
Informácie o finančnom sprostredkovaní (SFA, VFA, PFA) 

1. Totožnosť a informácie o sprostredkovateľoch spotrebiteľského úveru 
Finančný agent 
Meno priezvisko/Obchodné meno 
Trvalý pobyt, Miesto podnikania / Sídlo 

.............................................................. 

.............................................................. 

Označenie zoznamu v príslušnom podregistri, 
v ktorom je finančný agent zapísaný 
 
 
Registračné číslo 
Spôsob overenia zápisu v registri 

 Samostatný finančný agent v podregistri poskytovania úverov 
 Viazaný finančný agent v podregistri poskytovania úverov 
 Podriadený finančný agent v podregistri poskytovania úverov 

a prijímania vkladov 
.............................................................. 
www.nbs.sk 
 

Kvalifikovaná účasť osoby, s ktorou má finančný 
agent uzavretú zmluvu podľa § 6 zákona č. 
186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o finančnom 
sprostredkovaní“), alebo osoby ovládajúcej túto 
osobu na základnom imaní alebo na hlasovacích 
právach finančného agenta. 

Finančná inštitúcia, ktorou je VÚB Leasing, a. s., nemá účasť na 
základnom imaní a hlasovacích právach finančného agenta. 

Kvalifikovaná účasť finančného agenta na 
základnom imaní alebo na hlasovacích právach 
osoby, s ktorou má uzavretú zmluvu podľa § 6 
Zákona o finančnom sprostredkovaní. 

Finančný agent nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na 
hlasovacích právach finančnej inštitúcie 

 Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie v podregistri pre sektor poskytovania úverov na základe 
písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu. 

 Viazaný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie v podregistri pre sektor poskytovania úverov na základe 
písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou, táto písomná zmluva má nevýhradnú povahu. 

 Podriadený finančný agent v zmysle § 9 ods. 2 Zákona o finančnom sprostredkovaní vykonáva finančné sprostredkovanie 
v podregistri pre sektor poskytovania úverov a prijímania vkladov na základe písomnej zmluvy s VÚB Leasing, a. s., finančnou 
inštitúciou, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta, táto písomná zmluva má 
nevýhradnú povahu 

 
2. Ďalšie informácie v zmysle § 32 a 33 Zákona o finančnom sprostredkovaní 
Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie 
finančného sprostredkovania a osobitné predpisy 
upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov 
vyplývajúcich z finančného sprostredkovania. 

Na postup pri vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorý je v 
rozpore s príslušnými právnymi predpismi je možné podať sťažnosť 
adresovanú finančnému agentovi a/alebo finančnej inštitúcii. Písomnú 
sťažnosť je možné poslať aj na orgán dohľadu v zmysle Zákona o 
finančnom sprostredkovaní. Spory vyplývajúce z finančného 
sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym 
vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004. 

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so 
sprostredkovanou finančnou službou. 

Špecifikácia poplatkov a iných nákladov je uvedená vo Formulári pre 
štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere. 

Existencia akéhokoľvek peňažného plnenia alebo 
nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent 
od inej osoby ako klient. Na základe písomnej 
požiadavky klienta finančný agent poskytne 
informáciu o výške peňažného plnenia alebo 
nepeňažného plnenia. 

Finančný agent prijíma odplatu za sprostredkovanie finančnej služby od 
finančnej inštitúcie. 
Táto odplata nesmie brániť povinnosti sprostredkovateľa konať v 
záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a povinnosti 
konať s odbornou starostlivosťou. 

Právne následky uzavretia zmluvy o poskytnutí 
pôžičky (zmluvy o poskytnutí finančnej služby) a 
systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie 
a ďalšie informácie týkajúce sa zmluvy o 
poskytnutí pôžičky. 

Právnym následkom je vznik práv a povinností klienta a finančnej 
inštitúcie vyplývajúcich z uzavretej zmluvy o poskytnutí finančnej služby. 
Viac informácií o finančnej službe je uvedených vo Formulári pre 
štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere. 
Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený 
prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. 

 
 
 



3. Dotazník 
Dotazník za účelom zistenia a zaznamenania 
požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností 
a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby 
a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na 
povahu finančnej služby 

1. Požiadavky a potreby finančnej služby prejavujem podpisom zmluvnej 
dokumentácie, predmetom ktorej je zmluva o poskytovaní finančnej 
služby. 
2. Mám skúsenosti s finančnou službou: 

 kreditná platobná karta 
 debetná platobná karta 
 splátkový predaj 
 iný spotrebiteľský úver 
 hypotekárny úver 
 bežný účet 

3. Úroveň mojich ekonomických skúsenosti hodnotím ako: 
 vysoká, mám rozsiahle ekonomické znalosti 
 stredná, mám iba všeobecné ekonomické znalosti 
 nízka, mám iba základné ekonomické znalosti 

4. Moja finančná situácia je dostatočná na uhradenie záväzkov zo 
zmluvy o poskytnutí finančnej služby. 

 áno                             nie 

 
4. Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní: 
Vyhlasujem, že: 
- som sa v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní finančnej služby oboznámil s návrhom 
zmluvy o poskytovaní finančnej služby a jej prílohami, ako aj s obsahom informácií o finančnom sprostredkovaní 
- som porozumel charakteru a rizikám finančnej služby a zodpovedne som prijal rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby 
- beriem na vedomie, že ak nevyplním dotazník, ktorý je súčasťou Informácie o finančnom sprostredkovaní znamená to, že 
som preukázateľne odmietol poskytnúť uvedené informácie a trvám na uzavretí zmluvy o poskytovaní finančnej služby 
- som bol dostatočne a podrobne informovaný o podmienkach a charaktere zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ako aj 
o prípadných rizikách z nej vyplývajúcich. 

Prosíme Vás, aby ste uvedený dotazník (bod 3) 
vyplnili, podpísali a následne dokument zaslali na 
adresu: VÚB Leasing, a.s., divízia QuatroCar,  
29. augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad 

Meno, priezvisko: 
Bydlisko: 
Podpis: 
 
V ........................................., dňa ................................... 

 
 


