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Zmluva o zabezpečovaní služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním 
 

 
Samostatný finančný agent (ďalej len „Poskytovateľ“) 
Finportal, a.s. 
Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
IČO: 45 469 156, DIČ: 202 303 6939, IČ DPH:SK 202 303 6939 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5025/B 
zastúpený:  
 
Podriadeným finančným agentom  
PKF – Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 
Samova 11, 949 01 Nitra 
IČO: 52329763, DIČ: 2121000556 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 47974/N 
V mene spoločnosti koná :  Mgr. Patrícia Popovičová,konateľ a Mgr. Jarmila Cserhelyiová, konateľ                                   

 
a 
 
Klient/Poistník v zmysle Rámcových dohôd (ďalej len „Objednávateľ“) 

Názov :  Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice  

Sídlo:  Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava    

IČO: 318 263 85     DIČ: 2021177 246         

Štatutárny orgán:  Mgr. Maroš Sagan, PhD. – predseda združenia       

(ďalej ako Zmluvné strany) 

    

Preambula 
 

Vzhľadom k tomu, že Poskytovateľ 

• je osobou oprávnenou k poskytovaniu a zabezpečovaniu finančných sprostredkovateľských služieb podľa 
tejto zmluvy a má záujem poskytovať objednávateľovi podporu a servis v oblasti finančných produktov;  

• je spolupracujúcim subjektom poisťovní, ktoré vykonávajú na území Slovenskej republiky podnikateľskú 
činnosť v oblasti poisťovníctva v súlade so zákonom č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ; 

• disponuje znalosťami o finančnom trhu a finančných produktoch  a skúsenosťami vhodnými a potrebnými 
pre efektívny servis poistného a finančného portfólia potenciálneho  klienta a je schopný vykonávať vo 
vzťahu k potenciálnym klientom aktivity smerujúce k poskytnutiu finančnej služby; 

a vzhľadom k tomu, že Objednávateľ :  

• má záujem zveriť  správu a optimalizáciu poistných programov a zmlúv o poskytnutí finančnej služby 
exkluzívne vybranému subjektu;  
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• má záujem a chce pristúpiť k vzájomnej spolupráci s poskytovateľom za účelom efektívneho zlúčenia 
predpokladov, znalosti a skúsenosti poskytovateľa  a jeho potrieb pri výkone svojej činnosti v súvislosti so 
službami finančného sprostredkovania;  

uzatvárajú zmluvné strany podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Zmluvu o zabezpečovaní služieb 
súvisiacich s finančným sprostredkovaním (ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom znení: 

 
Článok I. Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečovať pre Objednávateľa počas platnosti Zmluvy servisné 
služby v oblasti poistenia a ostatných sektorov finančného trhu, a to najmä:  

a) Zhodnotenie stávajúceho poistného programu – analýza platných poistných zmlúv, spracovanie 
podkladov, návrhu na poistné krytie, analýza poistiteľných rizík; 

b) Spracovávanie, zisťovanie a hodnotenie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými 
produktmi. Spracovanie podkladov, návrhu na poistné krytie; 

c) Predkladanie ponúk na uzatvorenie  poistných zmlúv, vyplývajúcich z Rámcových dohôd, uzatváranie 
poistných zmlúv, vyplývajúcich z Rámcových dohôd a vykonávanie ďalších činností smerujúcich 
k uzavretiu alebo k zmene poistných zmlúv. Predloženie - vystavenie poistných zmlúv; 

d) Poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientom na účely uzavretia, zmeny alebo 
ukončenia poistnej zmluvy alebo iných finančných zmlúv; 

e) Aktualizácia a modifikácia poistných a iných finančných zmlúv podľa skutočného stavu a želania 
Objednávateľa, príp. po zmene legislatívy; 

f) Koordinácia opatrení po vzniku škodovej a poistnej udalosti, príprava dokumentácie k uplatneniu 
poistného plnenia, spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi z poistnej zmluvy, 
prejednanie škody s poisťovňou; 

g) Zabezpečenie komplexnej správy stávajúcich a novo dojednaných poistných zmlúv a iných finančných 
zmlúv Objednávateľa; 

h) Ďalšie služby v oblasti poistenia a iných sektorov finančného trhu po vzájomnej dohode.  
(ďalej len „Služby súvisiace s finančným sprostredkovaním“) 

 
Článok II. Odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečovanie Služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním poskytuje 
Poskytovateľ  Objednávateľovi bezplatne. 

 
Článok III. Trvanie zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
3. Zmluva môže zaniknúť na základe dohody zmluvných strán. 
4. Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, a to s jednomesačnou 

výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane. 

 
Článok IV. Ochrana osobných údajov  

1. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje fyzických osôb v rozsahu poistných zmlúv na účely 
finančného sprostredkovania za podmienok stanovených zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve v platnom znení a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES. 
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Článok V. Ochrana údajov 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, s ktorými zmluvné strany prídu do 

kontaktu v súvislosti s realizáciou zmluvy, alebo ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v súvislosti so Zmluvou 
a ktoré sa týkajú  Objednávateľa alebo jeho klientov sú dôvernými informáciami, o ktorých je Poskytovateľ 
povinný zachovávať mlčanlivosť a všetky informácie poskytnuté Objednávateľom sa Poskytovateľ zaväzuje 
využívať len za účelom vykonávania zmluvne dohodnutých Služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním 
alebo samotného finančného sprostredkovania.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s obchodnou etikou a v súlade s právnymi predpismi, bude zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch, informáciách a podkladoch, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s 
vykonávaním finančného sprostredkovania a s poskytovaním Služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním . 
Táto povinnosť trvá i po ukončení platnosti Zmluvy. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je plnenie povinností 
podľa zákona č. 297/2008 Z.z., príp. iných osobitných predpisov a výmena informácií medzi Poskytovateľom 
a jeho zamestnancami, podriadenými finančnými agentmi alebo finančnými inštitúciami a ich zamestnancami. 

 
Článok VI. Osobitné dojednanie 

1. Objednávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy bude uzatvárať poistné zmluvy, 
vyplývajúce z Rámcových dohôd č........................................................................ výlučne prostredníctvom 
Poskytovateľa a zároveň sa zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy nesplnomocní alebo neuzatvorí zmluvu so 
žiadnou treťou osobou, ktorej predmetom by boli činnosti definované v čl. I Zmluvy alebo akékoľvek iné činnosti 
súvisiace s finančným poradenstvom alebo finančným sprostredkovateľom najmä v sektore poistenie a zaistenie.  

2. Poskytovateľ prideľuje Objednávateľovi kontaktnú osobu: Ing. Juraj Michalík tel: 0903 421 722, email: 

juraj.michalik@pkfsk.sk, na ktorého sa môže Objednávateľ obrátiť v prípade potreby operatívnej konzultácie a ktorá 

zároveň bude pre Objednávateľa zabezpečovať činnosti uvedené v čl. I Zmluvy nepretržite. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne 
porušením záväzkov a povinnosti dohodnutých v Zmluve alebo povinnosti uložených zákonom č. 186/2009 Z.z. 
zo strany Poskytovateľa. 

Článok VII. Záverečné ustanovenia 
1. Dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené iba písomne na základe dohody zmluvných strán. 
2. V prípade zásahu vyššej moci a stavu núdze, v dôsledku ktorých niektorá zo zmluvných strán nebude schopná 

plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, bude táto zmluva naplňovaná iba v rozsahu, ktorý je 
reálny s prihliadnutím k účinku vyššej moci. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

4.  Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a že táto zmluva vyjadruje ich 
slobodnú vôľu. Na znak súhlasu ju potvrdzujú podpisom. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom exemplári. 
 

V Nitre  dňa  
 

 
Poskytovateľ:      Objednávateľ: 
 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------- 

Mgr. Patrícia Popovičová, konateľ Mgr. Maroš Sagan, PhD.   
      Jarmila Cserhelyiová, konateľ                                                            predseda združenia   

  


