VZOR

B. NÁVRH NA ZRUENIE ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¼A POISTENIA DO REGISTRA
SPROSTREDKOVATE¼OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¼OV ZAISTENIA
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B. VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZRUENIE ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATE¾A POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¾OV POISTENIA A SPROSTREDKOVATE¾OV ZAISTENIA

PRÁVNICKÁ OSOBA
1. Registraèné èíslo  písmená sa uvádzajú prvými tromi znakmi registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zrui.
2. Registraèné èíslo  poradové èíslo sa uvádza esmiestnym poradovým èíslom z registraèného èísla výluèného sprostredkovate¾a poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovate¾ zrui.
3. Obchodné meno spoloènosti a právna forma sa uvádza obchodným menom spoloènosti a jeho právnou formou tak, ako je spoloènos zaevidovaná v obchodnom registri.
4. Identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèným èíslom právnickej osoby, podriadeného sprostredkovate¾a, zapísanej do obchodného registra, prideleným prísluným súdom a uvádza sa v tvare osemmiestneho èíselného kódu s medzerou za druhým a piatym èíslom, napríklad 12 345 678.
5. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovate¾a sa uvádza menom/menami a priezviskom/priezviskami navrhovate¾a alebo jeho obchodným menom pod¾a zápisu v obchodnom registri. Meno a priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena a priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre èasti cudzích priezvisk, napríklad von a de.
6. Sídlo navrhovate¾a  ulica a èíslo domu sa uvádza názvom ulice a èíslom domu pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza názov obce a èíslo domu s medzerou za názvom obce.
7. Sídlo navrhovate¾a  PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45. Pri zahranièných adresách sa uvádza v pôvodnom tvare.
8. Sídlo navrhovate¾a  obec sa uvádza názvom obce pod¾a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností èasti 19.3 a 19.4.
9. Registraèné èíslo navrhovate¾a sa uvedie v tvare XXX000000 bez medzery.
10. Identifikátor navrhovate¾a sa uvádza interným evidenèným èíslom právnickej osoby prideleným navrhovate¾om, ktoré mu umoní jej identifikáciu pri práci s databázou. Údaj sa neuvádza, ak interné evidenèné èíslo nebolo právnickej osobe pridelené.

