Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 61859869,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 2866, (dále jen „pojistitel“) činí tímto
v souladu s ustanoveními §§ 2884 až 2886 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento

Veřejný příslib č. NOP 01/2017
Tímto veřejným příslibem se pojistitel zavazuje, že při splnění všech dále stanovených podmínek u pojistných smluv pojištění domácnosti, rodinných domů a bytových jednotek, rekreačních objektů a pojistných
smluv Vario sjednaných u pojistitele (dále jen „pojistné smlouvy“)
poskytne pojištění asistenčních služeb pro řešení stavu nouze a v případě sjednaného pojištění
rozšířených asistenčních služeb i asistenční služby pro pojištění následných škod v následujícím rozsahu.
V případě pojistných smluv uzavřených do 31. 12. 2013 a v případě pojištění asistenčních služeb sjednaných podle DPP AD 2014/01, DPP AB 2014/01 a DPP AV 2014/01 k pojistným smlouvám uzavřeným
od 1. 1. 2014 poskytne pojistitel pojištění asistenčních služeb v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 – „Domácí
asistence“ pro pojištění domácností, v příloze č. 2 – „Domovní asistence“ pro pojištění rodinných domů a bytových jednotek včetně produktu Vario a v příloze č. 3 – „Domovní asistence“ pro pojištění rekreačních objektů.
V případě pojištění rozšířených asistenčních služeb sjednaných k pojistným smlouvám uzavřeným
od 1. 1. 2014 podle DPP RAD 2014/01 a DPP RAB 2014/01 poskytne pojistitel pojištění asistenčních služeb v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 – „Rozšířené Domácí asistence“ pro pojištění domácností a v příloze
č. 5 – „Rozšířené Domovní asistence“ pro pojištění rodinných domů a bytových jednotek.
Tento veřejný příslib se činí s účinností od 25. 3. 2017. Veřejný příslib se nevztahuje na asistenční události,
ke kterým došlo před 25. 3. 2017, a dále na pojistné smlouvy uzavřené po tomto datu a na pojistné smlouvy
produktu Zahradní architektura.
Přílohy:

Příloha č. 1 – Domácí asistence
Příloha č. 2 – Domovní asistence
Příloha č. 3 – Domovní asistence pro pojištění rekreačních objektů
Příloha č. 4 – Rozšířené Domácí asistence
Příloha č. 5 – Rozšířené Domovní asistence

V Praze dne 3. 3. 2017
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Generali Pojišťovna a.s.

Ing. Pavel Mencl, MBA
předseda představenstva

AODIFLGPDPFPHK
AGDIANLLAGKHCK
AELKPJMBGNHNOK
DDLLLLLLDLDDLL

Ing. Mgr. Karel Bláha
člen představenstva
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