POVINNÉ INFORMACE PRO KLIENTY PODLE § 88 ZÁKONA
č. 170/2018 Sb.
Pojišťovací zprostředkovatel
A. samostatný zprostředkovatel
1. obchodní firma(název):
2. IČ: 26337754
TICHÝ CONSULTING, S.R.O.
3. Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 13900
4. Sídlo: Pod Lesem 1786/19, 360 01 Karlovy Vary
5. Místo podnikání: ČR
6. Za samostatného zprostředkovatele jedná Jakub Tichý, jednatel
7. Kontaktní email: info@tichyconsulting.com
8. kontaktní tel: +420608363749
9. Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru
□ samostatný zprostředkovatel
vedeném Českou národní bankou jako:
10. Pojišťovací zprostředkovatel vykonává činnost
□ pojišťovací agent
jako:
11. Charakter zprostředkování pojištění:
Zprostředkování pojištění je poskytováno způsobem, kdy je zprostředkovatel povinen
poskytnout radu podle § 78 zákona č. 170/2018 Sb.
B. Údaje o vázaném zástupci, který sjednává konkrétní pojištění:
Společnost je zastoupená Jakubem Tichým, jednatelem
12. Vázaní zástupci, jejichž prostřednictvím je vykonávána činnost
Vázaný zástupce
IČ
Lenka Tichá
49759973
72066989
Ilona Volrábová

13. v případě vázaných zástupců, je zastoupeným samostatný zprostředkovatel uvedený
v bodě 1.
C. Společné údaje
14. Registraci pojišťovacího zprostředkovatele lze ověřit v registru vedeném u České
národní banky na www.cnb.cz, nebo na adrese ČNB Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
15. Pro vyřízení stížnosti je možné obrátit se na jednatele společnosti (bod. 6). Dále je
možné obrátit se na ČNB (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz),
případně na finančního arbitra (www.finarbitr.cz)
16. Pojišťovací zprostředkovatel ani jeho vázaní zástupci nemají přímý ani nepřímý podíl
na hlasovacích právech a kapitálu jakékoliv pojišťovny, se kterou navrhuje klientovi
uzavření pojištění.
17. Zprostředkovatel i jeho vázaní zástupci prohlašují, že žádná pojišťovna, se kterou
navrhuje klientovi uzavření pojištění, nemá na jejich kapitálu a hlasovacích právech
přímý nebo nepřímý podíl větší než 10%.
18. Samostatný zprostředkovatel je odměňován provizním způsobem, vázaný zástupce je
odměňován samostatným zprostředkovatelem.
Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, v případě, že by měl být
odměňován zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě písemné dohody se
zákazníkem. V této dohodě bude výslovně uvedena výše odměny, a způsob jejího
výpočtu.
19. Zastoupený
Zastoupeným jsou pojišťovny uvedené v registru zprostředkovacích zprostředkovatelů,
vedeném ČNB.
Allianz pojišťovna, a.s.
AXA pojišťovna, a.s.
Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Inurance Group
Česká pojišťovna, a.s.
ČSOB pojišťovna, a.s.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

DIRECT pojišťovna, a.s.
Generali pojišťovna, a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
UNIQA pojišťovna, a.s.
Generali Slovensko Poisťovňa a.s.
Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
KOOPERATIVA, Poisťovňa a.s.
Collonade Insurance S.A., organizační složka
Slavia pojišťovna, a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.

V Karlových Varech dne 28.11.2018
Jakub Tichý, jednatel

