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Spoločnosti INSIA SK s.r.o. (d'alej len spoločnosť)
(Adresa' ICo) Laurinská 3,811 01 Bratislava, Slovenská republika,45 660 891

Názov vnútorného predpisu :

Vnútorný predpis na zanredzenie konf|iktu záujmov v súlade
s s 27 zákona č. 186/2009 Z.z. (d'alej len zákon)

Rozsah platnosti: Spoločnosť a jej podniadení finanční agenti podl'a 9 9 zákona a ich
zamestnanci a jej sprostredkovatelia doplnkového poistenia podl'a $11c a ich zamestnanci, ktorí
vykonávajú finančné sprostredkovanie (d'alej len finančný agent)
Platnosť predpisu pre obdobie: neurčito
Účinnosť predpisu od: 23.2.2a78

Znenie vnútorného predpisu:

čtánot t

1. Finančný agent a jeho zamestnanci, ktori sa podiel'ajú na prevádzke spoločnosti alebo
poskytovaní finančného sprostredkovania, sú povinné oboznámiť sa s obsahom tohto
vnútorného predpisu, dodržovať ho a spolupracovať pri jeho napíňaní.

2' Finančný agent a jeho zamestnanci, ktori sa podiel'ajú na prevádzke spoločnosti alebo na
poskytovaní finančného sprostredkovania postupujú tak, aby zamedzili vzniku konfliktu
záujmov a to ako vo vzťahu k svojej osobe, tak vo vzťahu k ostatným osobám uvedeným v
článku 2.

Ak sa finančný agent pri vykonávaní finančného sprostredkovania nemóže vyhnúť konfliktu
záujmov, musí sa povaha a príčina konfliktu záu3'r'nov oznámiť klientovi v dostatočnom
časovcm predstihur pred uzavretírrr zrnluvy o f,inančnej službe. pričonrr táto infornrácia musí
byť poskytnutá píson_nne alebo na tnvaniivo'm nrédiu a zároveň nnusí zahÉňať dostatočné
podrobnosti, ktoré zohl"adňujú povahu klienta, aby sa mu umožnílo prijať inforrnované
rozřiodnutie s ofir|'adom na činnosti finančného sprostnedkovan!a/ v súvislosti s ktorými
dochádza ku konfliktu záujmov. Ak sa nemožno vyirnúť konfliktu uáujmov, je fírrančný agent
a finančný p*radca povinný up:rec|nostniť zéujmy kIíenta pred vlastnými záujnnami a ak
vznikne konfllkť záujrnov medzí klientmi navzájom, zaistlť rovnaké a spravodlivé
zaobchádzaníe so všetkými klientmi.

Všetky stupne riadenia spoločnosti kontrolujú plnenie povinností vyplývajúcich z tohto
vnútorného predpisu a prípadne tiež povinnosti vyplývajúce z iných vnútorných predpisov,
pokial' sa týkajú zisťovania a riadenia konfliktu záujmov a aktívne spolupracujú za účelom
minimalizácie vzniku konfliktu záujmov.

Finančný 'agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so
spoločnosťou' V tom istom čase móže mať finančný agent uzavretú písomnú zmluvu len so
spoločnosťou.
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Konfliktom záujmov sa- rozumie situácia, kedy ciele, ku ktorých dosiahnutiu smerujú dve osoby,
sú rózne a nie je možné ich súčasne dosiahnuť. Konflikt záujmov móže nastať medzi klientoň
spoločnosti a:

a) spoločnosťou a ich zamestnancami,
b) osobou ovládajúcou spoločnosť alebo finančného agenta,
c) členom štatutárneho orgánu finančného agenta, zamestnancom finančného agenta,

prokuristom finančného agenta, členom dozorného orgánu finančného agenta, ktorý jódná s
klientom
d) iným spolupracovníkom finančného agenta
e) osobou blízkou (rodinný prís|ušník v priamom rade) finančnému agentovif) finančnou inštitúciou, s ktorými má spoločnosť uzatvorenú zmluvu alebo iným klientom.
9) finančným agentom, ak ide o fyzickúosobu,
h) klientami navzájom.

článok s
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1. KaždÝ finančný agent je povinný postupovať tak, aby čo najskór odhalil existenciu konfliktu
záujmov alebo jeho riziko a zamedzil jeho vzniku, ak je to možné. Finanční agenti sú povinní
pristupovať k zisťovaniu konfliktu záujmov aktívne.

2' Za účelom overenia, či hrozí v každom jednotlivom prípade konflikt záujmov, posudzuje
f1n'ančný agent pri poskytovaní finančnej služby najmá to, či niektorá z ošóo uvedených-v
článku 2:
a) móže získať výhodu spočívajúcu v zisku alebo v zamedzeniu straty na úkor klienta,b) má iný záujem na výsledku poskytovanej finančnej služby,
c) má dóvod uprednostniť záujmy klienta pred záujmami iného klienta alebo,d) je pri svojom podnikaní klientovou konkurenciou.

3. Pokial'-finančný agent dójde k záveru, že existuje riziko konfliktu záujmov, informuje o tejto
skutočnosti bez zbytočného odkladu odborného garanta v zmysle $ 25 Zákona 1o'ate; ien
odborný garant).
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1. Pokial'nastal konflikt záujmov, ktorý sa osobne dotýka určitého finančného agenta/ zdrží sa
tento finančný agent akéhokolVek rozhodovania v danej veci a vec odovzdá k rozhodnutiu
odbornému garantovi.

2. o postupe pri konflikte záujmov rozhoduje odborný 9arant.

3. Rozhodovanie v prípade konfliktu záujmov rešpektuje tieto základné pravidlá:
a) V prípade konfliktu záujmov finančného agenta a klienta je potrebné da(' vždy prednosť

záujmom klienta.
b) Finanční a9enti 'postupujú tak, aby nenarušili vzájomnú dóveru medzi spoločnosťou a

klientmi a vo vzťahu k spoločnosti dodržujú zásady loajality'
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c) V prípade konfliktu záujmov medzi klientami
im'budú poskytnuté len za predpokladu, že
zvýhodneniu ktorejkolVek zo strán'

čIánok s
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V súvislosti s ustanovením vyššie uvedeného je povinnosťou finančného agenta dodrŽiavaťnasledujúce obmedzenia i

Finančný agent, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, členštatutárneho orgánu finančného agenta, prokurista finančného agenta, 'člen dozorného orgánufinančného agenta alebo zamestňanec'rinančnéňó .|suniu-'"9.mie byť fínančným poradcom,štatutárnym orgánom finančného poradcu, čtenom slářula'ner..ro orgánu finančného poradcu azamestnancom finančného poradcu. ktorý vykonava rináňčň? poradenstvo'

Tieto požiadavky s-a musia uplatňovať vo vzt'ahu ku všetkým klientom, obchodnýmpartnerom a zamestnancom.

Finančný agent sa zavázuje dodržiavaťsvoju nezávislosti čo znamená, že:
- nemá a ani nebude mať priamy alebo nepriamy podiel ktorý predstavuje najmenej 107o nazákladnom imaní alebo^na ňlasovácích práv_a-J, 

"ýp5řň"i'viřpoora osobitného predpisu ($ 41 a42 zákona č. 429/2oo2 Z. z. o burze cenn,7ch b;óiň",ir'znení neskorších predpísov) alebopodiel, ktorý umožňuje vykonávať'-významný 
"'pr-vu G-š ňi'.. e) zákona č' 3g/2o15 Z. z. opoisťovníctve a o zmene a doplnení niátiorý'cň 
'á(l";:) ;tš:řorver< finančnej inštitúcie, s ktorounavrhuje klientovi uzatvorenie zmluvy o poékytnuti riňaíiňeiljuž'ay, 'YJ lltgLl\r

- žiadna finančná inštitúcia, s ktorou navrhuje klientovi uzatvorenie zmluvy o poskytnutífinančnej služby, nemá a ani nebude mať na jeho'záklaáÁáň imani areoo na rriaso'vacích právachpriamy alebo nepriamy podiel ktorý predstavuje naimenáj1ovo.

ET tr}'{S TA
INS|A SK s.r,o.

Laurlnská 3, 8l 'l 0l Bratirlavá
uruw.lnsla.rk

budú dotknutí klienti informovaní a služby
vyjadria s tým súhlas' Pri tom nedójde i

konatel'a
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