
_________________________________________________________________
   

IDENTIFIKACE ZPROSTŘEDKOVATELE

LARSEN BROKER  s.r.o.
Sídlo :   Slovenská 2686, 760 01 Zlín
Kancelář : Lešetn I/674, 760 01 Zlín

IČO: 25514181
www.larsenbroker.cz

za společnost jedná s klientem : 

ING. LADISLAVA HŘIČIŠŤOVÁ                              ING. MICHAL HŘIČIŠTĚ
JEDNATELKA                                                           JEDNATEL
tel: 604 240 079                                                    tel: 603 865 624    

e-mail : larsen.b@volny.cz
              larsenbroker@gmail.c  om

INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

Provozujeme  činnost zprostředkování pojištění a jsme zapsáni do registru České národní 
banky  v postavení samostatného zprostředkovatele ve smyslu  §6 Zákona č.170/2018 Sb. o 
distribuci pojištění a zajištění ( ZoDPZ) – je možno ověřit na internetových stránkách ČNB 
www.cnb.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.

Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nám udělila Česká národní banka, se 
sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (ČNB), která vykonává dohled nad činnost 
zprostředkovatele .

Prot případným škodám jsme pojištěni dle Zákona č.170/2018 Sb. 

Seznam pojišťoven, pro které jsme oprávněni zprostředkovávat pojištění je umístěn na našich 
webových stránkách, stejně jako seznam produktů pojištění , které jsme oprávněni nabízet.
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Klient má možnost určit druh komunikace , dále jakou formou mu budeme informace 
stanovené právními předpisy poskytovat -  prostřednictvím listnných záznamů a zpráv či 
elektronicky nebo prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat.
Některé informace budou v souladu s právními předpisy klientovi poskytovány 
prostřednictvím našich internetových stránek www.larsenbroker.cz .
(v případě, že klient nemá možnost přístupu na internet, poskytneme mu tyto informace na 
základě jeho žádost v písemné listnné podobě).

Informace o zpracování osobních údajů jsou samostatně uvedeny na  www.larsenbroker.cz.
Postupy řízení střetu zájmů jsou samostatně uvedeny na www.larsenbroker.cz.
Systém vyřizování reklamací a stžnost je samostatně uveden na www.larsenbroker.cz.
Hlášení porušení či hrozící porušení zákona ZoDPZ je samostatně uvedeno na 
www.larsenbroker.cz.

Zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním 
kapitálu pojišťoven. Žádná pojišťovna, se kterou může klient sjednat pojištění prostřednictvím
zprostředkovatele nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl 
na hlasovacích právech či základním kapitálu zprostředkovatele.

Zprostředkovatel zprostředkovává pro klienta pojištění jako pojišťovací agent na základě 
písemné smlouvy s pojišťovnami  nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné dohody o 
zplnomocnění s klientem, přičemž spolupracuje s pojišťovnami, které jsou uvedeny v registru 
ČNB jako jeho spolupracující pojišťovny a rovněž  na internetových stránkách 
zprostředkovatele www. larsenbroker.cz. 

Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s nabízeným pojištěním, doporučený pojistný 
produkt včetně důvodů, na kterých svá doporučení zakládáme, rovněž upozornění na 
případné nesrovnalost mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním jsou uvedeny 
v dokumentu „Záznam z jednání“.

Za naši činnost při zprostředkování pojištění jsme odměňováni příslušnou pojišťovnou a to 
formou provize z předepsaného a uhrazeného pojistného sjednaného v příslušné pojistné 
smlouvě.

V případě Vaší nespokojenost máte možnost se obrátt na naše jednatele, případně na 
Českou národní banku, Českou obchodní inspekci , řešit spor mimosoudně prostřednictvím 
fnančního arbitra ( podrobněji viz. Systém vyřizování stžnost na našem webu).
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