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OK GROUP a.s., ICC: 255 61 804, se sidlem Ménesova 3014/16, 612 00 Brno, je ve smyslu zékona é. 170/2018 8b., 0 distribuci pojiéténi

a zajiéténi déle jen ,,ZoDPZ“) registrovanym samostatnym zprostfedkovatelem u CNB. Kontaktni Udaje: OK GROUP a.s., Ménesova 3014/16,

612 00 Brno, telefon: +420 542 216 235; email: 0kgroug@okgroug.cz (déle ,,Zprostfedkovatel" nebo ,,Spoleénost“).

Zprostl‘edkovatel je V souladu se za’k, (“3. 170/2018 8b., 0 distribuci pojiéténl' a zajiéténl’ (dale jen ,,ZoDPZ“) driitelem oprévnénl' k éinnosti

samostatného zprostfedkovatele udéleného Ceskou nérodni bankou, se sidlem Na Ph'kopé 28, 115 03 Praha 1 (déle jen ,,CNB"), které vykonéva'

dohled nad (":innostl’ Zprostfedkovatele a jeho vézanych za’stupcfl (dale jen ,VZ”). Zprostl‘edkovatel a jeho VZ jsou zapséni v registru vedeném

CNB, Za’pis Zprostfedkovatele a jeho VZ v registru CNB mL’Jie Za’kaznik nejlépe ovéfit 0 ONE na internetovych strénkéch why; nebo

telefonicky na éisle +420 224 411 111.

Zprostfedkovatel bude pro komunikaci se Zékazm’kem pouiivat éesky jazyk, V tomto jazyce bude Zékaznik od Zprostfedkovatele dostévat

dokumenty a jiné informace. Za’kaznik mflie se Zprostfedkovatelem komunikovat, osobné, telefonicky pisemné nebo prostfednictvim elektronicke’

poéty (e-mail),

Zékaznik mé moinost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené prévnimi pfedpisy Zprostl‘edkovatelem poskytovény prostfednictvim

listinnych za’znamfl a zprév nebo elektronicky prostfednictvim jiného trvalého nosiée dat. Zékaznik podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, ie mu

byly nabidnuty obé moinosti poskytovéni informaci a 26 souhlasi s poskytovénim informaci prostfednictvim elektronicky'ch komunikaénl'ch

prostfedkfl (jiny trvaly nosié dat) 3 2e zvoleny zpusob je vhodny s ohledem na sjednévané pojiétém'. Nékteré informace budou v souladu

s prévnimi pfedpisy Za'kazm’kovi poskytova’ny prostf‘ednictvim internetoch strének Zprostfedkovatele wmmokgrougcz s éimi Zékazm'k

podpisem tohoto dokumentu souhlasi. Zékaznl'k v této souvislosti prohlaéuje, ie ma’ pravidelny pfistup na internet, tuto sluibu pravidelné

vyuiiva a ma’ moinost se 5 informacemi uvedenymi na internetovych stra’nkéch Zprostfedkovatele a poskytnutf/mi prostfednictvim

elektronickych komunikaénich prostfedkfl seznémit a Ze ma’ zfizenou e~mailovou adresu. V pfipadé, 26 Zékaznik nema’ pravidelny pfistup

kc sluibé internet, je povinen tuto skuteénost neprodlené sdélit Zprostfedkovateli. V pfipadé, 29 Za'kaznik bude poiadovat poskytovéni

informaci v listinné podobé, sdéli svflj poiadavek Zprostfedkovateli a ten informace v této podobé Za’kaznikovi poskytne.

Pouéeni subjektu Udajfi ~in10rmace dle élénku 13 nafizeni GDPR o zpracova’ni osobnl’ch Udajfl je uvedeno na www.0kgrg4ycz.

Zprostfedkovatel v souladu se ZoDPZ vyda’wé pravidla pro zjiét‘ovéni a fizenl’ stFetu za’jmfl (dale jen ,,Pravidla fizeni stfotu zajmfl“). Cilem Pravidel

fizenl’ stfetu za'jml'} jo pfi zprostfedkovéni pojiéténi efektivné zjiét‘ovat a Fidit stfety za'jmfl, aby v jejich dflsledku nedocha’zelo k poékozovéni zéjmfi

Za'kaznikl‘). Pokud stfet za’jml‘] nelze odvratit, Zprostfedkovatel upfednostni vidy zéjmy Za’kaznl’ka pfed zéjmy vlastnimi nebo za‘jmy osob, které

jsou se Zprostfedkovatelem majetkové nebo jinak propojeny. Specifickym pfipadem stfetu zéjmfl jsou tzv. pobidky. Zprostfedkovatel a V2 nesml’

pfi 7prostfedk0va'ni pojiéténi pfijmout, nabidnout nebo poskytnout penéiitou nebo nepenéiitou Vyhodu, ktera' mflie Vést k poruéeni povinnosti

stanovené ZoDPZ nebo jinymi pra’vnimi pfedpisy, véetné neobvyklé Uplaty za zprost‘redkovéni pojiéténi nebojakékoli jiné neopodstatnéné vyhody

finanéni, materiélni nebo nemateria’lni. Zprostfedkovatel ani jeho VZ nemajl' pfl'my nebo nepfimy podil na hlasovacl’ch pra'vech éi za'kladnim

kapita’lu pojiét‘oven, se kterymi mflie Zékaznik sjednat pojiéténi prostfednictvfm Zprostfedkovatele. Zédna’ pojiét‘ovna, se kterou mfiie Zékaznik

sjednat pojiéténi prostfednictvim Zprostfedkovatele, nebo osoba ovla’dajici danou pojiét‘ovnu, nemé pfl’my nebo nepfi’my podil na hlasovacfch

pra’vech 6i za'kladnim kapitélu Zprostfedkovatele nebo jeho VZ. Podrobnéjél’ informace o stfetech zéjmfl a pobl’dkéch sdéli Zprostfedkovatel

na iédost Za’kaznika, pfiéemi tyto jsou rovnéi uvefejnény na internetovy’ch strénkéch Zprostfedkovatele.

Zprostfedkovatel zprostfedkovéva pro Zékaznika pojiéténi jako pojiét‘ovaci agent na zékladé pisemne’ smlouvy s pojiét‘ovnami, nebo jako

pojiét‘ovaci makléf na zékladé pisemné smlouvy se za’kazm‘kem, pfiéemi mflie zprostfedkova’vat pojiéténi pro pojiét'ovny, které jsou uvedeny

v registru CNB jako spolupracujici pojiét’ovny Zprostfedkovatele a na internetovych strénkéch Zprostfedkovatele httL-szllwwwnklm M15153:

sluzbyiisgoiugracu'ici-Qo'istovny.

Poiadavky, cile a potfeby Zékaznl’ka souvisejicl' se sjednévanS/m pojiéténl'm, doporuéeny pojistny produkt, dfivody, na kterych Zprostfedkovatel

zakla’dé své doporuéem’, aby se Zékaznik mohl rozhodnout, zda sjedna’ nebo podstatné zméni pojiéténi, a upozoméni na pfipadné nesrovnalosti

mezi poiadavky Zékaznl‘ka a nabizenym pojiéténim jsou uvedeny v dokumentu ,,Za’znam o poiadavcich, potfeba'ch a cilech Zékaznl’ka“.

Zprostfedkovatel a jeho VZ jsou v souvislosti se sjednévanym pojiéténl’m nebo zménou poji§téni odméfiovéni fonnou provizi spolupracujicimi

pojiét‘ovnami. Zprostfedkovatel ani jeho VZ nejsou odméfiovénl’ piimo zékaznl’kem.
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ZprostFedkovatel pfi zprostFedkovénf nerezervotvorného poskytuje zékaznikovi doporuéeni ve smyslu ust. § 77 ZoDPZ, s vyjimkou ph‘padfl

uvedenyIch v § 77 odst. 3 ZoDPZ. Zprostfedkovatel pfi zprostfedkovém’ rezervotvomého pojiéténi poskytuje zékaznikovi radu dle ust. § 78 ZoDPZ.

Zprostfedkovatel poskytuje zékaznikovi pravidelne’ zprévy o svych sluibéch pfiméfené druhu sjednanych pojistnYch produktfl, véetné nékladfi

spojenych s poskytovénim téchto sluieb a s transakcemi prova’dénymi jménem Za’kazm'ka.

Reklamaci Ci stiinost na jednéni Zprostfedkovatele a jeho VZ mL’JZe Zékazm’k, pojiétény nebo jiné oprévnéné osoba podat osobné, pisemné,

nebo e-mailem na kontaktni Udaje Zprostfedkovatele. Tyto osoby maji rovnéi moinost se obrétit na dozorovy orgén Zprostfedkovatele, kterjlm

je Ceské nérodnl' banka — www,cnb.cz, pfipadné podat Zalobu na Zprostfedkovatele u vécné a mistné pfisluéného soudu nebo se obra'tit na

mimosoudni orgén feéeni sporfl. kterym je v oblasti iivotm’ho pojiéténi finanéni arbitr — www.finarbitr.cz, u neiivotniho pojiéténi Ceské obchodni

inspekce — www.coi.cz. Podrobny postup poda’m’ a vyh‘zeni reklamace 6i stl’inosti adresované Zprostfedkovateli upravuje reklamaéni féd

uml'stény na internetovych stra’nkéch Zprostfedkovatele.




