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Naše číslo bankového účtu: 2777523053 / 0200 
Číslo poistnej zmluvy: 20006247389 
Číslo klienta: 50359364 
Dátum: 19.08.2014

Mesto Fiľakovo 
Radničná 25 
98601 Fiľakovo
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Vec: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

Vážený klient Mesto Fiľakovo!

Ďakujeme Vám za dôveru prejavenú našej poisťovni a za doterajšiu vzájomnú spoluprácu. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 
Genertel poisťovňa, a.s. v zmysle zmluvných dojednaní prehodnotila priebeh Vášho poistenia a upravila výšku poistného pre 
nasledujúce poistné obdobie od (07.11.2014) do (06.11.2015).

Základné údaje o Vašom poistení:

Evidenčné číslo vozidla: LC317BN
Ročné poistné na nasledujúce obdobie po zohľadnení bonusu/malusu ( PZP): 91,56 EUR
Splátka poistného podľa frekvencie platenia dojednanej v poistnej zmluve: 91,56 EUR

Vaše aktuálne poistné obdobie končí dňa: 06.11.2014
Výpoveď poistnej zmluvy je možné podať najneskôr do: 25.09.2014
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte naše Klientske centrum na telefónnom čísle 0850 555 555.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že došlo k zmene sídla našej spoločnosti. Nájdete nás na novej adrese: Lamačská 
cesta 3/A, 841 04 Bratislava. Všetky Vaše písomné podania prosíme zasielať na novú adresu.

Želáme vám veľa  šťastných kilometrov bez nehody! _________ _____  __ _______ . ___ _ .

S úctou

Csikós Dániel
vedúci organizačnej zložky

Miroslav Chovan 
vedúci organizačnej zložky
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