
 

 
 
 

INFORMACE PRO NAŠE KLIENTY V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Generali Česká pojišťovna

Vážení klienti,
chceme vás ubezpečit, že vámi sjednané životní pojištění kryje vybraná rizika spojená s onemocněním COVID-19.
Pokud se vy nebo někdo z vaší rodiny ocitne v podezření nákazy, nebo přímo onemocní COVID-19,
vyplatíme pojistné plnění na základě podmínek sjednaných ve vaší pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Na výplatu pojistného plnění nemá vliv ani očkování proti COVID-19.

HOSPITALIZACE

Vyplácíme pojistné plnění na základě obvyklých podmínek. Pokud bude v případě potvrzeného
onemocnění COVID-19 pacient (tj. pojištěný) hospitalizován v jakémkoli lůžkovém zdravotnickém
zařízení, hradíme pojistné plnění od prvního dne této hospitalizace neomezeně.

SMRT

Samozřejmě vyplácíme sjednanou částku i v nejhorších možných
případech, kdy onemocnění COVID-19 způsobí úmrtí našeho klienta.

Po uplynutí příslušné karenční doby (sjednané v pojistné smlouvě) vyplácíme pojistné plnění
z pojištění pracovní neschopnosti a pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti.
Naši klienti se nemusí obávat ani nařízené karantény, na kterou pohlížíme stejně jako
na samotné onemocnění COVID-19.

Co považujeme za nařízenou karanténu?
• Karanténa byla nařízena ošetřujícím lékařem nebo příslušnou hygienickou stanicí.
• Trvání karantény dokládá pojištěný na samostatném formuláři.
• Nejedná se tedy o situace, kdy pojištěný zůstává doma například „pouze“ z nařízení zaměstnavatele
   nebo z vlastního rozhodnutí.

• Pro jednotlivá pojištění je ve smlouvě sjednána karenční doba, po kterou pojišťovna
   nevyplácí pojistné plnění. Novou epidemií COVID-19 nebyly tyto karenční doby nijak
   ovlivněny, tj. pokud karenční doba uplynula, vyplácíme klientovi pojistné plnění.

• Pojistné plnění za pracovní neschopnost při nařízené karanténě nebude vypláceno
   v případě, že k nařízení karantény došlo na základě pobytu klienta v zemi nebo v regionu,
   kam MZV nedoporučilo cestovat a toto doporučení bylo vydáno před danou zahraniční
   cestou. Aktuální seznam těchto zemí je umístěn na webových stránkách Ministerstva
   zahraničních věcí ČR v sekci Cestujeme – Aktuální doporučení a varování.

INVALIDITA

V případě, že onemocnění COVID-19 způsobí pojištěnému státem přiznanou invaliditu, 
vyplácíme pojistné plnění za všechny sjednané stupně invalidity.

Při epidemii může nastat situace, kdy rodič musí zůstat doma a pečovat o své nemocné dítě.
V takové situaci samozřejmě hrozí ztráta příjmu. V případě, že má rodič sjednáno pojištění

ošetřování dítěte, pak vyplácíme pojistné plnění nejdříve od 10. dne ošetřování dítěte rodičem.
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