Informace podle zákona 170/2018 Sb. dle §88 odst. 1: Informace o pojišťovacím
zprostředkovateli
1a)
Obchodní firma: Plzeňský servis, s.r.o.
Sídlo: Žižkova 24, 301 00 Plzeň
provoz činnosti: samostatný zprostředkovatel pojištění
Jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná: Ing. Radka Kolečková, jednatelka
společnosti (ve všech věcech) telefon: 377 456 301 e-mail: info@plzenskyservis.cz
Plzeňský servis s.r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných
zástupců s plnou zastupitelností každého:
Ing. Jiří Strejc (152747PPZ)
Yvona Trojánková (130141PPZ)
Alexandra Hofmanová (130168PPZ)
Ing. Monika Burkovská (135179PPZ)
Ing. Radka Kolečková (134931PPZ) ,
Ing. Michaela Emingerová (236299PPZ)
Čísla v závorkách označují registrační čísla v registru pojišťovacích zprostředkovatelů podle
zákona č. 38/2004 Sb.
1b)
Plzeňský servis, s.r.o. jako samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích
zprostředkovatelů České národní banky.
Ověření zápisu v registru je možné na internetu, na webových stránkách ČNB www.cnb.cz
1c)
Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele:
•

lze podat jednateli společnosti, viz. bod 1a) a rovněž se lze obrátit na Českou
národní banku (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz),
v případě životního pojištění na Finančního arbitra (www.finarbitr.cz) a na na
orgány mimosoudního řešení sporů.

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:
•

podle občanského soudního řádu

1d)
Jméno zastoupeného:
1. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny,
uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou
(www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá
pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.
2. V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. Plzeňský
servis s.r.o.

1e)
jména pojišťoven, pro které je oprávněn jednat:

IČO

Obchodní název
subjektu
Příjmení jméno /
(tituly)

Kontaktní adresa subjektu
Ulice

Město,
obec

PSČ

Země

Ke Štvanici
656/3

Praha

Masarykovo
náměstí 1458

Pardubice 53002 CZ

Bělehradská
299/132

Praha

12000 CZ

Kooperativa pojišťovna,
Pobřežní
47116617 a.s., Vienna Insurance
665/21
Group

Praha

18600 CZ

Evropská
810/136

Praha

16000 CZ

47115971 Allianz pojišťovna, a.s.
45534306

ČSOB Pojišťovna, a. s.,
člen holdingu ČSOB

61859869 Generali Pojišťovna a.s.

49240480 UNIQA pojišťovna, a.s.

18600 CZ

1f)
Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a
kapitálu žádné pojišťovny

1g)
Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na
hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele nebo jeho vázaných zástupců
1h)
Plzeňský servis s.r.o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni
samostatným zprostředkovatelem.
1i)

Plzeňský servis s.r.o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován
zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně
podepsané písemné smlouvy Plzeňský servis s.r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost
výslovně uvedena.
1j)
V případě, že by měl být Plzeňský servis s.r.o. odměňován přímo zákazníkem, může tak
nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy
Plzeňský servis s.r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně
výše odměny, která může být stanovena:
1. Pevnou částkou nebo
2. Hodinovou sazbou
3. Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti

V Plzni dne 28.11.2018

