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LOM PRAHA TRADE a.s.
Tiskařská 270/8
108 00  Praha
Česká republika

Odpovědnost zaměstnance při výkonu povolání –
OH
Pojistná smlouva č.: 44843266-65
Pojistník: LOM PRAHA TRADE a.s.
IČO: 02881845

Roční vyúčtování
na následující pojistné období

V Praze dne 9. 3. 2021

Vážená paní, vážený pane,

na základě provedené změny si Vám dovolujeme zaslat aktuální přehled pojištění k 14. 3. 2021 a informace
k platbám na následující pojistné období od 14. 3. 2021 do 13. 3. 2022.

Tento dokument je podkladem k úhradě pojistného a současně i podkladem pro účetnictví na toto pojistné
období.

1. Přehled aktivních pojištění

Název pojištění Roční
pojistné

Obchodní
sleva

Celkem roční
pojistné

Kolektiv 53 412 Kč

2. Splátky pojistného – dle frekvence placení stanovené ve Vaší pojistné smlouvě

Datum splatnosti Předepsané pojistné Částka k úhradě*
14. 3. 2021

Celkem

* V přehledu splátek může být zohledněn přeplatek pojistného

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že k datu 9. 3. 2021 evidujeme na Vaší pojistné smlouvě nedoplatek
pojistného ve výši  Kč, který není zohledněn v přehledu splátek pojistného. Pokud jste nedoplatek již
uhradil/a, považujte prosím tuto informaci za bezpředmětnou. V opačném případě Vás žádáme o jeho úhradu.

Splátky pojistného prosím uhraďte v uvedených termínech dle následujících platebních dispozic:

Bankovním převodem

Číslo účtu 246246
Kód banky 5500
Částka k úhradě  Kč
Variabilní symbol 4484326665

Na pobočkách Generali České pojišťovny a.s.

– hotově

– bezhotovostně prostřednictvím platebního
terminálu pouze na vybraných místech

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz



Platbou přes QR kód
– přes mobilní telefon

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

– načtením tohoto QR kódu provedete
úhradu

– na terminálech SAZKA

– tento dokument předložte
na vybraných terminálech SAZKA

– částku zaplaťte v hotovosti

Máte dotazy k Vaší pojistné smlouvě? Rádi Vám je zodpovíme na telefonní lince Klientského servisu
241 114 114 nebo nás můžete kontaktovat písemně na adrese P. O. BOX 305, 659 05 Brno.

Generali Česká pojišťovna a.s.
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