
 
 
 
 
 

Podmínky uplat ňování slev v rámci marketingové akce č. 1/2011 
 

„Slevová knížka“  
 

 
� Slevy uvedené na kupónech se vztahují pouze na nově sjednané smlouvy 

prostřednictvím společnosti FINVISION, s.r.o.   
 
� Ústřižek  kupónu  se přikládá ke smlouv ě. 
 
� Klientovi zůstává kupón  jako potvrzení o vzniku nároku na danou slevu. 

 
� Kupón musí být řádně vypln ěn, vč. identifikace a podpisu  zástupce společnosti 

FINVISION, s.r.o. 
 
� Akce je platná do 30.6.2011. 
 

 
 
PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SLEV:  
 
1) Sleva 50% na havarijní pojišt ění 
 

• sleva ve výši 50 % z ročního pojistného u smlouvy o havarijním pojištění 
• sleva je sjednána na celou dobu pojištění 

 
2) Sleva 10-30% na povinné ru čení 
 

• sleva ve výši 10-30% z ročního pojistného u zákonného pojištění vozidel 
• přesná výše slevy je určována individuálně, dle klientem zvolené pojišťovny 

 
3) Sleva 50% z uzavíracího poplatku u stavebního sp oření 
 

• sleva ve výši 50% z uzavíracího poplatku, bez ohledu na jeho výši 
 
4) Sleva 20-30% na pojišt ění staveb 
 

• sleva ve výši 20-30% z ročního pojistného u smlouvy o pojištění stavby 
• sleva je sjednána na celou dobu pojištění 
• přesná výše slevy je určována individuálně, dle klientem zvolené pojišťovny 

 
 

 

 

VÁŠ PRŮVODCE SVĚTEM  FINANCÍ, DOTACÍ A REALIT 
 



5) Sleva 20-30% na pojišt ění domácnosti 
 

• sleva ve výši 20-30% z ročního pojistného u smlouvy o pojištění domácnosti 
• sleva je sjednána na celou dobu pojištění 
• přesná výše slevy je určována individuálně, dle klientem zvolené pojišťovny  

 
6) Příspěvek na penzijní p řipojišt ění 
 

• příspěvek ve výši měsíční platby 
• příspěvek bude vyplacen po uplynutí a uhrazení 4. měsíce smlouvy, přímo na 

klientův účet penzijního připojištění jako příspěvek třetí osoby 
 
 
7) Příspěvek na životní pojišt ění 
 

• příspěvek ve výši měsíčního pojistného 
• příspěvek bude vyplacen po uplynutí a uhrazení 4. měsíce smlouvy, přímo na 

klientův účet mimořádného pojistného jako příspěvek třetí osoby 
 
 
8 Příspěvek na odhad 
 

• příspěvek na odhad v rámci sjednávání úvěrů ze stavebního spoření a 
hypotéčních úvěrů 

• přesná výše příspěvku je určována individuálně po vzájemné domluvě klienta a 
zprostředkovatele 

• příspěvek bude vyplacen na běžný účet klienta, uvedený na kupónu 
 
 
9) Příspěvek na bankovní poplatky 
 

• příspěvek na bankovní poplatky  
• výše a typ poplatku, na který bude sleva uplatněna je určována individuálně po             

vzájemné domluvě klienta a zprostředkovatele 
• příspěvek bude vyplacen na běžný účet klienta, uvedený na kupónu 

 
 
V Bohumíně 1.1.2011 
Za společnost FINVISION, s.r.o. 
 
Angel Bratovanov 
jednatel společnosti 
 

 


