
Záznam o finančnom sprostredkovaní a informácie
finančného agenta k dojednávanému poisteniu q T . (
v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení

Klient, Potenciálny klient (ďalej len "klient”)

Klient: profesionálny neprofesionálny Q

Meno, priezvisko /  názov alebo obchodné meno:

č P e c , 'P -é A & a s
Adresa trvalého pobytu alebo miesto podnikania /  sídlo:

Identifikátor záznamu

5?2.00G5StL

Telefón

Dátum narodenia /  IČO

Finančný agent
Názov/obchodné /'meno a priezvisko

Sídlo/trvalý pobyt/miesto podnikania f  ^ETFi 0 1  " T ^ n IQ Ík T
Získateľské číslo:£CCDSi22L

Finančný agent je zapísaný v zozname viazaných finančných agentov v podregistri poistenia s registračným č. 
Zápis vo vyššie uvedenom zozname je možné overif na stránke www.nbs.sk

Informácie o sprostredkovaní
Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe výhradnej písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou: Generáli Slovensko poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská 
cesta 3/A, 841 04 Bratislava (cfalej len " poisťovateľ"). Finančný agent prehlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní poisťovateľa a poisťovateľ ani osoba ju ovládajúca 
nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta.

Potreby, požiadavky klienta
Oblast finančných služieb
| | kapitálové životné poistenie

| | investičné životné poistenie

j  poistenie úrazu, práceneschopnosť, strata zamestnania 

~] poistenie motorového vozidla 3r poistenie majetku, zodpovednosť 

| | iné poistenie

Finančná situácia klienta

Aké poistné produkty v súčasnosti využívate?

Aké sú Vaše súčasné mesačné záväzky? (hypotéka, úvery, leasing, atď.)

Akú časť Vášho príjmu môžete pravidelne mesačne odložiť (investovať)?

Akú sumu chcete investovať mesačne na realizáciu Vami uvedených plánov? 

Aký výnos očakávate od Vami investovaných peňazí?

Kedy plánujete čerpať (prvé) finančné prostriedky?

Odporúčaný poistný produkt na základe požiadaviek klienta

Popis požiadaviek, potrieb klienta
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€
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Názov odporúčaného produktu 

Podstatné náležitosti poistnej zmluvy:
Názov hlavného 
rizika

" ~ T ~ 7 T

Poistná suma (€)

MEHNÜT. H ni. v ě p

Celková výška ročného poistného Trvanie poistenia: do veku:

Druh (platenie) poistného: jednorazovo Q ]  bežne

na dobu: na neurčito S '

Frekvencia platenia poistného: ročne Q  polročne štvrťročne Q  mesačne Q

Iné odporúčania a informácie finančného agenta na základe potrieb, možností a požiadaviek klienta

Poučenie
Následkom uzavretia poistnej zmluvy je povinnosť poisťovateľa poskytnúť v rozsahu dojednanom v poistnej zmluve a/alebo v zmluvnej dokumentácii plnenie, ak nastane poistná udalosť 
a poistník je povinný platiť poistné. Bližšie práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené v poistnej zmluve, vo všeobecných poistných podmienkach poistenia a dokumentoch, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je u poisťovateľa zabezpečený riadiacim a kontrolným mechanizmom vytvoreným v súlade 
so zákonom č.8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení. Pri výkone poisťovacej činnosti je poisťovateľ povinný dodržiavať zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a podlieha dohľadu 
Národnej banky Slovenska. Finančný agent prijíma za finančné sprostredkovanie peňažné/ nepeňažné plnenie. Klient môže požiadať finančného agenta o oznámenie výšky peňažného 
alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma za sprostredkovanie finančnej služby. Na postup finančného agenta pri finančnom sprostredkovaní je možné podať písomnú sťažnosť 
adresovanú poisťovateľovi na adresu uvedenú v tomto zázname. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Poisťovateľ bude kvalifikovanú sťažnosť vybavovať 
najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia poisťovateľovi. Podrobnejšie podmienky vybavovania sťažností sú umiestnené na internetovej stránke poisťovateľa, na www.generali.sk. Spory, 
vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť súdnou cestou alebo po súhlase oboch strán mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií 
v platnom znení. Klient svojim podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy jasne, zrozumiteľne, v dostatočnom rozsahu oboznámený so všetkými povinnými resp. 
vyžiadanými informáciami v súlade so zákcjeom č. 186/2009 Z.z. a klient zároveň potvrdzuje, že potreby a požiadavky, ktoré uviedol v tomto zázname, sú pravdivé a úplné. Klient zároveň 
svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s podstatnými náležitosťami poistnej zmluvy a so všeobecnými poistnými podmienkami týkajúcimi sa vybraného poistného produktu 
a dokumentárni, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej.zmluvy. Klient podpisom tohto záznamu dáva písomný súhlas poisťovateľovi «-finančnému agentovi na spracovanie svojich 
osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na účely sprostredkovania finančnej služby.

Miesto

Meno a priezvisko 
klienta

Podpis klienta

Originál - Generáli Slovensko poisťovňa, a. s., 1. kói
Generáli Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta C/A, 841 04 Bratislaví 
Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa. vložka č.: 1325/R

iblika, ICO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IC DPH: SK2021000487, www.aenerall.

http://www.nbs.sk
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