
 

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli - verze 10. 2020  

 
 
 
 

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli 

(dále jen „Informace“) 

ve smyslu § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění 

 

 

Společnost Pojišťovací makléřství INPOL a.s., IČ: 639 98 599, se sídlem Zbuzkova 141/47, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440                    

  

(dále také jako „INPOL“), 

 

tímto sděluje zákazníkovi následující informace: 

 

• INPOL je pojišťovacím zprostředkovatelem a provozuje svoji činnost jako samostatný zprostředkovatel. 

• INPOL je zapsán v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeném ČNB. Zápis v registru lze ověřit 

na webu ČNB na internetové adrese http://www.cnb.cz. 

• Stížnosti zákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob je možné zaslat na emailovou adresu: stiznosti@inpol.cz. 

Stěžovatel se může také obrátit na Českou národní banku jakožto orgán dohledu – emailová adresa: podatelna@cnb.cz.  

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je možno využít  

o finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v případě životního pojištění; 

o Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) v případě neživotního pojištění. 

Případná žaloba může být podána na pojišťovacího zprostředkovatele u příslušného soudu. 

• Seznam pojišťoven, pro které je INPOL oprávněn zprostředkovávat pojištění, je uveden na příloze č. 1. 

• INPOL prohlašuje, že nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovny, pro 

kterou je oprávněn zprostředkovávat pojištění. 

• INPOL prohlašuje, že žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech 

nebo základním kapitálu INPOLu. 

• INPOL je, není-li výslovně ve smlouvě s klientem dohodnuto jinak, odměňován provizní odměnou z výše pojistného 

sjednaného v pojistné smlouvě, kterou mu vyplácí pojistitel.  

  

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 

Korespondenční adresa:  

 Pojišťovací makléřství INPOL a.s. 

 Zbuzkova 141/47 

 190 00 Praha 9 – Vysočany  

E-mail:  inpol@inpol.cz 
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Příloha č. 1  

Seznam pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění: 

 

 

Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., IČ: 00 151 700 

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku, IČ: 05568633 

AXA pojišťovna a.s., IČ: 28195604 

COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko, IČ: 27941906 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČ: 04485297 

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., IČ: 27245322 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306 

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČ: 03450872 

Direct pojišťovna, a.s., IČ: 25073958 

EULER HERMES SA, organizační složka, IČ: 24181161 

ERV Evropská pojišťovna, a. s., IČ: 49240196 

Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956 

Generali Poisťovňa, a. s., IČ: 35 709 332 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ: 46973451 

HDI Versicherung AG, organizační složka, IČ: 27636062 

Chubb European Group SE, organizační složka, IČ: 27893723 

INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, IČ: 28225619 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617 

MAXIMA pojišťovna, a.s., IČ: 61328464 

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), IČ: 46 773 169 

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka, IČ: 
27609871 

Pojišťovna Patricie a.s., IČ: 61859869 

Pojišťovna VZP, a.s., IČ: 27116913 

Slavia pojišťovna a.s., IČ: 60197501 

STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka pro Českou republiku, IČ: 09016295 

UNIQA pojišťovna, a.s., IČ: 49240480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


