Vážená klientka, vážený klient,
dovoľte, aby sme Vás informovali, že odo dňa 19. 12. 2021 spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s.,
a spoločnosť Generali Česká pojišťovna a.s. spájajú svoje sily. Týmto dňom dôjde k organizačnému
prepojeniu aktivít oboch spoločností. Klientom spoločnosti Generali na Slovensku budeme naďalej
poskytovať všetky služby v rovnakom rozsahu a kvalite ako doposiaľ, a to prostredníctvom pobočky
spoločnosti Generali Česká pojišťovna a.s. s názvom Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne
z iného členského štátu*.
Vaše poistné podmienky a poistné krytie sa nemenia a zostávajú zachované v rovnakom rozsahu,
v akom boli dojednané.
Táto zmena nebude mať žiadny vplyv na existujúce zmluvy, produkty a služby. Naopak, veríme, že
vďaka spojeniu s jednou z najväčších poisťovní zo Skupiny Generali v regióne strednej a východnej
Európy budeme aj v budúcnosti stále zlepšovať servis a ponuku pre svojich klientov na Slovensku.
Všetky naše kontakty a sieť pobočiek ostávajú nezmenené. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete
kontaktovať jedným z nasledujúcich spôsobov:
– osobne u našich obchodníkov v pobočke (https://www.generali.sk/kontakt/pobočky),
– telefonicky na 02/38 19 12 21 v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00,
– e-mailom na adrese: generali.sk@generali.com,
– listom na adrese: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
Radi by sme Vás zároveň informovali, že spoločnosť Generali Česká pojišťovna a.s. (vrátane pobočky
na Slovensku) je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje v zmysle Zákona o poisťovníctve. Podrobné
informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.generali.sk.

Veríme, že budete s našimi službami naďalej spokojná/spokojný.
S pozdravom
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* Dňa 11. 11. 2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým udelila predchádzajúci súhlas podľa § 77
ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov s predajom podniku a prevodom poistného
a zaistného kmeňa spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 709 332, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1325/B (ďalej aj „GSK“) na spoločnosť
Generali Česká pojišťovna a.s, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikačné číslo: 45272956,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 1464 (ďalej aj „GČP“). Národná banka Slovenska určila
v rozhodnutí dátum 11. 5. 2022 ako dátum, dokedy sa musí prevod poistného kmeňa skončiť. Dňa 19. 12. 2021 nadobudne účinnosť
zmluva o predaji podniku a zmluva o prevode poistného a zaistného kmeňa medzi spoločnosťami GSK a GČP a k uvedenému dátumu bude
prevod poistného a zaistného kmeňa ukončený. Dňom 19. 12. 2021 spoločnosť GČP v celom rozsahu prevezme poistný a zaistný kmeň
a súvisiace poisťovacie činnosti spoločnosti GSK vykonávané na území Slovenskej republiky.

