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ZAPLACENO 02 -01- 2017
Allianz@)

SVdomu čp.472 v Milovicích
Mírová 472/35a
28924 Milovice

Praha 13. prosince 2016

Vážení,

dne 7. 2. 2017 uplyne další rok od sjednání Vaší pojistné smlouvy Pojištění podnikatelů Č. 503498925 a my bychom
Vás rádi informovali o valorizaci pojistných částek a o změně pojistného.

V loňském roce jste neměl žádnou škodu, proto Vám pro další rok zvyšujeme bonus (slevu) na 25 %.

Přehled výše pojistných částek
" . , Nová pojistná částka

Pojištění budov 90000000 Kč NE nemění se

U ostatních druhů pojištění se valorizace neprovádí.

Nové roční pojistné činí 30 335 Kč. (Předchozí pojistné bylo 33706 Kč.)

U pojištění budov nemáte valorizaci nastavenu a může se tak stát, že Váš majetek bude pojištěn nedostatečně. Pokud si
přejete pravidla valorizace změnit, zavolejte nám nebo napište.

Pokud seVáš majetek nebo Vaše činnosti jakkoliv změnily, což by mohlo mít vliv nejen na výši pojistného, ale i na výši
případného pojistného plnění, obraťte se na svého obchodního zástupce, kterým je INSIAa.s.(Praha I), na telefonním čísle
245003 111-113 nebo napište e-mail nainfo@insia.com.

Nové pojistné uhradte prosím podle přiloženého vyúčtování.

Děkujeme za Vaši důvěru, kterou v naše služby vkládáte.

Spozdravem

VašeAllianz

Pravidla valorizace a udělování bon usu jsou blíže popsána na následující straně.

Allianz pojštovna, a. s.
Ke Stvanlci 656/3, 18600 Praha 8
Česká republika

Tel.: +420 241170 000
info@allianz.cz
www.allianz.cz

ILO47 11 5971
obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze.
oddíl B,vložka 1815
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Slovníček pojmů

01 Valorizace

Valorizace slouží k zachování reálné hodnoty pojištění budova pojištění movitých věcí. V případě
škody tak plnění z Vašeho pojištění dokáže pokrýt aktuální náklady spjaté s opravou či nákupem
nového vybavení. Pokud svou pojistku nevalorizujete, může hrozit, že v případě škody Vám peníze
z pojištění nepostačí na nákup nového vybavení, popř. na opravu majetku.

Kvalorizaci, popř. k jejímu zrušení, je vždy nutný Váš souhlas. Ten dáváte při sjednání smlouvy
nebo si tuto službu můžete kdykoliv v průběhu trvání pojištění jednoduše vyžádat. Valorizaci
provádíme při pojištění na novou hodnotu majetku.

02 K čemu je valorizace dobrá?

Valorizace pojistné částky je služba pro Vás a doporučujeme Vám ji. Pokud ji máte sjednánu,
nemusíte se o nic starat, vše probíhá automaticky.

Valorizace přesto, že dochází k inflaci cen, zachovává reálnou hodnotu Vašeho pojištění. Pojistnou
částku Vám pak automaticky navyšujeme v souladu s růstem cen stavebních prací a cen
průmyslových výrobců. Index pro valorizaci v roce 2015 byl: 1,2% pro pojištění budova 0,0 %
pro pojištění movitých věcí. Zdroj: Český statistický úřad vmw.czso.cz

03 Bonus za bezeškodní průběh

Abychom Vás odměnili za Vaše bezproblémové pojištění, přiznáváme Vám při příznivém škodním
průběhu slevu (bonus). Naopak při nepříznivém škodním průběhu se tato sleva sníží nebo
uplatníme přirážku k pojistnému (malus).

Škodní průběh se určuje jako podíl vyplaceného pojistného plnění k zaslouženému pojistnému.
Zasloužené pojistné je pojistné, které se vztahuje k období od počátku pojištění do data tisku
tohoto dopisu.

Váš současný bonus je 25 %.
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Dodatek k pojistné smlouvě
Pojištění PRO podnikatele
Smlouva číslo: 503498925

Allianz@

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3,18600 Praha 8, Česká republika
ILO 47" 5971, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze,oddíl B,vložka 1815
www.allianz.cz.info@allianz.cz. tel.: +420 241 170000

Bankovní spojení
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:

2727/2700
0503498925
3558

Pojistník
SVdomu čp.472 v Milovicích
RL/ILO: 26428750
Trvalá adresa: Mírová 472/35a, 289 24 Milovice
Tel.:
E-mail:

Pojištěný
SVdomu čp.472 v Milovicích
RL/ILO: 26428750
Trvalá adresa: Mírová 472/35a, 289 24 Milovice

Místo pojištění
Mírová 472/35/a, 289 24 Milovice

Datum výročního dne: 7. 2. 2017
Datum sjednání: 11. 1.2016
Počátek pojištění: 7.2.2016

Pojistné období:
Pojistná doba:

roční
Pojištění sjednáno na dobu neurčitou

Frekvence placení: roční

Přehled pojištění Pojistná částka /
Limit pojistného plnění

Pojištění budov

Pojištění věcí movitých

Pf/pojištění skla

Pf/pojištění elektroniky

Pf/pojištění strojního zařízenl

Pf/pojištění budova věcí movitých

Pojištění odpovědnosti

Pojištění nákladu

Pojištění přerušení provozu

sjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

sjednáno

sjednáno

sjednáno

nesjednáno

nesjednáno

90000000 Kč

beze změny

beze změny

5000000 Kč

Bonus, malus
Bonusza přiznivý škodní průběh: 25 %

Celkové běžné (roční) pojistné

Splátka pojistného (roční)
30335Kč

30335 Kč

ndrea Johnová MBA
senior manažer správy pojištění a penze
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Allianz <iID

SV domu čp.472 v Milovicích
Mírová 472/35a
28924 Milovice

Praha 13. prosince 2016

Vážení,

v souladu s Vaší pojistnou smlouvou, kde máte sjednánu roční frekvenci placení, Vám zasíláme podklady pro platbu
pojistného na další období.

Máte-Ii chytrý telefon a mobilní bankovní aplikaci, můžete nyní platbu provést jednoduše pomocí QR kódu níže.
Nemusíte složitě přepisovat číslo účtu, variabilní symbol a další údaje. Stačí vyfotit QR kód a platební příkaz v bankovní
aplikaci se vyplní automaticky.

Spozdravem

Vaše Allianz

Pojistník
Jméno / Název firmy:
IČO:
Adresa:

SVdomu čp.472 v Milovicích
26428750
Mírová 472/35a, 289 24 Milovice

Vyúčtování pojistného - Pojištění podnikatelů
Pojistná smlouva číslo: 503498925

Druh pojištění
Pojištění budov
Připojištění
Pojištění odpovědnosti

,. , ,, Variabilní
symbol• • I •• " ••

7.2.2017 -7. 2. 2018 30335 Kč 7.2.2017 2727/2700 3558 0503498925

FOND SLUŽEB
Č.Ú. 153707648/06<>0 ZAPLACENO 02 -01- 2017

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Českárepublika

Tel.: +420 241 170000
info@allianz.cz
www.allianz.cz

Iť:O47 11 5971
obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze,
oddíl B,vložka 1815
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