Informácie podľa zákona
č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ako „ZoFS“) a záznam
o požiadavkách klienta
SPROSTREDKOVATEĽ:
Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
So sídlom:
Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaný:
OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1142/B
IČO:
35 697 270
DIČ:
2020310578
IČ DPH:
SK2020310578
Registrácia v NBS: registračné č.: 133755 (zápis v registri je možné overiť na www.nbs.sk)
(ďalej ako „Sprostredkovateľ“)
Podľa § 32, § 33 a § 35 ZoFS sprostredkovateľ týmto výslovne poskytuje klientovi tieto informácie:
1. Sprostredkovateľ informuje klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie v zmysle § 9 ZoFS na základe zmluvy so samostatným finančným agentom, spoločnosťou K Finance Life, s.r.o., Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava, IČO: 43 812 554
(ďalej len „SFA“), ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie v zmysle § 7 ZoFS na základe zmluvy s MetLife Europe d.a.c.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B, organizačná zložka MetLife Europe Designated Activity Company, sídlo: Lower Hatch
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).V nadväznosti na zistené a zaznamenané požiadavky a potreby klienta, jeho znalosti týkajúce sa finančných služieb,
a s ohľadom na povahu finančnej služby, sprostredkovateľ odporúča poistný produkt: poistenie hospitalizácie z dôvodu
úrazu. Sprostredkovateľ klienta ďalej informuje, že klientovi už poskytnuté informácie o charakteristike finančnej služby a
prípadných rizikách súvisiacich s finančnou službou sú uvedené aj v písomnej forme v príslušnej zmluvnej dokumentácii
vzťahujúcej sa k finančnej službe.
2. Sprostredkovateľnemá priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach SFA ani finančných inštitúcií, s ktorými bude dojednávať poistenie, a ani SFA alebo tieto finančné inštitúcie nemajú priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Sprostredkovateľa. Obdobne to platí aj pre SFA vo vzťahu ku
poisťovateľovi a naopak.
3. Sprostredkovateľ a SFA prehlasujú, že sú poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosť
v zmysle ZoFS.
4. Sprostredkovateľ na základe zmluvného vzťahu so SFA a SFA na základe zmluvného vzťahu s poisťovateľom, prijíma
odplatu/províziu za sprostredkovanie poistenia. Táto provízia však nebráni povinnosti sprostredkovateľov konať v záujme
klienta v zmysle ZoFS. Zároveň Sprostredkovateľ a SFA informujú klienta, že v prípade klientovho záujmu, na základe požiadavky klienta, ho bude informovať aj o výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma za finančné
sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient.
5. Klient je neprofesionálny klient v zmysle § 5 ZoFS. Klient, v prípade, že mu nie je finančné sprostredkovanie poskytované
pre jeho osobnú potrebu, resp. potrebu jeho domácnosti vyhlasuje a požaduje od sprostredkovateľa, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel činnosti sprostredkovateľa vo vzťahu ku klientom
podľa ZoFS.
6. Výška poplatkov a/alebo iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je uvedená v dokumentoch
vzťahujúcich sa na príslušnú finančnú službu, teda v poistnej zmluve a v poistnom certifikáte, ktorý je predložený klientovi.
7. Právnym následkom prihlásenia klienta do poistenia je vznik práv a povinností klienta ako poisteného a práva a povinností
poisťovateľa ako finančnej inštitúcie v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zmluvných dokumentov týkajúcich sa poistenia (najmä poistnej zmluvy, poistného certifikátu a poistných podmienok).

MLR_FinSprostredkovanie.indd 1

12.4.17 14:56

