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Mária Miková

037/7751511
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Vec: Poistná zmluva čislo 700366224 ( EtV: NR698EY. Škoda Fabia AMBIENIE ICE Combi )
Vážený klient.
s našou spoločnosťou

ste uzavreli poistnú zmluvu pre havarijné poistenie číslo 7050000990/06866

s účinnosťou od

24.03.2009, na dobu neurčitú.
Nakoľko ukončenim leasingovej zmluvy so spoločnosťou VW Finančné služby Slovensko s.r.o, konči oprávnenie
poistnlka platiť poistné v mesačných splátkach, navrhujeme Vám platenie poistného v štvrťročných splátkach bez
prirážky. V prípade, že máte záujem platiť poistné v polročných, alebo ročných splátkach, neváhajte kontaktovať
pracovnikov našej Infolinky 0800122222
v pracovné dni v dobe od 7.00 hod. do 21.00 hod.
Na základe škodového priebehu počas doby trvania leasingu, v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami
pre havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel, Vám upravujeme výšku poistného pre ďalšie poistné
obdobie.
ri adne prevodom z bankového účtu na účet
variabilný symbol _

Zároveň

Vám oznamujeme,

v nasledujúcich

že nové číslo Vašej poistnej zmluvy je 700366224.

Na základe

uvedeného

Vám

dňoch zašleme kartu Mondial Assistance.

Poistná zmluva sa i naďalej riadi príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie motorových
a prípojných vozidiel KASKO Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. a zmluvnými dojednaniami k nim, ktoré ste
prevzali pri jej podpise. Poistením na dobu neurčitú ste si zabezpečili nepretržité poistné krytie.

Ak ste sa rozhodli pokračovať v leasingu, poistné zostáva nad'alej hradené prostredníctvom leasingovej
spoločnosti v tomto prípade považujte, prosím, túto korešpondenciu za bezpredmetnú.
Ďakujeme Vám za preukázanú

dôveru a verime, že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej
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Ing. Mária Zrubanová
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Príloha: poštová poukážka
-Konverzný

kurz 1 EUR

Dostojevského rad 4
sK.81574 Bratislava
Slovenská republika

= 30,1260

SKK

IČO: OO 151 700
lé DPH: sK2020374862
DiČ: i020374862
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