
Informace o pojišťovacím zprostředkovateli 
 

V souladu s ustanovením § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, tímto 

pojišťovací zprostředkovatel informuje klienta či zájemce o pojištění (dále jen „klient“) o následujících 

skutečnostech:  

 

HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., IČO: 27250423, sídlo: Karlovo náměstí, 290/16, Praha 2, 

PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 

107634, s předmětem podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování 

jiných než základních služeb spojených s pronájmem, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví jako samostatný 

zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění a poskytování investiční 

služby podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve vztahu k 

investičním nástrojům podle  § 3, odst. 1, písm. a) a b), v souvislosti s § 29, odst. 1, zapsaná v registru 

pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou jako samostatný zprostředkovatel 

dle zákona o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „zprostředkovatel“). Zápis zprostředkovatele v 

registru ČNB může klient nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách 

https://www.cnb.cz/cnb/jerrs nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111. Na žádost klienta bude 

klientovi předložen výpis z obchodního rejstříku zprostředkovatele a osvědčení o zápisu 

zprostředkovatele do registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeného Českou národní bankou. 

 

Kopie těchto dokumentů jsou veřejně přístupné na stránkách zprostředkovatele 

www.pojistenipilotu.cz. Zprostředkovatel je smluvně oprávněn nabízet produkty následujících 

pojišťoven: Allianz pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Generali Česká 

pojišťovna a.s., Hasičská pojišťovna, a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s., Union pojišťovna a.s., UNIQA 

pojišťovna, a.s.. Orgánem dohledu na činností zprostředkovatele je Česká národní banka, sekce 

regulace a dohledu nad pojišťovnami, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 28, PSČ: 110 00. Stížnost lze 

podat ústně nebo písemně na adresu zprostředkovatele. Žalobu na zprostředkovatele, jakožto 

pojišťovacího agenta, lze podat u věcně a místně příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž 

obrátit na mimosoudní orgán řešení spotřebitelských sporů, kterým je finanční arbitr - www.finarbitr.cz 

a Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.  

 

Zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné 

pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Žádná pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, 

nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a 

kapitálu zprostředkovatele. Doporučení k uzavření tohoto pojištění je založeno na informacích, 

požadavcích a potřebách klienta zadaných do elektronického formuláře nebo sdělených telefonicky při 

žádosti o sjednání tohoto pojištění. Zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou 

péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo 

dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. 

Na žádost klienta mu sdělí způsoby svého odměňování. Nebude poskytovat v souvislosti se svou 

činností pojišťovacího agenta a makléře klientovi neoprávněné finanční, materiální či nemateriální 

výhody. Klient potvrzuje, že výše uvedené informace mu byly poskytnuty písemně, jasně a přesně, 

srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy. Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje, 

že v rámci své zprostředkovatelské činnosti je odměňován provizním způsobem sjednaným na základě 

smlouvy s příslušnou pojišťovnou, pro kterou zprostředkovává předmětné pojištění. Pojišťovací 

zprostředkovatel není odměňován klientem. 

http://www.finarbitr.cz/

