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Verejný prísľub  
 

 

Verejný prísľub spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa,  so sídlom 

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: 

SK2021000487, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, patriaca 

do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS, podľa ustanovení § 

850 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj „verejný prísľub“ alebo „prísľub“). 

 
Článok I. 

 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, patriaca do skupiny Generali, ktorá je uvedená 
v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS (ďalej aj „poisťovateľ“),  
 
sa týmto verejným prísľubom zaväzuje poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti z uzavretej 

poistnej zmluvy Krátkodobého cestovného poistenia ECP, Ročného cestovného poistenia ECP, CORPORATE 

TRAVEL INSURANCE ECP, Cestovného poistenia Študent/Aupair, Poistenia asistencie k vozidlu, Poistenia 

opustenej domácnosti, Cestovného poistenia Pelikán na 1 klik a Cestovného poistenia ku platobným kartám vydaným 

Fio bankou, a.s., ktorá nastane na území niektorej z krajín, pre ktorú je v čase nástupu na cestu vyhlásený 3.stupeň 

varovania Ministerstva zahraničných vecí SR (odporúčanie – necestovať) z dôvodu prebiehajúceho ochorenia COVID 

– 19, za splnenia nasledujúcich podmienok. 

1. Poistnou udalosťou pre účely tohto verejného prísľubu sa rozumie poistná udalosť vymedzená v príslušných 
všeobecných poistných podmienkach cestovného poistenia, ktorá nenastala v priamej príčinnej súvislosti s 
ochorením COVID – 19 (MKCH10) kód U07.1. 
 

2. Poistná udalosť nastala počas cesty. 
 

3. Doba trvania poistenia sa predlžuje o nevyhnutnú dobu trvania úradne nariadenej karantény poisteného v mieste 
konania cesty. 

 
Článok II. 

 
Verejný prísľub upravuje pôvodné poistné podmienky v prospech poisteného. 
 
Ostatné ustanovenia príslušných všeobecných poistných podmienok cestovného poistenia, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy, zostávajú zachované aj naďalej. 
 
Poistného plnenia sa z tohto verejného prísľubu môžu domáhať len tie osoby, ktorým je poskytované poistenie 
zahrňujúce ustanovenia uvedené v tomto prísľube. 
 
Tento verejný prísľub nemá vplyv na individuálne dojednané výluky, obmedzenia a úpravy poistnej zmluvy, ktoré 
zostávajú zachované aj naďalej. 
 
Tento verejný prísľub nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vyhlásenia poisťovateľom, t. j. dňom 23.06.2020 a 
bude zverejnený na internetovej stránke poisťovateľa www.europska.sk. 
 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa má právo tento verejný prísľub kedykoľvek 
ukončiť, resp. odvolať, pričom nárok na poistné plnenie za podmienok uvedených v tomto prísľube po dobu platnosti 
tohto prísľubu ostáva zachovaný. 

http://www.europska.sk/
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V Bratislave, dňa 23.06.2020 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Milan Ondráš 
riaditeľ odštepného závodu 
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa 


