V přř íípaděř , žř ě chcětě řěklamovat služř bu poskytnutou pořadcěm spolěcř nosti ALLFIN PRO Holding, a.s., přř íípadněř
podat stíížřnost na jěho cř innost, postupujtě dlě pokynuů nasř ěho řěklamacř níího řř aídu. Níížřě jě jěho uí plněí žněř níí.

Základní ustanovení
1 Úvodní ustanovení
1.1
ALLFIN PRO Holding, a.s., ICO: 28604911, se sídlem Zahřadníí 2475/57, 326 00 Plžěnř (daí lě jěn
„Spolěcř nost“ něbo „Zpřostřř ědkovatěl“) jě pojisř ťovacíí maklěí řřskaí spolěcř nost, ktěřaí poskytujě služř by v oblasti
pojisř těř níí vsř ěch odvěř tvíí hospodaí řř stvíí, obcř anskěí pojisř těř níí i žaměř stnaněckěí přogřamy.
1.2 Spolěcř nost jě povinna poskytovat služř by s odbořnou pěí cříí ža podmííněk stanověnyí ch v oběcněř žaí važnyí ch
přaí vníích přř ědpisěch.

2 Předmět reklamačního řádu
2.1 Přř ědměř těm řěklamacř níího řř aídu jě stanovit přavidla přo vyřř ižovaí níí stíížřnostíí a řěklamacíí žaí kažnííkuů a
potěnciaí lníích žaí kažnííkuů Spolěcř nosti.
2.2 Přo uí cř ěly řěklamacř níího řř aídu sě žaí kažnííkěm řožumíí osoba, ktěřaí na žaí kladěř žpřostřř ědkovatělskěí cř innosti
Spolěcř nosti užavřř ěla s institucíí smlouvu, jějíímžř přř ědměř těm jě služř ba (žějm. v oblasti žř ivotníího i něžř ivotníího
pojisř těř níí).
2.3 Přo uí cř ěly řěklamacř níího řř aídu sě potěnciaí lníím žaí kažnííkěm řožumíí osoba, ktěřěí jsou nabíížěny služř by
spěcifikovaněí v cř laí nku 2.2.
2.4 Přo uí cř ěly řěklamacř níího řř aídu sě žaí kažníík a potěnciaí lníí žaí kažníík budou daí lě v těxtu, pokud jě to vhodněí ,
spolěcř něř ožnacř ovat jako „Zaí kažníík“.

3 Pojem reklamace a stížnosti
3.1 Rěklamacíí sě řožumíí podaí níí žaí kažnííka adřěsovaněí Spolěcř nosti, vě ktěřěí m uvaí díí, žř ě mu žě střany
Spolěcř nosti byla poskytnuta služř ba v řožpořu s oběcněř žaí važnyí mi přaí vníími přř ědpisy a obsahujíícíí požř adavěk na
vyjaí dřř ěníí Spolěcř nosti, přř íípadněř naí přavu vžniklěí ho stavu.
3.2 Stíížřnostíí sě řožumíí podaí níí Zaí kažnííka, vě ktěřěí m si stěř žřujě na něpatřř icř něí jědnaí níí žaměř stnancuů Spolěcř nosti
něbo jinyí ch osob, přostřř ědnictvíím ktěřyí ch Spolěcř nost vykonaí vaí svoji cř innost (napřř . vaí žaníí žaí stupci, podřř íížěníí
pojisř ťovacíí žpřostřř ědkovatělěí ).

Podání reklamace/stížnosti
4 Oprávněná osoba
4.1 Rěklamaci jě opřaí vněř n podat použě žaí kažníík.
4.2 Stíížřnost jě opřaí vněř n podat křoměř žaí kažnííka i potěnciaí lníí žaí kažníík Zpřostřř ědkovatělě.
4.3 Rěklamaci něbo stíížřnost jě opřaí vněř na podat takěí osoba, ktěřaí jědnaí na žaí kladěř plněí moci ža Zaí kažnííka.
Soucř aístíí řěklamacě něbo stíížřnosti potom musíí byí t plnaí moc s uí řř ědněř ověř řřěnyí m podpisěm žmocnitělě, žě ktěřěí
vyplyí vaí opřaí vněř níí žmocněř ncě podat řěklamaci něbo stíížřnost ža Zaí kažnííka.

5 Forma a náležitosti reklamace/stížnosti
5.1 Rěklamacě něbo stíížřnost musíí míít píísěmnou (listinnou, ělěktřonickou) podobu.
5.2 Rěklamacě něbo stíížřnost musíí byí t adřěsovaí na Spolěcř nosti a obsahovat alěsponř naí slědujíícíí uí dajě:
a) ožnacř ěníí, žř ě sě jědnaí o řěklamaci něbo stíížřnost;
b) iděntifikacř níí uí dajě Zaí kažnííka – jměí no, přř ííjměníí, bydlisř těř , kontaktníí adřěsu u fyžickyí ch osob a obchodníí
fiřmu (naí žěv), síídlo, kontaktníí adřěsu, jměí na a přř ííjměníí osob opřaí vněř nyí ch jědnat jměí něm přaí vnickěí osoby
u přaí vnickyí ch osob;
c) přř ědměř t řěklamacě něbo stíížřnosti – vylíícřěníí skutěcř nostíí, na jějichžř žaí kladěř jě řěklamacě něbo stíížřnost
podaí vaí na;
d) cř ěho sě Zaí kažníík domaí haí ;
ě) datum a podpis Zaí kažnííka, přř íípadněř žmocněř ncě těř chto osob.
5.3 Rěklamacě něbo stíížřnost musíí byí t dořucř ěna Spolěcř nosti běž žbytěcř něí ho odkladu po tom, kdy nastala
skutěcř nost, jíížř sě řěklamacě něbo stíížřnost tyí kaí , přř íípadněř běž žbytěcř něí ho odkladu po tom, kdy sě o těí to
skutěcř nosti Zaí kažníík dožvěř děř l.
5.4 Rěklamacě něbo stíížřnost muů žř ě byí t podaí na i na osobníím jědnaí níí sě žaí stupcěm Spolěcř nosti, přř icř ěmžř o těí to
budě sěpsaí n píísěmnyí žaí žnam žaí stupcěm Spolěcř nosti v řožsahu uí dajuů uvěděnyí ch v cř laí nku 5.2.

Přijetí a vyřízení reklamace/stížnosti
6 Přijetí reklamace/stížnosti
6.1 Spolěcř nost maí povinnost běž žbytěcř něí ho odkladu po dořucř ěníí řěklamacě něbo stíížřnosti přř ěžkoumat, žda jě
řěklamacě něbo stíížřnost podaí na k tomu opřaí vněř nou osobou a žda řěklamacě něbo stíížřnost splnř ujě fořmu a
naí lěžř itosti uvěděněí v cř laí nku 5.
6.2 V přř íípaděř , žř ě Spolěcř nost žjistíí řožpoř s cř laí nkěm 4 něbo cř laí nkěm 5, přř íípadněř pokud něbudě považř ovat
řěklamaci něbo stíížřnost ža dostatěcř něř jasnou a sřožumitělnou, vyžvě píísěmněř osobu, ktěřaí řěklamaci něbo
stíížřnost podala, k doplněř níí něbo naí přavěř s tíím, žř ě v těí to vyí žvěř budě upožořněř níí, žř ě pokud něbudě toto doplněř níí
něbo naí přava dořucř ěna Spolěcř nosti vě stanověněí lhuů těř (lhuů tu stanovujě Spolěcř nost podlě svěí ho uvaí žř ěníí s tíím,
žř ě minimaí lněř musíí cř init 14 dníí) od dořucř ěníí vyí žvy, jě Spolěcř nost opřaí vněř na řěklamaci něbo stíížřnost odmíítnout.
6.3 V přř íípaděř , žř ě osoba, ktěřaí řěklamaci něbo stíížřnost podala, píísěmněř něvyhovíí těí to vyí žvěř a vě stanověněí lhuů těř
nědořucř íí Spolěcř nosti potřř ěbněí infořmacě něbo doplněř níí, něbo v přř íípaděř , žř ě jě řožpoř s cř laí nkěm 4 něbo cř laí nkěm
5 něnapřavitělnyí , jě Spolěcř nost opřaí vněř na řěklamaci něbo stíížřnost odmíítnout. O odmíítnutíí řěklamacě něbo
stíížřnosti budě osoba, ktěřaí řěklamaci něbo stíížřnost podala, píísěmněř vyřožuměř na.
6.4 V přř íípaděř , žř ě Spolěcř nost něžjistíí žř aídnyí řožpoř s cř laí nkěm 4 něbo cř laí nkěm 5, přř íípadněř byl řožpoř vyřř ěsř ěn
přostřř ědnictvíím žaslaí níí vyí žvy podlě cř laí nku 6.3 a přř ijětíím doplněř níí něbo jiněí naí přavy na žaí kladěř těí to vyí žvy,
přř istoupíí k vyřř íížěníí stíížřnosti něbo řěklamacě.

7 Vyřízení reklamace/stížnosti
7.1 Spolěcř nost řožhodně o stíížřnosti něbo řěklamaci jědníím ž naí slědujíícíích žpuů sobuů :
a) v přř íípaděř , žř ě na střaněř Spolěcř nosti skutěcř něř dosř lo k pořusř ěníí oběcněř žaí važnyí ch přaí vníích přř ědpisuů
žpuů soběm, ktěřyí Zaí kažníík v řěklamaci/stíížřnosti uvaí díí, jě povinna řěklamaci/stíížřnosti vyhověř t v řožsahu
požř adovaněí m Zaí kažnííkěm a přř ižnat vsř ě, cř ěho sě Zaí kažníík domaí haí , něbo
b) v přř íípaděř , žř ě na střaněř Spolěcř nosti skutěcř něř dosř lo k pořusř ěníí oběcněř žaí važnyí ch přaí vníích přř ědpisuů , avsř ak
ně v cělěí m řožsahu, ktěřyí Zaí kažníík v řěklamaci/stíížřnosti uvaí díí, jě povinna řěklamaci/stíížřnosti ž cř aísti užnat
a ž cř aísti žamíítnout; Zaí kažnííkovi potom přř ižnaí jěn tu cř aíst jěho požř adavku, ktěřaí kořěspondujě s tíímto
pořusř ěníím, něbo
c) v přř íípaděř , žř ě na střaněř Spolěcř nosti nědosř lo k žř aídněí mu pořusř ěníí oběcněř žaí važnyí ch přaí vníích přř ědpisuů ,
ktěřěí Zaí kažníík v řěklamaci/stíížřnosti uvaí díí, jě poviněn řěklamaci/stíížřnost žamíítnout jako něopodstatněř nou.
7.2 Spolěcř nost jě povinna vyřř íídit řěklamaci něbo stíížřnost Zaí kažnííka nějpožděř ji do 30 dnuů odě dně jějíího
obdřžř ěníí a v těí to lhuů těř oděslat Zaí kažnííkovi píísěmněí vyjaí dřř ěníí. Do těí to lhuů ty sě něžapocř íítaí vaí doba, vě ktěřěí
Spolěcř nost vyžvala Zaí kažnííka k doplněř níí stíížřnosti cř i řěklamacě.

8 Závěrečná ustanovení
8.1. V přř íípaděř , žř ě Zaí kažníík něsouhlasíí s vyřř íížěníím řěklamacě něbo stíížřnosti, jě opřaí vněř n sě obřaí tit na dožořovyí
ořgaí n Zpřostřř ědkovatělě, ktěřyí m jě ČČ ěskaí naí řodníí banka, sě síídlěm Na Přř ííkopěř 28, 115 03 Přaha 1, ČČ ěskaí
řěpublika, www.cnb.cž, přř íípadněř podat žř alobu na Spolěcř nost u přř ííslusř něí ho soudu. Zaí kažníík jě opřaí vněř n sě
řovněř žř obřaí tit na mimosoudníí ořgaí n řř ěsř ěníí spořuů , ktěřyí m jě v oblasti invěsticř níích služř ěb, žř ivotníího pojisř těř níí a
spotřř ěbitělskěí ho uí věř řu financř níí ařbitř – www.finařbitř.cž, u dalsř íích financř níích přoduktuů žějměí na něžř ivotníího
pojisř těř níí a doplnř kověí ho pěnžijníího spořř ěníí ČČ ěskaí obchodníí inspěkcě – www.coi.cž. Přř i řř ěsř ěníí spotřř ěbitělskyí ch
spořuů v oblasti něžř ivotníího pojisř těř níí sě muů žř ětě obřaí tit na Kancělaí řř ombudsmana ČČ ěskěí asociacě pojisř ťověn ž.uí .
- www.ombudsmancap.cž.
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