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Obchodné podmienky spoločnosti 
Netfinancie, s.r.o. 

1. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy 

1.1 
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
z vykonávaného finančného sprostredkovania. Sprostredkovateľom podľa zákona je 
samostatný finančný agent Netfinancie, s.r.o., so sídlom a prevádzkou Radničné 
námestie 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36 653 322, DIČ: 202 221 6482, IČ DPH: SK 202 221 
6482, t. č.: +421 33 240 00 02, e-mail, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 41467/B a v Registri finančných 
agentov, finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov z iného členského 
štátu Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 30232 (ďalej len 
„sprostredkovateľ“), ktorý je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom webových 
domén. 

1.2 
Orgánmi dozoru sú: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI 
pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej 
kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, t. č.: 02/58272 172, 
02/58272 104, fax: 02/58272 170, e-mail: ba@soi.sk, web: www.soi.sk, 
Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“), Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, 
Oddelenie dohľadu nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom, t. č.: 
0285787 1111, Fax: 02/5787 1100, E-mail: info@nbs.sk, Web: www.nbs.sk. 

1.3 
Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi portál a ktorá je klientom, 
potenciálnym klientom alebo ich zástupcom (ďalej len „klient“) v zmysle zákona č. 
186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, alebo záujemcom o kúpu iného produktu na portáli. 

1.4 
Poisťovateľom sa rozumie právnická osoba, ktorá je držiteľom príslušnej licencie na 
poisťovanie (ďalej len „poisťovňa“). 

1.5 
Webová doména (ďalej len „portál“) podľa týchto obchodných podmienok slúži na 
porovnanie ponúk poistenia na základe klientom zadaných údajov a na uzatvorenie 
poistenia online. 

1.6 
Porovnanie ponúk poisťovní na portáli sa realizuje prostredníctvom softwarovej 
aplikácie (ďalej len „poistná kalkulačka“). 

1.7 
Údaje potrebné pre objednávku návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy vypĺňa 
klient na stránkach portálu na to určených (ďalej len „formulár dojednania“). 
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1.8 
Objednávka poistenia prijatá sprostredkovateľom je podkladom pre zaslanie návrhu 
poistnej zmluvy (ďalej len „návrh poistnej zmluvy“). Návrh poistnej zmluvy môže 
zasielať klient poisťovni alebo poisťovňa klientovi. 

1.9 
Návrh poistnej zmluvy sa stáva poistnou zmluvou podľa poistných podmienok 
jednotlivých poisťovní, obvykle nasledovnými spôsobmi:  
a) zaplatením prvého poistného, ak je navrhovateľom poisťovňa 
b) potvrdením návrhu poistnej zmluvy, ak je navrhovateľom klient. 

1.10 
Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy 
alebo poistnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou návrhu poistnej zmluvy alebo 
poistnej zmluvy. V prípade, že sprostredkovateľ a klient uzatvoria písomnú zmluvu, v 
ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných podmienok, budú 
ustanovenia danej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. 
Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami. 

1.11 
Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva, na 
základe ktorej je klientovi poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy, ak je 
služba poskytovaná sprostredkovateľom alebo treťou osobou na základe ich dohody. 

1.12 
Zobrazená cena za poistný produkt (ďalej len „poistné“) na akomkoľvek portáli 
elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje sprostredkovateľ, je konečná a v zmysle 
ustanovení § 28 až § 42 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len 
„Zákon o DPH“) nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Klient uhrádza sprostredkovateľovi 
a jeho zmluvným partnerom (poisťovniam) inú odplatu za služby len ak je to výslovne 
uvedené v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve. 

1.13 
V prípade, že sprostredkovateľ nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych 
predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto 
obchodných podmienkach, môže si klient uplatniť svoje právo voči sprostredkovateľovi 
prostredníctvom príslušného súdu. 

2. Spôsob dojednania poistenia 
a uzatvorenia poistnej zmluvy 

2.1 
Uzatvorenie návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy sa spravuje zákonom č. 
40/1961 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), 
zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon o poisťovníctve“), zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom 
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o PZP“), zákonom č. 186/2009 
Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve“), zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných 
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službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o 
ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku“), zákonom č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalšími 
súvisiacimi právnymi predpismi Európskej únie a SR, poistnými podmienkami danej 
poisťovne, ktorej poistný produkt si klient vybral, ako aj týmito obchodnými 
podmienkami. 

2.2 
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu si klient objednáva formou 
vyplneného a odoslaného formulára na portáli sprostredkovateľa (ďalej len 
„objednávka“). 

2.3 
Portál poskytuje klientovi dojednanie návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy na 
diaľku. Sprostredkovateľ alebo poisťovňa doručia klientovi návrh poistnej zmluvy alebo 
poistnú zmluvu vrátane všetkých ostatných zmluvných dokumentov (ďalej len 
„dokumenty“) elektronicky vo formáte pdf. V niektorých prípadoch môžu byť 
dokumenty skomprimované do formátu .zip alebo .rar. 

2.4 
Následne po odoslaní objednávky sa klientovi na portáli zobrazí potvrdenie o prijatí 
objednávky a zaslaní návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy (ďalej len 
„potvrdenie o prijatí objednávky“). Zároveň klient dostane na svoju e-mailovú adresu 
automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému 
sprostredkovateľa (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú 
adresu klienta môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom 
jeho objednávky. 

2.5 
V prípade, že sa klientovi po vykonaní objednávky nezobrazí potvrdenie o prijatí 
objednávky, má sa za to, že objednávka prijatá nebola. Ak sa potvrdenie zobrazí, ale 
klient nedostane potvrdzujúci e-mail, je potrebné bezodkladne kontaktovať 
sprostredkovateľa telefonicky alebo mailom, za účelom potvrdenia objednávky. 

2.6 
Potvrdenie doručenia objednávky a návrh na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistná 
zmluva obsahujú informáciu o poisťovateľovi, názve a špecifikácii poistného produktu, 
údaje o výške a splatnosti poistného, údaje o sprostredkovateľovi, prípadne iné 
nevyhnutné údaje. 

2.7 
Návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva dojednaná na diaľku nadobúda obvykle 
platnosť uhradením poistného klientom v prospech účtu vybranej poisťovne. Ak 
poistné nie je zaplatené do dňa stanoveného návrhom poistnej zmluvy, poistnou 
zmluvou alebo poistnými podmienkami poisťovne, návrh poistnej zmluvy alebo 
poistná zmluva nenadobudla platnosť. Návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva 
môže nadobudnúť aj okamžitú platnosť v prípade, že je tak stanovené v poistných 
podmienkach poisťovne. 

2.8 
Sprostredkovateľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným 
spôsobom informoval pred odoslaním objednávky klienta o predzmluvných 
informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných a iných 
podmienok. 
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3. Práva a povinnosti sprostredkovateľa 

3.1 
Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať všetky povinnosti stanovené platným právnym 
poriadkom SR a Európskej únie, najmä Zákonom o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na 
diaľku, Zákonom o poisťovníctve, Zákonom o ochrane osobných údajov a Občianskym 
zákonníkom. 

3.2 
Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť v maximálnej možnej miere aktuálnosť ponúk 
poistenia uvedených na portáli. Sprostredkovateľ nezodpovedá za neaktuálne ponuky 
z dôvodu nedodania informácií zo strany poisťovní. 

3.3 
V prípade, že sa ponuka uvedená na portáli sprostredkovateľa stala neaktuálnou a 
klient odoslal objednávku poistenia prostredníctvom portálu, sprostredkovateľ a 
poisťovňa si vyhradzujú právo o tejto skutočnosti klienta informovať a žiadať prijatie 
aktualizovanej ponuky. Ak klient nebude s aktualizovanou ponukou súhlasiť, 
objednávka poistenia bude považovaná za neplatnú, a sprostredkovateľ je povinný 
ponúknuť klientovi možnosť odstúpiť od poistnej zmluvy (ďalej len „storno 
objednávky“). Odstúpiť od poistnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže klient 
doručením e-mailu alebo telefonicky. 

3.4 
V prípade, ak klient už uhradil poistné alebo jeho časť, poisťovňa má povinnosť vrátiť 
klientovi už uhradenú výšku poistného alebo jeho časť v zmysle svojich poistných 
podmienok. 

4. Práva a povinnosti klienta 

4.1 
Klient má právo byť sprostredkovateľom oboznámený s príslušnými informáciami 
podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a Zákona o 
ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. 

4.2 
Klient má právo v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve požiadať sprostredkovateľa o oznámenie výšky provízie za ním objednaný 
poistný produkt. 

4.3 
Klient je povinný uvádzať v poistnej kalkulačke a vo formulári dojednania poistenia 
úplné, presné a pravdivé údaje, a to predovšetkým:  
a) všetky údaje týkajúce sa osoby poistníka, príp. držiteľa alebo vlastníka predmetu 
poistenia a predmetu poistenia (vozidla, zodpovednosti, nehnuteľnosti alebo 
hnuteľného majetku), 
b) všetky údaje týkajúce sa priebehu predchádzajúceho poistenia daného predmetu 
poistenia, 
c) všetky údaje týkajúce sa zabezpečenia predmetu poistenia bezpečnostnými 
systémami proti odcudzeniu, vlámaniu, poškodeniu a pod. 
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4.4 
Ak klient pri vypĺňaní údajov v poistnej kalkulačke alebo vo formulári dojednania 
poistenia uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, príp. zamlčí niektorú skutočnosť 
týkajúcu sa navrhované poistenia, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť 
škody, ktorá týmto konaním vznikne sprostredkovateľovi alebo poisťovni. Klient 
zároveň prehlasuje, že informácie a údaje vrátane osobných údajov, ktoré uviedol na 
portáli s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu alebo iný produkt sú úplné, 
presné, pravdivé a jednoznačné, a že vyššie uvedený predmet poistenia nie je 
používaný na iné účely, ako je účel uvedený klientom v návrhu na uzavretie poistnej 
zmluvy. 

4.5 
Klient je povinný v súčinnosti so spolupracovníkom sprostredkovateľa vykonať 
obhliadku predmetu poistenia (ďalej len „obhliadka“), ak si to vyžaduje daný poistný 
produkt. V takýchto prípadoch v zmysle poistných podmienok príslušnej poisťovne 
návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva nie sú účinné do vykonania obhliadky. 

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu 

5.1 
Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok portálu (ďalej len „stránky“) je 
spoločnosť Netfinancie, s.r.o., so sídlom Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36 
653 322, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41467/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). Všetky práva 
vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k jednotlivým internetovým 
stránkam portálu, k ich obsahu, spôsobu vizuálneho zobrazenia stránok, k informáciám 
a materiálom na nich uvedených, ako aj k ich logickému a grafickému spôsobu 
usporiadania, sú majetkom prevádzkovateľa. 

5.2 
Komplexný obsah stránok vrátane textov, webového dizajnu, grafického usporiadania 
a štruktúry stránok, ako aj obsah a štruktúra servisných e-mailov zasielaných klientom 
prevádzkovateľom, sú chránené autorským právom. Všetky logá použité na stránkach 
sú registrované príslušnými subjektmi. 

5.3 
Obsah stránok je možné využívať výhradne pre osobné a nekomerčné účely. Stránky 
ani ich obsah nie je možné využívať na zjednávanie poistenia iným subjektom 
podnikajúcim podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, v 
opačnom prípade to bude považované za poškodzovanie prevádzkovateľa, ktorý sa v 
takom prípade bude domáhať svojich práv všetkými dostupnými prostriedkami. 

5.4 
Obsah či akákoľvek časť stránok, vrátane zdrojového kódu stránok vo formáte HTML 
nesmie byť uchovávaná, modifikovaná ani šírená bez výslovného a písomného súhlasu 
prevádzkovateľa. Rovnako tak nesmie byť žiadnym spôsobom skopírovaná za účelom 
jej sprístupnenia verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa 
príslušných autorských práv. Výnimkou je návrh sadzieb pre klienta Netfinancie, s.r.o. 
a obsah jeho klientskej schránky. 
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5.5 
Informácie na stránkach prevádzkovateľa môžu byť sčasti prevzaté od poisťovateľov a 
ďalších tretích strán a tieto tretie strany preto nesú primárnu zodpovednosť za ich 
aktuálnosť, úplnosť a technickú presnosť. 

5.6 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať a meniť stránky a informácie na nich 
uvedené bez predchádzajúceho upozornenia. 

5.7 
Kliknutím na logá a internetové adresy jednotlivých poisťovní, finančných inštitúcií či 
iných partnerov uvedených na portáli prevádzkovateľa, je možné stránky tohto portálu 
opustiť. Stránky iných subjektov nie sú stránkami prevádzkovateľa, a prevádzkovateľ 
preto nezodpovedá za ich obsah či informácie na nich uvedené. 

5.8 
Web stránka prevádzkovateľa sa snaží o absolútne maximálnu prístupnosť svojho 
obsahu i funkčnosti, a to podľa väčšiny známych metodík. Štruktúra obsahu i layoutu 
je vytvorená validným XHTML 1.0 Strict, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových 
štýlov (CSS). Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových 
predpisov na tomto webe sú použité relatívne jednotky namiesto absolútnych, čím je 
zaistené, že jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať alebo zmenšovať pomocou 
štandardných nástrojov webových prehliadačov. 

5.9 
Stránky prevádzkovateľa majú vlastný tlačový štýl, a je ich tak možné bez akýchkoľvek 
úprav priamo tlačiť. 

6. Dodacie a platobné podmienky 

6.1 
Všetky dokumenty sú doručené elektronicky na e-mail klienta, a to ihneď po prijatí 
objednávky klienta. Ak sprostredkovateľ nesplnil svoj záväzok doručiť dokumenty v 
lehote podľa prvej vety, klient ho vyzve, aby ich dodal v ním poskytnutej dodatočnej 
primeranej lehote. 

6.2 
Sprostredkovateľ v prípade objednávky návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy 
povinného zmluvného poistenia doručí klientovi e-mailom potvrdenie o poistení 
zodpovednosti, tzv. bielu a zelenú kartu, na ktorých je uvedená ich platnosť. Bielu a 
zelenú kartu, ktoré sú platné na celé poistné obdobie, je klientovi povinná zaslať v 
tlačenej podobe príslušná poisťovňa. Sprostredkovateľ nezodpovedá za omeškanie ich 
doručenia alebo prípadné nedoručenie. 

6.3 
Klient je pri elektronicky zasielaných dokumentoch povinný skontrolovať si vo svojej e-
mailovej schránke aj priečinok s nevyžiadanou poštou (tzv. SPAM), kam môže byť e-
mail od sprostredkovateľa zaradený. Klient je pri odosielaní objednávky na túto 
skutočnosť upozornený, sprostredkovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť za 
nesplnenie dodacích podmienok podľa vyššie uvedených ustanovení. V prípade, že 
dokumenty neboli doručené v priebehu niekoľkých hodín ani do priečinku s 
nevyžiadanou poštou, klient je povinný kontaktovať klientske centrum 
sprostredkovateľa, ktoré všetky dokumenty klientovi opätovne zašle. 
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6.4 
Ak klient po odoslaní objednávky zistí chybu v ním zadaných údajoch, je povinný 
bezodkladne kontaktovať sprostredkovateľa na e-mail alebo telefonicky na aktuálne 
čísla zverejnené na portáli a požiadať o opravu. 

6.5 
Sprostredkovateľ vyhlasuje, že žiadny klient spoločnosti neplatí poistné ani akékoľvek 
iné finančné plnenie za dojednané poistenie alebo iné produkty priamo 
sprostredkovateľovi, pokiaľ nie je v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve 
uvedené inak. Klient platí obvykle priamo poisťovni, ktorej produkt si cez 
sprostredkovateľa dojednal. 

7. Splatnosť poistného 

7.1 
Sprostredkovateľ neručí za zmeny poistného, poistných podmienok alebo rozsahu 
poistného krytia, o ktorých ho partnerské poisťovne včas neinformovali. 

7.2 
Klient je povinný zaplatiť vybranej poisťovni poistné poštovou poukážkou, peňažným 
prevodom v banke či na pošte, platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na 
účet poisťovne, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve. 

7.3 
V prípade, ak klient zaplatí poisťovni poistné bezhotovostným prevodom, za deň 
úhrady sa obvykle považuje deň, kedy bola celá suma poistného pripísaná na účet 
poisťovne, pokiaľ nie je v poistných podmienkach uvedené inak. 

7.4 
Klient je povinný zaplatiť poisťovni poistné za objednané poistenie v lehote podľa 
poistnej zmluvy. 

7.5 
V prípade, ak klient nezaplatí poistné v lehote stanovenej poisťovňou, poisťovňa je 
oprávnená odoprieť klientovi poistné plnenie v prípade vzniku škodovej udalosti. 

8. Zrušenie objednávky poistenia 

8.1 
Klient môže sprostredkovateľa požiadať o storno objednávky poistenia po doručení 
potvrdenia o prijatí objednávky a návrhu na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnej 
zmluvy na jeho e-mail, a to zaslaním takejto požiadavky sprostredkovateľovi na e-mail 
alebo telefonickým oboznámením sprostredkovateľa na jeho telefónne čísla 
zverejnené na portáli. 

8.2 
Storno objednávky môže klient žiadať bez uvedenia dôvodu. 

8.3 
Prijatím požiadavky klienta o storno objednávky sprostredkovateľom sa má za to, že 
klient nemá záujem o objednané poistenie a že má záujem o storno návrhu poistnej 
zmluvy alebo poistnej zmluvy, ktoré mu boli sprostredkovateľom zaslané. 
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8.4 
Sprostredkovateľ storno objednávky vykoná bez zbytočného odkladu vo svojom 
informačnom systéme a zároveň oboznámi poisťovňu, ak to je potrebné, o tejto 
skutočnosti. 

8.5 
Storno objednávky je možné vykonať len v prípade, pokiaľ sa návrh poistnej zmluvy 
nestal platným a nevznikla poistná zmluva. Začiatkom platnosti poistnej zmluvy klient 
akceptoval dojednanie poistenia v plnom rozsahu a ak nemá záujem o takéto 
poistenie, je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať zmluvu podľa platných 
právnych predpisov, ktorými je Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách 
na diaľku a Občiansky zákonník. 

8.6 
Klient – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na sprostredkovateľa – predávajúceho so 
žiadosťou o nápravu (na e-mail), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým 
sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že sprostredkovateľ 
porušil jeho práva. Ak sprostredkovateľ odpovie na túto žiadosť o nápravu zamietavo 
alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, klient má právo podať návrh 
na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa ustanovenia § 12 
zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie 
spotrebiteľských sporov so sprostredkovateľom Netfinancie, s.r.o. je subjekt určený 
Ministerstvom hospodárstva SR pre riešenie sporov vyplývajúcich zo zmlúv o 
poskytovaní finančných služieb. 

8.7 
Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj 
platformu pre riešenie sporov on-line (ďalej len „RSO“), ktorá je dostupná na webovej 
stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

9. Pravidlá ochrany osobných údajov 

Pravidlá ochrany osobných údajov sú spracované v samostatnom dokumente dostupnom na 
https://www.netfinancie.ws/pdf-pravidla-ochrany-osobnych-udajov/. 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1 
Klient bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že 
sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu 
a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 
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