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Poisťovne odmietajú platiť poistné za vakcínovaných
No smejem sa, ale tento prípad a táto prax týchto sionistických židovských poisťovní (bánk) je začiatok
konečného štádia likvidácie tejto sionistickej vakcinačnej mafie.
Dnes som sa dozvedel od kamaráta, že u nich v dedine jeho kamarátka mala tento týždeň šok v práci. Jej
kolegyňa zomrela už dávnejšie asi 3 dni po vakcinácii s mRNA nejakou vakcínou. Po pohrebe išiel jej
muž, ktorému teraz zostali na starosť 2 maloleté deti, do poisťovne, aby poisťovňa zaplatila životnú
poistku za zomretú manželku, ktorá ju platila viac ako 10 rokov... Smejem sa... Poisťovňa tomu mužovi
povedala, že jeho žena podpísala pri vakcinácii, že nikto za tieto mRNA vakcíny jej neručí (ani štát, ani
lekári, ani vakcinátori, ani výrobcovia.... nikto) a ona to akceptuje!!!!!!!!!! Teda touto písomnou
akceptáciou, že berie vakcínovaná osoba na vedomie, že vakcínovanému nikto za nič neručí, tí, ktorí
zomrú na následky Vakcín, nemajú nárok na žiadnu poistku!!!!!!!!!
Muž zomretej manželky si najal právnika proti poisťovni, ale jeho právnik mu potvrdil, že žiaľ nemá
nárok na žiadnu výplatu poistky z dôvodu úmrtia.... Smejem sa zasa... Teda tak chápem.... vy tupci
vakcínovaní, ktorí ste podpísali, že beriete na vedomie, že Vám nikto za nič neručí.... a napriek tomu
ste si nechali pichnúť tú experimentálnu vakcínu, tak ste v skutočnosti podpísali, že ste samovrahovia
a preto u samovrážd poisťovne nemajú povinnosť plniť životnú poistnú zmluvu!!!
Ale aj ja si myslím, že ľudia, ktorí toto podpíšu, tak sú buď totálne naivní, nevzdelaní a nechápu, ako
funguje tento zločinecký demokratický systém, alebo sú jednoducho skutočne duševne chorí! Však len
duševne chorí si nechá pichnúť experimentálnu vakcínu a pritom aj podpíše, že berie na vedomie, že mu
nikto za nič neručí!!!!!!!!!
Chápete vy chuji vakcínovaní?? Nezaplatili a už nezaplatia mužovi tejto „zomretej“ jeho žene na
následky vakcíny nič... Tým jasne tieto sionistické židovské banky a poisťovne potvrdili, že ste všetci
vakcínovaní chuji a určení na „zomretie“.... A vaši pozostalí nedostanú žiadnu poistku... Typické pre
židovské banky... ha, ha.
Vyberte si životnú poistku Vy vakcínovaní čo najskôr, dokiaľ ešte žijete a peniaze v hotovosti
odkážte svojich deťom, keď zomriete....
Opakujem, však len duševne chorý človek sa ide vakcínovať experimentálnou vakcínou, za ktorú nikto
nič neručí a ešte ten somár to aj podpíše!! Ste magori Slováci?!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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