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Pojistka k pojistné smlouvě č. 8602983997
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
vydává tuto poji.stku jako potvrzeni o uzavřeni poji.stné smlouvy.

Trend - standardni pojištěni podnikateLských rizik
Pojistník:

Českomoravská ENERGETICKÁa obchodní společnost s.r.o.

IČ/Rodné číslo:

46980156

Adresa:

Vlhká 194/25
60200 Brno 2

Pojištěný:

Českomoravská ENERGETICKÁa obchodní společnost s.r.o.

IČ/Rodné číslo:

46980156

Adresa:

Vlhká 194/25
60200 Brno 2

Pojistná smlouva a pojištění se sjednávají na dobu:

určitou

Počátek pojištění:

1. 1. 2012

Konec pojištění:

31. 12. 2012

Poji.štění se sjednává pro případ pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.
12 měsíců

Pojistná období:
Pojistné za pojistné

období:

9459 Kč

První pojistné období začíná dnem počátku pojištěni.
Další pojistná období začínají vždy k datu:

1. 1. každého roku.

Další údaje jsou uvedeny na druhé straně.

Kooperat1.va ponštovna, a s.,)
Vtenna lnsurance Group

Iernplová 747 )
11001 Praha 1

zaps. u rejstříkového soudu v Praze,
)
spts. zn. B 1897, zákl, kapítál; 3 mld K~

rč 47116617, Dit (OPH) CZ699000955
Dit (osta nO CZ47116617

>

lnfo@kOOP.cz)
www.koop.cz

lnfohnka
~ 841105105

8930184531

Pojistné

za pojistné

období je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého

pojistného

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

220038-50050022/0800

Konstantní

období na účet pojistttele:

3559 (složenka)

symbol:

35S8 (bankovní převod)
Variabilní

8602983997

symbol:

Budete-li požadovat jakoukoliv změnu v pojištěni, obraťte se prosím na svého poradce nebo obchodní
zastoupeni společnosti Fincentrum a.s., které pojištěni sjednalo, pomoci klientské linky 800 99 00 99.

Adresa našeho kontaktního

pracoviště:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum správy pojistných smluv
Brněnská 634
664 42 Modřice
Infolinka: 841105105, fax: 547 212 602, e-mail: info@koop.cz
Dojde-li ke škodné událostí, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, obraťte se prosím
bez zbytečného odkladu na naši nejbližší kancelář nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval
Ústní nebe
telefonické oznámení pak potvrďte písemně.
V písemném styku s pojišťovnou se obracejte
uvádějte přesné číslo pojistné smlouvy.

vždy na výše uvedené kontaktní

pracoviště.

V každém sdělení

Zkontrolujte si prosím tyto základní údaje a v případě nesrovnalosti nás kontaktujte. Do pojistné smlouvy si
prosím doplňte její číslo (je uvedeno v záhlaví této pojistky). Doporučujeme Vám také, abyste si smlouvu a
pojistku uložili. společně.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevtlfa)

Ing. Martin Diviš, MBA
předseda představenstva
a generální ředitel

sjednáním

tohoto

10. 1. 2012

pojištěni.

JUDr. Hana Machačová
členka představenstva

