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Čl. I 

 

Úvodné ustanovenia 

1. Spoločnosť CPM Associates spol. s r.o. so sídlom Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava, 

IČO 35 816 368, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, 
vo vložke č. 24534/B (ďalej len „Spoločnosť“) majúca povolenie Národnej banky č. ODT-
12463/2010 na činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo 
zaistenia,  kapitálového trhu, prijímania vkladov a poskytovania úverov, úverov na 
bývanie a spotrebiteľských úverov v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších a súvisiacich predpisov (ďalej len „zákon o FS a FP) v záujme plnenia 
povinností vyplývajúcich mu z ust. § 28 ods. 1 a 2 a § 29 a § 33 a § 37 zákona o FS a FP 
stanovuje pravidlá činnosti spoločnosti, jej zamestnancov vykonávajúcich finančné 
sprostredkovanie a jej podriadených finančných agentov (ďalej len „sprostredkovateľ“)  
pri výkone finančného sprostredkovania. 

2. Tieto pravidlá činnosti sú záväzné pre Spoločnosť a stávajú sa súčasne nedeliteľnou 
súčasťou zmluvy o vykonávaní činnosti sprostredkovateľa uzatvorenej medzi 
spoločnosťou, zamestnancom na základe pracovnej zmluvy a/alebo podriadeným 
finančným agentom v súlade  s ust. § 9 zákona o FS a FP (ďalej len „Zmluva“). 
Spoločnosť a jej sprostredkovateľ sú nimi viazaní po celú dobu účinnosti predmetnej 
zmluvy, ktorej súčasťou sú vzory protokolov, resp. dokumentov a dokladov 
o sprostredkovaní finančnej služby v  sektore poistenia alebo zaistenia.   

 
 
 
 

II.  
Pravidlá činnosti spoločnosti a podriadených finančných agentov v sektoroch 

poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov, úverov na 
bývanie a spotrebiteľských úverov 

 
1. Sprostredkovateľ je povinný vykonávať finančné sprostredkovanie podľa ustanovení 

Zmluvy osobne, v súlade s právnymi predpismi, najmä zákonom o FS a FP, zákonom č. 
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o ochrane pred legalizáciou príjmov“), ako aj v súlade so zásadami poctivého 
obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov 
klienta. Sprostredkovateľ je povinný pred výkonom finančného sprostredkovania zistiť 
oprávnené záujmy klienta a informovať ho o jeho právach spojených s finančnými 
službami, ktoré sú, alebo môžu byť predmetom ponuky  a tieto je povinný zaznamenať do 
záznamu o sprostredkovaní, ktorého vzor je súčasťou týchto pravidiel a môže byť 
menený konateľom spoločnosti zodpovedným za finančné sprostredkovanie. 

2. Sprostredkovateľ má právo stanoviť si voľne čas a miesto vykonávania finančného 
sprostredkovania. 



 

3. Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie na celom území 
Slovenskej republiky. 

4. Sprostredkovateľ je oprávnený zriadiť si na vlastné náklady na vykonávanie finančného 
sprostredkovania kanceláriu. Sprostredkovateľ je oprávnený označiť kanceláriu zriadenú 
na vykonávanie finančného sprostredkovania a/alebo v súvislosti s ním logom a/alebo 
iným označením Spoločnosti len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
Spoločnosti. 

5. Sprostredkovateľ berie na vedomie, že je povinnou osobou v zmysle ust. § 5 ods. 1 písm. 
b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a z toho dôvodu je povinný pri 
vykonávaní finančného sprostredkovania vykonávať minimálne základnú starostlivosť 
o klienta a dodržiavať všetky povinnosti uložené Sprostredkovateľovi zákonom o ochrane 
pred legalizáciou príjmov. Pri sprostredkovaní poistných produktov neživotného 
poistenia, v ktorých je ročné poistné nižšie ako 200 Eur, je Sprostredkovateľ oprávnený 
vykonať zjednodušenú starostlivosť o klienta. Podmienky starostlivosti o klienta 
vykonáva Sprostredkovateľ v súlade s Programom vlastnej činnosti proti legalizácii 
príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu vymedzenom Smernicou č. 
2/2018. 

6. Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonávať finančné sprostredkovanie len pre takých 
klientov, od ktorých sa očakáva dlhodobý klientsky vzťah s výnimkou poistných 
produktov, z  ktorých charakter krátkodobosti priamo vyplýva napr. cestovné poistenie, 
krátkodobých, najmä jednorazových vkladových produktov, resp. spotrebiteľských 
úverov, u ktorých sa riešia krátkodobé finančné potreby bežného života nepresahujúcich 
objem obchodu 2000 EUR. 

7. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevykonávať finančné sprostredkovanie pre takých 
klientov, o ktorých vie  alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splnia riadne 
a včas svoje záväzky zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby.  

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto Zmluvy nevykonávať finančné 
sprostredkovanie pre akúkoľvek a žiadnu inú tretiu osobu a zároveň neuzavrieť 
s akoukoľvek a žiadnou inou treťou osobou zmluvu s rovnakým alebo obdobným 
predmetom plnenia. V prípade, ak Sprostredkovateľ bude počas platnosti tejto Zmluvy 
vykonávať finančné sprostredkovanie pre akúkoľvek tretiu osobu a/alebo ak 
Sprostredkovateľ, ktorý je v postavení podriadeného finančného agenta alebo výkonného 
zamestnanca, počas platnosti tejto Zmluvy uzavrie s akoukoľvek treťou osobou zmluvu 
s rovnakým alebo obdobným predmetom plnenia, Spoločnosť má za to, že boli 
podstatným spôsobom porušené predpisy vyplývajúce zo Smernice č. 4/2018 O konflikte 
záujmov  a je oprávnená požadovať a takýto Sprostredkovateľ sa zaväzuje zaplatiť 
Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 5 000  EUR (slovom: päťtisíc EUR) za každé 
jednotlivé porušenie tejto povinnosti, a to v lehote do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na 
jej zaplatenie. Každým jednotlivým porušením povinnosti nevykonávať finančné 
sprostredkovanie pre akúkoľvek a žiadnu tretiu osobu sa na účely tohto ustanovenia 
rozumie každý jednotlivý výkon činnosti podľa platne uzatvorenej Zmluvy, a to pre 
každú jednotlivú tretiu osobu, ako aj v súvislosti s každou jednotlivou zmluvou 
o poskytnutí finančnej služby. Porušenie povinnosti Sprostredkovateľa nevykonávať 
finančné sprostredkovanie pre akúkoľvek a žiadnu tretiu osobu je podstatným porušením 
povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu 
škody. 



 

9. Sprostredkovateľ je povinný vykonávať finančné sprostredkovanie výlučne pre finančné 
inštitúcie, s ktorými má Spoločnosť uzavretú zmluvu podľa § 7 zákona o FS a FP. 
Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonávať finančné sprostredkovanie výlučne v prospech 
Spoločnosti. Sprostredkovateľ nesmie vykonávať činnosť v inej spoločnosti 
vykonávajúcej činnosť v tom istom odbore, sektore alebo v spoločnosti pracujúcej 
v odbore blízkom Spoločnosti priamo alebo nepriamo, samostatne alebo nesamostatne, 
s nárokom na odmenu alebo bez odmeny. 

10. Sprostredkovateľ je povinný pri vykonávaní finančného sprostredkovania postupovať tak, 
aby svojou činnosťou a/alebo pri výkone tejto činnosti nespôsobil vznik škody 
Spoločnosti a/alebo finančnej inštitúcii a/alebo najmä klientovi.  

11. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať v súlade s ust. § 28 ods. 2 a 3 zákona o FS a FP 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním 
finančného sprostredkovania, a nesmie ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej 
osoby, a to ani po  skončení vykonávania finančného sprostredkovania.  

12. Porušením povinnosti mlčanlivosti podľa ods. 11 nie je plnenie povinností podľa zákona 
o ochrane pred legalizáciou príjmov. Porušením povinnosti mlčanlivosti podľa ods. 11 
nie je ani výmena informácií medzi Spoločnosťou, finančnými inštitúciami a inými 
orgánmi podľa osobitných predpisov. 

13. Sprostredkovateľ je oprávnený v súlade s ust. § 31 zákona o FS a FP na účely 
vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu 
klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv 
podriadeného finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na 
účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností podriadeného finančného 
agenta podľa zákona o FS a FP od klienta alebo zástupcu klienta, a to aj opakovane, 
požadovať poskytnutie: 
a) osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného 

pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo 
dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej 
právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta 
podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická 
osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, 

b) identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa 
sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta 
činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich 
v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto 
právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide 
o právnickú osobu,  

c) kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,  
d) dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, 

a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom o FS a 
FP alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného 
sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté so Spoločnosťou. 

14. Sprostredkovateľ je oprávnený získavať od klienta alebo zástupcu klienta osobné údaje 
z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné 
priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa 
prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne 



 

úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť 
dokladu totožnosti a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje 
ods. 13, kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej 
osoby. 

15. Sprostredkovateľ je oprávnený na účel podľa ods. 13 aj bez súhlasu dotknutej osoby 
získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje 
v rozsahu podľa ods. 14 a získavať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta 
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu 
nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. 

16. Sprostredkovateľ je oprávnený údaje podľa ods. 13 až 15 sprístupniť a poskytovať na 
spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených zákonom o FS a FP alebo 
osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa 
zákona o FS a FP a osobitných predpisov. 

17. Sprostredkovateľ je oprávnený údaje podľa ods. 13 až 15 zo svojho informačného 
systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť 
poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov. Sprostredkovateľ je 
povinný poučiť a zaznamenať, že klient bol oboznámený o spôsobe ochrany osobných 
údajov, ich získavaní na právnom základe podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a poučiť ho o osobách, ktorým môžu byť jeho údaje poskytnuté a o jeho 
právach a archivovaní jeho osobných údajov. 

18. V prípade, ak klient alebo jeho zástupca údaje vyžiadané Sprostredkovateľom podľa ods. 
13 neposkytne, Sprostredkovateľ nesmie klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie.  

19. Sprostredkovateľ je povinný pred vykonávaním finančného sprostredkovania klientov 
jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovať 
o existencii akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré 
Sprostredkovateľ prijíma za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient. 
Sprostredkovateľ je oprávnený použiť iba také údaje o ziskoch a ďalších finančných 
hodnotách, ktoré sú známe a na ktoré dala súhlas príslušná finančná inštitúcia. 

20. Sprostredkovateľ je povinný pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby 
písomne alebo na inom trvanlivom médiu informovať klienta o možnosti informovať ho 
na základe jeho požiadavky aj o výške tohto peňažného plnenia alebo nepeňažného 
plnenia. V sektore poistenia alebo zaistenia sa pri uzavieraní zmlúv životného poistenia 
za splnenie povinnosti podľa tohto považuje informovanie klienta o priemernej výške 
nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia, 
ak osobitný predpis neurčí inak.  

21. Sprostredkovateľ je povinný klientovi odborne poradiť pri výbere produktu finančnej 
inštitúcie a poskytnúť k nemu odborné vysvetlenie. V súvislosti s uzavretím zmluvy 
o finančnej službe  sa zakazuje prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné 
alebo nepeňažné plnenie  a V rovnakom súvise Sprostredkovateľ nesmie klientovi alebo 
potenciálnemu klientovi poskytovať žiadne finančné výhody alebo výhod hmotnej alebo 
nehmotnej povahy, za tieto sa nepovažujú drobné reklamné predmety spoločnosti. 

22. Sprostredkovateľ je povinný pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, 
ak je to odôvodnené, pri jej zmene klientovi, resp. potenciálnemu klientovi poskytnúť 
všetky informácie vyžadované podľa ust. § 33 FS a FP, a to písomne vo forme poučenia, 
ktorého vzor získa Sprostredkovateľ od Spoločnosti a ktorého prevzatie potvrdí klient, 
resp. potenciálny klient svojím podpisom na takomto poučení. Porušenie tejto povinnosti 



 

je podstatným porušením povinnosti. 
23. Sprostredkovateľ je povinný informovať potenciálneho klienta, že vykonáva finančné 

sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy o vykonávaní činnosti sprostredkovateľa 
so Spoločnosťou a identifikovať sa v súlade so svojou registráciou v príslušnom zozname 
podregistra poistenia alebo zaistenia. 

24. Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej 
zmene je Sprostredkovateľ povinný klientovi oznámiť: 
a)  meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania Sprostredkovateľa, 
b) označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa zákona o FS a FP, 

v ktorom je Sprostredkovateľ zapísaný, jeho registračné číslo a spôsob overenia jeho 
zápisu v registri, 

c) postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania 
Sprostredkovateľom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov 
vyplývajúcich z finančného sprostredkovania, 

d) výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou, 
e) podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby, 
f) či zmluvy, ktoré má uzavreté s finančnými inštitúciami a ktorých obchodné mená 

klientovi oznámi, majú výhradnú alebo nevýhradnú povahu, 
g)  systémové podmienky ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie, 
h) podiel na hlasovacích právach a základnom imaní, či inom napr. personálnom alebo 

majetkovom prepojení s finančnou inštitúciou, ktorej poistné produkty sú predmetom 
sprostredkovania, 

i) že vykonáva poradenstvo na závislom základe v rozsahu poistných produktov, ktoré sú 
predmetom ponuky a nie je oprávnený vykonávať nezávislé poradenstvo v zmysle 
zákona o FS a FP. 

25. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť klientovi informácie, ktoré sú potrebné na to, aby 
mohol správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne 
prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby, a to: 
a) informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby 

a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie a 
b) informačný dokument o poistnom produkte a 
c) ďalšie informácie nevyhnutné na jeho rozhodnutie. 
Spoločnosť je povinná v spolupráci so zmluvnými poistnými spoločnosťami  získavať 

a zhromažďovať  všetky informácie o každom poistnom produkte, ktorý je predmetom 
finančného sprostredkovania a teda predmetom ponuky Spoločnosti a má umožniť  
každému jej Sprostredkovateľovi vrátane zástupcov Spoločnosti porozumieť 
vlastnostiam každého poistného produktu a vymedzenému cieľovému trhu. 

26. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť klientovi informácie podľa ods. 24 a 25 tak, aby 
boli: 
a) presné a nezdôrazňovali žiadne potenciálne výhody finančnej služby alebo finančného 

nástroja bez toho, aby zároveň presne a výrazne nepoukázali na akékoľvek súvisiace 
riziká, 

b) predkladané takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie klient, 
ktorému sú informácie určené alebo ktorý bude ich pravdepodobným príjemcom, 

c) nezamlčovali alebo neznejasňovali dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania 
a ani neznižovali ich význam, 



 

d) ak ide o neprofesionálneho klienta, informácie musia byť poskytnuté v dostatočnom 
časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby na 
trvanlivom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky. 

27. V prípade, ak informácie podľa ods. 24 a/alebo 25 porovnávajú finančné služby alebo 
finančné inštitúcie, musia byť splnené tieto podmienky: 
a) porovnanie musí mať význam a musí byť objektívne a predkladané čestným 

spôsobom, 
b) musia byť uvedené zdroje informácií použitých pri porovnaní, 
c) musia byť uvedené fakty a predpoklady použité pri porovnaní. 

28. Sprostredkovateľ nesmie v informáciách podľa ods. 24 a/alebo 25 používať názov 
Národná banka Slovenska ani názov žiadneho iného príslušného orgánu spôsobom, ktorý 
by vytváral mylný dojem, že tento orgán podporil alebo schválil finančné služby 
sprostredkúvané Sprostredkovateľom. 

29. V prípade, ak sa informácie podľa ods. 24 a/alebo 25 odvolávajú na konkrétny daňový 
režim, musí v nich byť výslovne uvedené, že daňový režim závisí od individuálnej 
situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. 

30. Sprostredkovateľ je povinný pred poskytnutím finančného sprostredkovania zistiť 
a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa 
príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu 
finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Všetky tieto 
informácie je Sprostredkovateľ povinný písomne zaznamenať do tlačiva Záznam 
o požiadavkách a potrebách klienta. 

31. Sprostredkovateľ je povinný na základe informácií zistených podľa ods. 30 poskytnúť 
klientovi odbornú pomoc, informácie a odporúčania, ktoré sú pre neho vhodné s ohľadom 
na informácie zistené podľa ods. 30. 

32. Ak Sprostredkovateľ nezistí pred poskytovaním finančného sprostredkovania informácie 
podľa ods. 30, nesmie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie. 

33. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené 
práva a povinnosti Sprostredkovateľa a klienta, iné podmienky, za ktorých 
Sprostredkovateľ vykonáva finančné sprostredkovanie, a ďalšie údaje, doklady alebo iné 
dokumenty podľa ods. 13 až 15. Práva a povinnosti osôb podľa prvej vety možno v tejto 
evidencii viesť aj formou odkazu na iné dokumenty alebo všeobecne záväzné právne 
predpisy. 

34. Evidenciu podľa odseku 33 je Sprostredkovateľ povinný uchovávať najmenej počas 
piatich rokov od skončenia platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a/alebo do 
odovzdania evidencie podľa ods. 33 Spoločnosti. 

35. Evidenciu podľa odseku 33 je Sprostredkovateľ povinný uchovávať na médiu, ktoré 
umožňuje uchovávanie informácie takým spôsobom, aby Spoločnosť a/alebo Národná 
banka Slovenska mohli tieto informácie v budúcnosti použiť, a v takej forme a takým 
spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky: 
a) Spoločnosť a/alebo Národná banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup 
k dokumentom a musia jej umožňovať rekonštrukciu všetkých dôležitých fáz 
vykonávania finančného sprostredkovania, 
b) musí byť zabezpečené, aby bolo možné zistiť všetky opravy či iné zmeny, ako aj 
pôvodný obsah dokumentov pred týmito opravami alebo zmenami, 



 

c) musí byť zabezpečené, že s dokumentmi nemožno nakladať alebo ich pozmeňovať 
v rozpore s písmenom b). 

36. Sprostredkovateľ je povinný viesť riadne evidenciu podľa ods. 33 a kedykoľvek na výzvu 
Spoločnosti preukázať riadne vedenie evidencie podľa ods. 33 a evidenciu podľa ods. 33 
predložiť, a to najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.  

37. V prípade, ak Sprostredkovateľ poruší povinnosť podľa ods. 33 písm. a/alebo ods. 34 
a/alebo ods. 35 a/alebo evidenciu podľa ods. 33 Spoločnosti na výzvu v stanovenej lehote 
nepredloží, Spoločnosť je oprávnená požadovať a Sprostredkovateľ sa zaväzuje zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR (slovom: dvetisíc EUR), a to v lehote do 5 dní odo 
dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie. Porušenie povinností podľa ods. 33 a/alebo ods. 34 
a/alebo ods. 35 a/alebo 36 je podstatným porušením povinnosti. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody. 

38. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať povinnosť podľa ods. 21. Porušenie tejto 
povinnosti je podstatným porušením povinnosti a zakladá právo na jednostranné 
odstúpenie od zmluvy. 

39. Sprostredkovateľ nie je oprávnený pri vykonávaní finančného sprostredkovania prijímať 
sumy určené pre klienta alebo finančnú inštitúciu na osobitný ani žiaden iný účet 
Sprostredkovateľa a ani vyplácať plnenia z uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej 
služby alebo sumy pre klienta alebo osobu, ktorá má nárok z týchto zmlúv. V prípade 
porušenia tohto ustanovenia zo strany Sprostredkovateľa zodpovedá Sprostredkovateľ za 
škodu spôsobenú Spoločnosti a/alebo klientovi a/alebo finančnej inštitúcii. Porušenie 
tejto povinnosti je podstatným porušením povinnosti. 

40. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne odovzdať Spoločnosti prijaté návrhy zmlúv 
o poskytnutí finančnej služby, počas trvania tejto Zmluvy zabezpečiť starostlivosť 
o klientov, najmä spolupracovať pri likvidácii poistných udalostí, objasňovaní sťažností 
klientov a v tejto súvislosti zabezpečovať zhromažďovanie a odovzdávanie podkladov. 

41. Spoločnosť má právo rozhodnúť o prevzatí návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby 
odovzdaného zo strany Sprostredkovateľa podľa Čl. IV ods. 3 písm. a) tejto Zmluvy 
a zároveň má právo podľa vlastného uváženia prevzatie návrhu zmluvy o poskytnutí 
finančnej služby odmietnuť. Rovnaké oprávnenie majú voči Sprostredkovateľovi 
a Spoločnosti finančné inštitúcie. V prípade odmietnutia prevzatia návrhu zmluvy 
o poskytnutí finančnej služby zo strany Spoločnosti a/alebo zo strany finančnej inštitúcie, 
nemá Sprostredkovateľ nárok na odmenu ani na zmarený zisk. 

42. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať všetky okolnosti 
dôležité pre rozhodovanie finančných inštitúcií, ktoré sa týkajú uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí finančnej služby s klientom. 

43. Sprostredkovateľ je počas trvania platnosti Zmluvy povinný byť v stálom styku 
s klientmi, s ktorými uzavrel zmluvu o poskytnutí finančnej služby.  

44. Sprostredkovateľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy, ako aj po skončení trvania tejto 
Zmluvy poskytnúť Spoločnosti bezodkladnú súčinnosť pri vybavovaní sťažnosti klienta, 
resp. potenciálneho klienta, vrátane poskytnutia všetkých relevantných informácií 
a dokumentov vzťahujúcich sa k sťažnosti, ku klientovi, resp. potenciálnemu klientovi 
a uzavretej zmluve o poskytnutí finančnej služby, ak sa takáto uzavrela. V prípade, ak pri 
vybavovaní sťažnosti zo strany Spoločnosti Sprostredkovateľ počas trvania tejto Zmluvy 
neposkytne Spoločnosti potrebnú súčinnosť tým, že jej neposkytne všetky relevantné 
informácie a/alebo dokumenty týkajúce sa sťažnosti, klienta, resp. potenciálneho klienta 



 

a/alebo uzavretej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak sa takáto uzavrela, považuje 
sa to za podstatné porušenie jeho povinnosti. V prípade, ak pri vybavovaní sťažnosti zo 
strany Spoločnosti Sprostredkovateľ po skončení trvania tejto Zmluvy neposkytne 
Spoločnosti potrebnú súčinnosť tým, že jej neposkytne všetky relevantné informácie 
a/alebo dokumenty týkajúce sa sťažnosti, klienta, resp. potenciálneho klienta a/alebo 
uzavretej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak sa takáto uzavrela, Sprostredkovateľ 
je povinný uhradiť Spoločnosti škodu, ktorá jej takýmto porušením povinnosti zo strany 
Sprostredkovateľa vznikla. 

45. Sprostredkovateľ je povinný neustále sa vzdelávať a zúčastňovať sa školení, kurzov 
a iných foriem vzdelávania organizovaných Spoločnosťou podľa Plánu vzdelávania. 

46. Sprostredkovateľ je povinný neustále spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti 
vyžadované zákonom o FS a FP a s týmto cieľom najmenej každé štyri roky absolvovať 
overenie odbornej spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finančného vzdelávania 
a úspešným vykonaním odbornej skúšky. Porušenie tejto povinnosti je podstatným 
porušením povinnosti. 

47. Sprostredkovateľ je povinný starať sa o svoje štruktúry, ak ich vytvára odborne ich viesť 
k aktívnej činnosti. 

48. Sprostredkovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti 
uskutočňovať reklamnú a/alebo propagačnú činnosť súvisiacu s touto Zmluvou a/alebo 
s vykonávaním finančného sprostredkovania Sprostredkovateľom vrátane podávania 
inzerátov, zverejňovania a/alebo zabezpečovania zverejňovania reklamy a distribúcie 
tlačovín. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením povinnosti. 

49. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Spoločnosti 
akúkoľvek zmenu údajov evidovaných v registri vedenom podľa zákona o FS a FP. 
Spoločnosť je oprávnená od Sprostredkovateľa požadovať, aby znášal príslušné poplatky 
za zmenu údajov evidovaných v registri vedenom podľa FS a FP, resp. ich refundoval 
Spoločnosti. 

50. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že počas platnosti tejto Zmluvy a 12 mesiacov po skončení 
platnosti tejto Zmluvy nebude priamo, ani prostredníctvom tretích osôb vykonávať nábor 
(vrátane oslovovania a ponúkania spolupráce) iných sprostredkovateľov, ktorí majú alebo 
mali so Spoločnosťou uzatvorené zmluvy o vykonávaní činnosti finančného 
sprostredkovateľa na vykonávanie činnosti pre seba alebo tretiu osobu. V prípade 
porušenia tejto povinnosti je Spoločnosť oprávnená požadovať a Sprostredkovateľ sa 
zaväzuje Spoločnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR (slovom: tritisíc 
EUR), a to v lehote do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie. Zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody. 

51. Sprostredkovateľ je povinný proti podpisu vrátiť Spoločnosti všetky dokumenty, 
v ktorých sú uvedené práva a povinnosti Sprostredkovateľa a klienta, iné podmienky, za 
ktorých Sprostredkovateľ vykonáva finančné sprostredkovanie, ďalšie údaje, doklady 
alebo iné dokumenty podľa ods. 13 až 15, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr 
v lehote do 14 dní odo dňa skončenia platnosti tejto Zmluvy. V prípade, ak 
Sprostredkovateľ proti podpisu nevráti Spoločnosti všetky dokumenty, v ktorých sú 
uvedené práva a povinnosti Sprostredkovateľa a klienta, iné podmienky, za ktorých 
Sprostredkovateľ vykonáva finančné sprostredkovanie, a ďalšie údaje, doklady alebo iné 
dokumenty podľa ods. 13 až 15 najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa skončenia tejto 
Zmluvy, Spoločnosť je oprávnená požadovať a Sprostredkovateľ sa zaväzuje zaplatiť 



 

zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR (slovom: dvetisíc EUR), a to v lehote do 5 dní odo 
dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Spoločnosti na náhradu škody. 

52. V prípade, ak Sprostredkovateľ počas trvania tejto Zmluvy vyhotovil rozmnoženinu 
niektorého z dokumentov podľa ods. 51, ktorou sa na účely tejto Zmluvy rozumie 
prenesenie dokumentu alebo jeho časti na iný hmotný podklad priamo z originálu 
dokumentu alebo nepriamo z inej rozmnoženiny dokumentu dočasne alebo trvalo, a to 
akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme; rozmnoženinu dokumentu možno 
vyhotoviť najmä vo forme tlačenej, fotografickej, zvukovej alebo zvukovo-obrazovej 
rozmnoženiny, alebo v elektronickej forme zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie, 
je Sprostredkovateľ povinný proti podpisu vrátiť Spoločnosti okrem dokumentov 
uvedených v ods. 51 aj všetky rozmnoženiny dokumentov podľa ods. 51, a to bez 
zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa skončenia tejto Zmluvy. 
V prípade, ak Sprostredkovateľ proti podpisu nevráti Spoločnosti všetky rozmnoženiny 
dokumentov podľa ods. 51 najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa skončenia tejto Zmluvy, 
Spoločnosť je oprávnená požadovať a Sprostredkovateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 2 000 EUR (slovom: dvetisíc EUR), a to v lehote do 5 dní odo dňa 
doručenia výzvy na jej zaplatenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Spoločnosti na náhradu škody. 

53.  Sprostredkovateľ je povinný sa podriadiť po celú dobu účinnosti svojej zmluvy so 
Spoločnosťou trvalému monitoringu svojej činnosti vykonávanému odborným garantom 
v zmysle osobitného predpisu o výkone funkcie odborného garanta podľa § 25 zákona 
o FS a FP. Odborný garant Spoločnosti o výkone kontroly v zmysle § 29 ods. 1 a 2 
zákona o FS a FP informujú v písomnej forme a v zmysle osobitného vykonávacieho 
predpisu i konateľa Spoločnosti a Národnú banku Slovenska.  

54. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať vo svojej činnosti postupy stanovené 
spoločnosťou vo forme vnútorných vykonávacích predpisov, smerníc a metodických 
odporúčaní v záujme dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na 
vykonávanie finančného sprostredkovania. 

55. Pre účely predchádzania porušovaniu povinností v zmysle zákona o FS a FP zabezpečí 
Spoločnosť sprostredkovateľovi odbornú, personálnu a materiálnu pomoc 
a sprostredkovateľ je povinný ju pri výkone finančného sprostredkovania trvalo využívať. 

56. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť na výzvu Spoločnosti alebo jej zmluvného 
partnera finančnej inštitúcie opakovanie absolvovania osobitného finančného 
vzdelávania, ak bolo zistené, že sprostredkovateľ nekonal s odbornou starostlivosťou. 
Okrem absolvovania opakovaného osobitného finančného vzdelávania je 
sprostredkovateľ povinný bezodkladne uplatniť vo svojej činnosti opatrenia nadriadeného 
odborného garanta vykonávajúceho svoju činnosť podľa § 25 zákona o FS a FP  
smerujúce k odstráneniu  príčin vzniku nedostatkov a náprave zistených nedostatkov. 
Kontrolu určených opatrení a ich uplatnenie vykoná odborný garant Spoločnosti v súlade 
s rozhodnutím o uložení opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo zisteného 
porušenia platných právnych predpisov. 

57.  Právo spoločnosti na zadržanie odmeny sprostredkovateľa, jej zníženie alebo 
nevyplatenie vyplýva pre Spoločnosť  z ust. § 29 ods. 4 a podmienky uplatnenia tohto 
práva upravuje samotná zmluva so sprostredkovateľom uzatvorená podľa § 9 zákona 
o FS a FP, ktorej súčasťou sú tieto pravidlá. 



 

 
 
.  
 
 
 

Čl. III 
Pravidlá krížového predaja poistných produktov a doplnkových produktov 

a investičných produktov založených na poistení 
 

1. Sprostredkovateľ  pri ponuke poistného produktu spolu s doplnkovou službou alebo 
doplnkovým tovarom (tzv. balík služieb), ktoré nie sú poistnými produktami alebo poistnými 
službami,  je povinný informovať klienta, či tieto jednotlivé zložky balíka služieb možno 
kúpiť osobitne. Ak je možné jednotlivé zložky balíka alebo zmluvy kúpiť osobitne, finančný 
agent poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek balíka alebo zmluvy, ako aj informáciu o 
nákladoch a poplatkoch každej ponúkanej zložky balíka alebo zmluvy. Informácia podľa vety 
prvej  a odovzdanie opisu podľa vety druhej musia byť písomne zaznamenané v Zázname o 
sprostredkovaní a potvrdené podpisom klienta. 
2. Ak sa riziko alebo poistné krytie vyplývajúce z balíka podľa odseku 1 odlišuje od rizika 
alebo krytia jednotlivých zložiek balíka alebo zmluvy ponúkaných samostatne, 
Sprostredkovateľ poskytne klientovi primeraný opis jednotlivých zložiek zmluvy alebo balíka 
a informácie, akým spôsobom ich vzájomné pôsobenie mení riziká alebo poistné krytie.  
3. Ak je poistný produkt doplnkom k tovaru alebo službe, ktorá nie je poistením, ako súčasť 
balíka alebo jednej zmluvy, finančný agent ponúkne klientovi možnosť kúpiť tovar alebo 
službu oddelene. Uvedené sa neuplatňuje, ak poistný produkt je doplnkom investičnej služby 
alebo činnosti podľa osobitného predpisu. 
 
Investičné produkty založené na poistení: 
4. Pred uzavretím poistnej zmluvy o investičnom produkte založenom na poistení poskytne 
Sprostredkovateľ klientovi alebo potenciálnemu klientovi aj informácie  

a) o tom, že bude poskytované pravidelné posúdenie vhodnosti jemu odporučených 
investičných produktov založených na poistení,  
b) vo vzťahu k ponúkanému investičnému produktu založenému na poistení a k 
navrhovaným investičným stratégiám, primerané odporúčania a upozornenia na riziká 
spojené s investičným produktom založenom na poistení alebo s konkrétne navrhnutými 
investičnými stratégiami,  
c) o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré nie sú spôsobené trhovým rizikom, v súhrnnej 
podobe, aby klient alebo potenciálny klient mohol porozumieť celkovým nákladom, ako aj 
kumulatívnemu účinku na návratnosť investície, a na žiadosť klienta alebo potenciálneho 
klienta mu musí byť poskytnutý rozpis nákladov a poplatkov; takéto informácie sa 
poskytujú klientovi alebo potenciálnemu klientovi pravidelne v priebehu celého životného 
cyklu investície, a to najmenej raz ročne, ak to vyplýva z povahy investičného produktu 
založeného na poistení.  

5. Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytujú zrozumiteľnou formou takým spôsobom, aby 
klient alebo potenciálny klient mohol porozumieť charakteru a rizikám ponúkaného 
investičného produktu založeného na poistení, a teda mohol prijať informované investičné 



 

rozhodnutia a musia byť súčasťou písomného Záznamu o sprostredkovaní investičného 
poistenie. 
6. Vyhlásenie o vhodnosti podľa § 35 ods. 6 zákona o FS a FP obsahuje pri investičnom 
produkte založenom na poistení aj informácie o tom, ako odporúčanie Sprostredkovateľa 
spĺňa preferencie, ciele a iné charakteristiky klienta. Ak sa zmluva o investičnom produkte 
založenom na poistení uzaviera prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré 
neumožňujú poskytnutie vyhlásenia o vhodnosti pred uzavretím zmluvy, Sprostredkovateľ 
môže poskytnúť klientovi vyhlásenie o vhodnosti na trvanlivom médiu aj bezprostredne po 
tom, ako klient uzavrie zmluvu o investičnom produkte založenom na poistení, ak klient 
súhlasil s prijatím tohto vyhlásenia po uzavretí zmluvy a finančný agent poskytol klientovi 
možnosť odložiť uzavretie zmluvy s cieľom umožniť prijatie vyhlásenia o vhodnosti pred 
uzavretím zmluvy.  
7. Ak Sprostredkovateľ informoval klienta alebo potenciálneho klienta, že bude vykonávať 
pravidelné posúdenie vhodnosti investičného produktu založeného na poistení, predkladá 
správu o jeho vhodnosti, ktorá obsahuje aktualizované vyhlásenie o tom, ako investičný 
produkt založený na poistení zodpovedá preferenciám, cieľom a iným potrebám klienta alebo 
potenciálneho klienta.  
 
 

 
 

Čl. IV 
Osobitné ustanovenia pre poskytovanie finančných služieb v sektore kapitálového trhu 

 
1. Pre sprostredkovanie investičných služieb v sektore kapitálového trhu platia 
ustanovenia predchádzajúcich odsekov pre iné sektory iba v primeranej miere a vzťahujú sa 
naň predovšetkým osobitné ustanovenia § 37 zákona o FS a FP v nadväznosti na tam citované 
ustanovenia zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných 
papieroch“). 
2. Finančný agent v sektore kapitálového trhu je oprávnený poskytovať investičné služby, 
ktorými je: 
a) poskytovanie investičnej služby, prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa 
prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch 
kolektívneho investovania a ich propagácia alebo  
b) poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným 
cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho 
investovania 

a to podľa osobitného zákona o cenných papieroch. 
3. Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2 písm. a) možno pokyny postupovať len 
banke, zahraničnej banke, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike, obchodníkovi s 
cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť 
v Slovenskej republike, alebo správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, 
ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike alebo ktorá vykonáva činnosť zahraničnej 
investičnej spoločnosti, alebo ktorá verejne ponúka svoje cenné papiere na území Slovenskej 
republiky.  



 

4. Finančný agent a jeho zamestnanec sú povinní vykonávať finančné sprostredkovanie alebo 
finančné poradenstvo v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou 
starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta.  
5. Finančný agent je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedeli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného 
poradenstva, a nesmú ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej osoby, a to aj po 
skončení vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Porušením 
povinnosti mlčanlivosti nie je plnenie povinností podľa osobitného predpisu pre účely 
daňového a trestného konania a pre výkon dohľadu nad finančným sprostredkovaním 
6. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje výmena informácií medzi Finančným agentom a 
finančnými inštitúciami a inými orgánmi podľa osobitných predpisov. 
7.  Finančný agent: 

a) nie je oprávnený prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klientov a 
nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej 
peňažné prostriedky alebo cenné papiere. Prijímanie peňažných prostriedkov klienta na 
účet Finančného agenta sa považuje za hrubé a podstatné porušenie práv finančného 
spotrebiteľa,                                                                                                                       
b) je povinný na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom finančného agenta v sektore 
kapitálového trhu a finančného poradcu v sektore kapitálového trhu aplikovať 
ustanovenia § 29 až 36 a § 37 zákona o FS a FP a tejto smernice.  

8. Finančný agent je povinný pred poskytnutím investičnej služby informovať klienta 
a písomne zaznamenať, či sa na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov 
Garančným fondom investícií a o podmienkach záruk poskytovaných týmto systémom 
ochrany. 
9. Pri sprostredkovaní investičnej služby je Finančný agent povinný sa zdržať použitia  
informácie o systéme ochrany klientov Garančným fondom investícií pre marketingové a 
reklamné účely. 
10. Každý klient, pre ktorého má byť sprostredkovaná investičná služba musí byť riadne 
identifikovaný v súlade s ust. Čl. II ods. 13 až 17. Anonymný obchod požadovaný klientom je 
Finančný agent povinný bez výnimky odmietnuť. 
11. Finančný agent je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 EUR  
a hotovostnom obchode na účet finančnej inštitúcie v hodnote nad 10 000 EUR zisťovať 
vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Na účely tohto 
ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v 
ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod 
vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby, alebo ak je obchod 
vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné 
číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a 
identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a 
na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať aj písomný 
súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie 
tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, Finančný agent je 
povinný odmietnuť pokyn na vykonanie požadovaného obchodu. Povinnosť zisťovať 
vlastníctvo prostriedkov sa nevzťahuje na prípady, ak klientom obchodníka s cennými 
papiermi je iná finančná inštitúcia, než partner Spoločnosti, vykonávajúca obchod pre svojho 
klienta, u ktorého už táto finančná inštitúcia vykonala zistenie vlastníctva prostriedkov; v 



 

prípade zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie to platí, len 
ak majú sídlo na území nečlenského štátu, ktorý im ukladá povinnosť v oblasti predchádzania 
a odhaľovania legalizácie a financovania  a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam 
ustanoveným zákonom o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre 
financovaním terorizmu a plnenie týchto povinností podlieha dohľadu.  
12. Sprostredkovanie investičných služieb je Finančný agent povinný vykonávať podľa zásad 
poctivého obchodného styku  a s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami klientov. 
13.Finančný agent je povinný vykonávať sprostredkovanie tak, aby nedochádzalo k narušeniu 
finančného systému a k manipulácii s trhom. Pre manipuláciu s trhom platia ustanovenia § 
131a zákona o cenných papieroch v primeranej miere. 
14. Za konanie odporujúce zásadám poctivého obchodného styku a odbornej starostlivosti o 
klienta sa považuje konanie, ak sa v súvislosti s poskytovaním investičnej služby klientovi 
hradí alebo prijíma poplatok alebo provízia, alebo sa poskytuje nepeňažné plnenie 
s výnimkou: 
     a) poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného klientom alebo poskytnutých 

klientovi alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného osobou alebo 
poskytnutých osobe konajúcej na účet klienta, 
b) poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo 
poskytnutého inej osobe alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného 
osobou alebo poskytnutého osobe konajúcej v mene tejto inej osoby, ak sú splnené tieto 
podmienky: 

1.pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby musí byť 
klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom 
informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného 
plnenia alebo v prípadoch, keď ich výšku nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu, 2. 
uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť 
kvalitu príslušnej služby pre klienta a nesmie brániť plneniu povinnosti obchodníka s 
cennými papiermi konať v záujme klienta, 

c) primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie investičných 
služieb, najmä poplatku za úschovu, poplatku za vyrovnanie obchodu, poplatku 
organizátorom regulovaného trhu, poplatku orgánu dohľadu alebo správneho poplatku 
alebo súdneho poplatku, a ktorý svojím charakterom nemôže viesť k rozporu s 
povinnosťami obchodníka s cennými papiermi konať v súlade s odsekom 8. 

15. Pre plnenie podmienok podľa bodu 14 platí podmienka, že všetky dovolené úhrady sa 
vykonávajú na účet určený finančnou inštitúciou, pre ktorú sú investičné služby 
sprostredkovávané a Finančný agent nie je oprávnený prijímať uvedené úhrady na vlastný 
účet alebo do vlastných rúk. 

16. Všetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje Finančný agent 
klientom alebo potenciálnym klientom, musia byť jednoznačné, prehľadné a 
nezavádzajúce. Marketingové oznámenie musí byť identifikovateľné. 

17. Ak sú informácie podľa odseku 16 adresované neprofesionálnym klientom alebo 
potenciálnym neprofesionálnym klientom, musia obsahovať obchodné meno finančnej 
inštitúcie a 
a) musia byť presné a nesmú zdôrazňovať žiadne potenciálne výhody investičnej služby 
alebo finančného nástroja bez toho, aby zároveň priamo a výrazným spôsobom 
nepoukázali na akékoľvek súvisiace riziká, 



 

b) musia byť predkladané takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu 
porozumie priemerný člen cieľovej skupiny, ktorej sú informácie podľa odseku 1 určené 
alebo ktorá bude ich pravdepodobným príjemcom, 
c) nesmú zastierať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania 
a ani znižovať ich význam. 

18. Ak informácie podľa odseku 16 a 17 adresované neprofesionálnym klientom alebo 
potenciálnym neprofesionálnym klientom porovnávajú investičné služby alebo vedľajšie 
služby, finančné nástroje alebo osoby poskytujúce investičné služby alebo vedľajšie 
služby, musia byť splnené tieto podmienky: 
a) porovnanie musí mať svoj význam a musí byť predkladané čestným a vyváženým 
spôsobom, 
b) musia byť uvedené zdroje informácií použitých pri porovnaní, 
c) musia byť uvedené podstatné fakty a predpoklady použité pri porovnaní. 

19. Ak informácie podľa odseku 16 až 18 obsahujú údaje o výkonnosti finančného nástroja, 
finančného indexu alebo investičnej služby poskytnutej v minulosti, musia byť splnené 
tieto podmienky: 
a) tieto údaje nesmú byť hlavným prvkom oznámenia, 
b) informácie musia obsahovať primerané informácie o výkonnosti pokrývajúce obdobie 
predchádzajúcich piatich rokov, dlhšie obdobie podľa rozhodnutia finančnej inštitúcie 
alebo za celé obdobie, v ktorom bol finančný nástroj predmetom ponuky, v prípade 
finančného indexu za obdobie od jeho vytvorenia a v prípade investičnej služby za 
obdobie jej poskytovania, ak toto obdobie bolo kratšie než päť rokov; informácia o 
výkonnosti musí v každom prípade vychádzať z celých 12 mesačných období, 
c) musia byť jasne uvedené referenčné obdobia a zdroj informácií, 
d) informácie musia obsahovať zreteľné upozornenie, že údaje sa týkajú minulosti a 
výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti, 
e) ak tieto údaje vychádzajú z hodnôt v inej mene, ako je mena členského štátu, v ktorom 
má neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny klient trvalý pobyt, táto 
mena musí byť zreteľne uvedená spolu s upozornením, že výnosy sa môžu zvýšiť alebo 
znížiť v dôsledku menových výkyvov, 
f) ak sú tieto údaje založené na hrubej výkonnosti, musí byť uvedené objasnenie vplyvu 
provízií, poplatkov a iných nákladov; hrubou výkonnosťou sa rozumie výkonnosť vrátane 
provízií, poplatkov a iných nákladov. 

20.  Ak informácie podľa odseku 16 až 18 obsahujú alebo sa odvolávajú na údaje o 
simulovanej výkonnosti v minulosti, musia sa týkať finančného nástroja alebo finančného 
indexu a musia byť splnené tieto podmienky: 

a) simulovaná výkonnosť v minulosti musí vychádzať z údajov o skutočnej výkonnosti 
v minulosti jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo finančných indexov, 
ktoré sú rovnaké ako príslušný finančný nástroj alebo sú jeho podkladovým aktívom, 
b) vo vzťahu k údajom o skutočnej výkonnosti v minulosti podľa písmena a)musia byť 
splnené podmienky podľa odseku 19 písm. a) až c), e) a f), c) informácie musia 
obsahovať výrazné upozornenie, že údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti 
a že takáto výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. 

21.   Ak informácie podľa odseku 16 až 18 obsahujú predpovede o výkonnosti v budúcnosti, 
musia byť splnené tieto podmienky: 



 

a) informácie nesmú byť založené na simulovanej výkonnosti v minulosti a ani sa 
nesmú na ne odvolávať, 
b) musia vychádzať z racionálnych predpokladov podporených objektívnymi údajmi, 
c) ak sú tieto informácie založené na hrubej výkonnosti, musí byť uvedené objasnenie 
vplyvu provízií, poplatkov a iných nákladov, 
d) musia obsahovať výrazné upozornenie, že tieto predpovede nie sú spoľahlivým 
ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. 

22. Ak sa informácie poskytované klientovi, resp. potenciálnemu klientovi odvolávajú na 
konkrétny daňový režim, musí v nich byť výrazne uvedené, že daňový režim závisí od 
individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. 

23. V informáciách podľa odseku 16 sa nesmie používať názov Národná banka Slovenska ani 
názov žiadneho iného príslušného orgánu spôsobom, ktorý by vytváral dojem, že tento 
orgán podporil alebo schválil produkty alebo služby poskytované finančnou inštitúciou. 

24. Informácie obsiahnuté v marketingovom oznámení musia byť v súlade s ďalšími 
informáciami, ktoré finančná inštitúcia poskytuje klientom pri poskytovaní investičných 
služieb a vedľajších služieb. 

 25. Ak marketingové oznámenie obsahuje ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného 
nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby s osobou, ktorá odpovie na 
marketingové oznámenie, alebo obsahuje výzvu, aby osoba, ktorá odpovie na 
marketingové oznámenie, predložila ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného 
nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, a súčasne toto marketingové 
oznámenie určuje spôsob odpovede alebo zahŕňa formulár na odpoveď, musí obsahovať 
príslušné informácie podľa § 73d zákona o cenných papieroch vo vzťahu k tejto ponuke 
alebo výzve. 

26.  Ustanovenie odseku 25 sa nepoužije, ak sa potenciálny neprofesionálny klient, ktorý chce 
odpovedať na ponuku alebo výzvu obsiahnutú v marketingovom oznámení, musí odvolať 
na iný dokument alebo dokumenty, ktoré samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii 
obsahujú tieto informácie. 

27. Finančný agent je povinný poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom nasledujúce 
informácie v zrozumiteľnej forme, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne 
porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného 
finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia, a to informácie 
o 

       a) o finančnej inštitúcii, 
b) finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných 
poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch 
alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane finančných nástrojov alebo 
peňažných prostriedkov klienta, 
c) mieste výkonu služby, 
d) nákladoch a súvisiacich poplatkoch. 

28. Finančný agent je povinný poskytnúť neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu 
neprofesionálnemu klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred tým, ako bude 
neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny klient viazaný akoukoľvek 
zmluvou o poskytnutí investičných služieb alebo vedľajších služieb, alebo pred 
poskytnutím týchto služieb, podľa toho, ktorá situácia nastane skôr, tieto informácie: 
a) podmienky takejto zmluvy s finančnou inštitúciou, 



 

b) informácie podľa odseku 27, ktoré sa týkajú takejto zmluvy alebo týchto investičných 
služieb alebo vedľajších služieb. 

29. Informácie podľa predchádzajúcich odsekov v prípade neprofesionálneho klienta alebo 
podľa odsekov 27 a 28 v prípade profesionálneho klienta musia byť poskytnuté 
v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo 
vedľajšej služby na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom webového sídla spĺňajúcej 
podmienky podľa § 73b zákona o cenných papieroch. Informácie môžu byť poskytované 
aj v štandardizovanej forme. 

30. Poskytnutie informácií podľa odseku 2 môže byť odložené až od času, keď bude 
tento klient viazaný zmluvou o poskytnutí investičných služieb alebo vedľajších služieb 
podľa odseku 1 až do začatia poskytovania služby a to v týchto prípadoch, ak 
a) finančná inštitúcia a Finančný agent nemôžu dodržať lehoty podľa odseku 29, pretože 
zmluva bola na žiadosť klienta uzatvorená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej 
komunikácie, ktoré neumožňujú poskytnutie informácie podľa odseku 27 alebo 28, 
b) sa neuplatňuje ustanovenie osobitného zákona o ochrane osobných údajov a Finančný 
agent postupuje podľa ustanovenia osobitného zákona o ochrane osobných údajov vo 
vzťahu k neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi 
ako keby bol tento klient alebo potenciálny klient spotrebiteľom a finančná inštitúcia 
dodávateľom podľa osobitného predpisu o ochrane osobných údajov. 

31. Finančný agent je povinný bezodkladne oznámiť klientovi každú významnú zmenu 
informácií poskytnutých podľa predchádzajúcich odsekov, ktorá sa týka investičnej 
služby alebo vedľajšej služby, ktorú klientovi poskytuje, ibaže o nej nebol informovaný 
Spoločnosťou alebo finančnou inštitúciou. Toto oznámenie sa poskytuje na trvanlivom 
médiu, ak sa na trvanlivom médiu poskytli informácie, ktorých sa oznámenie týka. 

32. Finančný agent je povinný informovať klienta alebo potenciálneho klienta o skutočnosti, 
že účty, na ktorých sú vedené finančné nástroje alebo peňažné prostriedky tohto klienta 
alebo potenciálneho klienta u finančnej inštitúcie, podliehajú alebo budú podliehať 
právnym predpisom nečlenského štátu vrátane upozornenia, že práva tohto klienta alebo 
potenciálneho klienta spojené s týmito finančnými nástrojmi alebo peňažnými 
prostriedkami sa môžu z tohto dôvodu odlišovať. 

33. Finančný agent je povinný informovať klienta o existencii a podmienkach všetkých 
finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom alebo peňažným prostriedkom 
klienta, ktoré finančná inštitúcia má alebo môže mať, alebo o akomkoľvek práve na 
zápočet pohľadávky v súvislosti s týmito nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami. 
Finančný agent je tiež povinný informovať klienta o prípadnej skutočnosti, že osoba, u 
ktorej sú evidované finančné nástroje, môže mať záložné právo alebo iné zabezpečovacie 
právo na tieto finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta, alebo právo na zápočet 
pohľadávky v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami 
klienta. 

34. Finančný agent pred sprostredkovaním obchodu spočívajúceho vo financovaní cenných 
papierov týkajúcom sa finančných nástrojov neprofesionálneho klienta alebo v inom 
použití týchto finančných nástrojov na jeho vlastný účet je povinný poskytnúť 
neprofesionálnemu klientovi na trvanlivom médiu a v dostatočnom časovom predstihu 
pred použitím týchto nástrojov prehľadné, úplné a presné informácie o povinnostiach a 
zodpovednostiach finančnej inštitúcie v súvislosti s použitím týchto finančných nástrojov, 
vrátane podmienok vrátenia finančných nástrojov, a o rizikách, ktoré s nimi súvisia. 



 

35. Finančný agent nie je oprávnený poskytovať investičnú službu riadenie portfólia. 
36. V  prípade podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov 

európskych fondov sa považuje zjednodušený prospekt vypracovaný v súlade 
s osobitným zákonom o kolektívnom investovaní za primeraný spôsob informovania na 
účely odseku 27 písm. b) a d) s ohľadom na náklady a poplatky súvisiace s otvoreným 
podielovým fondom alebo európskym fondom vrátane vstupných poplatkov a výstupných 
poplatkov. 

37. Finančný agent je povinný oznámiť klientovi jeho zaradenie finančnou inštitúciou do 
kategórie neprofesionálny klient, profesionálny klient alebo oprávnená protistrana (§ 73u 
zákona o cenných papieroch). 

38. Finančný agent je povinný poskytnúť klientovi informácie finančnej inštitúcie na 
trvanlivom médiu o každom práve klienta žiadať iné zaradenie do kategórie a o každom 
obmedzení úrovne ochrany klienta, ktoré s touto kategóriou súvisí. 

39. Finančný agent je oprávnený na základe rozhodnutia finančnej inštitúcie alebo na žiadosť 
príslušného klienta 
a) zaobchádzať s klientom, ktorý je oprávnenou protistranou, ako s profesionálnym 
klientom alebo neprofesionálnym klientom, 
b) zaobchádzať s klientom, ktorý je považovaný za profesionálneho klienta podľa § 8a 
ods. 2 písm. a) až d) zákona o cenných papieroch, ako s neprofesionálnym klientom. 

40. Pri poskytovaní investičného poradenstva je Finančný agent povinný získať potrebné 
informácie, v rozsahu požiadaviek finančnej inštitúcie, týkajúce sa znalostí a skúseností 
klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ 
finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú 
situáciu a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť 
klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú 
pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností. Pre účely 
podľa predchádzajúcej vety používa Finančný agent formulár v styku s klientom 
Investičný dotazník. 

41. Informácie o finančnej situácii klienta alebo potenciálneho klienta musia byť zisťované a 
musia zahŕňať informácie o zdroji a výške jeho pravidelného príjmu, jeho aktívach 
vrátane likvidných aktív, investíciách a nehnuteľnom majetku a o jeho pravidelných 
finančných záväzkoch. Pre účely podľa predchádzajúcej vety používa Finančný agent 
formulár Analýza osobných financií, ak finančná inštitúcia neurčí iný dokument pre styk 
s klientom podľa tohto odseku. 

42. Informácie o investičných cieľoch klienta alebo potenciálneho klienta podľa odseku 40 
zahŕňajú informácie o dĺžke obdobia, počas ktorého plánuje klient investovať, o jeho 
preferenciách týkajúcich sa podstupovaného rizika, jeho rizikovom profile a o účeloch 
investície. 

 43. Ak Finančný agent usúdi na základe vyššie uvedených získaných informácií, že finančný 
nástroj alebo investičná služba nie sú pre klienta alebo potenciálneho klienta vhodné je 
povinný na to klienta upozorniť. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej 
forme. 

44. Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnúť Finančnému agentovi ním 
požadované informácie pre poskytnutie investičného poradenstva alebo neposkytne 
dostatočné informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností, Finančný agent je povinný 
upozorniť klienta alebo potenciálneho klienta, že takéto rozhodnutie mu neumožní určiť, 



 

či príslušná investičná služba alebo vedľajšia služba alebo finančný nástroj sú pre neho 
vhodné. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme. 

45. Informácie o znalostiach a skúsenostiach klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti 
investícií zahŕňajú nasledujúce informácie, ak sú primerané k povahe klienta, povahe a 
rozsahu poskytovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby a druhu finančného 
nástroja alebo plánovaného obchodu, vrátane ich zložitosti a rizík, ktoré s nimi súvisia, a 
to o 
a) druhoch investičnej služby alebo vedľajšej služby, obchodu a finančného nástroja, 
ktoré klient pozná, 
b) povahe, objeme a frekvencii obchodov s finančnými nástrojmi, ktoré klient vykonáva, 
a období, počas ktorého boli uskutočňované, 
c) úrovni vzdelania, povolaní alebo významnom bývalom povolaní klienta alebo 
potenciálneho klienta. 

46. Finančný agent nesmie ovplyvňovať klienta alebo potenciálneho klienta na neposkytnutie 
informácií požadovaných na účely investičného poradenstva vykonávaného vo vzťahu k 
prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným 
papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania. 

47. Finančný agent je oprávnený spoliehať sa na informácie, ktoré mu poskytol klient alebo 
potenciálny klient; to neplatí, ak si je vedomý alebo ak by si mal byť vedomý, že tieto 
informácie sú zjavne nepresné alebo neúplné. 

48. Ustanovenie ods. 42 až 47 sa nepoužije, ak Finančný agent sprostredkuje nasledovné 
investičné služby a ak sú splnené súčasne tieto podmienky: 
a) poskytované investičné služby sa týkajú 
1. akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu 
nečlenského štátu; trh nečlenského štátu sa považuje za rovnocenný s regulovaným 
trhom, ak spĺňa rovnocenné požiadavky, ako ustanovuje osobitný zákon, a je 
uvedený v zozname zostavenom Komisiou, 
2. dlhopisov alebo iných druhov dlhových cenných papierov, to neplatí, ak tieto cenné 
papiere obsahujú derivát, 
3. podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov európskych 
fondov, 
4. investičná služba je poskytovaná z podnetu klienta alebo potenciálneho klienta, 
b) klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní tejto služby 
sa nevyžaduje, aby obchodník s cennými papiermi posudzoval vhodnosť poskytovaného 
alebo ponúkaného finančného nástroja alebo investičnej služby a že z tohto dôvodu 
nepožíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných ustanovení tohto 
zákona o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom; toto upozornenie sa môže poskytnúť 
v štandardizovanej forme, 
c) finančná inštitúcia, ktorej investičné služby Finančný agent sprostredkúva dodržiava 
povinnosti podľa § 71l zákona o cenných papieroch o konflikte záujmov. 

49. Finančný agent je povinný viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať všetky dokumenty, 
ktoré obsahujú všetky práva a povinnosti dohodnuté medzi obchodníkom s cennými 
papiermi a klientom a iné podmienky, za ktorých obchodník s cennými papiermi 
poskytne klientovi investičné služby alebo vedľajšie služby. Práva a povinnosti strán 
možno do tejto evidencie uviesť aj formou odkazu na iné dokumenty alebo všeobecne 



 

záväzné právne predpisy. Finančný agent je povinný viesť  denník o prijatých pokynoch 
klientov a denník investičných odporúčaní. 

50. Finančný agent je povinný vo svojom denníku podľa odseku 49 uvádzať aj údaje o 
obchodoch uzavretých na vlastný účet v súlade s osobitným predpisom ako aj viesť 
záznamy o poskytovaných investičných službách klientom a o poskytovaných vedľajších 
službách klientom s týmito údajmi: 
a) obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je právnickou osobou, alebo meno a 
priezvisko a trvalý pobyt klienta, ak je fyzickou osobou, 
b) identifikačné číslo alebo rodné číslo klienta, 
c) druh poskytnutej investičnej služby alebo poskytovanej investičnej služby alebo 
vedľajšej služby, 
d) meno a priezvisko zamestnanca obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonával 
činnosti súvisiace s príslušnou poskytovanou investičnou službou alebo vedľajšou 
službou. 

51. Záznamy podľa odsekov 49 a 50 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných 
služieb je  povinný uchovávať najmenej päť rokov alebo sedem rokov, ak o to požiada 
Národná banka Slovenska. Záznamy, ktoré obsahujú práva a povinnosti Finančného 
agenta, finančnej inštitúcie a klienta podľa zmluvy o poskytovaní investičných služieb 
alebo vedľajších služieb alebo v ktorých sú uvedené podmienky, za ktorých sa poskytujú 
klientovi investičné služby alebo vedľajšie služby, je obchodník s cennými papiermi 
povinný uchovávať najmenej po dobu trvania obchodného vzťahu s klientom. Túto 
dokumentáciu je povinný Finančný agent poskytnúť Spoločnosti jeho žiadosť 
bezodkladne.  
51.1 Záznamy podľa predchádzajúceho odseku 51 musia zahŕňať záznamy telefonických 
rozhovorov a elektronickej komunikácie, ktoré sa týkajú poskytovania služieb, ktoré sa 
týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, odosielaním a vykonávaním pokynov 
klienta. Takéto záznamy telefonických rozhovorov a elektronickej komunikácie zahŕňajú 
aj tie, ktoré sa uskutočňujú so zámerom vyústiť do transakcií uzavretých pri obchodovaní 
na vlastný účet alebo poskytnutia služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s 
prijímaním, zasielaním a vykonávaním pokynov klientov, a to aj ak tieto konverzácie 
alebo komunikácia nevedú k uzavretiu takýchto transakcií alebo k poskytnutiu služieb 
týkajúcich sa pokynov klientov.  
51.2. Finančný agent je povinný prijať všetky primerané opatrenia s cieľom zaznamenať 
príslušné telefonické rozhovory a elektronickú komunikáciu uskutočnené, zaslané alebo 
prijaté zariadeniami, ktoré obchodník s cennými papiermi poskytol zamestnancovi alebo 
zmluvnému dodávateľovi, alebo používanie ktorých zamestnancom alebo zmluvným 
dodávateľom obchodník s cennými papiermi odsúhlasil alebo povolil. Finančný agent je 
povinný informovať nových i existujúcich klientov o tom, že telefonický rozhovor medzi 
ním a jeho klientmi, ktorý vyústi alebo môže vyústiť do transakcie, sa bude nahrávať. 
Takéto oznámenie sa môže uskutočniť raz pred poskytnutím investičných služieb novým 
klientom alebo existujúcim klientom. 
51.3. Finančný agent nesmie poskytnúť investičné služby a investičné činnosti 
telefonicky tým klientom, ktorí neboli vopred informovaní o nahrávaní ich telefonického 
rozhovoru alebo elektronickej komunikácie, ak takéto investičné služby a investičné 
činnosti súvisia s prijímaním, odosielaním a vykonávaním pokynov klientov. Títo klienti 
môžu pokyny oznamovať iným spôsobom, takáto komunikácia sa však musí uskutočniť 



 

na trvanlivom médiu, ako sú najmä poštové zásielky, faxy, emaily alebo záznamy 
pokynov klienta urobené na stretnutiach. Môže sa zaznamenávať predovšetkým obsah 
príslušnej osobnej konverzácie s klientom v podobe písanej zápisnice alebo poznámok. 
Takéto pokyny sa považujú za rovnocenné pokynom prijatým telefonicky.  
51.4. Finančný agent je povinný prijať všetky primerané opatrenia s cieľom zabrániť 
zamestnancovi alebo zmluvnému dodávateľovi, aby uskutočňovali, zasielali alebo 
prijímali príslušné telefonické rozhovory a elektronickú komunikáciu svojimi 
súkromnými zariadeniami, z ktorých obchodník s cennými papiermi nedokáže robiť 
záznamy alebo ich kopírovať. Zaznamenané záznamy sa na požiadanie poskytnú 
dotknutým klientom a uchovávajú sa počas piatich rokov a na žiadosť Národnej banky 
Slovenska počas siedmich rokov.  

52.  Záznamy podľa odsekov 49 až 51 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných 
investičných služieb alebo vedľajších služieb sú Finančný agent a Spoločnosť povinní 
uchovávať na médiu, ktoré umožňuje uchovávanie informácie takým spôsobom, aby 
Národná banka Slovenska mohla tieto informácie v budúcnosti použiť, a v takej forme a 
takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky: 
a) Národná Banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k záznamom a musia jej 
umožňovať rekonštrukciu všetkých kľúčových fáz spracovania každého obchodu, 
b) musí byť zabezpečené, aby bolo možné jednoducho zistiť akékoľvek opravy či iné 
zmeny, ako aj pôvodný obsah záznamov pred týmito opravami alebo zmenami, 
c) musí byť zabezpečené, že so záznamami nie je možné inak manipulovať alebo ich 
pozmeňovať. 

53. Pre úkony Finančných agentov súvisiace s ochranou finančného trhu podľa § 112 až 131 
zákona o cenných papieroch platia osobitné pravidlá stanovené finančnou inštitúciou pre 
prípad sprostredkovania v oblasti povinnej ponuky na prevzatie, dobrovoľnej ponuky na 
prevzatie, verejnej ponuky cenných papierov, uplatnenia práva na výkup, ktoré 
uskutočňujú oprávnené osoby prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. 

54. Spoločnosť a ani je spolupracujúci sprostredkovatelia neposkytujú investičné služby pre 
vyhlasovateľov verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 126 zákona o cenných 
papieroch a nevykonávajú priame zastúpenie emitentov cenných papierov. Spoločnosť 
koná vždy na základe zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorou je prípadoch uvedených 
v predchádzajúcej vete obchodník s cennými papiermi, alebo zahraničný obchodník 
s cennými papiermi.  

55. Pri poskytovaní investičných odporúčaní je Spoločnosť povinná dohliadať a overiť 
v spolupráci s finančnou inštitúciou, ktorá je ich poskytovateľom, alebo spracovateľom, 
aby poskytované investičné odporúčania spĺňali podmienky ustanovenia § 132e až 132n 
zákona o cenných papieroch. 

56. Finančný agent je povinný dodržiavať ustanovenia § 71c zákona o cenných papieroch 
o konflikte záujmov a ustanovenia smernice vydanej Spoločnosťou o Konflikte záujmov 
s dôrazom na povinnosť jeho eliminácie. 

57. Finančný agent ako osoba podieľajúca sa na činnosti finančnej inštitúcie povinný 
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho 
postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre 
vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov. 

58.  Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení právneho vzťahu so 
Spoločnosťou. 



 

59. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 52 sa nepovažuje, ak sa informácia 
poskytne 
a) osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu, 
b) súdu na účely občianskeho súdneho konania, 
c) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, 
d) Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu, 
e) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely 
plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom, 
f) daňovým orgánom na účely daňového konania, 
g) Úradu na ochranu osobných údajov, 
h) Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými 
predpismi. 

60. Ustanoveniami odsekov 57 až 59 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená 
povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu. 

 
Čl. V 

Ustanovenia záverečné 
 
 

1. Spoločnosť ako samostatný finančný agent je povinná vynaložiť všetko úsilie, ktoré 
možno od nej požadovať, na to, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností podľa 
zákona o FS a FP, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania 
podriadeným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 9 zákona o 
FS a FP. 

2. Spoločnosť ako samostatný finančný agent je povinná sústavne preverovať 
dodržiavanie povinností podľa zákona o FS a FP, osobitných predpisov alebo iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 
finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom, s ktorým má uzavretú 
zmluvu podľa § 9 zákona o FS a FP. 

3. Spoločnosť určuje nasledovné vnútorné vykonávacie predpisy (VP) za záväzné pre 
plnenie povinností podľa § 29 ods. 1 a 2 zákona o FS a FP: 

a) O odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie, 
b) O konflikte záujmov, 
c) O prijímaní a vybavovaní sťažností, 
d) O výkone funkcie odborného garanta  
e) O plnení informačných povinností 
f) Pravidlá styku s klientom, resp. potenciálnym 
g) Vlastný program činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti s proti 

financovaniu terorizmu, 
h) O evidencii spoločnosti a  
i) Archívny poriadok. 

 
4. Vykonávacie predpisy  podľa ods. 4 sú nedeliteľnou súčasťou pracovných zmlúv so 

zamestnancami oprávnenými vykonávať finančné sprostredkovanie a zmlúv 
s podriadenými finančnými agentmi, s ktorými spoločnosť uzatvorila zmluvu podľa § 



 

9 zákona o FS a FP. V súlade s ust. § 36 zákona o FS a FP a v nadväznosti na osobitnú 
smernicu spoločnosti o vedení evidencie je Sprostredkovateľ povinný viesť  
a Spoločnosti odovzdať do následnej evidencie všetky dokumenty a doklady, 
v ktorých sú uvedené práva a povinnosti finančného agenta a klienta ako aj ostatná 
evidencia preukazujúca podmienky vykonania finančného sprostredkovania 

5. Osobou zodpovednou za trvalý, nepretržitý a odborný dohľad nad plnením povinností 
podľa § 29 je konateľ spoločnosti PhDr. Lukáš Trebula zodpovedný za finančné 
sprostredkovanie a vykonávajúci súčasne funkciu odborného garanta spoločnosti 
v zmysle zákona o FS a FP. 

6.  Preverovanie plnenia zákonných povinností, zistenia a uložené opatrenia vrátane 
preverenia ich dodržiavania sú vykonávané konateľom spoločnosti a odborným 
garantom a musí byť vždy protokolárne zaznamenané. Výkon kontrol  a protokolárny, 
resp. písomný záznam o nich, vykonáva konateľ v súlade s vykonávacím predpisom O 
výkone funkcie odborného garanta. 

7. Konateľ spoločnosti je oprávnený kedykoľvek zmeniť túto smernicu. 
8. Odborný garant  vykonávajúci svoju funkciu podľa § 25 zákona o FS a FP je povinný 

zabezpečiť, aby každá osoba, ktorá je dotknutá týmito pravidlami bola oboznámená 
s ich obsahom a splnila všetky povinnosti z nich vyplývajúce. 

9. Tieto pravidlá tvoria nedeliteľnú súčasť zmlúv medzi spoločnosťou a jej 
sprostredkovateľmi oprávnenými vykonávať finančné sprostredkovanie. Konateľ 
zodpovedný za finančné sprostredkovanie je oprávnený v nadväznosti na tieto pravidlá 
stanoviť dotknutým osobám pracovné postupy pre výkon finančného sprostredkovania 
v jednotlivých sektoroch finančného trhu. 

 
 

 
 
 
Za spoločnosť                                 PhDr. Lukáš Trebula, konateľ v.r. 


