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Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka  
B 1464, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

Veřejný příslib o změně rozsahu pojištění 

Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 452 72 956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1464  
(dále také jen „pojišťovna“), činí tímto v souladu s ustanoveními § 2884 až 2886 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění tento

Veřejný příslib o změně rozsahu pojištění pro případ nemoci a finančních ztrát sjednaných  
s Generali Českou pojišťovnou a.s.

Rozšíření vymezení pojistné události v souvislosti s výskytem onemocnění CoVid-19

Pro každou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, obsahující pojištění pro případ pracovní  
neschopnosti, pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti a/nebo pojištění ošetřo-
vání dítěte s karenční dobou uvedenou v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách daného 
pojistného produktu sjednaného nejpozději do ukončení platnosti tohoto veřejného příslibu,  
 
mění pojišťovna rozsah pojištění tak, že pracovní neschopností se rozumí také dokladem  
doložená dočasná karanténa nařízená ošetřujícím lékařem, příp. hygienickou stanicí  
nebo přímo dočasná pracovní neschopnost pojištěného, při níž pojištěný v souvislosti  
s onemocněním CoVid-19 nevykonává své povolání a dochází tedy ke snížení nebo ztrátě 
jeho příjmu, 

a to po dobu zveřejnění tohoto veřejného příslibu na internetových stránkách www.generaliceska.cz

Pojišťovna poskytne pojistné plnění oprávněné osobě při současném splnění následujících podmínek:
•	 pojištěnému	bude	na	základě	rozhodnutí	ošetřujícího	 lékaře	nebo	příslušné	hygienické	stanice	

nařízena karanténa v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění CoVid-19, 
•	 došlo	k	uplynutí	příslušné	čekací	a/nebo	karenční	doby	sjednané	v	pojistné	smlouvě	
•	 nařízenou	karanténu	s	označením	sledované	diagnózy	(onemocnění	CoVid-19)	pojištěný	doloží	

pojišťovně na samostatném formuláři a 
•	 pojištěnému	nebyla	nařízena	karanténa	v	souvislosti	s	pobytem	v	období	a	v	zemích,	resp.	regi-

onech, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, na svých internetových strán-
kách www.mzv.cz, nedoporučuje občanům České republiky cestovat a toto doporučení bylo 
vydáno před danou zahraniční cestou, a k takové cestě nedojde ani po dobu účinnosti tohoto 
veřejného příslibu.

Tento veřejný příslib se činí s účinností od 10. března 2020. 

V Praze dne 10. března 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.

...................................................................
David Vosika 

Funkce: Pojistně-technický ředitel

...................................................................
Roman Juráš

   Funkce: Generální ředitel


