Informácie finančného agenta pre klienta pred uzatvorením poistnej zmluvy
Obch. meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Právna forma (pri PO): akciová spoločnosť
Registračné číslo: 242836 (ďalej len „finančný agent“) zapísaný v registri vedenom Národnou bankou Slovenska,
podregister poistenia alebo zaistenia od 23.01.2019, ktorý koná na základe písomnej zmluvy, predmetom ktorej je výkon
finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia v ý h r a d n e pre spoločnosť Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B (ďalej len „Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.“ alebo „ASP“)
1) Poskytnuté predzmluvné dokumenty:
Informácia o spracúvaní OÚ klienta zo strany fin. agenta (SSE, a. s.)
Informačný dokument o poistnom produkte (IPID)
Všeobecné poistné podmienky
Informácia pred uzatvorením zmluvy na diaľku
Spracúvanie osobných údajov ASP
Spôsob poskytnutia predzmluvných dokumentov: elektronicky na mailovú adresu klienta
Vyššie uvedené dokumenty sú dostupné na webovom sídle www.sse.sk.
Ďalšie informácie nevyhnutné pre rozhodnutie klienta:
2) Klient pozná svoju finančnú situáciu a s ohľadom na to si uvedomuje rozsah finančných záväzkov, ktoré mu budú
vyplývať z ponúkaného poistného produktu.
3) Informácia o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie vo vzťahu k
uzatváranej poistnej zmluve:
Povaha odmeny: peňažná provízia
Finančný agent takúto odmenu za sprostredkovanie príslušnej poistnej zmluvy od ASP prijíma.
4) Klient má možnosť požiadať finančného agenta o informáciu ohľadne v ý š k y odmeny, ktorú prijíma finančný agent
za sprostredkovanie poistnej zmluvy od ASP, pričom klient o takúto informáciu finančného agenta požiada emailom
na domacnosti@sse.sk alebo poštou na adresu sídla finančného agenta.
Informácie pre potenciálneho klienta a klienta
v zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
1) Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú definované
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva a poistných podmienok a
ďalších dokumentov, na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.
2) Uzavretím poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkúvaný poistný produkt, vzniknú klientovi nároky z poistenia
za podmienok uvedených v poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej
zmluve.
3) ASP je ako poisťovňa povinná pri poskytovaní poistných produktov dodržiavať podmienky stanovené zákonom č.
39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zároveň určuje spôsoby a systém
ochrany pred zlyhaním poisťovní pri výkone ich činnosti. Dozor nad činnosťou ASP vykonáva Národná banka
Slovenska (NBS).
4) Finančný agent je zapísaný v registri, podregister poistenia alebo zaistenia, zoznam viazaných finančných agentov
vedenom zo strany Národnej banky Slovenska. Registračné číslo finančného agenta je uvedené vyššie. Údaje o
finančnom agentovi je možné overiť na internetovej stránke NBS www.nbs.sk.
5) Finančný agent nemá na základnom imaní alebo na hlasovacích právach Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
kvalifikovanú účasť. Zároveň Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. alebo osoba ovládajúca Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. nemá na základnom imaní alebo hlasovacích právach finančného agenta kvalifikovanú účasť.
6) Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom písomnou formou na
adresu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Osobitným predpisom
upravujúcim mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania poistenia je zákon č.
420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, resp. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v
znení neskorších predpisov, zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) a poistnej zmluvy,
ktorou sa daný produkt dojednáva (v zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade
poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo
bežné poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba
podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s
poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb
pri predčasnom ukončení poistenia).
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