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Verejný prísľub o zmene rozsahu poistenia 
zodpovednosti v bežnom občianskom živote 
(občianskej zodpovednosti) a o zmene 
v poistení majetku  
 
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 „poisťovateľ“) vyhlasuje podľa 
ustanovení § 850 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení tento 

 

VEREJNÝ PRÍSĽUB  

O ROZŠÍRENÍ POISTNÉHO KRYTIA Z POISTENIA ZODPOVEDNOSTI V BEŽNOM 

OBČIANSKOM ŽIVOTE (OBČIANSKA ZODPOVEDNOSŤ)  

A  

ZMENE V POISTENÍ DOMÁCNOSTI A NEHNUTEĽNOSTI 

V SÚVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE  

(ďalej len „verejný prísľub“) 
 

Článok I. 
 

Pre každú poistnú zmluvu uzatvorenú u poisťovateľa fyzickou osobou nepodnikateľom, ktorá zahŕňa poistenie 
zodpovednosti v bežnom občianskom živote, platnú a účinnú v dobe platnosti tohto verejného prísľubu platí, že po 
dobu zverejnenia tohto verejného prísľubu na internetovej stránke poisťovateľa www.generali.sk, najdlhšie však do 
28. 2. 2023, bude poisťovateľ za spolupoistenú osobu považovať tiež utečenca z Ukrajiny, ktorému poistený, na 
ktorého sa vzťahuje krytie z tejto poistnej zmluvy, poskytol, či už bezodplatne alebo za odplatu, ubytovanie 
v  nehnuteľnosti, ktorú poistený vlastní alebo si prenajíma alebo inak oprávnene užíva (ďalej len „nehnuteľnosť 
poisteného“), a to za podmienok ďalej uvedených a výlučne pre ďalej vymedzený maximálny rozsah súvisiaci s 
ubytovaním utečenca z Ukrajiny v nehnuteľnosti poisteného.  
 
Poistenie na základe tohto verejného prísľubu sa vzťahuje na prípad právnym predpisom stanovenej povinnosti 
utečenca nahradiť poškodenému škodu alebo ujmu v súvislosti s poistenými činnosťami uvedenými v konkrétnej 
poistnej zmluve, v príslušných poistných podmienkach, zmluvných a osobitných dojednaniach k nej. 
 
Ďalej sa poistenie na základe tohto verejného prísľubu vzťahuje na prípad právnym predpisom stanovenej povinnosti 
utečenca nahradiť poistenému škodu alebo ujmu na  domácnosti (hnuteľné veci) a/alebo nehnuteľnosti (nehnuteľné 
veci) poisteného, ktoré sú poistené u poisťovateľa, v súvislosti s jej užívaním utečencom, za predpokladu, že bola 
používaná utečencom oprávnene a bežným a obvyklým spôsobom, a to okrem škôd estetického charakteru, ktoré 
neznižujú funkčnosť veci a nebránia tak jej ďalšiemu užívaniu. 
 
To všetko za predpokladu, že boli naplnené všetky ďalšie predpoklady pre vznik poistnej udalosti podľa príslušnej 
poistnej zmluvy, poistných podmienok, resp. zmluvných dojednaní alebo osobitných dojednaní. 
 

Článok II. 
 
Pre každú poistnú zmluvu uzatvorenú u poisťovateľa fyzickou osobou nepodnikateľom, ktorá zahŕňa poistenie 
domácnosti a/alebo nehnuteľnosti (nezahŕňa  poistenie zodpovednosti v bežnom občianskom živote) platnú a účinnú  
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v dobe platnosti tohto verejného prísľubu platí, že po dobu zverejnenia tohto verejného prísľubu na internetovej 
stránke poisťovateľa www.generali.sk, najdlhšie však do 28. 2. 2023, sa poisťovateľ zaväzuje v prípade vzniku 
poistnej udalosti spôsobenej utečencom v dôsledku požiaru, výbuchu alebo vodou z vodovodných zariadení 
v poistenej domácnosti a/alebo nehnuteľnosti, ktoré poistený poskytol utečencovi na bývanie podľa tohto verejného 
prísľubu, neuplatňovať náhradu škody voči utečencovi, ak právnym predpisom je stanovená povinnosť utečenca 
nahradiť túto škodu poistenému. 
 

Článok III. 
 
Územný rozsah poistenia podľa tohto verejného prísľubu sa vzťahuje iba na miesto  nehnuteľnosti, ktorú poistený 
poskytol utečencovi na ubytovanie.  
 
Poistenie utečenca podľa tohto verejného prísľubu končí ukončením oprávneného užívania nehnuteľnosti poisteného 
utečencom, najneskôr však končí zánikom platnosti tohto verejného prísľubu, ako je uvedené ďalej, podľa toho, čo 
nastane skôr. Zároveň platí podmienka, že nárok podľa verejného prísľubu musí byť uplatnený voči poisťovateľovi 
najneskôr do troch mesiacov odo dňa zániku platnosti verejného prísľubu. 
 
Ostatné dojednania poistnej zmluvy, poistných podmienok, resp. zmluvných dojednaní alebo osobitných dojednaní, 
vrátane výluk, dojednaných horných hraníc poistného plnenia, limitov, sublimitov a pod. nie sú týmto verejným 
prísľubom dotknuté a zostávajú zachované. 
 
Poistník je povinný oboznámiť utečenca s povinnosťami z poistnej zmluvy a poistných podmienok a je povinný 
oboznámiť ho s Informáciou o spracovaní osobných údajov, ktorá je k dispozícii na www.generali.sk v sekcii Ochrana 
osobných údajov. 
 

Článok IV. 
 
Utečencom z Ukrajiny sa pre účely tohto verejného prísľubu rozumie osoba,  ktorej v súvislosti s ozbrojeným 
konfliktom na Ukrajine bolo  poskytnuté dočasné útočisko a tým získala štatút odídenca, bol vydaný „Doklad 
o udelení/predĺžení  tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“, resp. osoba, ktorú uviedol poistený 
v zmluve o poskytnutí ubytovania utečencovi predloženej obci (ďalej tiež len „utečenec“). 
 

Článok V. 
 
Tento verejný prísľub  je účinný od 22. 6. 2022 a je platný po dobu jeho zverejnenia na internetovej stránke 
poisťovateľa www.generali.sk, najdlhšie však platí do dátumu 28. 2. 2023, kedy tento verejný prísľub zaniká 
automaticky.  
 
Poisťovateľ má právo tento verejný prísľub kedykoľvek ukončiť, resp. odvolať. 

 
 
V Bratislave dňa 22. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Jurčík, MBA                                                                                                                                

obchodný riaditeľ pre Slovensko a vedúci organizačnej zložky 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

                                                                


