SDĚLENÍ POJISTNÍKOVI PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY
VE SMYSLU USTANOVENÍ § 21 ZÁKONA Č. 38/2004 SB., O POJIŠŤOVACÍCH
ZPROSTŘEDKOVATELÍCH A LIKVIDÁTORECH POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ:
Identifikace pojišťovacího zprostředkovatele:
Obchodní firma: Tesco Stores ČR a.s., se sídlem
Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ: 100 00, IČO: 453
08 314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B vložka č. 1377,
registrovaná dne 25. 7. 2011 jako vázaný pojišťovací
zprostředkovatel u České národní banky po číslem
registrace: 141126VPZ. Osobou, která je oprávněna
jednat jménem Pojišťovacího zprostředkovatele je
Lucie Hadaričová. (dále jen „Tesco“ nebo „Pojišťovací
zprostředkovatel“)
Registr, ve kterém je pojišťovací zprostředkovatel
evidován, a způsob, jakým lze ověřit jeho zápis
v registru:
Zápis Pojišťovacího zprostředkovatele v registru
pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na internetových stránkách České národní banky http://
ispoz.cnb.cz/RegistrVyhledavani.aspx nebo přímo
v České národní bance na adrese Praha 1, Na
Příkopě 28, PSČ: 115 03. Na požádání je Pojišťovací
zprostředkovatel povinen předložit klientovi osvědčení
o svém zápisu do registru.
Rozsah zprostředkovatelské
činnosti podle pojistných odvětví:
Neživotní pojištění v rozsahu pojistných odvětví 1, 3, 7,
10 a), 13 d), 18 neživotních pojištění uvedených v části B
přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví.
Území, na kterém může být zprostředkovatelská
činnosti pojišťovacím zprostředkovatelem
vykonávána: Česká republika
Den zahájení zprostředkovatelské činnosti: 1. 8. 2011
Přímý nebo nepřímý podíl pojišťovacího
zprostředkovatele na hlasovacích právech
a kapitálu pojišťovny:
Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani
nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu DIRECT
Pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1566/2b,
PSČ: 170 00, se kterou má být pojištění sjednáno.

Přímý nebo nepřímý podíl pojišťovny, se kterou
má být pojištění sjednáno, nebo osoby ovládající
danou pojišťovnu na hlasovacích právech a kapitálu
pojišťovacího zprostředkovatele:
DIRECT Pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova
1566/2b, PSČ: 170 00 nebo osoba jí ovládající nemá
žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech
a kapitálu Pojišťovacího zprostředkovatele.
Údaje o postupech, podle nichž spotřebitel a ostatní
dotčené osoby mohou podat stížnost, popřípadě
žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele:
Stížnost na Pojišťovacího zprostředkovatele je
možné podat písemně nebo ústně u Pojišťovacího
zprostředkovatele na adrese Tesco Stores ČR a.s.,
Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00 nebo
u DIRECT Pojišťovny, a.s. na adrese Praha 7, Jankovcova
1566/2b, PSČ 170 00, nebo u České národní banky
na adrese Praha 1, Na Příkopě 28, 115 03. Žalobu na
Pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u věcně
a místně příslušného soudu.
Informace o zprostředkování pojištění způsobem,
při kterém je povinen pojišťovací zprostředkovatel
poskytovat řádnou analýzu
a o smluvní povinnosti vykonávat zprostředkování
daného pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu
nebo více pojišťoven:
Pojišťovací zprostředkovatel neposkytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen
poskytovat řádnou analýzu pojistných produktů.
Pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost
zprostředkovávat dané pojištění výhradně pro DIRECT
Pojišťovnu, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 1566/2b,
PSČ 170 00.

