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Váš nový partner: HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe rozhodnutia Obchodného súdu Viedeň  
zo dňa 10.06.2009 vo veci obchodného registra č. FN91142h bol povolený zápis cezhraničného 
zlúčenia zanikajúcej spoločnosti POISŤOVŇA HDI-GERLING Slovensko, a.s., Štúrova 11, 811 02 
Bratislava, IČO: 35 705 469 a nástupníckej spoločnosti HDI Versicherung AG, Edelsinnstraße 7-11, 1120 
Viedeň, Rakúska republika. Tento zápis cezhraničného zlúčenia do rakúskeho Obchodného registra 
má definitívne (konštitutívne) účinky vo vzťahu k následnému výmazu zanikajúcej slovenskej 
poisťovne z Obchodného registra. 
 
Na základe uvedeného rozhodnutia nástupnícka spoločnosť s účinnosťou od 10.06.2009 prevzala 
všetky práva a záväzky zanikajúcej poisťovne. V rámci tohto procesu bol tiež prevzatý poistný kmeň, 
ktorý nástupnícka poisťovňa v zmysle bodu 8.1 Zmluvy o cezhraničnom zlúčení spoločností zo dňa 
30.06.2008, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 34/2008, Nz 27774/2008, NCRLs 27535/2008 
zverila svojej pobočke zriadenej dňa 01.04.2008 na území SR: 
 

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu. 
 
 
Radi by sme v tejto súvislosti zdôraznili, že Vaše poistné zmluvy uzavreté s poisťovňou HDI-Gerling 
Slovensko , a.s. a podmienky poistenia ostávajú nezmenené, prípadné otvorené škodové udalosti 
budú ďalej riešené a likvidované. Zaistný program ostáva v platnosti v identickej podobe aj po tomto 
cezhraničnom zlúčení. Rovnako sa nemenia odborní pracovníci, ktorí zabezpečovali servis pre Vašu 
spoločnosť a iné kontaktné osoby. 
Pobočka v Slovenskej republike bola v plnej miere zahrnutá do riadiaceho a kontrolného systému 
nástupníckej spoločnosti. 
 
Dôvodom uvedených zmien je proces reštrukturalizácie, v rámci ktorej sa budú môcť jednoducho, 
rýchlo a efektívne vykonávať činnosti, ktoré doteraz na predmetnom zlúčení zúčastnené poisťovacie 
spoločnosti vykonávali paralelne. 
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Sme presvedčení, že zlúčenie nám umožní ešte viac skvalitniť služby poskytované zákazníkom. Našim 
cieľom je takisto zabezpečiť vyššiu úroveň odbornej starostlivosti a bezpečnosti v spojení s know-how, 
medzinárodnou sieťou, personálnym zabezpečením, finančnou silou a kapacitou koncernu Talanx, do 
ktorého patrí aj nástupnícka poisťovňa HDI Versicherung AG, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie 
poisťovne v Rakúsku v oblasti neživotného poistenia. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností je od 10.06.2009 potrebné v kontakte s nami používať 
nasledovnú adresu a kontaktné údaje: 
 
 HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, 
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1575/B 
 IČO: 36 857 475 
 IČ DPH: SK2022597500   

  bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 1047430002/1111. 
 
 
Tešíme sa na pokračovanie spolupráce s Vašou spoločnosťou. 
 
S pozdravom, 
HDI Versicherung AG 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 
 
 
 
 
RNDr. Milan Fleischhacker   
vedúci organizačnej zložky 


