Vážená paní, Vážený pane,
koncem roku 2019 došlo ke spojení aktivit České pojišťovny a.s. a Generali Pojišťovny a.s. Tímto
krokem jsme se stali nejdostupnější pojišťovnou s nejširší nabídkou služeb na českém trhu.
Zároveň došlo k přejmenování České pojišťovny na Generali Česká pojišťovna a.s. Naše oficiální
sídlo zůstává na adrese Spálená 75/16, Praha 1, 110 00, IČO: 452 72 956.
Vaším pojistitelem je tak po přejmenování České pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s.

Jaký má tento krok na Vás dopad?
Rádi bychom vás ujistili, že žádný. Pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byly
u České pojišťovny a.s. sjednány, a to včetně pojistných podmínek a rozsahu pojistné
ochrany.
V určité části smluvní dokumentace se z historických důvodů můžete stále setkat
s původním názvem pojistitele či neaktuálním logem. Na Vaši pojistnou ochranu tento
fakt nemá žádný vliv. I v případě, že máte na některých dokumentech (smlouva, pojistné
podmínky, či přihláška do pojištění) uvedeno logo České pojišťovny a.s. a jako pojistitel je
v této dokumentaci uvedena právě Česká pojišťovna a.s., pojistné smlouvy, v rámci nichž
jste pojištěni, pokračují beze změny a jsou stále platné.

Jak se s námi můžete spojit?
adresa pro doručování: Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno
internetové stránky: www.generaliceska.cz
infolinka: 241 114 114
kontakt pro stížnosti: stiznosti@generaliceska.cz
konatkt na DPO: dpo@generaliceska.cz

Chcete-li se na cokoliv zeptat, kontaktujte prosím svého pojišťovacího poradce. Volat můžete
i na naši klientskou linku 241 114 114, a to v pracovních dnech od 7 do 19 hodin.

Děkujeme za Vaši důvěru
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