
Informácia sprostredkovateľa poistenia k dojednávanému poisteniu 
 

vyhotovená v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Zákon o finančnom sprostredkovaní“) 

 

SPROSTREDKOVATEĽ POISTENIA – SAMOSTATNÝ FINANČNÝ AGENT 

Netfinancie, s.r.o. 

Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok 

IČO: 36 653 322 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 41467/B 

registračné číslo v registri Národnej banky Slovenska: 30232  

  

Spoločnosť Netfinancie, s.r.o., Radničné námestie 1 , 902 01 Pezinok, IČO: 36 653 322, je v zmysle Zákona o  
finančnom sprostredkovaní  oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie a poskytovať finančné služby. V 
zmysle tohto zákona spoločnosť Netfinancie, s.r.o. oprávňuje na vykonávanie činnosti samostatného finančného 
agenta Povolenie Národnej banky Slovenska pod číslom UDK – 091/2006/PAGP zo dňa 16.10.2006. Spoločnosť 
Netfinancie, s.r.o. je držiteľom rozšíreného Povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti samostatného 
finančného agenta pod číslom OPK-7032-1/2010 zo dňa 10.06.2010.  

Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. ako samostatný finančný agent je zapísaná a evidovaná v Registri finančných 
agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu Národnej banky Slovenska 
pod registračným číslom 30232, a to: 

• v podregistri poistenia alebo zaistenia, 

• v podregistri poskytovania úverov, 

• v podregistri prijímania vkladov. 

 

POUČENIE:  

Na postup sprostredkovateľa poistenia – samostatného finančného agenta – pri vykonávaní sprostredkovania 
poistenia, ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi je možné podať písomnú sťažnosť: 

a) samostatnému finančnému agentovi – na adresu Netfinancie, s.r.o., Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok 

b) príslušnému orgánu dohľadu nad vykonávaním finančného sprostredkovania podľa Zákona o  finančnom 
sprostredkovaní  - na adresu Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 

Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním 
na základe Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.  

Klient zaplatením prvého poistného potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými podstatnými podmienkami 
a náležitosťami vybraného poistného produktu, akceptuje ich bez výhrad, sú mu zrozumiteľné limity plnenia 
a ďalšie podmienky, za ktorých si poistenie uzatvára. 

Zaplatením prvého poistného klient zároveň v súlade s § 35 Zákona o finančnom sprostredkovaní potvrdzuje, že 
Netfinancie, s.r.o. ako samostatný finančný agent sú oprávnené predpokladať, že klient má potrebnú úroveň 
skúseností a znalostí, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám súvisiacim s príslušným vybraným poistným 
produktom alebo službou a tieto riziká je schopný finančne zvládnuť. Klient trvá na uzatvorení poistnej zmluvy 
vybraného produktu on-line a odmieta uviesť svoje skúsenosti a znalosti týkajúce sa sprostredkovávaného 
poistenia a informácie o jeho finančnej situácii.  


