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IČO: 00332674

Obec Petrovce
Petrovce 89
09431

-

Hanušovce nad Topľou

Sprostredkovatel' predaja: 1008837862
Mgr. Škuta Viliam
Poistná zmluva číslo 6821464635 I číslo návrhu 2760013685 I EČV VT825CH
Avízo na úhradu poistného
Produkt 276 - Havarijné poistenie motorového vozidla AUTOBONUS

Tel. kontakt: 0800 11 2222

Bratislava, 30.03.2018

Vážený k:ient,
dovol'ujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 05.06.2018 splatné poistné vo výške 115,01 EUR za obdobie od 05.06.2018
do 05.06.2019.
V súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného a na základe vývoja škodovosti v segmente havarijného poistenia sme v
rámci zachovania schopnosti splniteľnosti záväzkov poisťovne vyplývajúcich z Vašej poistnej zmluvy a zachovania kvality poistného krytia vrátane všetkých
poskytovaných benefitov pristúpili k úprave ročného poistného v súlade s platnými Všeobecnými poistnými podmienkami.
Stanovenie

ročného

poistného

po zohl'adnení

škodového

priebehu:

Priznaný bonus vo výške 50%
Ročné poistné za základné poistenie motorového vozidla:
Ročné poistné za dodatkové pripoistenia:

99,19 EUR
18,35 EUR

Ročné poistné celkom:
Korekcia za ročný spôsob platenia a iné korekcie:
Úprava poistného:

117,54 EUR
-5,88 EUR
3,35 EUR

Ročné poistné celkom po úprave:
Lehotné poistné (splátka) celkom po úprave:

115,01 EUR
115,01 EUR

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.
V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný
symbol 6821464635
variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.
Ak platíte formou trvalého príkazu, nezabudnite si, prosím, upraviť výšku poistného na tomto trvalom príkaze.
Želáme Vám vel'a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

Ak ste poistné

medzičasom

už uhradili,

alebo nás kontaktujle

na ktoromkoľvek

Na úhradu

je možné

SLSP,
SWIFT

poistného

v záujme

čo najrýchlejšieho

našom obchodnom

použiť

priložený

a.s. IBAN: SK28 0900 0000 000178195386,
(BIC): TATRSKBX;

KOMUNÁLNA

poisťovňa,

IČ DPH: SK7020000746.

SWIFT

Prima banka Slovensko

vybavenia

sa prosim

obráťte

na príslušnú pobočku

správy

mieste.

poštový

poukaz

na účet, prípadne

(BIG): GIBASKBX;

a.s. IBAN: SK87 5600

a.s. Vienna

Insurance

Group, Štefánikova

Spoločnosť

je členom

skupiny

ססoo

niektorý

účtov:

Tatra banka, a s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520,
0012 0022 2008, SWIFT

17, 811 05 Bratislava

pre DPH. Registrácia:

z našich

Okresný

(BIG): KOMASK2X;

l, IČO: 31 595545,
sud Bratislava

konštantný

DIČ: SK2021097089,

l, oddiel Sa, víožka 3345/B.

symbol

3558.

a konštantný symbol 3558. Nakol'ko

