INFORMÁCIE O SPROSTREDKOVANÍ FINANČNEJ SLUŽBY
v zmysle ustanovenia § 33 a súvisiacich ustanovení zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve v znení neskorších predpisov
Finančný agent
Obchodné meno/Názov: XXX, Sídlo/Miesto podnikania: XXX XX, XXX XX XXXXXX, IČO: XXXXXXXX, IČ DPH: XXXXXXXXXXXX,
Registrácia: XXXXX, XXXX, vložka číslo XXXXX (ďalej len „FA")
FA vykonáva sprostredkovanie finančných služieb na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska (NBS). FA je zapísaný
v registri finančných sprostredkovateľov vedenom NBS, v zozname XXXXXXXXXXXX finančných agentov pod registračným
číslom XXXXXX. Zápisy v jednotlivých registroch, pod registroch ako aj registračné čísla je možné si overiť na internetovej
stránke NBS www.nbs.sk v časti dohľad nad finančným trhom.
FA vykonáva činnosť ako XXXXXXXXXX finančný agent na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou ESSOX FINANCE, s.r.o., so
sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 846 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 27698/B (ďalej len „ESSOXF“).
Spoločnosť ESSOXF vykonáva činnosť na základe povolenia NBS č.: ODB-6173/2015-8 na poskytovanie spotrebiteľských úverov
bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov.
Spoločnosť ESSOXF je registrovaná v NBS v registri veriteľov.
FA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach spoločnosti ESSOXF, s ktorou má uzatvorenú
zmluvu. Žiadna finančná inštitúcia ani osoba ovládajúca finančnú inštitúciu, s ktorou má FA uzavretú zmluvu, nemá
kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach FA.
Informácie o produktoch spoločnosti ESSOXF
Finančný leasing (FL) je obstaranie predmetu leasingu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy, pričom cena
za kúpu je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb. Vlastníkom predmetu leasingu je počas trvania nájomnej zmluvy
veriteľ - leasingová spoločnosť. Po skončení prenájmu prechádza vlastnícke právo na nájomcu – klienta, ak sa klient
nerozhodne inak.
Spotrebiteľský úver (SÚ) je účelové poskytnutie prostriedkov klientovi na financovanie konkrétneho predmetu, pričom klient
platí splátky SÚ. Klient je vlastníkom predmetu odo dňa zaplatenia kúpnej ceny dodávateľovi a prevzatia predmetu
financovania.
Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby je vznik práv a povinností klienta, ako aj spoločnosti
ESSOXF ako veriteľa, najmä povinnosť spoločnosti ESSOXF poskytnúť finančnú službu a tomu zodpovedajúca povinnosť klienta
platiť dohodnuté splátky, zaplatiť úroky a splniť ďalšie povinnosti z predmetnej zmluvy. Práva a povinnosti sú bližšie
špecifikované v zmluve o poskytnutí finančnej služby, všeobecných obchodných podmienkach veriteľa, ako aj v príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisoch.
V prípade námietok, resp. sťažností a sporov týkajúcich sa vykonávania sprostredkovania finančnej služby je klient oprávnený
podať písomnú sťažnosť FA, NBS alebo spoločnosti ESSOXF, ktorej produkt bol sprostredkovaný. Zmluvné strany sa budú snažiť
prioritne riešiť námietky, sťažnosti a spory súvisiace so sprostredkúvanou finančnou službou predovšetkým vzájomnou
dohodou (v súlade so zákonom č.: 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov mimosúdnym vyrovnaním strán,
zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov).
V prípade, ak nedôjde k dohode o riešení sporu vyššie uvedenou cestou, je klient oprávnený obrátiť sa na orgán dozoru nad
činnosťou finančných sprostredkovateľov - Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
FA týmto klienta informuje o tom, že existuje peňažná odmena, resp. nepeňažná výhoda, ktorú prijíma za finančné
sprostredkovanie vo vzťahu k uzatváranej zmluve o poskytnutí finančnej služby. Na základe požiadavky klienta bude klient
informovaný aj o výške odmeny, ktorú FA prijíma za finančné sprostredkovanie. Za poskytovanú finančnú službu si FA neúčtuje
žiadne poplatky ani akékoľvek iné ako bežné platby.
Všetky právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Poučenie klienta o systéme ochrany v prípade zlyhania finančnej inštitúcie
Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu NBS.
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