Generali Pojišťovna a.s. činí tímto v souladu s ustanoveními §§ 2884-2886 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, pro celou dobu jeho zveřejnění na svých internetových stránkách, tento

Veřejný příslib
v případě pojistné události, k níž dojde od 1. 4. 2015, poskytnout pojistné plnění ve vyšší výši dle níže
uvedených podmínek (způsobů výpočtu).
I.
U smluv životního pojištění s datem počátku po 1. 1. 2014 včetně, u kterých je sjednáno některé z těchto
doplňkových pojištění:
– doplňkové pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 0,001 % stupně invalidity,
– doplňkové pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 10 % stupně invalidity,
– doplňkové pojištění trvalých následků úrazu následkem autonehody s progresivním plněním od 10 % stupně
invalidity,
stanoví pojistitel v případě pojistné události, která nastane po 1. 4. 2015 včetně, progresivní pojistné plnění následovně:
Stupeň invalidity (SI v %)

Výpočet pojistného plnění

0,001 – 25,00

Pojistné plnění (PP) odpovídá pojistné částce (PČ) vynásobené stupněm invalidity.
Vzorec: PP = PČ x SI

25,01 – 80,00

Pojistné plnění odpovídá součtu 25 % pojistné částky a pětinásobku pojistné částky vynásobené stupněm invalidity
poníženým o 25 %.
Vzorec: PP = PČ x [25% + 5 x (SI – 25 %)]

80,01 – 100, 00

Pojistné plnění odpovídá součtu 300 % pojistné částky a dvacetipětinásobku pojistné částky vynásobené stupněm
invalidity poníženým o 80 %).
Vzorec: PP = PČ x [300 % + 25 x (SI – 80 %)]

II.
U všech smluv životního pojištění, u kterých je sjednáno doplňkové pojištění při pobytu v nemocnici, se pojistné plnění
v případě pojistné události, která nastane po 1. 4. 2015 včetně, stanoví progresivním způsobem, a to následovně:
Doba pobytu v nemocnici

Výpočet pojistného plnění

0 – 30 dnů

Pojistné plnění (PP) odpovídá pojistné částce (PČ) vynásobené počtem dnů pobytu v nemocnici.
Vzorec: PP = PČ x počet dní

31 – 90 dnů

Pojistné plnění odpovídá součtu pojistné částky vynásobené 30 dny a dvojnásobku pojistné částky vynásobené
počtem dnů pobytu v nemocnici poníženým o 30 dní.
Vzorec: PP = PČ x [30 + 2x (počet dní – 30)]

91 – 365 dnů

Pojistné plnění odpovídá součtu pojistné částky vynásobené 150 dny a trojnásobku pojistné částky vynásobené
počtem dnů pobytu v nemocnici poníženým o 90 dní.
Vzorec: PP = PČ x [150 dní + 3x (počet dní – 90)]

III.
Tyto úpravy budou platit po celou dobu trvání pojištění, budou tedy platné i po stažení veřejného příslibu z webových stránek
pojistitele.
V Praze dne 31. 3. 2015.
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Generali Pojišťovna a.s.

Ing. Štefan Tillinger
generální ředitel, předseda představenstva
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Ing. Pavel Mencl, MBA
ředitel obchodní služby
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