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Bratislava, 07.02.2017

Upomienka
Poistná zmluva číslo 6820435779/ číslo návrhu 4419009196
Produkt 441 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Vážený klient,
dovol'ujeme si Vás upozorniť, že pri množstve Vašich povinností pravdepodobne uniklo Vašej pozornosti, že ste k dnešnému dňu
neuhradili poistné k vyššie uvedenej poistnej zmluve za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018 v sume 1 289,88 EUR.
Poistné môžete uhradiť priloženým poštovým poukazom alebo prevodom na niektorý z našich nižšie uvedených účtov. V prípade, že
uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný
symbol 4419009196 a konštantný symbol 3558. Nakoľko
variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.
Podl'a Všeobecných poistných podmienok má poisťovňa právo účtovať poistníkovi v prípade omeškania s úhradou splatného
poistného poplatok za zaslanie upomienky na úhradu poistného, výzvy na zaplatenie poistného alebo predžalobnej výzvy podl'a aktuálne
platného sadzobníka poplatkov. Z tohto dôvodu Vás preto záverom upozorňujeme, že v prípade dobrovol'ného neuhradenia dlžnej sumy
pristúpi naša spoločnosť k jej vymáhaniu, a to vrátane s tým spojených poplatkov.
S pozdravom

Ak bolo poistné medzičasom
uhradené,
považujte predmetnú
výzvu za bezpredmetnú.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:
SLSP, a.S. IBAN: SK28 0900 0000 0001 78195386, SWIFT (BIG): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520,
S
T (Ble): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIG): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.
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