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ZMLUVA

o VYKoNÁVANÍ oDBoR.NEJ Č|NNoSTI
PolSŤovACIEHo MAKlÉnn
uzatvorená v zmys|e ustanovenia 5 8 zákona Č' 34o/2oo5 Z.z'
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zastúpená:

zapísaná v:
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d'alej len ,,klient"
a

maklérska firma:

Insia s.r.o.

S|ezská 20, l2O 00 Praha 2 - Vinohrady, ČR
Římst<á 74, tzo 00 Praha 2 - Vinohrady, ČR
tČo;
48 03 44 79
Čís|oregistrácie ČNB: ooo5o6PM (pod|,a zákona č.38/2oo4 Sn. v Čn;
Cís|o registrácie NBS: EUP-000921 - sprostredkovate|,poistenia z iného č|enskéhoštátu (pod|.a 9
zákona č, 340/2oo5 Z.z.)
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, ČR, oddie| C, vložka 74876

so sídlom:
kance|ária:

zastúpená:

B

AVAM GROUP' s.r.o.' adresa: HričovskéPodhradie 66,
o13 41 HričovskéPodhradie, SR, IČo: 36732796,

d,aIej Ien ,,mak|éť.

Čís|oregistrácie NBS:PSP-o54618

-

(pod|,a $ 5

zákona č3aO/2OO5 Z'z.)

uzatvárajú v nižšieuvedenom dni, mesiaci a roku

túto zmluvu

článok I

1)

2)

Mak|ér sa pod|,a tejto zm|uvy zavázuje pre k|ienta a v jeho záujme vykonávať odbornú
č. 34o/2Oo5 Z.z. Činnosť
poisťovacieho mak|éra spočívanajmá:
a) Vo vykonávaní prípravných prác smerujúcich k uzatvoreniu poistných znt|úv, najmá
zisťovanie, hodnotenie a spracovanie ana|ýz poistného rizika
b) v predk|adaní návrhov na Uzatvorenie poistných zm|Úv
c) v sprostredkovaní uzatvorenia poistných zm|úv
d) v správe poistenia a aktívnej pomoci pri vybavovaní nárokov a poistných p|není z poistných
zmlúv, najmá v súvis|osti s poistnou uda|osťou
e) v poskytovaní odbornej poradenskej a konzu|tačnej pomoci v oblasti p|ánovitého riadenia
rizika (Risk management) a všetkých druhov poistenia (Insurance management)

sprostredkovate|'skú činnosťv poisťovníctve v zmysle zákona

V nadváznosti na činnosti pod|,a bodu 1) mak|ér:

a)
b)
c)
d)
e)

spracuje komp|exnú ana|ýzu poistných rizík k|ienta

vypracuje návrhy efektívneho poistného programu v podobe vstupných podmienok

na

vypracovanie návrhu poistných zm|úv
menom k|ienta uskutočňuje výberové konania medzi poisťovňami na najvhodnejšie riešenie
poistného programu a vyhodnocuje ponuky poisťovní
sleduje Iehoty poistných zm|úv ktorých uzatvorenie sprostredkova|, uskutočňuje revíziu

týchto zmlúv pod|'a aktuá|nej potreby a rokuje
oodmienok

o

prípadných úpravách zmIuvných

aktívne spolupracuje pri vyšetrovaní poistných uda|osti

a zastupuje klienta pri

s poistite|bm o formách a stanovení výšky poistného p|nenia

rokovaní
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článok II
Klient poveruje na zák|ade tejto zmluvy mak|éra Spracovaním, Sprostredkovaním a správou
poistných zm|úv, t.j. vedením (riadením) a spracovaním jeho poistného záujmu, K|ient sa zavázuje
po dobu účinnostitejto zmIuvy uskutočňovať sprostredkovanie aIebo uzatváranie poistných zmlúv
výhradne prostredníctvom mak|éra a prípadnú korešpondenciu alebo rokovanie s poisťovňami V týchto
oblastiach viesť po dohode s mak|érom. K tomuto úče|usa klient zavázuje vystaviť mak|érovi ,,P|nú moc..
vo vyššie uvedenom rozsahu.

článok III

1)

KIient sa zavázuje písomne odovzdávať mak|érovi všetky vyžiadanéúdaje a podklady potrebné
pre posúdenie poisťovanÝch rizík a d,aIej oznámiť písomne kaŽdú skutočnosť,ktorá by mohIa zvýšiť
poisťované riziko v priebehu poistenia' V súvis|osti s konzu|táciami sa klient zavázuje poskytnÚť
mak|érovi potrebné podk|ady pre poskytnutie kvaIifikovaných sIuŽieb'

2)

V prípade porušenia povinností klienta uvedených v ods. 1) tohto č|ánku nezodpovedá mak|ér za
prípadnúškodu vzniknutú v dós|edku porušenia týchto povinností k|ientom.

3)

V prípade porušenia povinností k|ienta uvedených v ods. 1) tohto č|ánku sa toto porušenie považuje
pre Úče|y tejto zm|uvy za podstatné porušenie tejto zm|uvy k|ientom a mak|ér má právo od zm|uvy
odstúpiť. Tím nie je dotknuté právo na náhradu škody mak|érovi vzniknutej.

č|ánok IV

Maklér sa zavázuje zachovávať mlčan|ivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa obchodných
a iných aktivít k|ienta, o ktorých sa dozvede| pri výkone činnostípodl,a tejto zm|uvy, na ktorých utajenie
má alebo móŽe mať k|ient oprávnený záujem a nesmie ich zneuŽiť vo svoj prospech ani v prospech
iného. To sa netýka informácií odovzdávaných poisťovniam, zaisťovniam a zaisťovacím mak|érom pri
príprave poistných, či zaistných zm|úv a v priebehu ich správy. Závězok mak|éra o mlčan|ivosti trvá
i po ukončeníčinnosti podl,a tejto zm|uvy. Bez súh|asu k|ienta je mak|ér oprávnený poskytnúť tieto
informácie, Ien ak to stanoVí zákon č. 34o/2oo5 Z'z'

článok V

K|ient sa zavězuje zachovávať m|čan|ivosťo podmienkach návrhov a zm|Úv sprostredkovaných
mak|érom, o činnosti mak|éra a o všetkých podk|adoch vypracovaných mak|érom, a to najmá vo vzťahu
k ostatným subjektom zaoberajúcim sa sprostredkovatel,skou činnosťou v poisťovníctve, ani ich nesmie
zneužiť. pre svoj prospech aIebo prospech iného, Závázok k|ienta o m|čanIivosti trvá i po ukončení
platnosti tejto zmluvy.

článok VI
Ak nie je dohodnuté pre konkrétny prípad inak, je mak|ér odmeňovaný províziami z poistného,
poskytnutými mak|érovi prís|ušnými poisťovňami (poisťovňou) za sprostredkovanie poistných zm|úv.

článok VII
Mak|ér sa zavázuje poskytovať kIientovi vždy ÚpIné, neskresIené, pravdivé a zrozumite|hé
informácie a viesť obchodné rokovanie v sú|ade so záujmami k|ienta. Mak|ér sa zavězuje vykonávať svoju
činnosťs odbornou starost|ivosťou a V sÚ|ade so zákonom č' 340/2005 Z'z.

článok VIII
Zm|uvné strany sa dohod|i, že medzi formy, ktorými bude v priebehu trvania tejto zmluvy
maklér p|niť svoj závázok poskytovania informácií pod|,a č|ánku I patrí aj zasielanie e|ektronických
informácií týkajúcich sa p|nenia tejto zmIuvy' Takéto zasielanie informácií sa pod|,a výs|ovnej dohody
oboch strán považuje za priebeŽné p|nenie povirrnosti mak|éra pod|,a tejto zm|uvy a nie za komerčné
informácie v zmys|e $4 bod 5 zákona č,22/2004Z'z', či nevyžiadanú komunikáciu v zmys|e $ 65 zákona
č' 670/2003 Z'z'
Klient má právo kedyko|Vek odmietnuť zasie|anie takýchto informácií s týrn, že požiada o
Vystavenie písomnéhododatku k tejto zm|uve, ktorý bude definovať obmedzenie rozsahu závězkov
mak|éra pri plnenÍ tejto zm|uvy.
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č!ánok IX

Mak|ér sa zavázuje po ce|ú dobu trvania tejto zm|uvy udrŽovať v p|atnosti vlastné poistenie
profesijnej zodpovednosti za škodu s ekviva|entom minimálneho |imitu poistnej čiastky 100.000.0oo,- Kč
(s|ovom: sto mi|iónov korÚn českých).

článok X
Táto zm|uva sa uzatvára na dobu neurčitú. obidve strany móžu túto zmIuvu čiastočnea|ebo
v celom rozsahu vypovedať, Čiastočnouvýpovedbu sa rozumie právny úkon, ktorým k|ient odoberie
mak|érovi práva a povinnosti súvisiace so správou vyšpecifikovanej poistnej zmIuvy aIebo
vyšpecifikovaného poistného rizika. Výpovedbu v pInom rozsahu sa rozumie právny úkon, kedy jedna
strana prejaví vó|,u zmIuvný vzťah pod|.a tejto zmIuvy ce|kom ukončiť.Čiastočnávýpoved' nadobúda
účinnosťkoncom poistného obdobia a|ebo zánikom poistnej ZmIuvy vyšpecifikovanej vo výpovedi'
výpoved,v p|nom rozsahu nadobúda účinnosťkoncom poistného obdobia a|ebo zánikom hlavnej poistnej
zmIuvy k|ienta (teda poistnej zmIuvy s najváčšímobjemom poistného). Výpoved, vyžaduje písomnú
formu a musí byť doručená druhej strane doporučenou poštou min|má|ne tri mesiace pred nadobudnutím
jej Účinnosti pod|,a predchádzajúcej vety. Zm|uvu je možnéukončiťpísomnoudohodou oboch strán'
Táto zm|uva sa riadi s|ovenským právom, najmá prís|ušnýmiustanoveniami zákona č. 34o/2oo5
Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a dop|není niektorých zákonov,
d,a|ej obchodným zákonnÍkom č' 513/t99I Z'z'

Táto zmluva existuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom má každá zo zm|uvných

strán. Táto zm|uva vstupuje do p|atnosti a stáva sa účinnoudátumom podpisu oboch zm|uvných strán.
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v zmys|e !10 zákona č 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o Zmene a dop|není niektorých
zákonov (d,a|ej len zákon)' Táto informácia sa neposkytuje pri uzatváraní poistenia ve|kých rizík, 910 odsek 18 zákona.

Sprostredkovatel' poistenia r
obchodné meno:
fnsia s,r,o.

spo|očnosť s ručením obmedzeným
48 03 44 79

Právna forma:

S|ezská 20,720 00 Praha 2 - Vinohrady, Ceská repub|ika
Římská 14, L2o 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Tel:
00420 222 720 555
Fax: 00420 23429OO9O e-mail: info@USiaepn
Čís|oregistrácie Čt'Ja: ooo5o6PM - pojišťovacímak|éř - dIe $B zákona č. 38/2oo4 sb' ČR
ooo938PA _ pojišťovacíagent - d|e $7 zákona č. 3B/2o04 Sb. ČR
Čísloregistrácie NBS:
EUP-ooo921 _ sprostredkovate|,poistenia z iného č|enskéhoštátu
zaprsany v:
obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Ceská republika, oddie|: C, v|ožka čís|o14B76
5toto:

Kance|ária:

zastÚpený podl'a

!

5 zákona 340/2005

Zástupcom:
Miesto podn.kania:
Kance|árta:
ICO:
Císlo registrácie NBS:
Tel:

Z'z':

AVAM GROUP, s.r.o.
HričovskéPodhradie 66,013 41 HričovskéPodhradie, S|ovenská repub|ika
D|há BB, o1O 09 Žilina

36732796

PsP-o54618 -

pod|,a $ 5 zákona 340l2oo5 Z.z'
0911 821 229,0975 872 353 Fax: 041 723 2323

e-mail: vladimir,pajonk@insia.com

Registrácia sprostredkovatel,a poistenia :
Sprostredkovate|,je registrovaný ako sprostredkovate|' poistenia z iného č|enskéhoštátu pod vyššie uvedeným čís|onr
V Registri sprostredkovate|bv poistenia a sprostredkovate|bv zaistenia, a ktorému bo|o ude|ené povo|enie na vykonávanie
sprostredkovania poistenia pod|,a $B zákona č. 34o/2oo5 Z.z, o Sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a
o Zmene a dop|není niektorých zákonov Národnou bankou Slovenska. TÚto registráciu je možnéoveriť na internetove]
adrese www.nbs.sk.

Preh|ásenie o nezávis|osti:

1)

2)

Sprostredkovate|, ijeho zástupca preh|asujú, že nemajú kva|ifikovanÚ Účasť na zák|adnom imaní akejkol,vek
poisťovne a|ebo na h|asovacícll právach v akejko|Vek poisťovni, s ktorými majÚ uzatvorenÚ zm|uvu,
Sprostredkovate|,i jeho zástupca prehlasujú, že žiadna poisťovňa, s ktorou majú uzatvorenú zm|uvu, a|ebo osoba
ovládajúca túto poisťovňu nemajú kvaIifikovanú Účasť na zákIadnom imaní alebo na hlasovacích právach
v sprostredkovatelbvi poistenia.

Postupy pri podávaní sťažností:

V prípade nespokojnosti k|ienta, či akejkol,vek inej dotknutej osoby s vykonávaním činnosti sprostredkovania poistenia
sprostredkovate|bm poistenia a|ebo jeho zástupcu a jeho zamestnanca, sa oprávnená osoba móže obrátiť so svojou
sťaŽnosťou písomne na sprostredkovate|,a poistenia _ Insia s.r'o., adresa Římská 1'4, !2o 00 Praha 2, Česká republika a to
na konate|,a spo|očnosti Insia s.r.o. ing. Ivana Špirakusa. Sťažnosťje možné pos|ať písomne a|ebo elektronickou poštou na
ad resu iva rt._sBif A klr5G) Ln-9ia.C_am.
Oprávnená osoba móže rovnako na sprostredkovatel,a poistenia podať sťažnosťna príslušnomorgáne doh|,adu
rrad poisťovníctvom, ktorým je Národná banka S|ovenska, Imricha Karvaša 1,813 25 Bratis|ava, a|ebo elektronickou
poštou na !-r-.1:t-q'Z 1sa.va@ lÚ59K.
Vzh|'adom na neexistenciu osobitnej právnej úpravy o mimosÚdnom vyrovnaní sporov zo sprostredkovania poistenia v SR
má k|ient, prípadne oprávnená osoba možnosť mimosÚdne urovnať vzniknuté spory spósobom v zmys|e osobitného
predpisu čís|o420/2004 7'z' o mediácii a dop|není niektorých zákonov (h|avne pod|,a $-ov I, 2, 7, 14 a 15) a|ebo predpisu
čis|o244/2oo2Z,z, o rozhodcovskom konaní (h|avne pod|,a $-ov v prvej časti, druhej časti a v piatej časti zákona)' Týnlto
nie je dotkrruté rrrávo dotknutej osoby clomáhať sa svojich práv súdnou cestoLl'

Charakter sprostredkovania poistenia
Pod|,a konkrétnej

a)

:

situácie a druhu poistenia je sprostredkovanie poistenia poskytované x)

spósobom uvedeným v $7 odsek 2 zákona, ked,je sprostredkovate|, povinný vypracovať nestrannú a podrobnÚ
ana|ýzu dostatočného počtu produktov dostupných na poistnom trhu a na zák|ade tejto ana|ýzy odporučiť
kIientovi uzavretie poistnej zmIuvy zodpovedajúcej jeho potrebám a požiadavkám.

b)

na
AIG
porstovna, a

s viacerými

návať poistenie

uvy

(.5Uu

I PorsEovna

i.

vňa a's., Česká

.s., AMSLICO

4.s.,

A

)oPERATIVA poisťovňa, a.s., oTP Garancia poisťovňa, a.s.,
3|ovensko, a.s', QBE Insurance (Europe) Limited, v zastÚpení

Car|ife SK, spo|. s r.o., QBE poisťovňa, a s., QBE InternationaI Insurance Limited, Union, poisťovňa,
poisťovňa, a's., WÚstenrot poisťovňa, a.s. Všetky zmluvy s poisťovňami nrajÚ nevýhradnú povahu.
*) sprostredkovate|,zvo|í zakrúžkovanímkcnkrétny cnaraKter
sprostreoKovan|a.
/ charakter sprostredkova
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E-mail:
(d'alej len klient)
ude|fuje týmto

PLNU MOC
SpoIočnosti:

Insia s.r.o.

tČo:

48 03 44 79
zapísanej v oR MS V Prahe, odd. C, v|ožka 74876, dňa 29.11.1992

Čísloregistrácie Črug:
Císlo registrácie NBS:

ooo5o6PM (pod|,a zákona č' 38/2oo4 sb. v Čn;
EUP-ooog21 - sprostredkovatel,poistenia z iného členskéhoštátu (podl,a
$ 8 zákona č' 340/2005 Z'z')

SídIo:

SIezská 20,

t2o 00 Praha 2, Česká repubIika
Římská 1-4, t2o 00 Praha 2, Česká repub|ika

Kance|ária:

Zastúpená

AVAM Group s.r.o.

SpoIočnosť:

ICO:

36 732 796
HričovskéPodhradie 66, 013 41 HričovskéPodhradie
Do|né Rudiny 3, o10 01 Ži|ina

SídIo:

Kance|ária:
Tel,:

0917 82I 229
047 723 2323

Fax:

vladimír. pajonk@ i nsia.com
o54618PsP (pod|'a $ 5 zákona č'340/2005 Z.z')

E-mail:

Č.registrácie NBS:
Zastúpená:

k zastupovaniu vo veci

V|adimírom Pajonkom, kortatelbm

:

- spracovania návrhov poistných zm|úv
- sprostredkovania poistných zmlúv
- správy poistných zm|úv a aktívnej pomoci pri vybavovaní nárokov
a poistných p|není z poistných zm|úv
- sprostredkovania programov zamestnaneckých výhod.

Spo|očnosť týmto preh|asuje, že odvoláva všetky skór ude|ené p|né moci v rozsahu tejto p|nej moci

iným osobám a zároveň sa spo|očnosťzavázuje predk|adať všetky poistné náviny'výhradne

prostrednÍctvom spo|očnosti Insia s.r,o., ako výhradného zástupcu a poradcu v poistení' Spo|očnosť
poveruje Insia s.r.o., aby vjej mene oznámiI predchádzajÚcim splriomocnencom odvo|anie ich
p|ných mocí, Taktiež spoločnosť poveruje a sp|nomocňuje spo|očnosťInsia s.r.o., aby uvedené
odvolanie skór udelených p|ných mocí oznámiI prís|ušným dotknutým pclisťovniam.
Ďa|ej spoIočnosť sp|nomocňuje Insia s.r.o' k obstarávaniu všetkých dostupných informácií
od poisťovní, potrebných k ana|ýze a aktuaIizácii poistných zm|úv a k dojednávaniu podmienok
nových poistení. Vo všetkých otázkach súvisiacich s poistením spoločnosti spInomocňuje
spoločnosťInsia s.r.o. za a V jej mene rokovať s poisťovňami.
K|ient podpisom tejto pInej moci potvrdzuje, že prevzal dokument
!,8,
I
sprostredkovatelbvi poistenia a rozumie postaveniu, v akom voči nemu
pre jeho požadovanépoistenie vystupuje.
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