
Informace pro klienta

Tento dokument obsahuje:

1. Informace pojišťovacího zprostředkovatele pro klienta, (dle ustanovení § 88 zákona č. 170/2018 Sb.,  o distribuci pojištění a
zajištění, ve znění pozdějších předpisů; dále také jen „zákon č. 170/2018 Sb.“ nebo „ZDPZ“).

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli (pojišťovací zprostředkovatel, jako pojišťovací agent dále také jen „PZ“)
1. Jméno a příjmení PZ / Obchodní firma PZ Ušetřeno s.r.o.
2. Sídlo PZ Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4
3. Zápis v registru PZ České národní banky (dále také

jen „ČNB“)
postavení: samostatný zprostředkovatel
IČO: 273 88 239

Informace

1. Označení registru, v němž je
PZ,  případně  VZ/DPZ,
zapsán

Pojišťovací  zprostředkovatel  je  zapsán  v  registru  pojišťovacích  zprostředkovatelů  vedeném
ČNB, který je ČNB veden v elektronické podobě a je dostupný na internetových stránkách ČNB
na adrese https://www.cnb.cz/cnb/jerrs.

2. Seznam pojišťoven, pro které
je  PZ,  VZ/DPZ  oprávněn
zprostředkovávat pojištění

Allianz  pojišťovna,  a.s.;  Colonnade  Insurance,  S.A.;  Česká  podnikatelská  pojišťovna,  a.s.;

ERV Evropská pojišťovna, a.s.; Generali Česká pojišťovna, a.s.; Hasičská vzájemná pojišťovna
a.s., Inter Partner Assistance, S.A.; Kooperativa pojišťovna, a.s.; Pillow pojišťovna a.s.; Servisní
pojišťovna,  a.s.;  Slavia  pojišťovna,  a.s.;  Union  poisťovňa,  a.s.;  UNIQA  pojišťovna,  a.s.;
Pojišťovna VZP, a.s.; 

3. Informace  o  majetkovém
propojení PZ, VZ/DPZ
a  pojišťovny,  pro  kterou  je
sjednáváno pojištění

V případě sjednání u všech pojišťoven vyjma ČSOB Pojišťovny, a.s., člen holdingu 
ČSOB
Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na základním kapitálu ani 

osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na základním kapitálu ani 
hlasovacích právech pojišťovacího zprostředkovatele. 
V případě sjednání pojištění u ČSOB Pojišťovny, a.s., člen holdingu ČSOB
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB a Pojišťovací zprostředkovatel mají společnou 
nepřímo ovládající osobu – KBC Group NV (která ovládá KBC Verzekeringen NV a KBC Bank 
NV, tyto následně ČSOB Pojišťovnu a.s., člena holdingu ČSOB, resp. Československou 
obchodní banku, a. s. („ČSOB“) a ČSOB následně Ušetřeno). Osoba ovládající pojišťovnu 
(nepřímo ovládající KBC Group NV) má nepřímý podíl na základním kapitálu Pojišťovacího 
zprostředkovatele převyšující 10 % (v konkrétním případě 100 % nepřímý podíl na základním 
kapitálu).

4. Povaha  a  způsob
odměňování PZ, VZ/DPZ

Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnami, pro které zprostředkovává
pojištění,  na  základě  smlouvy  o  obchodním  zastoupení  provizemi  a  odměnami  za  péči  o
pojistný kmen. Klient nehradí pojišťovacímu zprostředkovateli zprostředkovávajícímu pojištění
žádnou odměnu.

5. Informace  o  způsobech
vyřizování  stížností  klientů,
pojištěných  nebo  jiných
oprávněných osob

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele nebo pojišťovnu lze podat:
a) písemně na adresu sídla pojišťovny uvedeném na obchodním místě pojišťovny,
b) telefonicky na lince 222 100 200, e-mailem na adresu info@top-pojisteni.cz,
c) písemně na adresu sídla ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
d) mimosoudním řešením sporů prostřednictvím finančního arbitra 
Případná žaloba na pojišťovacího zprostředkovatele nebo pojišťovnu může být podána u věcně
a místně příslušného soudu v České republice.

6. Informace  o  pojišťovně  a  o
její solventnosti.

Informace  o  solventnosti  a  finanční  situaci  pojišťovny,  pokud  vypracovává,  naleznete  na
internetových stránkách dané pojišťovny.

ČSOB Pojišťovna, člen holdingu ČSOB, a.s.; Direct pojišťovna, a.s.; SV Pojišťovna, a.s.;

hlasovacích právech pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. ČSOB Pojišťovna, a.s. ani

https://www.cnb.cz/cnb/jerrs



