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Obec Psáry
Pražská 137
252 44 PSARY
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číslo o lstné smlou :
pr :

pojistník:

období V pisu
poj stného:
frekvence placení:
atm a ni:

datum splatnosti:

Číslo «čtu e Ce:
konstantní symbol:
var abilnI sym ol:

.03.2018- .030 9
ročně

020 1
10.03.2018

9~0O5 12700
3558

1553927 25

v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou si Vám
dovolujeme zaslat vyúčtováni předpisu pojistného.

Pracovníci pojišťovny Generali rádi zodpovědí Vaše
případně dotazy na lince klientského servisu
244 188 188 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 dni pod křídly lva.

Vaše pojišťovna Generab

Ladislav Korobczuk
ředitel finančního útvaru

splátka pojistného:
Vepl ek:

celkem k úhradě:

49 405 Kč
96Kč

49 309 KČ

Úhradu pojistného proveďte prosím bezhotovostním
převodem na výše uvedené bankovní spojení.
Pojistné je osvobozeno Od daně z přidané hodnoty
dle ~ 51 a ~ 55 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Alternativní způsoby platby
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Platbou přes QR kód
• po spuštění bankovní aplikace na Vašem

mobilním telefonu zvolte platbu pomoci QR kódu
. načtením tohoto QR kódu provedete úhradu

Na vybraných terminálech Sazky
. téměř 5000 platebních míst po celé ČR

(platit je možné na všech terminálech s v‘~jimkou
těch, které jsou umístěny na pobočkách Ceské pošty)

. poplatek pouze 15 KČ

— QRplatba
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vyúčtování předpisu pojistného

Vážený zákazníku,

Gerierail Pc~lštovna as. sa sidlorn Bělehradská 299i132, VInohrady. 12000 Praha 2. iČo: 61859689, DiČ: 01699001273,je zapsaná vobd‘odnim rejstlk.u vede m Městským wadem v Praze
spisová značka B 2866 oje členem Skupiny Generak, zapsaně a italském registru pc~iŠCovaclch skupin, vedeném VVASS. Kllentský serv.s: 244168186, general &‘mafl. serv,s.cz@ger‘e.sI


