A) Pojištění financovaných předmětů prostřednictvím pojišťovny Deutsche Leasing ČR
1. Informace o pojistiteli - Generali Pojišťovna, a.s.
Partnerem Deutsche Leasing ČR pro pojištění je Generali Pojišťovna, a.s., která je
komplexním pojišťovacím ústavem se širokou nabídkou pojistných produktů,
optimálním pojistným krytím a kvalitním likvidačním servisem. Generali vlastní
certifikát ISO 9001:2008. Generali je nadnárodní společnost a je třetí největší
pojišťovnou na světě.
2. Pojistné podmínky- Generali Pojišťovna, a.s.
2.1. Pojistné podmínky pro pojištění strojů a elektroniky
2.2. Pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel
3. Hlášení škod – Generali Pojišťovna, a.s.
Pokud je pojištění sjednáno prostřednictvím Deutsche Leasing ČR, je leasingový
nájemce/úvěrový partner povinen o škodní události bezprostředně (v odůvodněných
případech nejpozději do 3 dnů) informovat písemně Deutsche Leasing ČR na e-mail:
pojistnaudalost@dlcr.cz . Pro urychlení hlášení škod použijte příslušné formuláře.
3.1. Formulář pro nahlášení škody na strojích a elektronice
3.2. Formuláře pro nahlášení škody - motorová vozidla
4. Informace o pojistiteli - Allianz pojišťovna, a.s.
Dalším partnerem Deutsche Leasing ČR pro pojištění motorových vozidel je Allianz
pojišťovna, a.s., dnes největší pojistitel v Evropě a v neživotním pojištění dokonce na
světě. Allianz pojišťovna, a.s. je stoprocentní dceřinou společností Allianz New
Europe Holding GmbH a součástí pojišťovacího koncernu Allianz SE. Rating
mateřské společnosti je ohodnocen firmou S&P známkou AA.
5.

Pojistné podmínky - Allianz pojišťovna, a.s.
5.1. Pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel

6. Hlášení škod - Allianz pojišťovna, a.s.
Je-li pojištění motorového vozidla sjednáno prostřednictvím Deutsche Leasing ČR, je
leasingový nájemce/úvěrový partner povinen škodní událost přímo hlásit Allianz
pojišťovně, a.s, a to prostřednictvím internetových stránek www. allianz.cz . Kopii
registrace škody, včetně přiděleného čísla škody, zašlete obratem Deutsche Leasing
ČR na e-mail: pojistnaudalost@dlcr.cz .
B) Pojištění financovaných předmětů prostřednictvím pojišťovny klienta
1. Žádost o devinkulaci pojistného plnění
Pokud je pojištění sjednáno prostřednictvím vámi zvolené pojišťovny a požadujete
vystavení souhlasu s vyplacením pojistného plnění na účet Vaší společnosti, zašlete
žádost na e-mail: pojistnaudalost@dlcr.cz
V žádosti je nutné uvést následující informace:
- datum vzniku škody,
- registrační číslo škody,
- jméno pojistitele,
- číslo leasingové nebo úvěrové smlouvy,
- předmět na kterém škoda vznikla včetně výrobního čísla, popř. registrační značky
- skutečnou, popř. předpokládanou výši škody.
Souhlas s vyplacením pojistného plnění dle dispozic klienta bude vystaven pouze pro případy
parciálních škod a zároveň při splnění podmínky uhrazených splatných závazků klienta.

