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Vážený klient,

PLATBA POISTNÉHO

pokračovanie na zadnej strane >>>

Bankovým prevodom / Internet bankingom

radi by sme Vás informovali o výške poistného
pre nas ledujúce obdobie 05.04.2020 -
04.04.2021.

Poistné k úhrade
Dátum splatnosti

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej
strane.

Úhrada poistného

05. 04. 2020
11,40 €

Bratislava, 26. 12. 2019

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné
sa považuje za uhradené až v deň jeho
pripísania na náš účet. Poistné k úhrade je
znížené o prípadný evidovaný preplatok
poistného vo Vašej poistnej zmluve.

Poistenie zodpovednosti za škody
spôsobené prevádzkou motorového vozidla

Číslo účtu/kód banky
IBAN
BIC/SWIFT
Variabilný symbol
Konštantný symbol

SUBASKBX
SK35 0200 0000 0000 4813 4112

2406794831

0048134112/0200

3558

POISTENIE
VOZIDEL

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Platbou cez QR kód

VT088YGEČV
2406794831Poistná zmluva číslo

=jedenásť= 40

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

     =11 40

2406794831

     =11

  SK73  6500  0000

24067948313558

5916789585

5916789585

SK7365000000000020022944

40

Domašská 97/1
094 02 SLOVENSKÁ KAJŇA

OBEC KVAKOVCE

Generali Poisťovňa, a. s.
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841 04 BRATISLAVA

od 05.04.2020
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QR KÓDY NA ÚHRADU POISTNÉHO

Bližšie informácie o
možnostiach platieb

mobilnými
zariadeniami získate

vo Vašej banke.

Platba VIAMO je limitovaná podľa Vašej banky

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že sme
museli na nasledujúce poistné obdobie pristúpiť
k zmene výšky poistného. Dôvodom je naša
zákonná povinnosť stanoviť poistné tak, aby
sme ako poisťovateľ boli schopní plniť
všetky svoje záväzky.
Výšku poistného ovplyvňujú právne predpisy
(zmena daňových a odvodových povinností),
zmeny v rozhodovacej praxi súdov, škodovosť v
segmente či iné okolnosti nezávislé od nás
(napr. zvýšenie cien náhradných dielov či cien
opravárskych prác).
V prípade, ak pre vás zmena výšky poistného
nie je akceptovateľná, máte právo nám písomne
oznámiť svoj nesúhlas. Prosím, urobte tak
najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného
obdobia. Ak nám Váš písomný nesúhlas alebo
výpoveď zmluvy  nebudú doručené do
24.02.2020, poistenie nezaniká a je potrebné
uhradiť celú novú výšku poistného na ďalšie
poistné obdobie.
Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom
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