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INFORMÁCIE PRE POTENCIONÁLNEHO KLIENTA A KLIENTA 

v zmysle § 33 zák. č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

1. Samostatný finančný agent ProCover, s.r.o., IČO : 44 374 283  je zapísaný v 
registri vedenom Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo 
zaistenia v zozname samostatných finančných agentov. Registračné číslo 
povolenia samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo 
zaistenia je 83154.  

2. Údaje o sprostredkovateľovi je možné overiť na internetovej stránke 
www.nbs.sk. 

3. Samostatný finančný agent nemá na základnom imaní alebo na hlasovacích 
právach poistiteľa kvalifikovanú účasť . 

4. Poisťovateľ alebo osoba ovládajúca poisťovňu nemá na hlasovacích právach 
alebo základnom imaní samostatného finančného agenta kvalifikovanú účasť. 

5. Klient a potenciálny klient môže podať sťažnosť na vykonávanie 
sprostredkovania poistenia sprostredkovateľom poistenia výhradne písomnou 
formou na adresu prevádzky sprostredkovateľa : ProCover, s.r.o. Podunajská 
25, 821 06 Bratislava. Za písomné podanie sa pre účely predpisu o 
sťažnostiach považuje aj podanie urobené faxom alebo elektronickou poštou. 
( fax : 02/ 3352 3795, E-mail : procover@procover.sk ) Klient môže písomnú 
reklamáciu doručiť aj osobne. Osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne 
vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia je zákon č. 
420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, resp. zákon 
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. 

6. Samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva 
sprostredkovateľskú činnosť na základe zmluvy s viacerými poisťovňami, 
pričom tieto zmluvy nemajú výhradný charakter. 

7. Samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva 
sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s nasledovnými poisťovňami: 
 

• Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.;  

• Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z 
iného členského štátu; 

• AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu;  

• Colonnade Insurance SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu; 

• Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z 
iného členského štátu; 

• ČSOB Poisťovňa, a.s.;  
• Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu; 

• Generali Poisťovňa, a.s.; 

• Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa; 

• Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu; 

• HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu;  

• INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA, zastúpený na základe plnej 
moci spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. 

• KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;  

• KOMUNÁLNA  poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group;  
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• Fortegra Europe Insurance Company Limited, so sídlom The Reed Centre, Blue 
Harbour, Ta´Xniex Seafron, Ta´Xbiex, XBX 1027, Malta , zastúpená spoločnosťou  
DEFEND INSURANCE, s.r.o.;  

• MSIG Europe Insurance AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko);  

• MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu; 

• MetLife Europe nsurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu; 

• NOVIS poisťovňa, a.s.; 

• PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

• Starr International ( Europe ) Ltd., zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou 
Starr Underwriting Agents limited, konajúcou v SR prostredníctvom Starr Underwriting 
Agents Limited Slovakia, organizačná zložka 

• STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

• UNIQA poisťovňa, a.s.; 

• Union poisťovňa, a.s.;  

• Wüstenrot poisťovňa, a.s.;  
 
 
 

INFORMÁCIE PRE POTENCIONÁLNEHO KLIENTA A KLIENTA 
v zmysle § 32 zák. č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

• Informácia o existencii akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré 
prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie príslušnej poistnej zmluvy od 
inej osoby ako je klient. 

• Finančný agent prijíma takéto peňažné alebo nepeňažné plnenie za sprostredkovanie 
príslušnej poistnej zmluvy 

• Klient má možnosť požiadať finančného agenta o informácie ohľadne výšky 
peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent za 
sprostredkovanie poistnej zmluvy od poisťovateľa,  
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