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Obchodné podmienky
Čl. I.
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom stránky www.onlineporovnanie.sk je spoločnosť insuria consulting,
spol. s r.o. , IČO: 36864200, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I. v oddiel: Sro,
vložka č. 59663/B Sídlo: Slowackého 5/A, 821 04 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“,
alebo „spoločnosť“), ktorá vykonáva činnosť ako podriadený finančný agent na základe
povolenia Národnej banky Slovenska č. 133324 zapísaného v zozname podriadených
finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia, prijímanie vkladov, doplnkového dôchodkového sporenia, poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov.
Čl. II.
Poisťovateľ
Poisťovateľ - právny subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť na základe povolenia Národnej
banky Slovenska, s ktorou záujemca o poistenie uzatvoril návrh na uzatvorenie poistenia,
alebo poistnú zmluvu.
Čl. III.
Záujemca o poistenie
Záujemca o poistenie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem zistiť si poistné v
poisťovniach, ktoré poskytuje portál www.onlineporovnanie.sk
Čl. IV.
Portál www.onlineporovnanie.sk
Portál www.onlineporovnanie.sk poskytuje záujemcovi o poistenie prehľad poistného v
jednotlivých poisťovniach, kde v prípade záujmu má záujemca možnosť online, offline uzatvoriť Návrh poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu.
Čl. V.
Návrh poistnej zmluvy
Záujemca o poistenie pošle prostredníctvom portálu www.onlineporovnanie.sk poisťovateľovi Návrh poistnej zmluvy. Z návrhu poistnej zmluvy sa stane poistná zmluva vtedy, ak
splní všetky podmienky pre vznik poistenia u poisťovateľa, tak ako sú uvedené v Návrhu
poistnej zmluvy.
Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie Návrhu poistnej zmluvy a to v
prípade, že sadzby poistného v danom produkte nebudú v čase zaslania aktuálne.
Čl. VI.
Odstúpenie
Ak v Návrhu poistnej zmluvy, nie sú splnené všetky podmienky pre uzatvorenie poistnej
zmluvy sa považuje Návrh poistnej zmluvy neakceptovateľný pre uzatvorenie poistnej
zmluvy.
Čl. VII.
Výpoveď poistnej zmluvy
Záujemca dáva výpoveď poisťovateľovi, u ktorého uzatvoril poistnú zmluvu a to v lehote
uvedenej zákonom.
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Čl. VIII.
Platba poistného
Záujemca uhradí poistné priamo na účet príslušnej poisťovne, tak ako ma uvedené v
návrhu alebo v poistnej zmluve. Uvedený účet v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej
zmluvy je účtom príslušnej poisťovne.
Čl. IX.
Zodpovednosť za škodu
Prevádzkovateľ portálu www.onlineporovnanie.sk nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá
vznikne záujemcovi pri nedodržaní platobných podmienok.
Prevádzkovateľ portálu www.onlineporovnanie.sk nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá
vznikne záujemcovi z dôvodu oneskoreného dodania aktuálnych sadzieb zo strany poisťovateľa.
Čl. X.
Spracovanie a ochrana osobných údajov
Uzatvorením Návrhu poistnej zmluvy súhlasí záujemca o spracovanie a ochranu osobných
údajov ako to predpisuje zákon o ochrane osobných údajov. Osobné údaje budú spracované len pre potreby kalkulácie, Návrhu poistnej zmluvy a správu poistnej zmluvy.
Záujemca súhlasí s poskytnutím osobných údajov poisťovateľovi, kde uzatvoril Návrh poistnej zmluvy.
Záujemca o poistenie súhlasí so sprístupnením a spracovaním osobných údajov spoločnosti insuria consulting, spol. s.r.o., so sídlom Slowackého 5/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 864
200
Záujemca o poistenie súhlasí so sprístupnením a spracovaním osobných údajov spoločnosti INSIA SK, s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 45 660 891
Záujemca o poistenie súhlasí so sprístupnením a spracovaním osobných údajov spoločnosti Fabrici Management Consulting, spol. s.r.o., so sídlom Púpavova 4, 900 27 Bernolákovo,
IČO: 35 929 090
Záujemca svoj súhlas dáva na dobu neurčitú a platí až do dňa oznámenia záujemcu o
zrušenie súhlasu.
Čl. XI.
Zasielanie reklamných a marketingových informácií
Záujemca súhlasí so zasielaním reklamných a marketingových informácii prostredníctvom
emailov, SMS a tlačených materiálov.
V prípade nesúhlasu môže záujemca kedykoľvek svoj súhlas odvolať tak, že to oznámi
prevádzkovateľovi.
Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
Záujemca zaslaním Návrhu poistnej zmluvy potvrdzuje, že si Obchodné podmienky prečítal,
porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Prevádzkovateľ portálu www.onlineporovnanie.sk si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.onlineporovnanie.sk
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