Informácia finančného sprostredkovateľa k dojednávanému poisteniu

Dátum: DD. MM. RRRR
Finančný sprostredkovateľ:
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270, zapísaná v OR Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1142/B, zapísaného v registri NBS v sektore poistenia alebo zaistenia pod
registračným číslom 133755 ako podriadený finančný agent.
Finančný sprostredkovateľ koná na základe výhradnej zmluvy so samostatným finančným agentom - K
Finance Life, s.r.o., Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava, IČO 43 812 554, zapísaná v OR Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 48749/B zapísaného v registri NBS v sektore poistenia alebo zaistenia s
registračným číslom 65374 ( ďalej len „ SFA“)
Údaje o Finančnom sprostredkovateľovi je možné overiť v registri finančných agentov, finančných poradcov,
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných
investičných agentov na stránke NBS, www.nbs.sk v časti Dohľad nad finančným trhom.
Finančný sprostredkovateľ vyhlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na
hlasovacích právach SFA a/alebo poisťovne, a že SFA a/alebo poisťovňa alebo osoba ovládajúca SFA
a/alebo poisťovňu nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach Finančného
sprostredkovateľa alebo osoby ovládajúcej Finančného sprostredkovateľa.
Požiadavky klienta
Máte skúsenosti a znalosti
s nejakým druhom poistenia?
Finančná situácia klienta
Kategória klienta

Ochrana pred vznikom škody na mobilnom telekomunikačnom
zariadení.
áno
nie

Môj príjem je postačujúci na úhradu poistného.
Neprofesionálny klient, finančné sprostredkovanie poskytované
pre jeho osobnú potrebu.
Vhodný produkt
Poistenie mobilného telekomunikačného zariadenia pre prípad
škody.
Informácie potrebné pre správne porozumenie charakteru a rizikám zvoleného produktu
Poskytovateľ poistenia Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO:
- poisťovňa
36 53 49 78, zap. v OR OS Bratislava 1, v odd. Sa, vložka č. 2547/B
Charakteristika
Poistenie pre prípad škody v dôsledku krádeže, náhodného poškodenia
poistenia
alebo zničenia v rozsahu uvedenom v poistnej zmluve a v poistných
podmienkach.
Riziká poistenia
Z uzatvorenia tohto poistenia nevyplývajú žiadne riziká pre klienta.
Právne následky
Klient berie na vedomie, že právnym následkom uzatvorenia poistnej zmluvy
uzatvorenia poistnej
je predovšetkým vznik práv a povinností klienta a poisťovne, vyplývajúcich
zmluvy
z poistnej zmluvy a poistných podmienok.
Spôsoby a systém
Systém ochrany pred zlyhaním poisťovne je zabezpečený prostredníctvom
ochrany pred zlyhaním dohľadu Národnej banky Slovenska.
finančnej inštitúcie
V sektore poistenia je systém ochrany zabezpečený vytváraním technických
(poisťovňa)
rezerv poisťovňou a systémom zaistenia.
Výška poplatkov a
Výška poplatkov a iných nákladov klienta spojených s poistením je uvedená
iných nákladov
v poistnej zmluve.
súvisiacich s poistením Finančný sprostredkovateľ prijíma finančnú odmenu od SFA, o výške ktorej
bude Finančný sprostredkovateľ Klienta na jeho žiadosť informovať. Táto
finančná odmena v žiadnom prípade nebráni povinnosti Finančného
sprostredkovateľa konať v záujme klienta podľa zásad poctivého
obchodného styku a dodržiavať odbornú starostlivosť.

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, www.orange.sk
IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
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Dátum: DD. MM. RRRR
Poučenie
Na postup Finančného sprostredkovateľa pri vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorý je v rozpore
s príslušnými právnymi predpismi je možné podať písomnú sťažnosť adresovanú Finančnému
sprostredkovateľovi alebo SFA. Písomnú sťažnosť je možné zaslať aj na príslušný orgán dohľadu nad
vykonávaním finančného sprostredkovania podľa zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou
alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii alebo rozhodcovským
konaním podľa zákona č. 244/2002 Z.z.
Vyhlásenie klienta
- klient vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a úplné a že bol Finančným
sprostredkovateľom pred dojednaním poistenia podrobne informovaný o podmienkach a charaktere
poistenia a o prípadných rizikách;
- klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracovávané prevádzkovateľom Poisťovňa Cardif
Slovakia, a.s. a jeho zmluvnými partnermi uvedenými na jeho internetovej stránke v rozsahu a za
účelom stanoveným zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve. Za týmto účelom je Poisťovňa Cardif
Slovakia, a.s. oprávnená spracúvať osobné údaje klienta aj bez jeho súhlasu;
- klient berie na vedomie, že Finančný sprostredkovateľ je oprávnený aj bez súhlasu klienta spracúvať
osobné údaje klienta v rozsahu a na účel stanovený zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov;
- klient vyhlasuje, že bol podrobne informovaný o poistení, a to aj prostredníctvom iných dokumentov,
ktoré mu boli poskytnuté, týmto informáciám porozumel a prevzal kópiu tejto informácie.

Klient .....................................................................................................................................................
(Meno, priezvisko / Obchodný názov, IČO, meno a priezvisko konajúcej osoby)
Číslo Zmluvy o poskytovaní verejných služieb:
ID dokumentu:
CN:
SIM karta s prideleným telefónnym číslom 09

V ....................................... dňa ....................................

podpis klienta .....................................

Informácie o predajnom mieste:
Názov predajného miesta:

Kód predajného miesta:

Meno a priezvisko predajcu, ktorý overil totožnosť užívateľa:
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IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
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