
/ iff GENERÁLI 
H l SLOVENSKO 

21-16-05/ 229-POD/ 5720042690/ 80008788-2 
Vážený klient 
OBEC DOLNÁ TIŽINA 
DOLNÁ TIŽINA 333 

Bratislava, 31.5.2012 013 04 DOLNÁ TIŽINA 

Vcc: Úhrada poistného 

Vážený klient, 

dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie: 

Poistenie malých a stredných podnikateľov 
• číslo poistnej zmluvy: 5720042690 
• poistné k úhrade: 76,92 € • za obdobie: 24.05.2012 - 31.07.2012 
• dátum splatnosti: 24.05.2012 • číslo účtu Generáli Slovensko: 0048134112/0200 

. d • variabilný symbol: 5720042690 • konštantný symbol: 3558 

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás 
upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný 
preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia. 

POZOR, dôležitá informácia pre Vás! 
Ako poisťovňa s kvalitným a praktickým servisom vieme urobiť maximum pre rýchle riešenie Vašich požiadaviek. Ak máme Vaše kontakty-
teleíonnc číslo a e-mailovú adresu, umožní nám to urýchliť riešenie prípadnej poistnej udalosti a vyplatenie poistného plnenia. Doplniť aktuálne 
kontakty k Vašej poistnej zmluve je jednoduché. Navštívte www.dobrapoistovna.sk alebo jednoducho zavolajte do Kontakt centra na číslo 
0850 111 117, kde zároveň získate aj akékoľvek ďalšie informácie. 
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námestník generálneho riaditeľa 

Generáli Slovensko poisťovňa, a s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, Oddiel 
Sa, Vložka č. 1325/B, IČO: 35 709 332. DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487. tel: 0850 111 117, fax: +421 2 5827 6100. email: generali@gsl.sk, 
wvvw.generali.sk. Spoločnosť patri do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26. 
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Banke 

Pobočke PRÍKAZ NA U HRADU 
Dátum splatnosti 

Čislo účtu platiteľa Kód banky 

Mena Symbol platieb 

Číslo účtu príjemcu Kód banky Suma variabilný konštantný špecifický 

0048134112 0200 76,92 € 5720042690 3558 

Doplňujúci údaj banky Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu 

Poistné za obdobie: 24.05.2012 - 31.07.2012 

Miesto a dátum vystavenia Podpis(y), pečiatka príkazcu 

http://www.dobrapoistovna.sk
mailto:generali@gsl.sk

