Informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle ust. §88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění
V souladu s ust. §88, odst. 1 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění Vám sdělujeme následující informace:
1.

2.

Základní údaje o pojišťovacím zprostředkovateli (písm. a):
-

obchodní firma:

-

sídlo:

-

způsob činnosti:
jednající prostřednictvím:

-

další se zákazníkem jednající osoby:
IČO: 42031362 – Břoušek Jiří
IČO: 16218647 – Daniel Eduard
IČO: 60242043 – Vágnerová Anna
IČO: 65692527 – Kebusová Lenka
IČO: 04187318 – Brzobohatý Michal
Zam. - Jana Linková

BROKER COMPANY spol. s r.o.,
IČO: 64788920, www.brokercom.cz
Konecchlumského 513, Valdické Předměstí,
506 01 Jičín
samostatný zprostředkovatel,
Jaroslav Linek, jednatel (ve všech věcech),
telefon: 603 545 904, mail: makler@brokercom.cz

Označení registru, ve kterém je pojišťovací zprostředkovatel zapsán (písm. b):
Registr pojišťovacích zprostředkovatelů vedený Českou národní bankou.

3.

Postup vyřizování stížností (písm. c):
-

zákazníci jsou oprávněni podat stížnost kterémukoli z jednatelů společnosti
v případě požadavku na podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele je nutné postupovat podle
občanského soudního řádu
v případě sporu v oblasti životního pojištění lze postupovat podle zákona č. 229/2002 Sb. (o finančním
arbitrovi) (www.finarbitr.cz)
spory lze řešit i mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz)
zákaznici jsou oprávněni rovněž podat stížnost orgánu dohledu, tj. České národní bance.(www.cnb.cz)
zákazníci
jsou
oprávněni
rovněž
podat
stížnost
na
kancelář
ombudsmana
ČAP

/www.ombudsmancap.cz/
4.

Jméno zastoupeného (písm. d):
V případě, kdy pojišťovací zprostředkovatel vystupuje jako makléř, je zastoupeným klient (zákazník).
V případě, kdy pojišťovací zprostředkovatel vystupuje jako agent, je zastoupeným příslušná pojišťovna.

5.

Jména pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění (písm. e)
- Allianz pojišťovna a.s.
- Axa pojišťovna a.s.
- Česká podnikatelská pojišťovna a.s.Vienna Insurance Group
- Generali Česká pojišťovna a.s.
- ČSOB Pojišťovna a.s.,člen holdingu ČSOB
- Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
- Kooperativa pojišťovna a.s.,Vienna Insurance Group
- Slavia pojišťovna a.s.
- Uniqa pojišťovna a.s.
- Colonnade Insurance S.A. organizační složka
- Inter Partner Assistance ,organizační složka

6.

Vlastnictví podílu na hlasovacích právech pojišťovny (písm. f)
Společnost BROKER COMPANY spol. s r.o. prohlašuje, že nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích
právech nebo základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno.

7.

Vlastnictví podílu na hlasovacích právech pojišťovacích zprostředkovatele (písm. g)

Společnost BROKER COMPANY spol. s r.o. prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno,
nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním
kapitálu společnosti BROKER COMPANY spol. s r.o..
8.

Informace o povaze odměny pojišťovacího zprostředkovatele poskytované mu zákazníkem (písm. h až j)
Zákazník nehradí odměnu pojišťovacímu zprostředkovateli. Odměnu pojišťovacímu zprostředkovateli hradí přímo
pojišťovna, u které je pojištění sjednáno.

