1. Úvodní ustanovení
ALLFIN PRO Holding a.s. IČČ O: 28604911, se sı́dlem Zahradnı́ 2475/57, 326 00 Plzenň (dá le
„Zprostrň edkovatel“ nebo „Společň nost“), je ve smyslu zá kona čň . 170/2018 Sb.,
o distribuči pojisň teň nı́ a zajisň teň nı́ (dá le jen „ZoDPZ“) registrovaný m samostatný m
zprostrň edkovatelem u ČČ NB. Kontaktnı́ ú daje: Ing. Lučie Nejezčhlebová , email: info@allfinas.čz.,
telefon: 734 763 682 ve smyslu prň ı́slusň ný čh ú rň ednı́čh sdeň lenı́ ČČ eské ná rodnı́ banky uplatnň uje
ná sledujı́čı́ pravidla pro zjisň ťová nı́ a rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů ve Společň nosti (dá le jen „Pravidla
rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů “). Pravidla rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů obsahujı́ hlavnı́ zá sady a postupy prň i
zjisň ťová nı́ a rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů ve Společň nosti, jakozň iu osob, které jsou se Společň nostı́
majetkoveň nebo jinak propojeny, a to zejmé na pro identifikači mozň ný čh strň etuů zá jmuů , zamezenı́
vzniku strň etuů zá jmuů a prň ı́padné rň ı́zenı́ vzniklý čh strň etuů zá jmuů .
Čı́lem Pravidel rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů je, aby prň i zprostrň edková nı́ pojisň teň nı́ Společň nostı́
nedočhá zelo k posň kozová nı́ zá jmuů zá kaznı́kuů a potenčiá lnı́čh zá kaznı́kuů Společň nosti, prň ı́padneň
trň etı́čh osob (finančň nı́čh institučı́, aj.).
Statutá rnı́ orgá n Společň nosti nejmé neň jednou ročň neň prň ezkoumá Pravidla rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů a
prň ı́padneň prň ijme vhodná opatrň enı́ k ná praveň prň ı́padný čh nedostatkuů .
„Vázaným zástupcem“ se pro ú čň ely Pravidel rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů rozumı́ vá zaný zá stupče ve
smyslu ust. §15 „ZoDPZ“.

2. Případy střetů zájmů ve Společnosti
Pravidla rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů obsahujı́ pravidla pro zjisň ťová nı́ a rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů mezi:
(a) Společň nostı́, jejı́mi pračovnı́ky, Vá zaný mi zá stupči a jejı́mi pračovnı́ky a zá kaznı́ky
a potenčiá lnı́mi zá kaznı́ky;
(b) osobou, která ovlá dá Společň nost, je ovlá dá na Společň nostı́ nebo osobou ovlá danou stejnou
osobou jako Společň nost a čň leny jejičh orgá nu a Vá zaný mi zá stupči a zá kaznı́ky a
potenčiá lnı́mi zá kaznı́ky;
(č) osobami patrň ı́čı́mi do skupiny se Společň nostı́, osobami vykoná vajı́čı́mi čň ást čň innostı́
Společň nosti na smluvnı́m zá kladeň (outsourčing) a osobami zastupujı́čı́mi Společň nost
a zá kaznı́ky a potenčiá lnı́mi zá kaznı́ky;
(d) zá kaznı́ky a potenčiá lnı́mi zá kaznı́ky navzá jem.
Pro ú čň ely Pravidel rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů se zá kaznı́k a potenčiá lnı́ zá kaznı́k budou dá le v textu,
pokud je to vhodné , společň neň označň ovat jako „Zá kaznı́k“.

3. Základní předpoklady pro efektivní řízení
střetů zájmů
V rá mči efektivnı́ho rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů Společň nost:



má nastavenou takovou organizačň nı́ strukturu Společň nosti, zň e dočhá zı́ k personá lnı́mu
oddeň lenı́ jednotlivý čh organizačň nı́čh ú tvaruů takový m zpuů sobem, který efektivneň zamezuje
nezň ádoučı́mu toku informačı́ a jejičh prň ı́padné mu zneuzň itı́ (čň ı́nské zdi);
zajisň ťuje funkčň nı́ a organizačň nı́ nezá vislost jednotlivý čh organizačň nı́čh ú tvaruů , které majı́
dostatečň né materiá lnı́ a organizačň nı́ podmı́nky pro objektivnı́ vý kon své čň innosti;




v rá mči systé mu vnitrň nı́ kontroly zajisň ťuje pruů beň zňnou kontrolu (čomplianče) osob
poskytujı́čı́čh finančň nı́ sluzň by jmé nem Společň nosti a osob vykoná vajı́čı́čh souvisejı́čı́ čň innosti;
nastavenı́ pravidel odmeň nňová nı́ pračovnı́kuů ve Společň nosti, která prň edčhá zı́ strň etuů zá jmuů .

4. Zjišťování a řízení střetů zájmů
Prň i zjisň ťová nı́ a posuzová nı́ strň etuů zá jmuů Společň nost bere v ú vahu, zda Společň nost nebo osoba
uvedená v čň lá nku 2 tohoto dokumentu:






muů zň e zı́skat finančň nı́ prospeň čh nebo se vyhnout finančň nı́ ztrá teň na ú kor Zá kaznı́ka;
má odlisň ný zá jem na vý sledku sluzň by poskytované Zá kaznı́kovi nebo na vý sledku
zprostrň edkované ho občhodu pro Zá kaznı́ka od zá jmu tohoto Zá kaznı́ka;
má motivači (finančň nı́ čň i jinou pobı́dku) uprň ednostnit zá jem jiné ho Zá kaznı́ka nebo skupiny
Zá kaznı́kuů prň ed zá jmy dané ho Zá kaznı́ka;
vykoná vá stejnou podnikatelskou čň innost jako Zá kaznı́k;
v souvislosti se sluzň bou poskytovanou Zá kaznı́kovi dostá vá nebo dostane od jiné osoby, nezň
je Zá kaznı́k, pobı́dku v podobeň peneň zňnı́čh čň i nepeneň zňnı́čh vý hod nebo sluzň eb.
Pokud strň et zá jmuů nelze odvrá tit, Společň nost uprň ednostnı́ vzň dy zá jmy Zá kaznı́ka prň ed zá jmy
vlastnı́mi nebo zá jmy osob, které jsou se Společň nostı́ majetkoveň nebo jinak propojeny. Pokud
dojde ke strň etuů zá jmuů mezi Zá kaznı́ky navzá jem, zajistı́ Společň nost spravedlivé rň esň enı́ pro
tyto Zá kaznı́ky. V prň ıp
́ adeň , zň e spravedlivé rň esň enı́ nelze zajistit, muů zň e Zá kaznı́kovi odmı́tnout
provedenı́ sluzň by.
Pokud ani prň es prň ijatá opatrň enı́ nelze spolehliveň zamezit neprň ı́znivé mu vlivu strň etuů zá jmuů na
zá jmy Zá kaznı́ka, sdeň lı́ Společň nost prň ed poskytnutı́m sluzň by Zá kaznı́kovi informače o povaze
nebo zdroji strň etuů zá jmuů . Společň nost poskytne Zá kaznı́kovi informače o povaze nebo zdroji
strň etuů zá jmuů na trvalé m nosičň i informačı́ (v listinné podobeň nebo elektroničky) zpuů sobem a
v rozsahu, který zohlednı́ povahu Zá kaznı́ka a umozň nı́ mu rň ádneň vzı́t v ú vahu strň et zá jmuů
souvisejı́čı́ se sluzň bou Společň nosti, prň ičň emzň Zá kaznı́k má mozň nost učň init informované
rozhodnutı́, zda vyuzň ije sluzň by nabı́zené Společň nostı́ čň i nikoli.

5. Řízení podstatného střetů zájmů
V rá mči systé mu vnitrň nı́ kontroly Společň nost zjisň ťuje okolnosti, které ve vztahu ke
konkré tnı́m sluzň bá m a čň innostem, které poskytuje Společň nost nebo jiná osoba jejı́m jmé nem
(naprň . pračovnı́k, vá zaný zá stupče, pračovnı́k vá zané ho zá stupče), mohou vé st ke strň etuů
zá jmuů , který prň edstavuje podstatné nebezpečň ı́ posň kozenı́ zá jmuů Zá kaznı́ka (dá le té zň
„Podstatný střet zájmů“).
Společň nost zabezpečň uje, zň e pračovnı́či Společň nosti, kterň ı́ se podı́lejı́ na vý konu sluzň eb, se
který mi je spojen Podstatný strň et zá jmuů , vykoná vajı́ svou čň innost s takovou mı́rou
nezá vislosti, která je prň imeň rňená čharakteru, rozsahu a slozň itosti čň innostı́ Společň nosti a
zá vazň nosti nebezpečň ı́ posň kozenı́ zá jmuů Zá kaznı́kuů .

5.1 Postupy pro řízení podstatného střetů zájmů







postupy k zamezenı́ nebo kontrole vý meň ny informačı́ mezi pračovnı́ky, pokud je
s informačemi spojeno nebezpečň ı́ strň etuů zá jmuů a pokud by vý meň na informačı́ mohla
posň kodit zá jmy Zá kaznı́ka,
nezá vislá kontrola pračovnı́kuů , kterň ı́ se podı́lejı́ na poskytová nı́ sluzň eb Zá kaznı́kuů m,
zamezenı́ prň ım
́ é vazby mezi odmeň nou pračovnı́ka a odmeň nou čň i prň ı́jmy jiné ho pračovnı́ka,
pokud ve vztahu teň čhto čň innostı́ muů zň e vzniknout strň et zá jmuů ,
opatrň enı́, která zabranň ujı́ mozň nosti vykoná vá nı́ neoprá vneň né ho nebo neduů vodné ho vlivu na
zpuů sob, který m pračovnı́k zabezpečň uje poskytová nı́ sluzň eb,
opatrň enı́, která zamezı́ pračovnı́kovi, aby se podı́lel na poskytová nı́ sluzň by, pokud by prň itom
mohlo dojı́t k ohrozň enı́ rň ádné ho rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů , nebo zajistı́ kontrolu té to čň innosti tak,
aby k ohrozň enı́ rň ádné ho rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů nedočhá zelo,
dalsň ı́ opatrň enı́ k zamezenı́ strň etuů zá jmuů , pokud to budou konkré tnı́ situače nebo pračovnı́
postupy vyzň adovat.
Vrčholné vedenı́ Společň nosti pruů beň zňneň , nejmé neň vsň ak jednou ročň neň , vyhodnočuje zprá vy
o rň ı́zenı́ podstatný čh strň etuů zá jmuů ve Společň nosti.

6. Hlavní případy střetů zájmů
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
V souvislosti se zprostrň edková nı́m pojisň teň nı́ dočhá zı́ ke strň etuů zá jmuů Společň nosti a zá kaznı́ka,
kdy je Společň nost motivová na k distribuči pojisň teň nı́ na zá kladeň smlouvy uzavrň ené s pojisň ťovnou.
Jedná se o prň ı́pad strň etu zá jmuů , které mu Společň nost nemuů zň e efektivneň prň edčhá zet a prň edem
informuje o té to skutečň nosti Zá kaznı́ka, aby mohl učň init informované rozhodnutı́. Společň nost
prň ed uzavrň enı́m pojistné smlouvy upozornň uje zá kaznı́ka, zň e Společň nost a jejı́ Pračovnı́či jsou
odmeň nňová ni pojisň ťovnou, pro kterou Společň nost zprostrň edkovala uzavrň enı́ pojistné smlouvy.
Pravidla odmeň nňová nı́ pračovnı́kuů , vá zaný čh zá stupčuů a doplnň kový čh pojisň ťovačı́čh
zprostrň edkovateluů nesmı́ motivovat k neplneň nı́ povinnostı́ podle zá kona čň . 170/2018 Sb.,
o distribuči pojisň teň nı́ a zajisň teň nı́, jiný čh prá vnı́čh prň edpisuů v rozsahu, v jaké m se vztahujı́
k distribuči pojisň teň nı́ a prň ım
́ o pouzň itelný čh prň edpisuů Evropské unie v oblasti distribuče
pojisň teň nı́, zejmé na v oblasti pravidel jedná nı́, prň ičň emzň nesmı́ motivovat k tomu, aby byly
Zá kaznı́kuů m doporučň ová ny konkré tnı́ pojistné produkty na ú kor jiný čh produktuů , které by lé pe
odpovı́daly potrň ebá m Zá kaznı́ka.

POBÍDKY
7. Definice pobídky
Spečifičký m prň ı́padem strň etuů zá jmuů jsou tzv. pobı́dky. Společň nost nesmı́ prň i poskytová nı́
finančň nı́čh sluzň eb (zprostrň edková nı́ pojisň teň nı́) prň ijmout, nabı́dnout nebo poskytnout
poplatek, odmeň nu nebo jinou peneň zňitou nebo nepeneň zňitou vý hodu, která muů zň e vé st k
porusň enı́ povinnosti Společň nosti jednat kvalifikovaneň , čň estneň , spravedliveň a v nejlepsň ı́m
zá jmu Zá kaznı́kuů nebo porusň enı́ povinnosti rň ádné ho rň ı́zenı́ strň etuů zá jmuů .
Pobı́dka se pro ú čň ely zprostrň edková nı́ pojisň teň nı́ nepovazň uje za prň ı́pustnou, pokud je v jejı́m
duů sledku poskytová nı́ sluzň eb Zá kaznı́kovi zaujaté nebo narusň ené .
Společň nost prň istupuje k rň ı́zenı́ pobı́dek stejný m zpuů sobem jako u jiný čh strň etuů zá jmuů . To
znamená , zň e Společň nost zajisň ťuje identifikači pobı́dek, čň inı́ opatrň enı́ proti jejičh vzniku a
prň ı́padneň prová dı́ jejičh efektivnı́ rň ı́zenı́.
Společň nost v obečné rovineň rozlisň uje tyto kategorie pobı́dek, které smı́ poskytovat nebo
prň ijı́mat.
1. Zákaznické pobídky
Pobı́dky, které jsou hrazeny zá kaznı́kem, za zá kaznı́ka nebo jsou vyplá čeny zá kaznı́kovi, ale
vý lučň neň pokud jsou v souladu se zá konem.
2. Provozní pobídky
Pobı́dky, které umozň nı́ poskytová nı́ sluzň eb, nebo které jsou pro tento ú čň el nutné a které jsou
prň ı́pustné v prň ı́padeň , zň e jejičh povaha nenı́ v rozporu s povinnostı́ poskytovat sluzň by s
odbornou pé čňı́.
Mezi tyto pobı́dky patrň ı́ naprň .:







platby za ú čň etničtvı́, prá vnı́ a danň ové sluzň by;
ná klady spojené s plneň nı́m povinnostı́ vuů čň i ČČ eské ná rodnı́ banče (sprá vnı́ poplatky, ná klady
na systé m pro vý kazničtvı́ aj.) a vuů čň i zá kaznı́kuů m;
posň tovnı́ a jiné poplatky za komunikači;
poplatky spojené s vedenı́m ú čň tu v banče;
sň kolenı́ prň edepsaná prá vnı́mi prň edpisy (naprň . AML);
pojistné na pojisň teň nı́ odpoveň dnosti.
3. Ostatní pobídky
Ostatnı́ pobı́dky, které nespadajı́ pod provoznı́ pobı́dky, hrazené trň etı́ straneň čň i pro trň etı́
stranu nebo poskytované trň etı́ stranou čň i za trň etı́ stranu, které jsou prň ı́pustné v ná vaznosti
na splneň nı́ ná sledujı́čı́čh podmı́nek.





Zá kaznı́k byl prň ed poskytnutı́m sluzň by jasneň , srozumitelneň a ú plneň informová n o existenči
a povaze pobı́dky a vý sňi nebo hodnoteň pobı́dky nebo zpuů sobu jejı́ho vý počň tu, pokud je nelze
zjistit prň edem.
Pobı́dka prň ispı́vá ke zlepsň enı́ kvality poskytované sluzň by.
Pobı́dka nenı́ v rozporu s povinnostı́ Společň nosti poskytovat sluzň by s odbornou pé čňı́.

Společň nost vede seznam konkré tnı́čh pobı́dek, prň ičň emzň na zň ádost Zá kaznı́ka sdeň lı́
podrobnosti k jednotlivé pobı́dče.
Vnitrň nı́ plneň nı́ v rá mči Společň nosti, které zahrnuje naprň . odmeň nňová nı́ zameň stnančuů ,
Vá zaný čh zá stupčuů , vybavenı́ pobočň ky apod., nenı́ pobı́dkou. Prň ijetı́ nebo poskytnutı́ pobı́dky
pračovnı́ky Společň nosti mimo tento vztah se prň ičň ı́tá Společň nosti.

8. Formy konkrétních pobídek ve Společnosti
V konkré tnı́ podobeň Společň nost prň ijı́má ná sledujı́čı́ pobı́dky.
ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ
Odmeň na (provize) hrazená Společň nosti pojisň ťovnou za zprostrň edková nı́ uzavrň enı́ pojistné
smlouvy a souvisejı́čı́ čň innosti (ná sledná pé čňe o pojistnou smlouvu, aj.). Odmeň na se obvykle
sklá dá ze sjednatelské provize a ná sledné provize.
Na zň ádost Zá kaznı́ka Společň nost uprň esnı́ zpuů soby své ho odmeň nňová nı́.

V Plzni, dne 1. 12. 2018

