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IČO:
047 57 416
sídlo:
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https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8)
Kontaktní údaje:
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Slavia partner s.r.o., Táborská 31, 140 00 Praha 4
www.slaviapartner.cz
255 790 111
jiukheu

Seznam pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat
pojištění
Slavia pojišťovna a.s., IČ 601 97 501, se sídlem Táborská 31, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591
Právní forma: akciová společnost
Adresa pro doručování: Slavia pojišťovna a.s., Táborská 31, 140 00 Praha 4
Internetové stránky: www.slavia-pojistovna.cz, e-mail: info@slavia-pojistovna.cz, infolinka:
+420 255 790 111
Informace dle právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění jsou dostupné na: https://www.slaviapojistovna.cz/cs/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, IČ: 407 63 587, se sídlem Nádražní
344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A, vložka 6305
Právní forma: organizační složka společnosti NN Životní pojišťovna N.V. se sídlem Weena 505, 3013AI
Rotterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu,
Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211
Adresa pro doručování: NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, Nádražní 344/25,
150 00 Praha 5
Internetové stránky: www.nn.cz, e-mail: klient@nn.cz, infolinka: +420 800 127 127
Informace dle právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění jsou dostupné www.nn.cz.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro Českou republiku, IČ: 034 50 872, se sídlem BB Centrum,
budova Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, zapsaní v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76832
Právní forma: organizační složka
Adresa pro doručování: BB Centrum, budova Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle
Internetové stránky: www.das.cz, e-mail: info@das.cz, infolinka: +420 267 990 711

Informace dle právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění jsou dostupné www.das.cz
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., IČ: 601 92 402, se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25, Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2224
Právní forma: akciová společnost
Adresa pro doručování: Lešanská 1176, 141 00 Praha 4
Internetové stránky: www.halai.cz, e-mail: info@halali.cz, klientská linka 800 130 649
Informace dle právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění jsou dostupné www.halali.cz
Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý vlastnický podíl převyšující 10% na
hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťoven, jejichž produkty zprostředkovává. Slavia
pojišťovna a.s. je ovládající osobou a má 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu
pojišťovacího zprostředkovatele, je-li tento právnickou osobou. Pojišťovací zprostředkovatel v souladu
se zákonem č.170/2018 Sb. (dále jen ZDP), má směrnici Postupy pro zjišťování a řízení zájmů (dále
jen Směrnice). Směrnice stanovuje postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů tak, aby
nedošlo k poškození zájmu zákazníka. Pokud nelze střetu zájmů zabránit, pojišťovací zprostředkovatel
vždy zájmy zákazníka upřednostní před vlastními zájmy. Na požádání zákazníka je pojišťovací
zprostředkovatel povinen sdělit způsob svého odměňování, sdělení vždy obsahuje informaci (i) o
povaze odměny mu poskytnuté v souvislosti se sjednáním nebo změnou pojištění (ii) o tom, zda je v
daném pojištění odměňován zákazníkem, pojišťovnou, nebo oběma zároveň, a (iii) výši odměny, která
je hrazená přímo zákazníkem, není-li to možné, metodu výpočtu takové odměny. Zpravidla je výše
odměny zprostředkovatele závislá na výši pojistného a z této výše je odměňován procentní sazbou pro
každý druh produktu odlišnou. Pojišťovací zprostředkovatel je povinen, jedná-li na základě smlouvy se
zákazníkem a vyplývá-li z takové smlouvy pro zákazníka určitá povinnost, sdělit tuto skutečnost
zákazníkovi, a na jeho požádání předloží zákazníkovi jedno vyhotovení takovéto smlouvy. Pojišťovací
zprostředkovatel nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou či
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti určených dle ZDPZ nebo jiných právních
norem, včetně neobvyklé úplaty za poskytovanou službu nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody
finanční, materiální nebo nemateriální.

Informace o podání stížností a reklamací se nachází na:
https://www.slaviapartner.cz/produkty/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/

