Informácia o sprostredkovaní poistenia

Tatra banka, a.s.
So sídlom: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,
IČO: 00 686 930,
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B
Registračné číslo v zozname viazaných finančných agentov v podregistri poistenia alebo
zaistenia: 34945
(ďalej len „VFA“)
VFA vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy výlučne so spoločnosťou
UNIQA poisťovňa, a.s. Zmluva so spoločnosťou UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,
851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 653 501 (ďalej „Spoločnosť UNIQA“) má
výhradnú povahu. VFA nemá žiadny podiel na základnom imaní Spoločnosti UNIQA ani na
hlasovacích právach Spoločnosti UNIQA. Spoločnosť UNIQA nemá žiadny podiel na
základnom imaní VFA ani na hlasovacích právach VFA. Dňom účinnosti poistnej zmluvy sú
Spoločnosť UNIQA a poistník viazaní právami a povinnosťami v nej dohodnutými, pričom
Spoločnosť UNIQA sa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie, ak
nastane náhodná udalosť bližšie označená v poistnej zmluve a poistník sa zaväzuje platiť
poistné. Prípadné sťažnosti na vykonávanie finančného sprostredkovania VFA je možné
podať:
a. písomne na adrese VFA alebo
b. písomne na adrese UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, alebo
c. písomne príslušnému orgánu dohľadu nad poisťovníctvom, ktorým je od 1.1. 2006
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská
republika (ďalej len „NBS“).
Prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné po odsúhlasení
zmluvnými stranami riešiť mimosúdne podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii alebo
zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej
inštitúcie upravuje zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov a je
predovšetkým tvorený pravidlami na zabezpečenie solventnosti finančnej inštitúcie a
zabezpečenie riadnej tvorby a umiestnenia prostriedkov technických rezerv. Finančná
inštitúcia podlieha dohľadu NBS.
Náklady na finančné sprostredkovanie
VFA informuje klienta, že za finančné sprostredkovanie prijíma, na základe zmluvy, od
UNIQA peňažné a nepeňažné plnenia (ďalej len „provízie”). VFA informuje klienta, že môže
požiadať o zverejnenie výšky provízie.
Vyhlásenie klienta
Klient vyhlasuje, že bol informovaný o všetkých skutočnostiach podľa § 33 zákona o
finančnom sprostredkovaní v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom internetu.

