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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 storna účasti na závodě a úrazového pojištění.  

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 www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje. 
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.  

Chcete-li se na cokoliv zeptat, kontaktujte prosím naši klientskou linku na tel. +420 241 114 114, a to v pracovních dnech od 7 do 
19 hodin. 

Děkujeme za Vaši důvěru  
Generali Česká pojišťovna a.s. 
 

Dear Sir/Madam, 

on 21 December 2019, Česká pojišťovna will take over part of the insurance portfolio of Česká pojišťovna ZDRAVÍ, with its head 
office at Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic. At the same time, Česká pojišťovna will bear a new name 
and from 21 December 2019, the company will operate on the Czech market under the name Generali Česká pojišťovna.  

After taking over part of the insurance portfolio, clients of Česká pojišťovna ZDRAVÍ automatically become clients of Generali Česká 
pojišťovna which became their new insurer from 21 December 2019.  

This change of insurer also applies to your insurance covering the cancellation of race participation and accident.  

You do not need to respond to this information. Even if you have the logo or name of Česká pojišťovna ZDRAVÍ on some of your 
documents (contract, insurance terms and conditions, insurance application), your insurance will remain valid as agreed.  

Certainly you are wondering what this change means to you. 

What remains the same? What will change?  

 scope of your insurance 

 insurance conditions 

 fast and quality settlement of claims  

 method of payment for insurance 

 friendly approach to clients 

 insurer: Generali Česká pojišťovna  

 contact address: Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 
659 05 Brno, Czech Republic 

 better availability thanks to widest network of our branch offices  

 widest product portfolio 

The transfer of the insurance portfolio also leads to a change in the person of the administrator of your personal data, who becomes 
Generali Česká pojišťovna. All information regarding the processing of personal data can be found at www.generaliceska.cz in the 
section Personal data. You can also contact the Data Protection Officer at dpo@generaliceska.cz. 

From 21 December 2019, you can solve claims from unsolved loss events reported to Česká pojišťovna ZDRAVÍ or any claims arising 
from your previous insurance agreed with Česká pojišťovna ZDRAVÍ comfortably at all points of sale and branches of Generali Česká 
pojišťovna, electronically on the website of Generali Česká pojišťovna or by correspondence at: Generali Ceska pojistovna a.s., 
P.O. BOX 305, 659 05 Brno, Czech Republic.  

If you have any questions, please contact our client line at +420 241 114 114 on weekdays from 7 am to 7 pm.  

Thank you for your trust.  
Generali Česká pojišťovna 


