Informácie
o finančnom sprostredkovaní podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a
o finančnej službe na diaľku podľa zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v
Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608 vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom
organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo:
2310/B (ďalej len „Banka“), zapísaná v podregistri poistenia alebo zaistenia ako finančný
sprostredkovateľ z iného členského štátu, vedenom Národnou bankou Slovenska v
zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu pod registračným číslom:
179762. Overenie zápisu je možné v príslušnom zozname v Národnej banke Slovenska, I.
Karvaša 1, Bratislava alebo na https://regfap.nbs.sk
2. Finančné sprostredkovanie cestovného poistenia pre držiteľov platobných kariet vydaných
UniCredit Bank (ďalej len “cestovné poistenie”) vykonáva Banka na základe písomnej
zmluvy o sprostredkovaní výhradne s Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského
rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B (ďalej len
„Poisťovňa“). Z tohto dôvodu môže vzniknúť pri sprostredkovaní tohto produktu konflikt
záujmov. Banka nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach
Poisťovne a Poisťovňa nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích
právach Banky.
3. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania upravuje
Reklamačný poriadok, ktorý je prístupný v priestoroch Obchodných miest a na
www.unicreditbank.sk. Mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania
poistenia upravujú napr. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších predpisov, zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a
zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii.
4. Banka vykonáva činnosť finančného sprostredkovateľa za finančnú odmenu od Poisťovne.
Klient je oprávnený požiadať agenta o informáciu o výške odmeny; agent informáciu
poskytne do 5 pracovných dní odo dňa podania žiadosti klienta.
5. Daňové povinnosti vzťahujúce sa na poistnú zmluvu sú upravené všeobecne záväzným
právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky, ktorým je zákon č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré
plnenia z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov resp. iné daňové náležitosti týkajúce
sa poistenia. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a môže sa v budúcnosti
zmeniť.
6. Vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve nevzniká klientovi povinnosť akýchkoľvek ďalších
poplatkov a platieb iných ako platieb poistného.
Informácie o právnych následkoch uzavretia poistenia
Právnym následkom uzavretia poistnej zmluvy je záväzkovoprávny vzťah medzi klientom ako
poisteným, a poisťovňou ako poisťovateľom. Rozsah vzájomných práv a povinností určuje
Občiansky zákonník, poistná zmluva a poistné podmienky. Základným právom klienta je uplatniť
si nárok na poistné plnenie v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a základnou
povinnosťou je platiť dohodnuté poistné a poskytovať v prípade vzniku poistnej udalosti
poistiteľovi potrebnú súčinnosť za účelom likvidácie poistnej udalosti. Základným právom

poistiteľa je nárok na úhradu poistného od klienta a jeho základnou povinnosťou je poskytovať
klientovi poistné plnenie v rozsahu vyplývajúcom z príslušných poistných podmienok.
Informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním Poisťovne
Poisťovňa vykonáva svoju činnosť na základe povolenia v súlade so zákonom o poisťovníctve a
dohľad nad jej činnosťou vykonáva Národná banka Slovenska. Povinnosťou Poisťovne je
vytvárať technické rezervy v takej výške, aby bola schopná uhradiť všetky záväzky vyplývajúce z
poistných zmlúv a musí dodržiavať podmienky požadovanej miery solventnosti, ktorá slúži na
zabezpečenie schopnosti Poisťovne uhradiť riadne a včas záväzky vyplývajúce z poisťovacej
činnosti.
Predzmluvné informácie týkajúce sa cestovného poistenia sú obsiahnuté v Informačnom
dokumente o poistnom produkte, vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné
poistenie a asistenčné služby zo dňa 6.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre
cestovné poistenie držiteľov platobných kariet vydaných UCB zo dňa 15.8.2018. Asistenčné
služby súvisiace s cestovným poistením zabezpečuje asistenčná spoločnosť Allianz Assistance.
Kontaktné údaje na Poisťovňu a asistenčnú službu sú dostupné v Informačnom letáku
s cestovnou kartou.

