
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK OJ 140 /144  
Dátum podaja: 12.09.2011 
Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 
Hlavná 12 
986 01 Fiľakovo

Poistenie malých a stredných podnikateľov
Poistka číslo 6 565 117 123 / verzia 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo 4414028878 zo dňa 31.08.2011 
Poistník: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo, IČO: 45543 
Adresa : Hlavná 12 , 986 01 Fiľakovo
Začiatok poistenia : 01.09.2011 00:00 Koniec poistenia : na neurčito

Ročné poistné : 261,39 EUR / 7 874,64 SKK
Lehotné poistné: 65,35 EUR /1  968,73 SKK
Poistné obdobie / periodicita platenia: štvrťročné / štrvťročne
Druh platby: bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu
Splatnosť poistného : 01.09., 01.12., 01.03., 01.06.
Platenie poistného :
Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

90004012 / 0200 Všeobecná úverová banka a.s. 175126457 / 0900 Slovenská sporiteľňa a.s.
1029706001 /1111 UniCredit Bank a. s. 4804915001 / 5600 Dexia banka Slovensko a.s.
202120000 /6500 Poštová banka a.s.

Variabilný symbol: 6565117123 (číslo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol: 3558
V prípade zmien alebo pri vzniku poistnej udalosti sa obráťte na poradcu, ktorý s Vami poistenie dojednal alebo na našu 
adresu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra Banská Bystrica

Nám.Šíefana Moysesa 9 
974 01 Banská Bystrica 1

Číslo tejto poistky je  zároveň číslom Vašej poistnej zmluvy, ktorú budete predkladať k uplatneniu práva 
na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ostatnom styku s poisťovňou.
Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohto poistenia.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy 
v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent podľa 
pravidiel ustanovených osobitným predpisom Po 1.1.2009 j e hodnota uvedená v SKK len

Dátum vystavenia : 09.09.2011 
Vystavil (a): OPP
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Ing. Jana Darmová, riaditeľka agentóry
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