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Zlúčením Českej poisťovne – Slovensko a poisťovne Generali vznikla

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel od Generali Poisťovne, a.

Poisťovňa Generali, ktorá dnes patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní

s. poskytuje viacero klientských zliav a výhod. Zľavu napríklad môžu

na slovenskom trhu. Je súčasťou poisťovacej skupiny Generali PPF

získať vodiči jazdiaci len na území Slovenska a Českej Republiky,

Holding a využíva výhody plynúce zo silného medzinárodného zázemia.

novinkou je tiež napríklad zľava pre vodičov jazdiacich na území

1. januára 2014 prišlo v záujme novej stratégie a procesu zjednotenia

Slovenskej Republiky, Maďarska alebo Poľska. V závislosti od zvoleného

celosvetovej vizuálnej identity v rámci celej skupiny Generali k zmene

poistného krytia v rámci PZP Generali je možné získať asistenčné služby

doterajšieho obchodného mena - Generali Slovensko poisťovňa, a.s. –

zdarma, a to buď variant Štandard alebo Plus.

na nové - Generali Poisťovňa, a. s..
Generali Poisťovňa, a. s. poskytuje životné, úrazové, nemocenské
poistenie, ako aj poistenie domu, bytu či domácnosti. Cez poisťovňu
Generali je ďalej možné uzavrieť poistenie pre podnikateľov,
poľnohospodárske poistenie či dokonca i poistenie psa. Neodmysliteľnou
súčasťou ponuky poistných produktov je aj poistenie motorového vozidla,
kam patrí aj povinné zmluvné poistenie.

Kontaktné informácie
Zákaznícky servis: ............................................................. 0850 111 117
................................................................................... (+421) 2 585 766 66

Číslo účtu pre úhradu:
povinného zmluvného poistenia uzatvoreného klasicky
alebo online
a postenia domu, bytu a domácnosti

Fax: ............................................................................ (+421) 2 585 761 00
Hlásenie škôd: ..................................................................... 0850 111 117
(+421) 2 585 766 66
Asistenčná služba:.............................................................. 0800 121 122
................................................................................... (+421) 2 585 722 66
Web stránka: .................................................................... www.generali.sk
E - mail: ............................................................ generali.sk@generali.com

Banka:....................................................... Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: .................................................................. 0048134112 / 0200
IBAN kód: ............................................ SK35 0200 0000 0000 4813 4112
SWIFT kód: ............................................................................. SUBASKBX

