
KOMUNÁLNA ~ .. 
poist'ovňa .,.... 

VIENNA INSURANCE GROUP Platí od Ot .01 .2009 

KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 

podl'a ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka 

s účinnosťou 

od 1 I 8 I O I 3 I 2 I O II I 3 I 
do 1 I 71 1 I O I 2 I O I 1 I 3 I 

uzavIera 

ÚRAZOVÉ POISTENIE 
, 'v 

UCHADZACOV O ZAMESTNANIE 

číslo 

s 

Mesto Zlaté Moravce obec ------------------------------------------------------
Ul. 1. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce adresa 

------------------~----------------------------

zastúpený 

308676 
------------------------------------

33422162/0200 
------------------------------------

037/6923 925 
------------------------------------

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátorom mesta, starostom obce 

KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.S. Vienna Insurance Group 
Štefánikova 8, 81 1 05 Bratislava 

IČO 31 595 545 

IČO 

bankové spojenie 

číslo telefónu 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratis lava I, Oddiel. Sa, vložka č .: 3345/B 
Bankové spojenie 1200222008/5600 

Konštantn ý symbol 3558 
Vanabiiný symbol ( čí s l o pOlstnq LmluvYl 



Konverzný kurz: l EUR = 30,1260 SKK 
Plati od 01 01 2009 

Touto poistnou zmluvou uzaviera obec úrazové poistenie ako poistník v prospech 
uchádzačov o zamestnanie, nahlásených obcou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou ( v súlade so zákonom 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie, ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. 

Každá osoba, ktorá spÍňa podmienky tejto zmluvy je poistená na nasledovné dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia : 

Poistná suma Poistné 
- Smrť následkom úrazu 3319,39EUR 100000 SKK 1,46 EUR 44 SKK - Trvalé následky úrazu 1659,70 EUR 50000 SKK 0,73 EUR 22 SKK - Plná invalidita následkom úrazu 1659,70 EUR 50000 SKK 0,73 EUR 22 SKK - Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu 829,85 EUR 25000 SKK 0,33 EUR IO SKK 

Jednorazové poistné 

Počet pracovných miest Jednorazové poistné 
počet pOistených 

poistne na l Výsledné pracovných miest 
pracovné miesto = 162,50 EUR 4895 SKK poistné 50 X 
3,25 EUR 

Zmluvné dojednania 
l . Poistenie sa dojednáva na dobu určitú . Účinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a konč í o 24 hodine dňa 17. 10.2013 . 
2. Poistné je splatné jednorazovo najneskôr v deň účinnosti poistnej zmluvy. 
3. Touto poistnou zmluvou je krytý v zmluve uvedený počet pracovných miest zvýšený maximálne v troch mesiacoch počas poistného obdobia o 20 %. V prípade prekročenia tohto limitu je obec povinná požiadať o dopo istenie týchto pracovných miest. 
4. Škodovú udalosť je obec povinná hlásiť písomne do 48 hodin od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu: KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava. 

Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným. 
5. Výluky z poistenia 

Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) úraz, ktorý poistený neutrpel v priamej súvislosti s výkonom menších obecných služieb organizovaných obcou, 
b) úraz, ktorý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a späť, 
c) úraz, ku ktorému došlo pri práci vo výškach alebo pri obsluhe strojov a zariadení, na ktoré nemal poistený potrebnú kvalifikáciu, prípadne školenie. 

V sulade s § 2 ods 3) Zákona č 659/2007 Zz. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného ku rzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližši euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom Po 1 I 2009 je hodnota uvedená v SKK len infannatívna 

Peč iatka a podpis poistnika 

KOMUNÁLNA / por.tovlla 
VIENNA rNSUUNtE.G~01JI' .' 

KOMIJNAlNA poistOYf.a, • .1< VIennI 
$te"nlkova 8, 81 !-0~. Bratla/. 
teO: 315 %545 $PPH: SK2021 

Peč iatka a podpis zástupcu poi sťovne 
18 14 12 Io Io Io Io Io I 

/ 



PROTOKOL O SPROSTREDKOVANÍ FINANéNE] SLUŽBY 
V SEKTORE POISTENIA ALEBO ZAISTENIA 

Identifikácia klienta 

Klient: o Fyzická osoba o I'yzická osoba - podnikateľ 

D Neprofesionálny klient 

[]' Právnická osoba 

[R] Profesionálny klient 

Titul, meno, priezvisko/ názov / obchodné 
meno: 

Rodné číslo alebo dátum narodenia / IČO: 

Adresa trvalého alebo iného pobytu / Adresa 
trvalého alebo iného pobytu a miesto 
podnikania / sídlo: 

Druh a číslo dokladu totožnosti / označenie 
registra alebo evidencie a číslo zápisu: 

Štátna príslušnosť: 

Zástupca: oo Splnomocnenec 

Titul, meno, priezvisko: 

Rodné číslo alebo dátum narodenia: 

Adresa trvalého alebo iného pobytu: 

Druh a číslo dokladu totožnosti: 

Štátna príslušnosť: 

D Zákonný zástupca o Štatutárny orgán 
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Identifikácia samostatného finančného agenta (SFA): 

Obchodné meno: K Finance, s.r.o. 

IČO: 35 865 628 

Sídlo: Kalinčiakova 31 , 831 04 Bratislava 

Označenie OR SR a číslo zápisu: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 29635/5 

Postavenie, označenie registra NBS a Samostatný finančný agent registrovaný v zozname samostatných finančných agentov 
registračné číslo v NBS: NBS v podregistri - 1. poistenia alebo zaistenia, registračné číslo v NBS:112793 

Identifikácia podriadeného finančného agenta (PFA) / zamestnanca SFA: 

Titul, meno a priezvisko: 

Adresa trvalého alebo iného pobytu/miesto 
podnikania: 

Postavenie: 

Označenie registra NBS a registračné číslo v 
NBS: 

e-mail: 

Kontaktný telefón: 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

NIE Všeobecné vyhlásenia klienta: 

O 
vyhlasujem, ~e beriem na vedomie, ie v súlade s ustanovením § 31 zákona Č . 186/2009 Z.z. je SFA a PFA oprávnený 
;"ískavať osobné údaje a iné informácie od klienta a zástupcu klienta 

O 
vyhlasujem, že všetky informácie potrebné na to, aby som mohol prijať rozhodnutie týkajúce sa fmančnej služby. 
som dos tal v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvv o poskytnutí finančnej služby 

O 
vyhlasujem, ie pri vypfňaní tohto protokolu som nebol nijakým spôsobom ovplyvňovaný a že mi boli poskytnuté 
jedn o;.mačné, vyčerpávajúce. presné a zrozumiteľné informácie o odporúčaných i zvolených finančných službách 

O 
vyhlasujem, že som bol oboznámen}' s rizikami spojenými odporúčanými i zvolenými finančnými službami. 
porozumel som im a som schopný tieto riziká zvládnuť 

NIE Špecifické vyhlásenia klienta: 

O 
vyhlasujem, že som odmietol poskytnúť vstupné informácie podľa § 35 zákona č . 186/2009 Z.z. a trvám na uzavretí 
zmluvy o poskytnutí finančnej služby (ak áno, vynechajte vyplnenie vstupných informácií (str. 3 bod 1 protokolu)) 

O 
vyhlasujem, že napriek neodporúčaniu SilA alebo prA mám záujem o nasledovné zvolené finančné služby -

Vyhlásenia klienta podľa zákona č. 297/2008 Z.z.: 

druh plánovanej finančnej 
služby/ finančného obchodu ie: ....... .. .!.~:./::? .rf. .. ~'.I..(; ..... ... ................ .. .. .. ................ ............................................... . 
I( som konečným užívatel'om ",' hod: 

O nie som konečným 
užívateľom výhod 

konečným užívateľom 
výhod v zmysle zákona 

č . 297/2008 Z.z. je: 

Titul, meno a priezvisko: ... ...... . ...... . ...... .. . . . ...... . ...... .. . 
Dátum narodenia/ rodné číslo: .. .. ....... .. ......... .. ... ........ ........ .. ........... .. 
Adrcsa trvalého alebo iného pobytu: .............................. .. .. .. 
Druh a číslo preukazu totožnosti: .... .. .. .... ...... .. .................. .. .......... . 
Štátna príslušnosť: ....... . .. . .... .... ........ .. .. .. ............... .... ...... ............ . 

konečným u7Jvateľom ... ... ..... ................. ..... .... ... ... .. .. .... .... ... ........... ... .. ... ..... ............... .. ... .. ........ . 
je táto osoba z ....... ................ ..... .... ........... ..... .. .... .... ....... .. ...... .... ..... ... .......................... .. 

nasledovného dôvodu: .. .... .... .... ..... .. ... .... ....... .. ........... ... .... .. ........ ... .... .. ... .. .. ... ..... .. ...... ... .. ..... ... .. . 

liľ nie som politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. 

O som politicky 
.. ..... exponovanou osobou 
....... v zmysle zákona č. 
...... . 297/2008 Z.z. 

politicky exponovanou 
osobou v zmysle 

zákona Č . 297/2008 
Z.z. som z 

nasledovného dôvodu: 

131' finančné prostriedky použité pri tomto obchode sú mojím vlastníctvom 

o finančné prostriedky 
použité pri tomto 
obchode nie sú mojim 
vlastníctvom 

finančné prostriedky 
použité pri tomto 

obchode sú vo 
vlastníctve osoby: 

Titul, meno a priezvisko: ...... . . . . .... . . .. . . ... .. . .. . . .............. . 
Dátum narodenia/ rodné číslo: .... .. ............ .. ............... .... ......... .... .... . 
Adresa trvalého alebo iného pobytu: .. . .. .. . .. .... . ... . .. . .. .. ..... .. 
Druh a číslo preukazu totožnosti: .. ....... ... .... ..... .... ............ .. ....... .... .. 
Štátna príslu$nosť: . . . .. .... ...... .. .. .. ........ .. .... ..... .. .. ..... .... .. .. ..... .. ... ... .. . 
Obchodné meno: . ....... ...... .. .... .... .. .. .. .. .. ... .. ..... ................... .. .... ...... . 
Sídlo: ... .. .... .. .... ... .. ........... ...... .. .. ............. ... ... .... ...... .. .. ... .. .. ......... ....... . 
IČO: ..... .. ... ............... . ........................... .. ........ .. ....... ...................... . 
Zápis v OR: . . . . .. ........ ........... .. .... ...... ............... .. ..... .. .. .. .. .......... .. ... .. 

finančné prostriedky použité 
pri tomto obchode pochádzajú 
z: ... ..... ............... ..... ....... .... ........... .. ..... .. .... .. ..... ............... ..... ... .. ............. ......... .. ........... .. ....... ... .. ..... .... .... .. . 

tento obchod vykonávam vo vlastnom mene 

O tento obchod 
nevykonávam vo vlastnom 
mene 

tento obchod 
vykonávam v mene 

osoby: 

Titul, meno a priezvisko: .. .. ... .. ...... .. .. .. ... .... ......... .. .. ............ .. 
Dátum narodenia/rodné číslo: .... .. ...... ...... .......... ........ .. ........ .. ........ . 
J\dresa trvalého alebo iného pobytu: .. " .. .. " ........... ... .. .. .. .. 
Druh a čís lo preukazu totožnosti: ..... .. .. .. ................ .. .. .. ........ .. ...... .. 
Štátna príslušnosť : ...... ..... .. ... .. .. ... .. .... ......... .. ....... .... ...... .............. .. 
Obchodné meno: . . .. .......... .. .. .. .. ..... .. .. .. ........ .... ..... .. .. ........... ... .. ... .. . 
Sídlo: .. . ............................ .... ..... .. ... ..... .. ......... ...... .. ...... .......... ... ...... .. .. 
IČO : . ............... ............ ...... ........ ........ .. .... .. .... ............... ..... .......... .... . 
Zápis v OR: . . .... . .... .. ............. ..... .... .. .. .. ... .. ... ... .. ..... ....... .... .... ... ...... . 

1. VSTUPNÉ INFORMÁCIE (§ 35 zákona č. 18612009 Z .z .) 

Požiadavky a potreby klienta vyslovené 
Ulf! ~L' '- 7 .)/ -'liT f.....j / E klientom: . c' 

Požiadavky a potreby klienta identifikované FA: ..:. cD.J;4 f- IA.) ť. ~ ·j1· H 
Znalosti a skúsenosti klienta s poistením: --:-'.1 E ].) c.;, 7 J""/ -:> r Jl/-:T"- CC /i'-ŕ'é {/ .,' 7' 

D PO ISTENIE MAJETKU 
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o Nehnuteľný majetok: O Stroje, elektronika / lom stroja: 

O Hnuteľný majetok: O Prerušenie prevád;t.ky: 

O Stavba, montáž: O Pohľadávky: 

O Iné: 

D POISTENIE ZODPOVEDNOSTI 

O Všeobecná wdpovednosť O D&O (;t.odpovednosť za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti) 

O Doplnkové: O Zodpovednosť voči ;t.amestnávateľovi 

O l ~nvironmentálna wdpovednosť O Profesijná wdpovednosť 

O Iné: 

D MOTOROví~ VOZDIDLA, LODE, LIETADLA 

O PZI' IO I G,\P (finančná strata) 

O KASKO (havarijné poistenie) I O T Úrawvé 

O Iné: 

D POISTENIE FYZICKÝCH OSÔB, MAJETOK rYZICKÝCH OSÔB 

O Nehnuteľnosť - dom, byt O Cestové poistenie 

O IInuteľnosť - domácnosť O Riziká 

O Zodpovednosť príslušrúkov domácnosti O Iné: 

[xl INľ~ . ( -

2. RIEŠENIE 

/ 
Odôvodnenie navrhovaného L0W7Jc-EX A..- e:=- 7>J /<) ----A.:, -riešenia: ' t: 'Ié' 

Zvolené riešenie: 
Císlo Produkt Riziká Spoluúčasť 

Frekvencia 
Ročné poistné Učinnosť 

Poisťovňa 
návrhu platenia poistenia 

,t.[Ir-{,1/V' !lt.A-'/; ..íf'7{{t Iffl~ ~ Jr/l- IlI-il T nt ,:rL ", \ (:~ '7"1 ;J ..:.; é: I tJ' _; - //J! jl' 1,;/, . 

I Áy·J · IA)~'" ttJ 

3. DOKUMENTY ODOYZDANÉ KLIENTOVI pred/po podpísaní návrhu poistnej zmluvy 

~/O Kópia návrhu zmluvy J'l / O Všeobecné poistné podmienky O/O Obchodné podmienky 

O/O Statút fondu [I/O Kópia tohto protokolu O/O Ponuka služieb 

O / O Iné: O / O Iné: O/O Iné: 

INFORMÁCIE O PRÁVNYCH NÁSLEDKOCH UZAVRETIA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANCNE] SLUŽBY: 
Klient berie na vedomie, že k uzavretiu :t.mluvy o poskytnutí finančnej služby dôjde okamihom, keď navrhovateľ dostane oznámenie o prijatí 
svojho návrhu na u:t.avretie zmluvy o posk)'tnutí finančnej služby a dôjde k splneniu podmienok vymedzených v zmluve o poskytnutí finančnej 
služby (napr. vykonanie vkladu, úhrada poplatku). Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby na poistný produkt mOŽno prijať tiež 

• zaplatením poistného vo výške uvedenom v návrhu, ktoré bude pripísané na účet finančnej inštitúcie (poistiteľa) najneskôr v lehote na prijatie 
. návrhu. Právne následk)' uzavretia zmluv)' o poskytnutí finančnej služb)' sú definované ustanoveniami 7.mluvy o poskytnutí finančnej služby a 
obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou zmluv)' o poskytnuó finančnej služby, ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
ostatných platných právnych predpisov. Právnym následkom uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby je predovšetkým vznik práv a 
povinností klienta aj finančnej inštitúcie vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Zmluva o poskytnutí finančnej služby upravuje 
práva a povinnosti 7.mluvných strán, vrátane povinnosti klienta uhrádzať finančné plnenie počas dohodnutej dob)'. Ak to obchodné podmienky 
dovoľujú, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Jednostranná úprava 
zmluvných podmienok nic je možná. Predčasné ukončenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ako aj neplnenie si závä7.kov vyplývajúcich zo 
zmluvy o poskytnutí finančnej služby, môiÍ-e mať za následok uplatnenie sankcií a/alebo iné právne následk)' vymedzené v zmluve o poskytnutí 
finančnc:j služby. 
DÔLEZITÉ INFORMÁCIE: 
Základné vlastnosti jednotlivých typov produktov sú uvedené v samostatných informačných materiáloch, ktoré sú odovzdané klientovi. 
FA je oprávnený inkasovať - prijÚTIať sumy určené pre klienta na osobitný účet FA zriadený na účel)' inkasovania v banke alebo pobočke 
zahraničnej banky a vyplácať plnenia z uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby alebo sumy pre klienta alebo osobu, ktorá má nárok z 
týchto zmlúv. 
Finančná služba, resp. akékoľvek výnos)' z nej, sú ovplyvňované daňovým rdimom, ktorý sa na ňu vzt'ahuje, pričom tento ako aj individuálna 
situácia klienta sa môže v čase meniť . Akékoľvek výnosy vypl}'Vajúce ZO zmluv)' o poskytnutí finančnej sluií.by podliehajú daňovému režimu 
platnému v čase vyplácania výnosov. 

Klient je povinný kúdú ;:mcnu údajov, ktorá sa týka tohto prorokolu, jeho aktu:ílnej finančnej situácie a investičných zámerov bezodkladne 
oznámiť FA. 
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INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA: 
K Finance, s.r.o. ako SFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomných zmlúv s viacerými finančnými inštitúciam~ ktoré majú 
nevýhradnú povahu. Obchodné mená rýchto finančných inštitúcií budú klientovi oznámené na požiadanie klienta. 
PFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej 7.mluvy uzavretej so spoločnosťou K Finance, s.r.o. ako SFA. 
Zápis v jednotlivých sektoroch, pod sektoroch, ako aj registračné čísla SFA a PFA je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky 
Slovenska www.nbs.sk v časti dohľad nad finančným trhom. 

KVALIFIKOVANÁ ÚČASŤ: 
K Finance, S.r.o. ako SFA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie, s ktorou má 
uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie. PFA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích 
právach v spoločnosti K Finance, s.r.o. ako SJiA, s ktorou má uzavretú písomnú zmluvu, na 7.áklade ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie. 
Finančné inštitúcie ani osoby ovládajúce tieto finančné inštitúcie, s ktorými má K Finance, s.r.o. ako SFA uzavretú 7.mluvu, na základe ktorej 
vykonáva finančné sprostredkovanie, nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach spoločnosti K Finance, s.r.o. 
ako SFA ani PFA. 

KLIENTI: 
Neprofesionálny klient je klient, ktorý je fy:úckou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu 
príslušníkov jeho domácnosti. Profesionálny klient je každý klient, ktorý nic je neprofesionálnym klientom. 
Profesionálny klient je oprávnený požadovať, aby sa s ním ;.:aobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Také zaobchádzanie sa poskytne na 
základe prevzatia písomného vyhlásenia, ktoré profesionálny klient odovzdá FA a v ktorom uvedie, že požaduje, aby sa s ním zaobchádzalo ako s 
neprofesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel činnosti vo vdahu ku klientom. 

SŤAŽNOSTI KLIENTOV: 
Prípadné sťažnosti na vykonávanie finančného sprostredkovania je možné podať: 
a) písomne poštou alebo osobne na recepcii K fiinance, s.r.o., Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava alebo elektronickou poštou na mailovú adresu 
........................... alebo 
b) ústne do záznamu v sídle K Finance, s.r.o., Kalinčiakova 31, 831 04. 
Klient má možnosť mimosúdne vyrovnať spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania spôsobom upraveným v zákone č. 244/2002 Z.z. o 
rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov alebo v zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov, ak zmluva o 
poskytnutí finančnej služby takéto ridenie sporu umožňuje. 

VÝŠKA POPLATKOV A INÝCH NÁKLADOV SÚVISIACICH SO SPROSTREDKOVANOU FINANČNOU SLUŽBOU: 
Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je súčasťou sadzobníka poplatkov a iných nákladov 
súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou zverejnených príslušnou finančnou inštitúciou, ktorá finančnú službu pre klienta poskytuje, 
súčasťou zmluvy o poskytnutí finančnej služb)' uzavretej medzi klientom a finančnou inštitúciou alebo súčasťou štatútu príslušného fondu 
zverejneného príslušnou finančnou inštitúciou, ktorá finančnú službu pre klienta poskytuje. 

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE: 
Sprostredkovanie finančnej služby pre klienta je bezodplatné. \' súvislosti so sprostredkovaním finančnej služby má spoločnosť K Finance, s.r.o. 
ako SFA nárok voči finančnej inštitúcii na peňažné alebo nepeňažné plnenie. 1'1'/\ je odmena za finančné sprostredkovanie poskytovaná 
spoločnosťou K Finance, s.r.o. ako SFA vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia. Peňažné plnenie 7.ávisí najmä od uzavretia zmluvy o 
poskytnutí finančnej služby, druhu produktu, zaplatenia poistného alebo iného peňažného záväzku zo strany klienta v súlade so zmluvou o 
poskytnutí finančnej služby a ďalších dojednaní. Na základe požiadavky klienta je FA povinný klienta jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a 
zrozumiteľným spôsobom informovať o výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia. V sektore poistenia alebo zaistenia sa pri 
uzavieraní zmlúv životného poistenia za splnenie tejto povinnosti FA považuje informovanie klienta o priemernej vý~ke nákladov na finančné 
sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia podľa zákona č. 8/2008 Z.z .. 

INFORMÁCIE O SPÔSOBOCH A SYSTÉME OCHRANY PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE: 
Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečení' v rôznych rovinách. \' prvom rade je dôležitý systém dohľadu Národnej banky 
Slovenska nad finančným trhom, ktorý môže v istej miere zabraňovať možnému zlyhaniu finančnej inštirúcie. V sektore poistenia alebo 7.aistenia 
je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie "abezpečený najmä vytváraním technických rezerv poisťovňou v zmysle č . 8/2008 Z.z. a 
systémom zaistenia (zaistná l<mluva medzi poisťovňou a zaisťovňou). 

Finančný agent (FA) podpisom potvrd;.:uje, že overil totožnosť a identifikáciu klienta v rozsahu potrebnom na uzatvorenie l<mluvy o 
poskytnutí finančnej služby v zmysle zákona č. 186/2009 Z.l<. a zákona č. 297/2008 Z.z .. 

Klient podpisom potvrdzuje, že sa obol<námil so všetkými údajmi na strane 1 až 4 tohto protokolu a potvrdzuje, že v~etky údaje uvedené na 
strane 1 al'. 3 tohto protokolu sú pravdivé, úplné, správne a aktuálne. 
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