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Povinné informace pro klienty společnosti  

HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o 
 

 

HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. 

Karlovo náměstí 290/16, 120 00  

Praha 2, Česká republika, 

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, Vložka číslo: 107634 

IČO: 272 50 423 

 

Poskytované ve zmyslu § 1841 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

I. 

Předmět činnosti 

 

1.1 Společnost vykonáva finanční zprostředkování, a to na základě smlouvy s více pojišťovnami. Tyto   

smlouvy mají nevýhradní povahu. Na žádost klienta společnostem může poskytnout klientovi 

obchodní jména těchto pojišťoven i písemně nebo elektronickou poštou. 

1.2 A) Předmětem činnosti společností je zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví jako 

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

B) Poskytování investičních služeb ve smyslu Zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém  

Trhu. 

C) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb  

spojených s pronájmem. 

       D) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

1.3  Nad činností společnosti vykonává dohled Česká národní banka se sídlem v Praze, doručovací 

adresa Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 

 

II. 

Odplata společnosti 

 

2.1. Klient nehradí společnosti ani její smluvním partnerem žádnou úplatu za službu a neplatí 

společnosti žádné poplatky, výdaje a daně. 

2.2. Klient, kterému společnost pojištění zprostředkovala, může společnost požádat o informaci o výši 

odměny za zprostředkování jeho pojištění. 

2.3. Prostřednictvím dodavatele finanční služby nejsou vybírány žádné daně ani žádné jiné poplatky. 

2.4. Nabízená finanční služba, t. j. zprostředkování neživotního pojištění, není spojena s žádnými 

nástroji zahrnujícími rizika souvisejícími s činnostmi, které mají být provedeny, nebo jejichž cena je 

závislá od změn na finančních trzích, které dodavatel nemá vliv. 

2.5. Společnosti nemají žádnou účast na základním kapitálu pojišťoven nebo na hlasovacích právech v 

pojišťovnách, se kterými má uzavřeny smlouvy o obchodním zastoupení, o finančním zprostředkování 

nebo mandátní smlouvy. 
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III. 

Uzavření pojistné smlouvy 

 

3.1. Pojistné smlouvy, sjednávaná a uzavírané prostřednictvím finančního zprostředkovatele, se řídí 

právním řádem České republiky, pokud pojistné podmínky příslušné pojišťovny nestanoví odlišně. 

Uzavřením pojistné smlouvy je klient povinen dodržovat a řídit se příslušnými pojišťovacími a 

obchodními podmínkami, smluvními ujednáními, jakož i zákony České republiky, které se vztahují k 

uzavřenému pojištění. Klient bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených podmínek může mít za 

následek zrušení pojistné smlouvy, finanční sankce, popřípadě trestněprávní postih. 

3.2. Pojistná smlouva, kterou klient uzavírá, představuje zejména závazek pojišťovny uhradit vzniklou 

škodu, pokud tato nastane ve smyslu pojistné smlouvy a závazek klienta platit za sjednané pojištění 

pojistné. Nejdůležitějšími částmi pojistné smlouvy jsou předmět pojištění, tedy konkretizaci věci, 

osoby, události či jiného faktu, kterého se pojištění týká, výše pojistné částky, která určuje, jaké 

maximální finanční odškodné pojišťovna v případě vzniku škody vyplatí, a pojistné, tedy cena kterou 

klient za pojištění zaplatí. Ve smyslu zákona je klient povinen poskytnout pojišťovně i finančnímu 

zprostředkovateli veškeré informace, které jsou k uzavření smlouvy nezbytné. 

3.3 Služba je poskytována v českém jazyce. 

 

 

IV. 

Platba pojistného 

 

4.1. Klient platí pojistné ve prospěch účtu konkrétní pojišťovny, u vybraných produktů na účet 

společnosti. V případě přímé platby na účet společností, je klient o této skutečnosti vždy předem 

informován. Konkrétní platební podmínky jsou uvedeny v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných 

podmínkách konkrétní pojišťovny a mohou se lišit v závislosti na frekvenci placení pojistného, 

přiznaných výhod, slev a bonusů, způsobu placení pojistného nebo jiných faktorů určených danou 

pojišťovnou. Tyto informace jsou součástí pojistné smlouvy, pojistných podmínek či jiných smluvních 

ujednání příslušné pojišťovny, zasílaných klientovi spolu s pojistnou smlouvou. 

4.2. Společnost neúčtuje klientům žádné dodatečné poplatky či náklady, spojené s finančním 

zprostředkováním. 

 

V. 

Odstoupení od smlouvy 

 

5.1. Klient má právo odstoupit od uzavřené pojistné smlouvy dle pojistných podmínek dané 

pojišťovny, u které si sjednává příslušné pojištění. Tyto informace jsou součástí všeobecných 

pojistných podmínek dané pojišťovny, zasílaných klientovi s pojistnou smlouvou. 

5.2. Ve smyslu zákona má klient možnost vypovědět pojistnou smlouvu neživotního pojištění, stejně i 

pro oblast životního pojištění, a to do dvou měsíců po uzavření smlouvy. Výpovědní lhůta je 

osmidenní; jejím uplynutím pojištění zanikne. V takovém případě je klient povinen zaplatit pojistné za 

dobu platnosti pojistné smlouvy do doby zániku pojistné smlouvy. 
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5.3. V případě výpovědi pojištění je klient povinen informovat příslušnou pojišťovnu, se kterou 

uzavřel pojistnou smlouvu prostřednictvím zprostředkovatele pojištění společností, a to písemnou 

formou výpovědi pojistné smlouvy, a odeslat takovou písemnou výpověď na adresu ústředí příslušné 

pojišťovny, uvedené v pojistných podmínkách dané pojišťovny. 

 

VI. 

Služby společnosti 

 

6.1. Společnost nabízí služby pojišťoven: 

        1) Allianz pojišťovna, a.s. 

        2) AXA Assistance 

        3) Colonnade Insurance 

        4) Česká Generali pojišťovna, a.s. 

        5) ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

        6) ERGO pojišťovna a.s. 

        7) Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

        8) HDI Versicherung 

        9) Kooperativa pojišťovna, a.s. 

      10) MSIG 

      11) Union pojišťovna a.s. 

      12) UNIQA pojišťovna, a.s. 

6.2. Nabízené produkty: 

        1) Pojištění odpovědnosti pilota za škodu na převzatém letadle / Pojištění finanční újmy 

        2) Životní a úrazové pojištění 

        3) Cestovní pojištění  

        4) Pojištění storna 

        5) Pojištění letadel 

        6) Povinné ručení vozidel  

        7) Úrazové pojištění sedadel v autě  

        8) Pojištění odpovědnosti zaměstnance 

 

VII. 

Informace o možných způsobech nápravy porušení povinnosti se smlouvy o finančních službách 

uzavírané distančním způsobem 

 

V prípade stížnosti plynouci z porušení povinností ze smlouvy má klient možnosť obrátiť se na 

společnosť. Pokud se smluvním stranám nepodaří vyřešit stížnost ke spokejnosti klienta, má klient 

možnosť obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka se sídlem v Praze, doručovací 

adresa Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.   


