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ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ  

 

 

INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI 

 

CARDINAL GROUP – makléřská pojišťovací společnost, s. r. o., IČO: 25532413, se sídlem 

Vídeňská třída 625/54, 669 02 Znojmo, je ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci 

pojištění a zajištění dále (jen „ZoDPZ“) registrovaným samostatným zprostředkovatelem u 

ČNB. (dále „Zprostředkovatel“). 

  

Zprostředkovatel je v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen 

„ZoDPZ“) držitelem oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou 

národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále též „ČNB“), která vykonává 

dohled nad činností Zprostředkovatele. Zprostředkovatel je zapsán v registru vedeném ČNB. 

Zápis Zprostředkovatele u ČNB může zákazník nejlépe ověřit u ČNB na internetových 

stránkách www.cnb.cz nebo telefonicky na čísle 224 411 111. 

  

Zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce 

bude zákazník od Zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se 

Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím 

elektronické pošty. Zákazník má možnost si zvolit, zda mu budou informace stanovené 

právními předpisy Zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a 

zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat.  

 

 

INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 

 

Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění, přičemž může zprostředkovávat 

pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny 

Zprostředkovatele a na internetových stránkách Zprostředkovatele www.cardinalgroup.cz. 

Informace pro zákazníka, požadavky, cíle a potřeby související se sjednávaným pojištěním, 

doporučený pojistný produkt, důvody, na kterých Zprostředkovatel zakládá svá doporučení, 

aby se zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a upozornění na 

případné nesrovnalosti mezi požadavky zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v 

dokumentu „Záznam z jednání“. Zprostředkovatel je v souvislosti se sjednávaným pojištěním 

nebo změnou pojištění odměňován formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Informace 

o povaze odměny a metodě jejího výpočtu poskytne v souvislosti se sjednávaným pojištěním 

nebo změnou pojištění zákazníkovi zprostředkovatel. Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi 

pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně druhu sjednaných pojistných produktů 

 


