomahame-ukrajine/
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Які ваші зобов’язання за цією публічною обіцянкою: 
При поданні заявки за цією публічною обіцянкою повідомте про Госпіталізацію в результаті травми або 
Перелом на телефонній лінії Generali: 02/38 11 11 17. 
У разі Госпіталізації надайте нам: довідку про лікування в стаціонарі - акт про виписку зі стаціонару, виданий 
відповідним медичним закладом. У цьому документі має бути зазначено вашу особу (ім’я, прізвище та дата 
народження), вид лікування (діагноз), дату початку та закінчення госпіталізації. 
У разі Перелому надайте нам: звіт від лікуючого лікаря. У цьому документі має бути зазначено вашу особу 
(ім’я, прізвище та дату народження), вид лікування (діагноз) та дату травми. 

 
Для цілей цієї публічної обіцянки застосовуються наступні терміни: 

a) Травма – подія, яка не залежить від волі уповноваженої особи, яка внаслідок несподіваного, раптового та 
безперервного впливу зовнішніх сил або власних фізичних сил або високих чи низьких зовнішніх 
температур, газів, парів, радіації, отрут (крім мікробних отрут та імунотоксичних речовин), опіку, блискавки, 
ураження електричним струмом, що спричинила об’єктивно виявлені чи видимі тілесні ушкодження чи 
смерть уповноваженої особи, якщо тільки наслідки не настануть поступово. Утоплення, вивих кінцівок, а 
також розриви або відриви частин кінцівок і м’язів, сухожиль, зв’язок або суглобової капсули внаслідок 
раптового відхилення від нормального руху також вважаються травмою. Травма, отримана внаслідок 
мікросну або втрати свідомості, також вважається травмою. 

b) Госпіталізація – це така госпіталізація на території Словацької Республіки, коли за тяжкістю та 
характером травми лікування необхідно проводити в стаціонарі, в ліжковій частині, яка перебуває під 
постійним медичним наглядом, має достатню діагностику хірургічним та терапевтичним обладнанням, 
працює відповідно до сучасних наявних знань медичної науки та його експлуатація здійснюється згідно з 
відповідним законодавством. 

c) Перелом – це травматичний перелом кістки (порушення цілісності кістки), спричинений травмою, 
незалежно від того, чи має вона постійні наслідки. 

 
 

Стаття II 
 

Вимагати відшкодування за цією публічною обіцянкою можуть лише особи, яким надано покриття, що включає 
положення, викладені в цій публічній обіцянці. 
 
Ця публічна обіцянка набирає чинності з дня її оприлюднення, тобто 1 червня 2022 року та буде опублікована 
на веб-сайті Generali: www.generali.sk/pomahame-ukrajine/. 
 
Generali має право припинити цю публічну обіцянку в будь-який час, причому право на отримання допомоги 
на умовах, викладених у цьому зобов'язанні, зберігається на період дії покриття.  
 

Ця публічна обіцянка, а також вимоги, що випливають з неї, регулюються законодавством Словацької 

Республіки. Спори, що виникають із цієї публічної обіцянки, будуть вирішуватися загальними судами 

Словацької Республіки. 

 

Братислава 01.06.2022 р. 

 
 
 
 
 
 
 

інженер Юрай Юрчік, магістр ділового адміністрування     
комерційний директор для Словаччини та керівник організаційного підрозділу 

компанії Generali Poisťovňa, філія страхової компанії з іншої держави-член                                            

http://www.generali.sk/pomahame-ukrajine/

