QBE Insurance (Europe) Limited so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn, Veľká Británia, zapísaná
v registri spoločností Anglicka a Walesu pod č. 1761561
konajúca prostredníctvom
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice, IČO: 36 855
472, DIČ: 2022503131, IČ DPH: SK2022503131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č.: 410/V
Tel.: 055 6826 222, Fax: 055 6826 301, E-mail: info@sk.qbe.com

Poistná zmluva číslo: 33333333333333333

Poistník
Ulica, číslo
PSČ, mesto

Košice, 14.4.2016

Vážený klient,
Obraciame sa na Vás v súvislosti s vyššie uvedeným poistením, ktoré máte uzatvorené v našej spoločnosti,
poisťovni QBE Insurance (Europe) Limited konajúcej prostredníctvom QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka
poisťovne z iného členského štátu (ďalej len „QBE“).
V prvom rade si dovoľujeme poďakovať Vám za dôveru a za to, že využívate naše služby, ktoré sa Vám snažíme
v rámci slovenského tímu zamestnancov QBE poskytovať na čo najvyššej úrovni.
Týmto listom by sme Vás chceli informovať, že naša spoločnosť bude v nadchádzajúcom období prechádzať
vlastníckymi zmenami. Ich dôvodom je zmena stratégie QBE v podnikaní na európskych trhoch.
V dôsledku tejto stratégie sa QBE rozhodlo previesť svoje organizačné zložky, pobočky v strednej Európe, ich
poistné kmene a poisťovaciu činnosť na spoločnosť Colonnade Insurance S.A., Rue Eugène Ruppert 20,
Luxemburg (ďalej len „Colonnade“). Poisťovňa Colonnade je dcérskou spoločnosťou významnej poisťovacej
a zaisťovacej spoločnosti Fairfax Financial Holdings Limited v Kanade, ktorá je evidovaná na burze cenných
papierov v Toronte a ktorá vstúpila na európske trhy prostredníctvom poisťovne Colonnade.
Keďže poisťovníctvo v rámci Európskej únie je prísne regulované, odsúhlasenie prevodu poistného kmeňa z QBE
do Colonnade orgánom dohľadu nad poisťovníctvom vo Veľkej Británii (Prudental Regulation Authority)
predstavuje dlhší proces a predpokladá sa v rozmedzí mesiacov september až december 2016. Na základe tohto
súhlasu a po splnení všetkých ostatných legislatívnych podmienok budú všetky poistné zmluvy poisťovne QBE
prevedené do poisťovne Colonnade.
Ubezpečujeme Vás, že uvedená zmena nijakým spôsobom neovplyvní podmienky Vašej poistnej zmluvy, ani
sa od Vás v súvislosti s ňou nevyžadujú žiadne úkony.
Všetky práva a povinnosti, ktoré z Vašej poistnej zmluvy vyplývajú, prejdú ku dňu prevodu poistného kmeňa
automaticky na poisťovňu Colonnade, ktorá (rovnako ako QBE) pôsobí na Slovensku prostredníctvom pobočky Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Štúrova 27, 042 80, Košice a ktorá Vám
bude naďalej zabezpečovať služby na rovnakých kontaktných miestach a prostredníctvom rovnakého tímu
zamestnancov.
Vážený klient, v súvislosti s hore uvedeným si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 1.5.2016 na základe Zmluvy
o zverení výkonu činností medzi spoločnosťami QBE a Colonnade budú všetky služby súvisiace s Vašou poistnou
zmluvou zabezpečované cez spoločnosť Colonnade, konkrétne cez Colonnade Insurance S.A, pobočka poisťovne
z iného členského štátu. Jedná sa o správu poistnej zmluvy, likvidáciu prípadných poistných udalostí, ako i všetky
ostatné činnosti a služby súvisiace s plnením povinností poisťovne QBE.
V zmysle § 8 ods. 6 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že za účelom výkonu vyššie
uvedených služieb a činností bola Colonnade Insurance S.A. konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A,
pobočka poisťovne z iného členského štátu počnúc dňom 1.5.2016 poverená spracovaním Vašich osobných údajov.
Na všetky prípadné otázky sme pripravení Vám odpovedať na hore uvedených kontaktoch, príp. na adrese:
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice, telefonicky na čísle
055 6826 222 alebo e-mailom na info@colonnade.sk.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,
Ing. Peter Císar
vedúci pobočky

