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Verejný prísľub – Ukrajina  
 
 

Verejný prísľub spoločnosti Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so 
sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike 
podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny 
Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026 (ďalej len „Generali“), 
podľa ustanovení § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj „verejný 
prísľub“ alebo „prísľub“). 

 
 

Článok I. 
 

Generali sa týmto verejným prísľubom zaväzuje BEZPLATNE poskytnúť jednorazové plnenie v prípade vzniku 
úrazu podľa podmienok tohto verejného prísľubu. 
 
Komu je určené krytie podľa tohto verejného prísľubu: 
Krytie podľa tohto verejného prísľubu sa vzťahuje iba na osoby, ktoré splnia všetky nasledujúce podmienky: 

1. Osoba je štátnym občanom Ukrajiny.  

2. Osobe bol vydaný doklad o tolerovanom pobyte s označením „Dočasné útočisko“ alebo „Odídenec“ alebo mu 

bola poskytnutá medzinárodná ochrana (azyl) na území Slovenskej republiky a je v platnosti počas vzniku 

udalosti. 

3. Osoba sa prihlási do krytia podľa tohto verejného prísľubu na webovej stránke Generali: 

www.generali.sk/pomahame-ukrajine/ v termíne do 31. 12. 2022 (ďalej spolu len „oprávnená osoba“). 

Oprávnená osoba sa môže prihlásiť do krytia iba raz. 

4. Osoba sa nenachádza na sankčných zoznamoch EU, OSN, USA a prípadné plnenie tejto osobe by nezakladalo 

zodpovednosť Generali za porušenie medzinárodných sankcií. 

 

Trvanie krytia podľa tohto verejného prísľubu: 

Krytie podľa tohto verejného prísľubu sa začína dňom prihlásenia oprávnenej osoby na webovej stránke Generali 

a trvá jeden kalendárny rok od tohto prihlásenia. Po uplynutí tohto obdobia sa krytie podľa tohto verejného prísľubu 

automaticky skončí a nepredlžuje sa o žiadne ďalšie obdobie.  

 

Aké krytie poskytujeme: 

Udalosťou na účely tohto verejného prísľubu sa rozumie: 
a) Hospitalizácia následkom úrazu oprávnenej osoby v dĺžke nepretržite minimálne dvoch polnocí, pričom 

začiatok hospitalizácie musí nastať v čase krytia podľa tohto verejného prísľubu,  
b) Úraz oprávnenej osoby, ktorého dôsledkom je Zlomenina, ktorý nastal v čase trvania krytia podľa tohto 

verejného prísľubu. 
 

Aké jednorazové plnenie poskytneme: 

a) V prípade Hospitalizácie následkom úrazu podľa vyššie uvedeného vyplatí Generali oprávnenej osobe 

jednorazové plnenie vo výške 300 € (slovom: tristo eur). 

b) V prípade Úrazu, ktorého dôsledkom je Zlomenina, podľa vyššie uvedeného vyplatí Generali oprávnenej 

osobe jednorazové plnenie vo výške 50 € (slovom: päťdesiat eur). 

 

Aké máte povinnosti v súvislosti s uplatnením nároku podľa tohto verejného prísľubu: 
Pri uplatnení nároku podľa tohto verejného prísľubu nahláste Hospitalizáciu následkom úrazu alebo Zlomeninu na 
telefonickej linke Generali: 02/38 11 11 17.  
Pri Hospitalizácii nám doložte: doklad o nemocničnej lôžkovej starostlivosti – prepúšťaciu správu z nemocnice 
vydanú príslušným zdravotníckym zariadením. Tento doklad musí obsahovať vašu identifikáciu (meno, priezvisko 
a dátum narodenia), označenie druhu ošetrenia (diagnóza), dátum začiatku a ukončenia hospitalizácie. 

http://www.generali.sk/pomahame-ukrajine/
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V prípade Zlomeniny nám doložte: správu ošetrujúceho lekára. Tento doklad musí obsahovať vašu identifikáciu 
(meno, priezvisko a dátum narodenia), označenie druhu ošetrenia (diagnóza) a dátum úrazu. 

 

Na účely tohto verejného prísľubu platia nasledujúce pojmy: 

a) Úraz je udalosť nezávislá od vôle oprávnenej osoby, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušovaným 

pôsobením vonkajších 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 oprávnenej osobe objektívne zistiteľné alebo viditeľné telesné poškodenie alebo 

smrť okrem prípadov, ak by sa účinky dostavili postupne. Za úraz sa považuje aj utopenie, vykĺbenie končatín, 

rovnako ako natrhnutie alebo odtrhnutie časti končatín a svalov, šliach, väziva alebo puzdier kĺbov v dôsledku 

náhlej odchýlky od bežného pohybu. Za úraz sa považuje aj úraz, ktorý vznikol ako následok mikrospánku alebo 

nevoľnosti. 

b) Hospitalizáciou je taká hospitalizácia na území Slovenskej republiky, keď sa vzhľadom na závažnosť a 

charakter úrazu musí ošetrenie a liečenie vykonať 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. 

c) Zlomenina je traumatická zlomenina kosti (porušenie celistvosti kosti) spôsobená úrazom bez ohľadu na to, či 

zanechá trvalé následky. 

 
 

Článok II. 
 

Plnenia z tohto verejného prísľubu sa môžu domáhať len tie osoby, ktorým je poskytované krytie zahrňujúce 
ustanovenia uvedené v tomto verejnom prísľube.   
 
Tento verejný prísľub nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vyhlásenia, t. j. dňom 1. 6. 2022 a bude zverejnený 
na stránke Generali: www.generali.sk/pomahame-ukrajine/. 
 
Generali má právo tento verejný prísľub kedykoľvek ukončiť, resp. odvolať, pričom nárok na plnenie za podmienok 
uvedených v tomto prísľube po dobu trvania krytia ostáva zachovaný. 
  
Tento verejný prísľub, ako aj nároky z neho vzniknuté sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory 
vzniknuté z tohto verejného prísľubu budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. 
 

 

V Bratislave 1. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Jurčík, MBA                                                                                                                                

obchodný riaditeľ pre Slovensko a vedúci organizačnej zložky 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
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