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Vážená paní, vážený pane, 

 

dne 21. 12. 2019 dochází k převzetí části pojistného kmene společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ 

a.s. společností Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1. 

Zároveň dochází k přejmenování České pojišťovny a.s. Ta bude od 21. 12. 2019 na českém trhu 

působit pod názvem Generali Česká pojišťovna a.s. 

Po převzetí části pojistného kmene se klienti společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. automaticky 

stávají klienty společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. Ta se tak od 21. 12. 2019 stává jejich novým 

pojistitelem.  

Tato změna pojistitele se týká i Vašeho pojištění zneužití karty. 

Na tuto informaci nemusíte reagovat. I v případě, že máte na některých svých dokumentech (smlouva, 

pojistné podmínky, přihláška do pojištění) uvedeno logo nebo název České pojišťovny ZDRAVÍ a.s., 

Vaše pojištění zůstanou v platnosti tak, jak byla sjednána.  

 

Jistě Vás zajímá, co pro Vás tato změna znamená. 

 

  Co zůstává stejné?  Co se změní? 
 

 rozsah Vašeho pojištění 

 pojistné podmínky  

 rychlá a kvalitní likvidace  

 způsob úhrady za pojištění  

 přátelský přístup ke klientům  
 

 pojistitel: Generali Česká pojišťovna a.s.  

 kontaktní adresa: Generali Česká pojišťovna a.s., 
P. O. BOX 305, 659 05 Brno  

 budeme dostupnější díky širší síti našich vlastních 
poboček  

 rozšíříme produktovou nabídku 

Převodem pojistného kmene dochází také ke změně v osobě správce Vašich osobních údajů, kterým 

se stává Generali Česká pojišťovna a.s. Všechny informace týkající se zpracování osobních údajů 

naleznete na internetových stránkách www.creditas.cz. Kontaktovat můžete také pověřence pro 

ochranu osobních údajů na dpo@generaliceska.cz. 

Nároky z dosud nevyřešených škodních událostí nahlášených společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ 

a.s. nebo případné nároky vyplývající z Vašich dřívějších pojištění sjednaných původně u České 

pojišťovny ZDRAVÍ a.s. můžete od 21. 12. 2019 řešit pohodlně na všech obchodních místech a 

pobočkách společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., elektronicky na webových stránkách 

společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. nebo korespondenčně na adrese: Generali Česká 

pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno. Před 21. 12. 2019 zůstávají v platnosti stávající 

kontaktní údaje společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.  

Chcete-li se na cokoliv zeptat, kontaktujte prosím naši klientskou linku na tel. 241 114 114, a to 

v pracovních dnech od 7 do 19 hodin. 

 

Děkujeme za Vaši důvěru.  

 

Generali Česká pojišťovna a.s. 


