VZOR

NÁVRH NA ZRUENIE ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
1
Registraèné èíslo
 písmená

2
Registraèné èíslo
 poradové èíslo

3
Meno

4
Priezvisko

5
Rodné èíslo

6
Meno a priezvisko
alebo obchodné
meno
navrhovate¾a

Registration
number  letters

Registration
number  digits

First name

Family name

Personal
identification
number

First name and
family name or
business name of
proponent

7
Sídlo
navrhovate¾a 
ulica a èíslo
domu
Registered office
of proponent 
street and
number

8
Sídlo
navrhovate¾a
 PSÈ
Registered office
of proponent 
post code

(pokraèovanie)
9
Sídlo
navrhovate¾a 
obec
Registered office
of proponent 
city

10
Registraèné
èíslo
navrhovate¾a
Registration
number of
proponent

11
Identifikátor
navrhovate¾a
ID number of
proponent

Vysvetlivky k návrhu na zruenie zápisu podriadeného sprostredkovate¾a poistenia do registra sprostredkovate¾ov poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia
1. Registraèné èíslo (písmená)  uvedú sa prvé tri znaky registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zmeni.
2. Registraèné èíslo (poradové èíslo)  uvedie sa esmiestne poradové èíslo z registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého
údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zmeni.
3. Meno  uvedie sa jedno meno alebo viac mien osoby. Povinný údaj.

4. Priezvisko  uvedie sa jedno priezvisko alebo viac priezvisk osoby. Prvé písmeno kadého priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí
pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von, de. Povinný údaj.
5. Rodné èíslo  uvedie sa rodné èíslo v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. U osôb, ktoré nemajú rodné èíslo, sa uvedie èíslo v tvare rrmmdd/world,
prièom rrddmm vyjadrujú rok, mesiac a deò narodenia a /world je pevná prípona, ktorá sa nemení. Povinný údaj.
6. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a  uvedie sa meno (mená) a priezvisko (priezviská) navrhovate¾a alebo jeho obchodné
meno (pod¾a zápisu v Obchodnom registri). Prvé písmeno kadého mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích
priezvisk, napríklad von, de. Povinný údaj.
7.  9.  spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach è. 9 a 11. Povinný údaj.
10. Registraèné èíslo navrhovate¾a  uvádza sa v tvare XXX000000 bez medzery. Povinný údaj.
11. Identifikátor navrhovate¾a  uvedie sa rovnaký identifikátor ako pri návrhu na zápis výluèného sprostredkovate¾a.

