INFORMACE
O ZPROSTŘEDKOVATELI

Číslo smlouvy DPS:

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL
Firma: Generali Česká Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali České pojišťovny a.s.
IČ: 447 95 084
Sídlo: Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4
Kontaktní údaje (telefon, www): 241 114 144, www.generaliceskadistribuce.cz
Smluvní vztah k Generali penzijní společnosti, a.s.: Smlouva o obchodním zastoupení
Jméno a příjmení zaměstnance, který jedná jménem
samostatného zprostředkovatele (vyplní zaměstnanec):

VÁZANÝ ZÁSTUPCE SAMOSTATNÉHO ZPROSTŘEDKOVATELE
Jméno a příjmení (FO) / obchodní firma (PO):
Kontaktní údaje (telefon, email, www):
Bydliště (FO) / Sídlo (PO):
Místo podnikání, liší–li se od bydliště (FO):
Jméno a příjmení zaměstnance (zaměstnanec PO) či člena
statutárního orgánu právnické osoby, který jedná jménem
vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele:

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
Zápis vázaného zástupce a samostatného zprostředkovatele je možno ověřit v seznamu vedeném ČNB, který je dostupný na
https://www.cnb.cz/cnb/jerrs.
Případnou stížnost lze podat písemnou formou zasláním na adresu Generali Česká Distribuce a.s., Tým stížností, P. O. Box 309, 659 09 Brno,
e-mailem na GCD_Stiznosti@generaliceska.cz nebo osobně na pobočce či obchodním místě. Bližší informace najdete v Reklamačním řádu
umístěném na www.generaliceskadistribuce.cz.
Spory mezi klientem, který je spotřebitelem, a penzijní společností nebo samostatným zprostředkovatelem (či vázaným zástupcem) ohledně
smlouvy o doplňkovém penzijní spoření lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Se stížností je možné se obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Rozhodování sporů přísluší obecným soudům.

INFORMACE O POBÍDCE
Zprostředkovatel vedle standardní úplaty, kterou podle zákona o doplňkovém penzijním spoření obdrží od penzijní společnosti za zprostředkování
uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, obdrží od Generali České pojišťovny a.s. další odměnu, závislou na výši příspěvku
klienta a jeho věku. Odměna od Generali České pojišťovny a.s., je u klienta ve věku 0 až 50 let násobkem jeho příspěvku v rozmezí 300 Kč
až 3 000 Kč.
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