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Vážený obchodný partner,

slovenská pobočka medzinárodnej poisťovne Groupama mení majiteľa. Po viacerých rokovaniach ju v máji 2022
kúpila poisťovňa Union. Svoj poistný kmeň tak rozšíri o ďalších nových klientov, ktorí sa stanú súčasťou silnej
poisťovacej skupiny. „Dlhodobým cieľom Unionu je rásť – aj preto sme v roku 2021 kúpili Poštovú poisťovňu a
dnes už môžem s radosťou potvrdiť, že sme sa aj s Groupamou dohodli na podmienkach predaja. Samozrejme
čakáme ešte na schválenie transakcie regulačným orgánom,“ povedal generálny riaditeľ Unionu, Michal Špaňár.

Groupama je podľa jeho slov v dobrej kondícii, funguje efektívne a v predpise poistného sa jej v posledných
rokoch dobre darilo. Vďaka prevodu poistného kmeňa do Unionu, získajú klienti poisťovne Groupama
vysoký štandard poistných služieb silnej a tradičnej značky, ako aj zázemie holandskej matky Unionu –
poisťovne Achmea. „Chceme všetkých klientov ubezpečiť, že ich poistné zmluvy sú stále v plnej
platnosti a v prípade potreby riešenia poistnej udalosti tak môžu urobiť štandardným spôsobom,“
povedal M. Špaňár. Ako ďalej dodáva, Union už dva roky po sebe získal ocenenie KPMG ako poisťovňa s
najlepšou zákazníckou skúsenosťou a rovnako vysokú úroveň kvality služieb chce ponúknuť aj novozískaným
klientom. Po podpise zmluvy nasledujú ešte ďalšie formálne kroky. Najbližšie to bude schvaľovanie dozorujúcim
regulačným orgánom.

Predpokladané časté otázky a odpovede:
Znamená to, že sa predaj produktov Groupamy končí? Dokedy sa budú produkty Groupamy predávať?
Predaj produktov Groupamy pokračuje bez zmeny. Stále čakáme na schválenie transakcie od regulátora a
dovtedy sa nič nemení (predpokladaný termín udelenia súhlasu je november 2022).

Čo s prebiehajúcimi obchodnými kampaňami 2022?
Všetky kampane a súťaže pre rok 2022 zostávajú v platnosti. Takže ani z pohľadu dohodnutých a v
súčasnosti platných kampaní sa vôbec nič nemení a všetky platia tak, ako boli pôvodne dohodnuté.

Musia existujúci klienti niečo robiť? Mení sa pre nich niečo?
1. Všetky existujúce zmluvy sú naďalej platné s tými podmienkami, za akých boli dojednané. Až do
schválenia transakcie regulačným orgánom ostáva všetko bez zmien – zmluvy ostávajú v platnosti,
poisťovateľom ostáva Groupama, klienti sa naďalej môžu obracať v akejkoľvek veci na poisťovňu
Groupama.
2. Pre klientov sa teraz z pohľadu dojednaného rozsahu krytia vôbec nič nemení. Po schválení
transakcie sa zmení len poisťovňa, ktorá preberá na seba záväzok kryť dojednané poistné riziká.
3. Po schválení transakcie sa Union stane poisťovateľom a bude o tejto aktivite všetkých klientov
informovať, aj s detailnými informáciami ohľadom komunikácie s poisťovňou v prípade poistnej udalosti
alebo zmien na existujúcich zmluvách.
4. Union prevezme zmluvy kompletne tak, ako sú, teda s nezmenenými podmienkami.
5. Po schválení transakcie bude poistné udalosti likvidovať Union.
6. Bankové účty prejdú na Union, takže klienti budú platiť poistné na bankové účty tak, ako sú
zvyknutí.

Budú si môcť makléri ponechať svojho pôvodného vzťahového manažéra?
Do Unionu prechádzajú všetci zamestnanci a dohodári poisťovne Groupama. Do konca roka sa žiadne
zmeny v pridelených portfóliách SFA u vzťahových manažérov Groupamy neočakávajú. V roku 2023
pravdepodobne dôjde k určitému preskupeniu SFA v portfóliách (paneloch) vzťahových manažérov na oboch

stranách – v Unione a rovnako aj u manažérov Groupamy. Chceli by sme zdôrazniť, že našim hlavným
cieľom je zachovať maximálnu kontinuitu spolupráce, dostupnosť a efektivitu.

Prosím, informujte o tejto správe aj ďalších kolegov vo svojej sieti.

S pozdravom

Komunikačný tím poisťovne Groupama
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Zavolať

Tento newsletter Vám posiela Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.
Informáciu o spracúvaní osobných údajov nájdete
na stránke v časti Ochrana osobných údajov.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na adrese makler@groupama.sk.
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