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Váš sprostredkovatel' poistenia
Comins s.r.o.

císlo PZ: 9260105044
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Lozorno spol.s.r.o
Hlavná 1

900 55 Lozoľno

V Bratislave, 1 4.2.2022

a. i' )i"

d'akujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili uzatvorením povinného zmluvného poistenia
zodpovednostĺ za škodu spÔsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZPMV).

Dovoľujeme si Vás informovať, Že dátum ukončenia aktuálneho poistného obdobia je 25'5.2022.
Výška poistného na nasledujúce poistné obdobie (26.5.2022-25.5.2a2qje ĺ39'32 EUR.

Poistné môŽete uhradiť priloŽenou poštovou poukáŽkou, bezhotovostným prevodom, online pľostredníctvom
platobného linku: www'uniqa.slďplatba_poistneho/ alebo pouŽitĺm QR kódu na priloŽenom platobnom
doklade.

Doplnkové
poistenia
Ročné
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Roěné
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Roěné
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139,32 EUR

objem/Výkon
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hmotnost'(kg)
1560 / 55
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Znaěka
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PEUGEOT
Partner L1 1.6 HDi Pack

Eč / oEV ě.

VIN
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P.č.
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V prípade Vášho nesúhlasu s uvedenými podmienkami máte moŽnosť poistnú zmluvu vypovedať, a to
najneskÔr 6 týŽdňov pred koncom poistného obdobia, tzn. najneskör do 13.4.2022 s účinnosťou ku koncu
poistného obdobia 25.5.2022.

V prílohe Vám zároveň zasielame medzinárodný doklad o poistení zodpovednosti (Zelená karta)
na nasledujúce poistné obdobie.

K Vášmu povinnému zmluvnému poisteniu máte nad'alej základné asistenčné sluŽby UN|QA AsslsTANcE
v základnej cene poistenia'

Pre zlepšenie uŽívateľského pohodlia Vám ponúkame moŽnosť zasielania dokladov k úhrade poistného
elektronicky, na Vašu e_mailovu adresu. Pre elektronické zasielanie dokladov, prosím, kontaktujte našu
infolinku.

V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte, prosím, na svojho sprostredkovateľa poistenia, alebo na nás
prostredníctvom niŽšie uvedených kontaktov.

UNIQA linka: +421 232 600 100 e-mail; info@uniqa.sk www.uniqa.sk
UN lQA pojĺšťovn a, a.s,, 

'o 
sídlom Evropská 810/136, 1 60 0o Praha 6, česká republik a, lČo| 4g2 4o 480, spoločnosť zapísaná

v obchodnom registri Mestského súdu v Pľahe, oddiel B, vložka č.2012, podnikajúca v Slovenskej republĺke pIostredníctvom organizačnej zložky:
UN lQA po|išťovna, a.s', pobočka poisťovne z iného členĺkého štátu, 50 sídlom Krasovského 398f ĺ1s, 851 o1 Bratislava, Slovenská republika,

lČol sl g'lz 948,zapÍsanáv obchodnom registri okĺesnéhosúdu Bĺatislava l, bdd;el Po, vložka č.872618
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