
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

V súvislosti s poskytnutím našich produktov a služieb budeme spracúvať Vaše osobné údaje.
Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov umiestnenom  
na výveske našej pobočky a na internetovej stránke www.tatraleasing.sk.
V prípade Vášho záujmu Vám tento dokument zašleme na Váš email.
V súvislosti s poskytnutím poistenia bude Vaše osobné údaje spracúvať aj príslušná, Vami vybraná poisťovňa.  
Všetky bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Vašej poisťovne.

Spoločnosť Tatra Leasing, s.r.o., so sídlom: Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31326552, 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 nasledovnými poisťovňami:
–  Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., 
–  Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, 
–  Generali Slovensko poisťovňa, a.s., 
–  Fortegra Europe Insurance Company Limited, so sídlom The Reed Centre, Blue Harbour, Ta’ Xbiex  
–   Seafront, Ta’ Xbiex, XBX 1027, Malta. Fortegra Europe Insurance Company Limited je na základe maltského zákona 

upravujúceho podnikanie v poisťovníctve z roku 1998 oprávnená vykonávať obchodnú činnosť a je regulovaná maltským 
úradom pre finančné služby (Malta Financial Services Authority) pod registračným číslom C 84703, 

– KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 
– KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 
– Union poisťovňa, a.s. 
– Uniqa poisťovňa, a.s.

Zmluvy s vyššie uvedenými poisťovňami majú nevýhradnú povahu.
 
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.
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