Informace o pojišťovacím zprostředkovateli
podle zákona č. 170/2018 Sb.
1) K § 88, odst. 1, písm. a):
1.1. Jméno: Ladislav Goč - G.F.P.
1.2. Sídlo: Mexická 4/641, PSČ 101 00 Praha 10
1.3. Ladislav Goč provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel.
2) K § 88, odst. 1, písm. b)
2.1. Ladislav Goč - G.F.P. je evidován v registru samostatných pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném
ČNB (066422PA, 000037PM). Ověření zápisu v registru je možné na webových stránkách ČNB:
(https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz)
3) K § 88, odst. 1, písm. c)
3.1. Zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba může podat stížnost přímo samostatnému
zprostředkovateli na kontaktních údajích: Tel: 602 642 724, mail: LGOC@gfp-makler.cz, na adrese
provozovny: Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7. Dále se obrátit na ČNB (www.cnb.cz), Českou obchodní
inspekci (www.coi.cz) nebo v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz), dále
lze podat žalobu dle občanského soudního řádu.
4) K § 88, odst.1, písm. d)
4.1. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník.
4.2. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené
v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz).
Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně
označeny jménem zastoupeného.
5) K § 88, odst.1, písm. e)
Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění
v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:
5.1. AIG, a.s.
5.2. Allianz pojišťovna, a.s.
5.3. Atradius Crédito y Caución S.A.
5.4. Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
5.5. Česká pojišťovna a.s.
5.6. ČSOB pojišťovna a.s.
5.7. EULER HERMES SA, organizační složka
5.8. Generali Pojišťovna a.s.
5.9. HDI Versicherung AG
5.10. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
5.11. UNIQA pojišťovna, a.s.
5.12. Colonnade Insurance S.A.
6) K § 88, odst.1, písm. f)
Ladislav Goč nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech ani základním kapitálu žádné
pojišťovny.

7) K § 88, odst.1, písm. g)
Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích
právech ani kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
8) K § 88, odst.1, písm. h)
Ladislav Goč je odměňován provizním způsobem.
9) K § 88, odst.1, písm. i)
Ladislav Goč je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován zákazníkem, může tak
nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy mezi
Ladislavem Gočem a zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.
10) K § 88, odst. 1, písm. j)
V případě, že by měl být pojišťovací zprostředkovatel odměňován přímo zákazníkem, může tak
nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy mezi
Ladislavem Gočem a zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena, a to včetně výše
odměny, která může být stanovena:
a. pevnou částkou nebo
b. hodinovou sazbou nebo
c. provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti.

V Praze dne 30.11.2018

