
Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 

 

Generali Česká pojišťovna a.s. vydala dne 10. 11. 2021 Veřejný příslib o změně rozsahu 

pojištění. Veřejný příslib se činí s účinností od 15. 11. 2021 a je platný po dobu jeho 

zveřejnění na internetových stránkách www.generaliceska.cz. 

Rozšíření pojistného krytí z cestovního pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19 se 

vztahuje na každou pojistnou smlouvu platnou a účinnou v době platnosti tohoto 

veřejného příslibu. Dnem ukončení zveřejnění příslibu (ukončení jeho platnosti) rozšíření 

pojistného krytí zaniká a to bez ohledu na termín počátku a konce pojištění.    

Z produktového oddělení bylo potvrzeno, že s ohledem na datum nástupu cesty mohou 

nastat případy, kdy se již na danou pojistnou smlouvu nemusí rozšíření pojistného krytí 

vztahovat, případně může být v průběhu trvání pojištění (cesty) ukončeno. 

Z uvedených důvodů důrazně doporučujeme klientům, aby si před nástupem cesty a 

případně cyklicky i během ní ověřili, zda je příslib stále zveřejněn. 

Přímý odkaz na zveřejněný příslib je zde: 

https://www.generaliceska.cz/documents/105202/187227/Ve%C5%99ejn%C3%BD+p%C5%9

9%C3%ADslib+o+zm%C4%9Bn%C4%9B+rozsahu+poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_COVID_t

mav%C4%9B+%C4%8Derven%C3%A9+zem%C4%9B/0f96a31d-6a59-4768-9494-

8b08d8d4250b 

Pokud není odkaz funkční, zveřejnění bylo pravděpodobně ukončeno a platnost veřejného 

příslibu zanikla. 

Plné znění veřejného příslibu najdete na následující stránce. 
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         Veřejný p říslib o zm ěně rozsahu pojišt ění 

 

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, člen Skupiny 

Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále jen 
„pojišťovna“) činí tímto ve smyslu ustanovení § 2884 až 2886 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění pro celou dobu jeho zveřejnění na svých internetových stránkách tento 

 
VEŘEJNÝ PŘÍSLIB O ROZŠÍŘENÍ POJISTNÉHO KRYTÍ Z CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ 

V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 
  

Pro každou pojistnou smlouvu cestovního pojištění platnou a účinnou v době platnosti tohoto veřejného 
příslibu platí, že po dobu zveřejnění tohoto veřejného příslibu: 

- pojišťovna mění rozsah Pojišt ění léčebných výloh  a Pojišt ění pobytu v nemocnici  tak, že 
se pojištění vztahuje i na pojistné události vzniklé v zahraničí v důsledku onemocnění       
COVID-19; 

- pojišťovna mění dále rozsah Pojišt ění p řerušení nastoupené cesty  nebo Pojišt ění přerušení 
cesty - rozší řené tak, že se pojištění vztahuje i na pojistné události, které nastanou v zahraničí 
z důvodu nařízeného preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19 nebo nařízené 
preventivní karantény v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19 k tomu příslušným 
úřadem mimo území České republiky;  

a to za předpokladu, že byly naplněny všechny další předpoklady pro vznik pojistné události dle 
příslušných pojistných podmínek, popř. smluvního ujednání nebo zvláštního ujednání. 

V případě pojistné události z výše uvedených pojišt ění v důsledku onemocnění COVID-19, ke které 
dojde v době platnosti tohoto veřejného příslibu, nerozlišujeme míru rizika nákazy onemocn ěním 
COVID-19 v dané zemi dle Rozcestníku Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Pojistné 
pln ění nad rámec sjednaného rozsahu pojištění poskytneme i v p řípadě pojistné události, ke které 
dojde v zemi s velmi vysokým rizikem nákazy  onemocn ěním COVID-19.   

Ostatní ujednání pojistné smlouvy, pojistných podmínek, popř. smluvního ujednání nebo zvláštního 
ujednání vč. sjednané horní hranice pojistného plnění nejsou tímto veřejným příslibem dotčeny a 
zůstávají beze změny. 

Tento veřejný příslib se činí s účinností od 15. 11. 2021 a je platný po dobu jeho zveřejnění na 
internetových stránkách www.generaliceska.cz 

 

V Praze dne 10. 11. 2021 

Generali Česká pojišťovna a.s. 

     

                             

 

 

Roman Juráš, předseda představenstva   David Vosika, člen představenstva                                                


