
Kooperativa.6.
VIENNA INSURANCE GROUP

Konverzn)' kurz: I EUR '= 30.1260 SKK 01150/153

Dälum podaja: 09.09.2011

Združenie Rajecká dolina

Nam. SNP I

013 13 Rajecké Teplice

(tislo poistnej zmluvy)

831.53 EUR /25050,67 SKK
831.53 EUR/25 050,67 SKK
rok / ročnc

banko\~' prc\'od so zasielaním ;l\'fza na úhradu
04.03.

Poistenie podnikateľov zapisaných v obchodnom registri

Poistka číslo 6 557 836 558 / ve,-", 2
KOOPERATIVA polsfo\'ň:l., a.s. Vi~nna Insurance Group

"ydä"a tuto poistku ako potvrdenie o uZlIt"oreni pOIstnej zmluvy podľa návrhu číslo 0805024030 s uč-noosfou od 31.08.2011

Poistník : Združenie Rajecká dolina, IČO: 37805533
Adresa: Nám. SNP I • 013 13 Rajecké Teplice
ZaČIatok poistenia: 04.03.201000:00 Koniec poislcnia: na neurčito

Rocné poistne:
Leholné poistné:
Poistné obdobie I periodicita pJalenia :
Druh platby:
Splatnost' poistného:
Platenie poistného:
Na úhradu poistného z Vášho účlu Vám ponúkame možnosť platit' na niektorý z našich nasledovných účtov:

90004012 /0200 Všeobecná úverová banka a.s. 175126457 /0900 Slovenská sporiteľňa a.s.
1029706001 11111 UniCredit Bank a. s. 4804915001 /5600 Dexia banka Slovensko a.S.
202120000 16500 Poštová banka a.s.

Variabilný symbol: 6557836558
Konštantný symbol: 3558
V prípade zmien alebo pri vzniku poistnej udalosti sa obráťte na poradcu, ktorý s Vami poislenie dojednal alebo na našu
adresu: KOOI'ERATIVA poist'ovňa.a.s. Vienna Insurancc Group. Agentúra Žiliml

Uhol"ll:'i 1
010 Ol Žilina I

Cís/o tejto poistkyje :ároveň čis/om Vašej poistnej :m/uv)', ktoní bl/detepredkladaťk I/p/mnenm práva
na poistné plnenie v prípade poistne; udalosti. ako aj v osla/110m styku s poisťovňou.

Práva a porirmosti: poismej :mllll')' slÍ IU'edené 1'0 Viliam lIá"r/lII poistnej :/IIlu\')·.
ĎakuJeme:a dOI'ern, ktoní ste nám preJa\'l/i dojednaním tohto pois/ema.

V súlade s § 2 ods. 3) Zäkona t. 659 2007 Z.z. o za\-edení meny euro \ Slovenskej republike, sa konečné sumy
v eucich po prepočle podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatmné miesIa na najbliŽŠi eurocent podľa
praVidiel ustanovených osobIIným predpisom. PO 1.1.2009 Je hodnota uvedena v SKK len infonnativ~a /

Dátum \'ysla\ ema. 0809 2011
VystaVIl (a): orr
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