Príloha 1.
Informácie pre potencionálneho klienta a klienta

v zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú
definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva, poistných
podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.
Uzavretím poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkovávaný poistný produkt, vzniknú klientovi
nároky z poistenia za podmienok uvedených v poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške
dohodnutej v poistnej zmluve.
Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) a poistnej
zmluvy (PZ), ktorou sa daný produkt dojednáva. PZ obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia
osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné
poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať
na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s
poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia
osôb pri predčasnom ukončení poistenia).
Poisťovňa je povinná pri poskytovaní poistných produktov dodržiavať podmienky stanovené zák. č. 8/2008
Z. z.o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zároveň určuje spôsoby a systém ochrany
pred zlyhaním poisťovní pri výkone ich činnosti. Dozor nad činnosťou poisťovne vykonáva Národná banka
Slovenska (NBS).
Samostatný finančný agent HaBIS, spol. s r.o. je zapísaný v registri, pod register poistenia alebo zaistenia,
v zozname samostatných finančných agentov vedenom zo strany Národnej banky Slovenska, pod registračným
číslom 74901.
Údaje o samostatnom finančnom agentovi je možné overiť na internetovej stránke NBS www.nbs.sk.
Samostatný finančný agent nemá na základnom imaní alebo na hlasovacích právach poisťovne
kvalifikovanú účasť.
Zároveň poisťovňa, alebo osoba ovládajúca poisťovňu nemá na základnom imaní alebo hlasovacích právach
samostatného finančného agenta kvalifikovanú účasť (§3 písm. d) zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov)
Samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovateľskú činnosť na základe zmluvy s viacerými
poisťovňami , pričom tieto zmluvy nemajú výhradný charakter. Samostatný finančný agent vykonáva
sprostredkovateľskú činnosť s nasledovnými poisťovňami: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Chartis Europe
S.A.(slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu), HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z
iného členského štátu, QBE Insurance (Europe)Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., Union poisťovňa, a.s., KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna I Vienna Insurance Group, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., pobočka poisťovne z iného členského štátu Bratislava, Atradius Credit Insurance N.V., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, Wustenrot poisťovňa,a.s., Groupama poisťovňa, a.s.
Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania samostatným finančným
agentom písomnou formou na adresu sprostredkovateľa , e-mail: viera.slepcova@habis.sk, pričom sťažnosť
bude vybavená podľa Interného predpisu o sťažnostiach, ktorý bude na požiadanie vydaný klientovi. Klient má
možnosť použiť na vyriešenie prípadných sporov zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších predpisov alebo zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov;
Informácie pre klienta
v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Finančný agent pred vykonávaním finančného sprostredkovania klienta jednoznačne, vyčerpávajúcim,
presným a zrozumiteľným spôsobom informuje o existencii akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného
plnenia, ktoré prijíma za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient, a zároveň týmto informuje klienta,
že v prípade klientovho záujmu ho bude informovať o výške peňažného plnenia alebo nepeňažného
plnenia, ktoré prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient.
2)
Sprostredkovaný poistný produkt patrí do poistného odvetvia: neživotné poistenie.
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