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Pobočka Plzeň

Husova 10
305 67 Plzeřt
Referát registrace pojišt'ovacíchzprostředkovatelů

ACTMTY TREND,
Nádražní 613/38
702 00 Ostrava
česká republika

V Plzni

Č.i.: szt

dne 27 .1.2011,
612005 -325

szll

s.r.o.

Věc:

Registrace p oj išťovacíhoZproStředkovatele/samostatnéh o likvid átor a
pojistných událostí

Refcrent:

Irrg' Anna Ježková, ÍeI' 311 I74 269,

Příloha:

osvědčení

V příloze zasiláme osvědčeníČeskénárodní banky k Vašížádosti doručené dne 13.6.2005 o registraci
pojišťovacíhozprostředkovatele/samostatného likvidátora pojistných událostí.
Upozorňujeme na povinnost podle ustanovení $ 13 odst. 8), nebo $ 15 odst. 7) zákona č. 38/2004 Sb.,
o pojišťovacíchzprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně
živnostenského zákona (zákon o pojišťovacíchzprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve
zněni pozdějších předpisů, oznámit Ceské národní bance bez zbytečnéhoodkladu všechny změny údajů
zapisovaných do registru.

Váš ověřovací kód pro předkládání povinného ročníhovýkazu pojišťovacíhoagenta a pojišťovacího
makléře k registračnímučíslu029020PA: dc2c9659b08d
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Ing. Jan Hošek

ředitel pobočky
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Ing. Václav Petřík
vedoucí odboru ekonomicko-správního
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zápisu do registru pojišťovacíchzprostředkovatelů
a samostatných likvidátorů pojistných událostí

ACTMTY

TREI{D, s.r.o.

sídlo: Nádražní 613138,702 OO ostrava - Moravská ostrava, Česká republika IČ: 26807246
odpovědný zástupce: Zdeněk Stěbra, narozenla'. 2.1.1954
adiesa mišta bydiiště: Že\eznobrodská 4128,74106 Chvalíkovice, Česká republika
splnil/a podmínky k zápisu do registru podle zákona č,. 3812004 Sb', o pojišťovacíchzprostředkovatelích
a samostatných likvidátoreclr pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) a

byVa dne: 20.8.2005
zapsánla do registru pod číslem:029020PA

iako
pojišťovacíagent

Zápis do registru je možno ověřit v Českénárodní bance' pobočce Plzeň, Husova 10' 305 6] Plzeň, nebo na
intemetové stránce www.cnb.cz.
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Ing. Jan Hošek

Ing. Václav Petřík

ředite1 pobočky

vedoucí odboru ekonomicko-správního

