Veřejný příslib o změně rozsahu pojištění
Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 452 72
956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. B 1464 (dále jen
„pojišťovna“) činí tímto ve smyslu ustanovení § 2884 až 2886 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
Veřejný příslib o změně rozsahu Pojištění léčebných výloh, které bylo sjednáno Rámcovou
pojistnou smlouvou, cestovní pojištění ProFirma
Rozšíření vymezení pojistné události v souvislosti s výskytem onemocnění CoVid-19
Pro každou platnou a účinnou Rámcovou pojistnou smlouvu, cestovní pojištění ProFirma:
-

která se řídí pojistnými podmínkami VPPCP 07-02, VPPCP 11-02, VPPCP 12-02, VPPCR-O01/2014-02, VPPCR-O-01/2015-02 nebo VPP-CR-2020 a
která byla uzavřena do 12. 3. 2020 a
kterou pojistník sjednal pro pracovní cesty z důvodu ochrany života, zdraví, či majetku
pojištěných osob pracujících v mezinárodní dopravě, pro které neplatí zákaz vycestovat
z území České republiky nařízený usnesením vlády České republiky ze dne 13. března 2020
č. 203, a to: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel,
strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel,
posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše
uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na
místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito
přepravami,

mění pojišťovna rozsah Pojištění léčebných výloh tak, že
-

-

se pojištění vztahuje i na pojistné události vzniklé v důsledku nastoupení cesty poté, co
Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo Světovou zdravotnickou
organizací nebo obdobnou institucí bylo nedoporučeno cestovat do dané oblasti a
pojistnou událostí je i onemocnění koronavirem CoVid-19, a to za předpokladu, že byly
naplněny všechny další předpoklady pro vznik pojistné události dle příslušných
pojistných podmínek,

a to po dobu zveřejnění tohoto veřejného příslibu na internetových stránkách www.generaliceska.cz
Ostatní ujednání Rámcové pojistné smlouvy, pojištění ProFirma, vč. sjednané horní hranice pojistného
plnění zůstávají bez změny.

Tento veřejný příslib se činí s účinností od 13. 3. 2020.

V Praze dne 14. 4. 2020
Generali Česká pojišťovna a.s.

Roman Juráš/předseda představenstva

David Vosika/člen představenstva

