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Váš sprostred kovatel' poistenia
Comins s.r.o.

Číslo PZ: 9260195900
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VáŽený klient
LOZORNO spol. s r. o.
Špońové námestie 657 l24
900 55 Lozorno

V Bratislave, 12.1.2022
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d'akujeme Vám za dÔveru, ktorú ste nám prejavili uzatvorenĺm povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu spÔsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZPMV).

Dovol'ujeme si Vás informovať, Že dátum ukončenia aktuálneho poistného obdobia je 8.4.2022.
Výška poistného na nasledujúce poistné obdobie (9.4.2022-8.4.2023) je 47'52 EUR.

Poistné môŽete uhradĺť priloŽenou poštovou poukáŽkou, bezhotovostným prevodom, online prostredníctvom
platobného łinku: www.uniqa.sUplatba-poistneho/ alebo pouŽitĺm QR kidu na priloŽenom platobnom
doklade.
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V prípade Vášho nesúhĺasu s uvedenými podmienkami máte moŽnosť poistnú zmluvu vypovedať, a to
najneskôr 6 týŽdňov pred koncom poistného obdobia, tzn. najneskör do 25.2.2022 s účinnosťou ku koncu
poistného obdobia 8'4'2022.

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

K Vášmu povinnému zmluvnému poisteniu máte nad'alej základné asistenčné sluŽby UNlQA AsslsTANcE
v základnej cene poistenla.

Pre zlepšenie uŽívatel'ského 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 obrát'te, prosím, na svojho sprostredkovatel'a poistenia, alebo na nás
prostredníctvom niŽšie uvedených kontaktov.
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Dátum splatnosti:
Varĺabilný symbol:
Konštantný Symbol:
Špecifický symbol:
Bankové

Platĺtel':
LOZORNO spol. s r. o.
Sportové námestie 657 l24
900 55 Lozorno

2628043793111

13.01
09.04.20

92601
3558

1 1 3971 53

44852142
sK2022849774

LOZORNO spol. s r. o.
Športové námestie 657 l24
900 55 Lozorno

lČo:
lČ opĺ:

NázovpoloŽky ŠpecifikáciapoIoŽky
(číslo PZ)
92601 95900

Suma s DPH
(EUR)

Splátka poistného za obdobie 9.04.2022- 9.04.2023
Produkt: povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
EC: Neudaná
Prejdite na platbu poistného formou inkasa.
Je to jednoduché, ýchle, bezpečné a bezstarostné.
Viac informáciĺ získate u svoiho sprostredkovatel'a poistenia.

Platba poistného cez QR
1. Prihláste sa vo svojom telefóne do aplikácie vašej banky.
2. Naskenujte tento QR kód a údaje na úhradu sa prepíšu do platobného príkazu.
3. Skontrolujte údaje a potvrdte.

Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona č. 222J2004 Z. z. o DPH (s 72).
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