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Městské Lesy Moravský Krumlov s.r.o.
U Nádraží 898
672 01  MORAVSKÝ KRUMLOV
Česká Republika

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 19566949-18
Kód produktu: MN
Pojistný rok od 22. 8. 2014 do 21. 8. 2015
IČ: 63491664

Vyúčtování pojistného
u pojistné smlouvy č. 19566949-18 k datu 23. 8. 2014

Na základě provedené změny byl aktualizován dokument Vyúčtování pojistného, který zobrazuje stav pojistné smlouvy
k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu
pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled aktivních a stornovaných pojištění
Tabulka 1a – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto po-
jištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Uvedená výše ročního pojistného odpovídá právě aktuálnímu stavu tohoto pojištění (tedy částce, která by pojišťovně náleže-
la, pokud by pojištění v tomto stavu trvalo celý pojistný rok).

Aktuální pojistné pro pojistný rok je pojistné, které je pro příslušné pojištění stanoveno s ohledem na dobu trvání pojištění
v pojistném roce a na případné změny provedené v tomto pojištění v průběhu pojistného roku.

Tabulka 1a - Přehled aktivních pojištění
pořadové
číslo
pojištění
v pojistné
smlouvě

název pojištění roční
pojistné v
Kč

sleva
za způsob
úhrady
pojistného
v Kč 1)

sleva
za počet
splátek
úhrady
pojistného
v Kč

sleva za
propojištěnost
v Kč 2)

celkem
roční
pojistné
v Kč

aktuální
pojistné
pro poj. rok
v Kč

1 Pojištění strojů 23 865,-
Celkem v Kč 23 865,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč 23 865,-

1) způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)
2) sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledních dvou sloupcích na celé Kč

Tabulka 1b - Přehled pojištění, která byla v aktuálním pojistném roce stornována.

Tabulka 1b - Přehled stornovaných pojištění
název pojištění roční

pojistné v Kč
pojistné
za dobu
trvání
pojištění
v Kč

––– ––– –––
Celkem v Kč –––
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TC
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O
220341633335A

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ  45272956, zapsaná v  Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464

( Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00 www.ceskapojistovna.cz * P.O.Box 305

(+420) 841 114 114 601 00 Brno



2. Přehled splátek pojistného
Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů
v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2
datum splatnosti výše splátky pojistného v Kč

stav před provedenou změnou aktuální stav
22. 8. 2014
23. 8. 2014
Celkem v Kč

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246
Kód banky: 5500
Variabilní symbol: 1956694918

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí správci Vaší pojistné smlouvy 

Rovněž můžete kontaktovat pracovníky našeho Klientského servisu na telefonní lince 841 114 114.

Dne 22. 8. 2014

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ  45272956, zapsaná v  Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464
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