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Tel. Dátum Miesto 
0850 111 303 12.01.2012 Bratislava 

Vec: Oznámenie o zmene výšky poistného 

Vážený klient, 

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že k výročiu poistnej zmluvy VARIANT číslo 6000096022 na motorové 
vozidlo Opel Agila 1,0 12V, EČ vozidla: PP 973 AU, ČSOB Poisťovňa, a.s. v zmysle zmluvných dojednaní 
prehodnotila priebeh Vášho poistenia a následne upravila výšku poistného na ďalší poistný rok. 

Nakoľko ste v poslednom poistnom roku nemali žiadnu poistnú udalosť, ktorá by mala vplyv na systém 
bonus/malus, ČSOB Poisťovňa, a.s. Vám priznáva celkový bonus vo výške 30%. V dôsledku toho ročné poistné 
pre nasledujúce poistné obdobie od 12.03.2012 do 12.03.2013 činí 215.17 Eur. 

V súlade s dohodnutou formou platenia poistného v poistnej zmluve, splátku poistného pre nasledujúce poistné 
obdobie uhraďte bankovým prevodom na účet ČSOB Poisťovne vedený v ČSOB číslo 255015853/7500, 
najneskôr do12.03.2012, t.j. ku dňu jeho splatnosti 

V prípade, ak dôjde k poistnej udalosti, ktorá by mala vplyv na systém bonus/malus v období od zaslania 
oznámenia o zmene výšky poistného dňa 12.01.2012 do dátumu konca poistného roka, t.j. do 11.03.2012, bude 
vykonaná úprava výšky poistného, o ktorej Vás budeme písomne informovať. 

Ako už viete, ČSOB Poisťovňa je univerzálnou poisťovňou poskytujúcou produkty životného a neživotného 
poistenia. V prípade záujmu Vám, ako vernému klientovi, za zvýhodnených podmienok radi ponúkneme aj iný 
produkt z nášho širokého portfólia. Neváhajte sa preto kedykoľvek obrátiť na svojho finančného poradcu, alebo na 
Infolinku ČSOB Poisťovne 0850 111 303 počas pracovných dní medzi 8,00 a 17,00 hod. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu telefónneho čísla na Asistenčnú službu platnú od 1.1.2011, ktoré 
r.ájdete na asistenčnej kart ičke v pr í lohe 7ároveň hy s m e V á s radi informoval i o n o v o m rozsahu 
asistenčných služieb uvedenom v Prílohe č.1. 

Ďakujem Vám za côveru prejavenú našej poisťovni a teším sa na ďalšiu spoluprácu. 

Vybavuje 
Infolinka 

Michaela Pardubská 
riaditeľka odboru správy neživotného poistenia 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 
€ S Q I I Vajnorská 100/B 
Poisťovňa 831 04 Bratislava 

Príloha: 
- asistenčná kartička 

ČSOB Poisťovňa, a. s. 
Vajnorská 100/B, Bratislava, Poštová adresa: P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29 
Zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B, IČO: 31325416. DIČ: 2020851757 
Intolinka: 0850 111 303, fax: +421 2 482 486 00, e-mail: infolinka@csob.sk, www.csohpoistovna.sk 

mailto:infolinka@csob.sk
http://www.csohpoistovna.sk

