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klient: ……………………………………….. 

IČO: …………………………………………… 

Informace pojišťovacího zprostředkovatele 
podle §88 odst. 1 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění 

sdělujeme klientovi: 

a) B+S Broker s.r.o., Mostecká 2580, 438 01 Žatec, IČ: 27331806, odpovědný zástupce: Ing. Marek
Busta, email:marek.busta@bsbroker.cz . Zprostředkovatelskou činnost provozuje jako samostatný
zprostředkovatel podle uvedeného zákona.

b) Společnost B+S Broker s.r.o. je registrována u ČNB, tuto informaci lze ověřit na stránkách
www.cnb.cz. 

c) Bude-li klient s prací některého ze zaměstnanců Zprostředkovatele nespokojen, je oprávněn
stěžovat si členům statutárního orgánu Zprostředkovatele, a to doporučeným dopisem zaslaným
na adresu sídla Zprostředkovatele. Podat stížnost může rovněž orgánu dohledu nad činností
pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka (tel. 800 160 170, e-mail:
podatelna@cnb.cz). Klient je oprávněn podat v oblasti zprostředkování životního pojištění návrh
finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz), v případě neživotního pojištění podnět České obchodní
inspekci, www.coi.cz (§ 1 odst. 1 písm. e) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, §20e
písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

d) Seznam pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění je uveden na webových
stránkách společnosti www.bsbroker.cz/nasi-partneri

e) Společnost B+S Broker s.r.o. nemá žádný podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťoven s nimiž
spolupracuje.

f) Spolupracující pojišťovny ani osoby ovládající dané pojišťovny nemají žádný podíl na hlasovacích
právech a kapitálu společnosti B+S Broker s.r.o.

g) Informace o povaze odměny poskytnuté v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou
pojištění jsou vždy uvedeny v záznamu jednání ke konkrétnímu typu pojištění.

Informace o zpracování osobních údajů 
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Podrobné informace najdete na webových stránkách společnosti www.bsbroker.cz/ochrana-osobnich-
udaju 

Klient svým podpisem potvrzuje, že převzal originál tohoto dokumentu. 

V …………………..…. dne…………….………. 

………………………………………….…………… ………………………………………….…………… 
podpis zástupce zprostředkovatele podpis klienta 

B+S Broker s.r.o. 




