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Informácie pre klienta v zmysle ust. § 33 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 2992/B, (ďalej len "finančný agent") vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný 
agent v sektore poistenia alebo zaistenia na základe rozhodnutia NBS č. UDK-187/2006/PAGP zo dňa 05.12.2006 a je zapísaný v Registri 
finančných agentov a finančných poradcov, Podregister poistenia alebo zaistenia, reg. č.: 38912, pôvodné reg. č.: PAG 038912, vedenom NBS 
a zverejnenom na internetovej stránke: http://regfap.nbs.sk. 
 
Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmlúv uzatvorených s viacerými poisťovňami, pričom tieto zmluvy majú 
nevýhradnú povahu. 
 
Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s nasledovnými poisťovňami: 
Komunálna poisťovňa, a.s., so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 3345/B 
 
Kooperatíva poisťovňa, a.s., so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č. 79/B 
 
UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Lazaretská 23, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00 653 501, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č. 843/B 
 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obch. registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 196/B 
 
Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21,P.O.BOX 32, 821 08 Bratislava, IČO:47 
236 060, zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I,Odd. Po, Vl. č. 2019/B 
 
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obch. registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 1325/B 
 
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice, IČO: 36 855 472, 
DIČ:2022502131, IČ DPH: Sk2022502131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Po, vložka č.:410/V 
 
Jubilee Insurance, Lloyd’s Syndicate 5820 of the Society of Lloyd's on behalf of the Association of Underwriters known as Lloyd's, One Lime 
Street, London EC3M 7HA, Great Britain, zapísaná dňa 04.05.2004 do zoznamu poisťovní z iných členských štátov EÚ vykonávajúce činnosť v 
SR na základe slobody poskytovania služieb vedenom Národnou bankou Slovenska zastúpená spoločnosťou DEFEND FINANCE, s.r.o. , so 
sídlom Trenčianská 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO:36816175, zapísaná v Obch.Registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 
18121/R (ďalej ktorákoľvek z nich len "poisťovňa") 
 
Finančný agent nemá na základnom imaní alebo na hlasovacích právach poisťovne kvalifikovanú účasť. Poisťovňa alebo osoba ovládajúca 
poisťovňu nemá na základnom imaní alebo hlasovacích právach finančného agenta kvalifikovanú účasť. 
 
Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom písomnou formou na adresu finančného 
agenta. V prípade, ak sťažnosť nebude prejednaná finančným agentom, je klient oprávnený obrátiť sa na NBS ako príslušný orgán dohľadu 
nad vykonávaním finančného sprostredkovania. 
Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania poistenia sa riešia predovšetkým vzájomnou dohodou strán, prípadne je možné riešiť ich 
súdnou cestou, alebo mimosúdnym vyrovnaním v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov. 
 
Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je u poisťovne zabezpečený riadiacim a kontrolným mechanizmom vytvoreným v súlade so 
zákonom č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení, ktorý je poisťovňa pri výkone poisťovacej činnosti povinná dodržiavať a dodržiavanie 
povinností podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. 
 
Finančný agent informuje klienta, že za finančné sprostredkovanie prijíma, na základe zmluvy od poisťovne, peňažné a nepeňažné plnenia 
(ďalej len „provízie“). Finančný agent informuje klienta, že môže požiadať o zverejnenie výšky provízie. 

 

 

 


