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Verejný prísľub
Verejný prísľub spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepného závodu Európska cestovná poisťovňa a
odštepného závodu Genertel, 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 (ďalej aj „poisťovateľ“), podľa ustanovení § 850 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení (ďalej aj „verejný prísľub“ alebo „prísľub“).

Článok I.
Poisťovateľ sa týmto verejným prísľubom zaväzuje, že v prípade vzniku poistnej udalosti z platnej poistnej zmluvy
s uzatvoreným cestovným poistením spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepného závodu Európska
cestovná poisťovňa a odštepného závodu Genertel, ktorá nastane v období odo dňa vyhlásenia prísľubu do
ukončenia, resp. do odvolania tohto prísľubu, poskytne poistenému rozšírené poistné krytie nad rámec ustanovení
poistných podmienok a zmluvných dojednaní COVID (ďalej len „ZD“) platných pre poistnú zmluvu, a to v nasledovnom
rozsahu:
V prípade, ak je v poistnej zmluve dohodnuté Poistenie liečebných nákladov, poisťovateľ poskytne krytie
nasledovne:

Rozsah poistného plnenia z poistenia liečebných nákladov poisťovateľ poskytne aj na ochorenie COVID-19,
a to v rozsahu krytia a v rámci limitu plnenia liečebných nákladov dohodnutých v poistnej zmluve,

Poisťovateľ poskytne náklady v prípade nariadenej karantény z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID19 u poisteného alebo z dôvodu ochorenia poisteného na COVID-19 v mieste pobytu v zahraničí:

dodatočné náklady na ubytovanie poisteného, a to aj v prípade ak poistenému skončilo ubytovanie
v pôvodnom ubytovacom zariadení, alebo v ňom nie je možné z dôvodu nariadenej karantény
pokračovať max. do výšky 50 €/noc po dobu max. 14 dní,

dodatočné náklady na náhradnú spätnú dopravu na Slovensko, prípadne do susediaceho štátu,
kde sa cesta začala, organizovanú poisťovateľom v prípade, že poistený nebude môcť využiť
pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne max. do výšky 1 000 €.
V prípade, ak je v poistnej zmluve dohodnuté Poistenie stornopoplatkov alebo Poistenie storna a prerušenia
cesty, poisťovateľ poskytne krytie nasledovne:

preplatí preukázané náklady na storno v súvislosti so zrušením cesty z dôvodu ochorenia na COVID19,uvedené platí len v prípade ak bolo ochorenie potvrdené a poisťovateľovi doložené pozitívnym výsledkom
PCR testu s dátumom nie starším ako 14 dní pred plánovaným nastúpením cesty,

preplatí preukázané náklady na storno v súvislosti so zrušením cesty z dôvodu nesplnenia podmienok
zdravotného stavu v súvislosti so zabránením šírenia COVID-19 pri vycestovaní, určených prepravcom v
okamihu začiatku cesty (napr. zistenie zvýšenej telesnej teploty pri kontrole pred nástupom do hromadného
prostriedku) poisteným alebo spolupoistenou osobou uvedenou v poistnej zmluve.
Poistné krytie podľa toho prísľubu sa vzťahuje aj na poistné udalosti , ktoré nastanú aj na území niektorej z krajín,
pre ktorú je v čase nástupu na cestu vyhlásený 3. stupeň varovania Ministerstva zahraničných vecí SR (odporúčanie
– necestovať) z dôvodu prebiehajúceho ochorenia COVID – 19.

Článok II.
Ostatné ustanovenia príslušných všeobecných poistných podmienok cestovného poistenia, prípadne osobitných
poistných podmienok cestovného poistenia a ZD, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, zostávajú
zachované aj naďalej.
Verejný prísľub upravuje pôvodné poistné podmienky a ZD v prospech poisteného.
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V prípade vzniku poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rozsahu a vo výške podľa tohto verejného
prísľubu, ak je tento rozsah a výška plnenia pre poisteného priaznivejší ako rozsah a výška plnenia dojednaná
v poistných podmienkach a v ZD platných pre danú poistnú zmluvu. Limity poistného plnenia podľa tohto Verejného
prísľubu sa nesčítavajú s limitmi plnenia podľa ZD platných pre poistnú zmluvu.
Poistného plnenia sa z tohto verejného prísľubu môžu domáhať len všetky tie osoby, ktorým je poskytované
poistenie zahrňujúce ustanovenia uvedené v tomto prísľube, tzn. že majú v poistnej zmluve dohodnuté Poistenie
liečebných nákladov alebo Poistenie stornopoplatkov alebo Poistenie storna a prerušenia cesty a zároveň
sú splnené ostatné požiadavky na výplatu poistného plnenia v zmysle príslušných poistných podmienok
a zmluvných dojednaní.
Tento verejný prísľub nemá vplyv na individuálne dojednané výluky, obmedzenia a úpravy poistnej zmluvy, ktoré
zostávajú zachované aj naďalej.
Tento verejný prísľub nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vyhlásenia poisťovateľom, t. j. dňom 05.11.2021 a
bude zverejnený na internetových stránkach poisťovateľa www.generali.sk, www.europska.sk, www.genertel.sk.
Generali Poisťovňa, a. s. 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 03.11.2021

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

Ing. Andrea Leskovská
člen predstavenstva
Generali Poisťovňa, a. s.
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