POVINNÉ INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI
dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění


Obchodní firma zprostředkovatele je GrECo International s.r.o.



Sídlo zprostředkovatele je Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00.



Zprostředkovatel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11153, IČO
457 93 107



Zprostředkovatel je registrován u ČNB v registru pojišťovacích zprostředkovatelů (www.cnb.cz) a
vykonává svou činnost jako samostatný zprostředkovatel.



Jménem zprostředkovatele jednají jednatelé Ing. Jiří Kulas, Ph.D. a Petr Poděbradský. Jménem
společnosti jednají vždy dva jednatelé společně.



Případné stížnosti může klient oznámit statutárním orgánům pojišťovacího zprostředkovatele telefonicky
na telefonním čísle +420296331211 nebo písemně, a to poštou na adresu sídla pojišťovacího
zprostředkovatele či elektronicky e-mailem na office.cz@greco.services. Klient může rovněž využít
možnosti obrátit se svou stížností na orgán dohledu – ČNB:
https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontaktujte_nas.html. V případě vzniku sporu ze smlouvy uzavřené
mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem je k mimosoudnímu řešení takového sporu možno
využít finančního arbitra (https://www.finarbitr.cz).



Seznam pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění, je
uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu.



Zprostředkovatel nemá žádný přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny v
České republice, ani žádná pojišťovna nemá žádný přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a
kapitálu zprostředkovatele.



Zprostředkovatel je, není-li dohodnuto jinak, v souvislosti s rozsahem své činnosti odměňován v rámci
zprostředkovatelské provize, kterou mu vyplácí příslušný pojistitel.



Zprostředkovatel provádí svá doporučení na základě analýzy dostatečného množství pojistných produktů.
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Příloha č. 1
Seznam pojišťoven, pro které je zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění


Allianz pojišťovna, a.s., www.allianz.cz



Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku, www.atradius.cz



AXA pojišťovna a.s., www.axa.cz



CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.A., www.certasig.ro/cs/



COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko,
www.coface.cz



Colonnade Insurance S.A., organizační složka, www.colonnade.cz



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, www.cpp.cz



Generali Česká pojišťovna a.s., www.generaliceska.cz



Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., www.zdravi.cz



ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, www.csobpoj.cz



D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, www.das.cz



Direct pojišťovna, a. s., www.direct.cz



ERGO pojišťovna, a.s., www.ergo.cz



ERV Evropská pojišťovna, a.s., www.ervpojistovna.cz



EULER HERMES SA, organizační složka, www.eulerhermes.cz



Pojišťovna Patricie a.s., www.pojistovnapatricie.cz



Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., www.hvp.cz



HDI Versicherung AG, organizační složka, www.hdiczech.cz



Chubb European Group SE, organizační složka, www.chubb.com/cz-cz/



Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, www.koop.cz



MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, www.metlife.cz



NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku



Pojišťovna VZP, a. s., www.pvzp.cz



Slavia pojišťovna a.s., www.slavia-pojistovna.cz



Starr International (Europe) Limited, www.starrcompanies.com



UNIQA pojišťovna a.s., www.uniqa.cz



XL Insurance Company SE, pobočka pro Rakousko, www.xlcatlin.com
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