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ÚDRŽBA KLADNA s.r.o.
Mládežnická 3454
272 04  Kladno

Pojistná smlouva číslo 4189287441
Registrační značka
Vozidlo

Pojištění vozidel

V Praze dne 8. 5. 2020

Přehled k výročí pojištění

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám, že pro pojištění svého vozidla využíváte našich služeb. S ohledem na blížící se výročí počátku
Vaší pojistné smlouvy, tj. dne 17. 7. 2020, Vám posíláme přehled o pojištění na další pojistné období od
17. 7. 2020 do 16. 7. 2021 a dvě zelené karty, které slouží jako doklad o sjednání povinného ručení.

Tento dokument je podkladem k úhradě pojistného a současně také podkladem pro účetnictví za dané
pojistné období.

Sjednané pojištění

Typ Celkem roční
pojistné 1)

Povinné ručení 2 528 Kč
Havarijní a ostatní pojištění 13 004 Kč

1) Výše ročního pojistného zohledňuje škodní slevu/přirážku za Váš bezeškodní/škodní průběh pojištění

Splátky pojistného

Datum splatnosti Předepsané pojistné Částka k úhradě

Celkem 15 532 Kč

Způsoby platby

Bankovním převodem

Číslo účtu 300900
Kód banky 2700
Částka k úhradě Kč
Variabilní symbol 4189287441

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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Platba přes QR kód
přes mobilní telefon na terminálech SAZKA

– po spuštění bankovní aplikace na
Vašem mobilním telefonu zvolte
platbu pomocí QR kódu

– načtením tohoto QR kódu provedete
úhradu

– dokument s tímto QR kódem předložte
na vybraných terminálech SAZKA

– částku zaplaťte v hotovosti

Doplňující informace
U Vaší pojistné smlouvy evidujeme následující údaje:
RZ: VIN: číslo TP: 

Pokud zjistíte, že některý údaj není správný nebo aktuální, sdělte nám prosím nový prostřednictvím
uvedených kontaktů.

V rámci Vašeho pojištění máte navíc tyto nadstandardní výhody zdarma:

Pojištění Asistence nejen pro případ nehody, ale i poruchy.

Úrazové pojištění řidiče a ostatních cestujících.

Pokud nesouhlasíte se změnou výše pojistného, zašlete nám toto vyjádření písemně do 1 měsíce od doručení
tohoto dopisu. Pojištění pak zanikne uplynutím stávajícího pojistného období.

Tip pro Vás!
( 1224 Linka pomoci řidičům (spolehlivá pomoc v případě nehody nebo poruchy vozidla v ČR)

Velmi si vážíme Vaší důvěry a ujišťujeme Vás, že jsme partnerem, na kterého se můžete spolehnout.

S přáním příjemného dne

Generali Česká pojišťovna a.s.




