
 

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ POTENCIÁLNEMU KLIENTOVI 
A KLIENTOVI FINANČNÝM AGENTOM 

podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „Zákon“) 
 
I. Identifikácia finančného agenta: 
Obchodné meno: ZľavaDňa, s.r.o 
IČO: 50 415 221 
Sídlo: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
Registračné číslo v registri NBS: 
(Podregister poistenia alebo zaistenia) 237602 

Spôsob overenia zápisu v registri: 
Overenie zápisu je možné v príslušnom zozname v Národnej 
banke Slovenska, I. Karvaša1, Bratislava alebo na www.nbs.sk 
v časti Dohľad nad finančným trhom. 

(ďalej „agent“) 
 
Informácie pre klienta 
 
1. Agent vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia ako viazaný finančný agent 
na základe písomnej zmluvy výhradne so spoločnosťou ERGO Poisťovňa, a. s., Prievozská 4C, 821 08 
Bratislava, IČO 35 779 012, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. Č. 2332/B, odd. 
Sa. (ďalej len „ERGO Poisťovňa“). 
 
2. Agent nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach v spoločnosti ERGO  
poisťovňa. Spoločnosť ERGO Poisťovňa nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích 
právach agenta. 
 
3. Klient môže podať písomnú sťažnosť na vykonávanie činnosti agenta a to jej zaslaním na adresu agenta 
alebo Národnej banke Slovenska. Agent je povinný sťažnosť vybaviť a prijať opatrenia na vybavenie 
sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote zároveň upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia 
jeho sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže agent lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na 60 dní odo 
dňa doručenia písomnej sťažnosti pričom klient musí byť o dôvodoch predĺženia lehoty upovedomený v 
lehote 30 dní od doručenia písomnej sťažnosti. Osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne riešenie 
sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia je napr. zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii. (Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej 
osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo 
iného právneho vzťahu.) 
 
4. Agent  nesmie v súvislosti s uzavretím poistnej zmluvy prijímať od klienta akékoľvek peňažné plnenie 
alebo nepeňažné plnenie. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie agent poskytovať 
klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody alebo výhody hmotnej povahy alebo 
nehmotnej povahy. Za takéto výhody za nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.  
 
5. Agent informuje klienta o tom, že za finančné sprostredkovanie vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluvy 
prijíma od spoločnosti ERGO Poisťovňa finančnú a/alebo nefinančnú odmenu a tiež o tom, že klient má právo 
požadovať od agenta informáciu o výške tejto odmeny. 
 
6. 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. 
 
7. Vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve nevzniká klientovi povinnosť akýchkoľvek ďalších poplatkov a 
platieb iných ako platieb poistného. 


