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Plešivecká 1863/15
412 01  Litoměřice 1

  Pojištění vozidel

Pojistná smlouva č. 4686023795

Registrační značka

Vozidlo osobní automobil

Citroën BERLINGO

  Co je nyní třeba udělat?

Praha 4. 8. 2022

Informace o pojištění vozidla na další období
Vážená paní, vážený pane,

posíláme Vám údaje pro platbu za pojištění vozidla na další období. Cena pojištění je 10 905 Kč.

• Částku  zaplaťte prosím nejpozději do 11. 10. 2022.
• Seznamte se s tabulkou „Do kdy a kolik máte zaplatit?“ v příloze.

Najdete tam všechny termíny a částky k zaplacení.
• Nezapomeňte upravit trvalý příkaz k účtu ve Vaší bance.

Více informací o platbách za pojištění najdete v příloze „Podrobnější informace o pojištění vozidla“.

  Jak můžete zaplatit?

Bankovním převodem

Číslo účtu 300900/2700

Částka

Variabilní symbol 4686023795

Zaplaťte do 11. 10. 2022

Další způsoby

QR kódem v mobilní aplikaci Vaší banky
nebo platbou přes terminál SAZKA

Online platbou
na www.generaliceska.cz/placeni

  Na co si dát pozor?
Zkontrolujte prosím, zda je číslo účtu, na které posíláte platby, shodné s číslem účtu 300900/2700. Jestli je stejné,
pak je to v pořádku, nemusíte dělat nic. Ale pokud je jiné, změňte si ho na správné číslo účtu.

  Proč se platba za pojištění mění?

• Vozidla jsou stále modernější a opravy složitější, jsou vyšší ceny náhradních dílů, materiálu i práce
v autoservisech.

• Účastníkům autonehod vyplácíme více za škody na zdraví.
Podrobnosti si můžete přečíst na www.generaliceska.cz/vyvoj-autopojisteni.

  Nesouhlasíte se změnou platby za pojištění?

Svůj nesouhlas můžete poslat do jednoho měsíce od doručení tohoto dopisu na adresu
Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno, Vaše pojištění tím zanikne k 10. 10. 2022.

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

www.generaliceska.cz/placeni
www.generaliceska.cz/vyvoj-autopojisteni


  Máte dotazy?

Zeptejte se svého poradce, kterým je 
e-mail:

Děkujeme, že jste s námi, a přejeme příjemný den.

Generali Česká pojišťovna a.s.
Přílohy:
Podrobnější informace o pojištění vozidla

Přílohy:
Podrobnější informace o pojištění vozidla



Podrobnější informace o pojištění vozidla
pro období od 11. 10. 2022 do 10. 10. 2023

  Co u nás máte pojištěno a za kolik?

Druh pojištění Cena za celý rok

Havarijní a ostatní pojištění

Havarijní pojištění All Risk

Asistence S

Pojištění všech skel

Střet se zvířetem

Poškození vozidla zvířetem

Úrazové pojištění – základní rozsah

  Do kdy a kolik máte zaplatit?

Datum Platba za pojištění Částka k zaplacení

11. 10. 2022

Celkem

  Máme aktuální údaje o Vašem vozidle?

Registrační značka

VIN

Číslo technického průkazu

Pokud zjistíte, že některý údaj není správný nebo aktuální, dejte nám to prosím co nejdříve vědět.

Tento dokument můžete použít jako daňový doklad do účetnictví.

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




