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Spoločnosť je zapísaná v Národnej banke Slovenska v Registri finančných agentov a finančných poradcov  
v Podregistri poistenia alebo zaistenia pod číslom 83056 ako samostatný finančný agent, registráciu je 
možné overiť na www.nbs.sk 
 
A) Finančný sprostredkovateľ nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní žiadnej finančnej inštitúcie 

alebo na hlasovacích právach finančnej inštitúcie, s ktorými má uzavretú zmluvu.  

B) Žiadna finančná inštitúcia, s ktorou má finančný sprostredkovateľ uzavretú zmluvu, ani osoba 
ovládajúca túto finančnú inštitúciu, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích 
právach finančného sprostredkovateľa.  

C) Finančný sprostredkovateľ vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s 
viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Finančný 
sprostredkovateľ vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s nasledovnými finančnými 
inštitúciami (poskytnúť túto informáciu je sprostredkovateľ poistenia povinný len v prípade žiadosti 
klienta o jej poskytnutie, aktuálny zoznam finančných inštitúcii sa nachádza na www.infinica.sk  a na 
konci tohto dokumentu )  

D) Sprostredkovateľ poistenia prijíma peňažné, (nepeňažné) plnenie za finančné sprostredkovanie od 
iných osôb ako je klient vo forme provízie. 

E) INFINICA, s. r. o., vykonáva finančné sprostredkovanie aj prostredníctvom podriadených finančných 
agentov na základe písomnej zmluvy. Zoznam podriadených finančných agentov je dostupný na stránke 
Národnej banky Slovenska http://regfap.nbs.sk/search.php 

F) Uzavretím poistnej zmluvy vzniká povinnosť klienta platiť poistné v termínoch splatnosti a vo výške 
dohodnutej v poistnej zmluve. V prípade nezaplatenia poistného poistná zmluva zanikne v lehote 
stanovenej Občianskym zákonníkom. 

G) Právne následky uzatvorenia poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami občianskeho zákonníka, 
poistnej zmluvy, všeobecnými poistnými podmienkami a ďalších dokumentov, na ktoré sa poistná 
zmluva odvoláva. Uzavretím poistnej zmluvy má klient právo na poistné plnenie, ak nastane poistná 
udalosť. 

Na postup finančného sprostredkovateľa pri vykonávaní finančného sprostredkovania je možné podať 
písomnú sťažnosť adresovanú finančnému sprostredkovateľovi. Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na 
adresu infinica@infinica.sk,  alebo písomnou formou na adresu sídla spoločnosti.  Zo sťažnosti musí byť 
zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Finančný sprostredkovateľ sťažnosť vybaví najneskôr do 30 dní 
odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená na 60 dní odo dňa 
doručenia sťažnosti, o čom bude klient upovedomený. Klient je povinný na požiadanie finančného 
sprostredkovateľa doložiť bezodkladne doklady, preukazujúce jeho tvrdenia. Ak sťažnosť nebude 



obsahovať požadované náležitosti alebo klient nedoloží doklady v zmysle výzvy, finančný sprostredkovateľ 
má právo takúto sťažnosť odmietnuť. Týmto nie je dotknuté právo klienta podať sťažnosť aj na príslušný 
orgán dohľadu nad vykonávaním finančného sprostredkovania v zmysle zákona č.186/2009 Z. z. v platnom 
znení. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo po súhlase 
oboch strán mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č.420/2004 Z. z. o mediácii alebo zákona č. 
244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení. 

 

Zoznam finančných inštitúcií, poisťovní, ktorých poistné produkty a návrhy poistenia obvykle predkladajú 
sprostredkovatelia poistenia s ktorými má INFINICA, s. r. o. uzatvorenú zmluvu : 

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, 

Fortegra Europe Insurance Company Limited, v zastúpení DEFEND INSURANCE s. r. o. 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  

Union poisťovňa, a.s. 

Uniqa pojišťovna, a. s. pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Wüstenrot poisťovňa, a.s. 


