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osvĚnčpNÍ

o wŠŠÍtr,t KVALIFIKAČNfua sTUPNI oononuÉ zpŮsonu'osTl
ponŠŤovncÍuo zpnosrŘBDKoVATELE

pro

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul: Ing. Tomáš Jandera

Rodné příjmení: Jandera

Datum a místo narození: 28.L.|973, Praha

Státní občanství: čn

Adresa místa trvalého pobýu (u cizích státních příslušnfl<ů adresa pobýu v Čn;
(ulice a číslo, PSČ, obec): Dubská 175, 109 00 Praha 10

osvěděuje se, že výše uvedenýlá složiVa před zkušební komisí dne 3. záÍi 2012, čís|o
protokolu 4601 odbornou zkoušku pro vyšší kvalifikaění stupeň odborné způsobilosti
pojišťovacího zprostředkovatele podle zákonaě,3812004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

kulaté razítko (

podpis předsedy zkušební komise

D atum vy st av ení o sv ě dč ení :
3. zéňí2012

0'"*x.A' /
podpis tajemníka zkušební komise
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OSVEDCENI

o wSSiu KVALIFIKAdNIvI srupNl oDBoRNE zpusoeLosrl
p onSTovaciuo zpnosrREDKovATELE

pro

Jm6no, popiipadd jm5na, piijmeni, titul: Petr Vliek

Rodn6 piijmeni: Vliek

Datum a misto narozeni'. 14.6.1973, Praha

St5tni obdanstvi: Cn

Adresa mista trva16ho pobyru (u cizichst6tnich piislu5nikri adresa pobytu v in;
(ulice a dislo, PSe, obec): Poiernickf 469/40,108 00 Praha 10

Osvddduje se, Le vy5e uvedenyl| sloLilla pied zku5ebni komisi dne 2. iervna 2014, dislo
protokolu 5653 odbomou zkou5ku pro vy55i kvalifikadni stupei odborn6 zprlsobilosti

podpis pledsedy zkufebn{ komise

Datum vystavenf osvddienf :
2. (,ervna2014 podpis tajemnika zkuiebni komise
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OSVEDCENI

o vvSSina KVALTFTKAcNIv srupNl oDBoRNE zpusos[osrr
por Sf ovacino zpno srnnDKovATELE

pro

Jmdno, popiipadE jm6na, piijmeni, titul: Karolina Bo5kovf

Rodnd piijmenf: Sykorovi

Datum a misto narozeni: 11. 5. 1968. Liberec

St6tnf obdanstvi: Cn

Adresa mista trval6ho pobytu (u cizfch st6tnich pifslu5nfkt adresa pobytu v en;
(ulice adislo, PSe, obec): VE5inova 255112,100 00 Praha L0

OsvEdduje se, Ze vy5e uvedenyl| sloLrUa pied zkuSebnf komisi dne f. iervna 2015, dfslo
protokolu 6414 odbornou zkou5ku pro vy55i kvalifikadnf stupei odborn6 zptisobilosti
poji5t'ovacfho zprostiedkovatele podle zhkona d,.3812004 Sb., ve znlni pozddj5ich piedpisti.

kulat6 ,**Oo
podpis piedsedy zkuJebnl komise

D atum'vy s tav en[ o svd di e nf :
1. dervna 2015

hc"\\1.^ 4*/
podpis tajemnfka zkuiebn[ komise
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OSVEDCENI

O VYSSIM KVALIFIKACNIM STUPNI ODBORNE ZPUSOBILOSTI
porrSToveciuo zpnosrnnDKovATELE

pro

Jm6no, popiipadd jm6na, piijmeni, titul: Mgr. KaroliJra Baborskf

Rodn6 piijmeni: Janderovi

Datum a misto narozeni; 9. 11. 1976, Praha

St6tni obdanstvi: in
Adresa mista trval6ho pobytu (t cizichst6tnich pffslu5nfkri adresa pobytu v en;
(ulice a dislo, PSi, obec): Doubraviice 143,282 01 Doubraviice

Osvddduje se, Le vy5e uvedenyl| slolilla pied zku5ebni komisi dne 1. biezna 2016, dislo
protokolu 6905 odbornou zkou5ku pro vy55i kvalifikadni stupefi odbom6 zprisobilosti
pojiSt'ovaciho zprostiedkovatelepodle zflkona(,.3812004 Sb., ve zn5nipozd6j5ichpiedpisri.

kulat6 razitko wuJ
podpis piedsedy zku|ebn{ komise

D atum vy st av eni o sv ddi enf :
l.biezna20l6

h O,,t't..o* l-.'*"/
podpis tajemn{kn zkuiebnf komise


