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Vážený zákazníku,

v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou si Vám
dovolujeme zaslat vyúčtováni předpisu pojistného.
Pracovníci pojišťovny Generali rádi zodpovědí Vaše
případné dotazy na lince klientského servisu
844 188 188 každý pracovní den od 7 do 19 hod.

K dispozici jsou Vám i naše webové stránky
www.generali.cz

Vážíme si Vaši volby a přejeme Vám mnoho
spokojených dní pod křídly lva.

Vaše pojišťovna Generali

období předpisu
pojistného:
frekvence placení:
datum vystavení:
datum splatnosti:

pojištění Obecního
majetku
Obec Psáry
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číslo pojistné smlouvy: 1505757896
produkt:

pojistník:
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bankovní spojení:
číslo účtu příjemce:
konstantní symbol:
variabilní symbol:

12.04.2013 - 12.04.2014
ročně
08.03.2013
12.04.2013

Komerční banka, as.
19-2782180227/0100
3558
1505757896

splátka pojistného: 55 531 KČ

celkem k úhradě: 55 531 Kč

LÚhradu pojistného proveďte prosím bezhotovostním
převodem na výše uvedené bankovní spojeni.
Pojistné je osvobozeno od daně z přidané hodnoty
dle 5 55 zákona Č. 235/2004 Sb. O dani z přidané
hodnoty.

Denisa Parkosová
ředitelka odboru správy smluv a plateb

Řekněte spolu s námi „Ne“ složenkám

Zvolte si výhodnější způsob výplaty
V případě výplaty peněz poštovní poukázkou na Vaši adresu bude z odesilané Částky odečten administrativni
poplatek ve výši 50 Kč. Využijte proto bezhotovostní platbu a nechte si své peníze zasílat převodem z účtu.
Abychom Vám peníze mohli zaslat co nejrychleji a bez administrativního poplatku, uvádějte číslo svého účtu
při každé žádosti o výplatu peněz.

Vyberte si ideální způsob platby
Složenka je nejdražším způsobem platby, plaťte tedy prostřednictvím inkasa z účtu, přes SIPO nebo převodem z účtu.
Kontaktujte náš klientský servis 844 188 188 a změňte si způsob plateb.

Generall Pojištovnaa,s., se sídlem Bělehradská 132, 12084 Praha 2. zapsanávobchodnim rejslňku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl B. vložka 2866. IČ: 61859869. DIČ: CZ699001273,
klientský servis: 844168188, ~v.generali.cz, e~mail: servls®generali.cz. Společnost je členem skupiny Generali, zapsanévitalském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod čislem
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Vážená paní, vážený pane,

pojišťovna Generali se snaží být co nejohleduplnější k přírodě a ráda by do tohoto procesu
zapojila i své klienty.
Na začátku letošního roku jsme spustili kampaň, ve které prosíme klienty o poskytnutí
e-mailové adresy. Těm, kteří tak učinili a využívají bezhotovostní platby, již posíláme
předpisy pojistného pouze elektronicky.
Pokud od nás chcete i Vy dostávat korespondenci e-mailem, poskytněte nám prosím svou
e-mailovou adresu prostřednictvím webových stránek www.generali.cz a bud‘te spolu s námi
šetrní k životnímu prostředí.

V rámci změn klientské korespondence jsme zjistili, že významná většina našich klientů
i přes zvolený hotovostní platební styk platí bezhotovostním způsobem. Poštovní poukázka
je dnes vnímána pouze jako upozornění nato, že máme uhradit platbu. Zároveň nemůžeme
opomenout fakt, že platba složenkou je dnes nejdražším způsobem placení.
Na základě této skutečnosti jsme se rozhodli postupně předpisy pojistného tisknout
bez poštovní poukázky. Našim klientům nabízíme jiné způsoby plateb, např. inkaso z účtu,
SIPO, bankovní převod či platbu prostřednictvím terminálu Sazky.

Pracovníci pojišťovny Generali rádi zodpovědí Vaše případné dotazy na lince klientského
servisu 844 188 188 každý pracovní den od 7 do 19 hod.
Naši pracovníci Vám také ochotně pomohou se změnou platebního styku a vysvětlí,
co tato změna pro Vás může znamenat.

Pokud byste i přesto chtěli zůstat u platby poštovní poukázkou, můžeme Vám ji ponechat.
V případě, že využíváte sdruženou platbu, obdržíte ale na každou pojistnou smlouvu
samostatnou fakturu se složenkou.

Věříme, že změny v našich dopisech piijmete s pochopením a že Vám nová korespondence
usnadní komunikaci s námi.

Vaše pojišťovna Generali


