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Odosielatet AXA SERVICES,s.r.o.
Podacia pošta: 810 02 Bratislava 12
Dátum podania: 22.12.2017

Vážený klient

Dátum:

19.12.2017

OBEC PETROVCE

Miesto:

Petrovce 89
094 31 Petrovce
Slovenská republika

Bratislava

1549/5

Číslo poistnej zmluvy:

8711669022
Poistené vozidlo:
ŠKODA FABIA

Informácie o výške poistného
na d'alšie poistné obdobie
Vážený klient,

Vlete, že ..• ?

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú nám prejavujete využívaním našich služieb.
Dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného za Vašu poistnú zmluvu
Auto GO Č. 8711669022
na ďalšie ročné poistné obdobie, ktoré začína 07. 03. 2018.

Poistenie nehnuterností,
domácnosti a zodpovednosti
za škodu Domov IN si môžete
sami nakombinovať tak,
aby pokrylo všetky riziká,
ktorých sa obávate.

S ohtadorn na vývoj škodovosti jednotlivých

poistných segmentov, nákladov na poistné
plnenia a ďalšie okolnosti sme ročnú cenu za Vaše poistenie stanovili nasledovne:

(platí v prípade, že do konca poistného obdobia nenastane poistná udalosť)

Cena povinného zmluvného poistenia:
Poistné FIX na náklady poistné zmluvy:

67,50 € (zahŕňa Bonus: O %)
12,10 €

Vaša nová ročná splátka

79,60 C

poistného:

Splátku poistného prosím uhraďte najneskôr k 07. 03. na náš účet:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:
BIC:
Variabilný symbol:

1027071110/1111
SK551111
00000010
UNCRSKBX
8711669022

2707 1110

• Jednoduchý výber
z 3 variantov poistenia
• Poistenie elektroniky
a športových potrieb
v trvalo obývanej
domácnosti bez limitu
• Nové pripoistenie
SAFE ONLINE pre bezpečný
nákup na internete
• Množstvo ďalších výhod

V prípade, že s touto výškou poistného nesúhlasíte, môžete dať písomnú výpoveď
poistnej zmluvy najneskôr 6 týždňov pred koncom súčasného poistného obdobia,
teda do 23. 01. 2018. Výpoveď musí byť v tejto lehote doručená do sídla
poisťovatel'a. V prípade riadne podanej výpovede Vaše poistenie zanikne uplynutím
súčasného poistného obdobia.
Pokiaľ poistenie zanikne ešte pred začiatkom ďalšieho poistného obdobia výpoveďou
podanou jednou zo zmluvných strán, pre neplatenie poistného alebo z iných zákonných
dôvodov, považujte prosím tento list za bezpredmetný.
S pozdravom
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Jan Kimmer
Manažér vývoja produktov a controllingu

Čo Jesúčasťou zásielky?
• Poštová poukážka
so zohl'adnením preplatku
alebo nedoplatku
na zmluve
• Zelená karta
s bielou kartou

neživotného poistenia
Kontaktujte nás
S vyriešením akýchkol'vek
nezrovnalostí s Vašou
poistnou zmluvou sa na nás
obráťte prostredníctvom:
• AXA linky: +421 2 2929 2929
• E·mailu: info@axa.sk

AXA pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 OO Praha 2, Česká republika, IČO: 281 95 604, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka Č. 12826, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 857 521, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Po. vložka Č. 1576/B
Korešpondenčná adresa: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 812 64 Bratislava. Slovenská republika
AXA linka: +421 2 2929 2929, Fax: +42125949
1112, E·mail: info@axa.sk, www.axa.sk

