Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., §88, odst. 1:
K § 88, bodu 1, písm. a):
1.1. Jméno: FINANCE BULLDOG, s. r. o.
1.2. Sídlo: Svatovítské náměstí 1977, 39301 Pelhřimov
1.3. FINANCE BULLDOG, s. r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako
samostatný zprostředkovatel, jednajícím je: Václav Pech, jednatel společnosti, osoba
odpovědná nebo skutečně řídící zprostředkování pojištění nebo zajištění.
1.4. FINANCE BULLDOG, s. r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci
vázaných zástupců s plnou zastupitelností každého:
1.4.1. Kučerová Marie (IČO 72126744)
1.4.2. Novotný Jaroslav, Ing. (IČO 49056930)
1.4.3. Pechová Eva (IČO 68546246)
1.4.4. Pečenka Josef (IČO 74683845)
K § 88, bodu 1), písm. b):
1. Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů
vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz)
K § 88, bodu 1), písm. c):
1. 1. V případě nespokojenosti klienta, či jakékoli jiné dotčené osoby s postupem
vázaného zástupce či jeho pracovníka, se oprávněná osoba může obrátit se svoji stížností na
zprostředkovatele – společnost Finance Bulldog, s.r.o., adresa: Svatovítské náměstí 1977,
39301 Pelhřimov. Stížnost je možné zaslat písemně nebo na emailovou adresu:
info@financebulldog.cz.
1. 2. Oprávněná osoba může rovněž na zprostředkovatele podat stížnost na sekci
regulace a dohledu nad pojišťovnami při České národní bance. Stížnost je možno podat
písemně na adresu Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Na
příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu podatelna@cnb.cz
1. 3. Oprávněná osoba může své nároky vůči zprostředkovateli uplatnit rovněž právní
cestou v souladu se zákonem o distribuci a zákoně č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v platném
znění a dle dalších právních předpisů. V případě stížnosti na zprostředkovatele či pojistitele je
možné v případě neživotního pojištění podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci
(www.coi.cz) a na kancelář ombudsmana ČAP (www.cap.cz) na adrese: Milevská 2095/5,
Praha 4, 140 00. V případě životního pojištění je možné ohledně stížnosti na
zprostředkovatele či pojistitele podat návrh na řešení sporu finančnímu arbitrovi
(www.finarbitr.cz).
K § 88, bodu 1), písm. d):
1. Jméno zastoupeného:
1. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným
zákazník
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.
3. V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj.
FINANCE BULLDOG, s r. o.
K § 88, bodu 1), písm. e):
1. Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat
pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích
zprostředkovatelů. Jsou to:
1. Allianz pojišťovna, a.s.
2. Axa pojišťovna, a.s.
3. Axa životní pojišťovna, a.s.
4. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
5. ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
6. Generali Česká pojišťovna, a.s.
7. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
8. MAXIMA pojišťovna, a.s.
9. Slavia pojišťovna, a.s.
K § 88, bodu 1), písm. f):
1. FINANCE BULLDOG, s. r. o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý
podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.
K § 88, bodu 1), písm. g):
1. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý
podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu FINANCE BULLDOG, s. r. o.
nebo jeho vázaných zástupců.
K § 88, bodu 1), písm. h):
1. FINANCE BULLDOG s.r.o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci
jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.
K § 88, bodu 1), písm. i):
1. FINANCE BULLDOG s. r. o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být
odměňován zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené,
oboustranně podepsané písemné smlouvy FINANCE BULLDOG. s. r. o. se
zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.
K § 88, bodu 1), písm. j):
1. V případě, že by měl být FINANCE BULLDOG s. r. o. odměňován přímo
zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně
podepsané písemné smlouvy FINANCE BULLDOG s. r. o. se zákazníkem, kde bude
tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena:
1. Pevnou částkou nebo
2. Hodinovou sazbou
3. Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti

