
 

Provozní podmínky a související 
informace  
 
Provozní podmínky  
1. Provozovatelem aplikace Srovnavače a poskytovatelem služby je společnost Partners 
Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 27699781, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 12158 (dále jen 
„Partners“, nebo prostě „my“).  

2. Ve Srovnavači využíváme informace převzaté od našich obchodních partnerů a 
neodpovídáme tedy za jejich správnost, přesnost a aktuálnost. Účelem zobrazení 
informací navíc není poskytnout detailní a úplné informace o jednotlivých 
produktech, ale spíše porovnat hlavní parametry tam, kde je to možné. Pro detailní 
seznámení s produktem je nutné pročíst konkrétní pojistné podmínky vybraného 
pojistného produktu, které Vám budou společně s dalšími povinnými informacemi 
zpřístupněny formou odkazu před sjednáním pojistné smlouvě a následně zaslány na 
Vaši e-mailovou adresu.  

3. Srovnavač je chráněn právem autorským (dle z.č. 121/2000 Sb., Autorský zákon). 
Chcete-li kterýkoliv uveřejněný materiál převzít dle § 34 písm. c) autorského zákona, 
případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si předem náš souhlas. Bez 
předchozího souhlasu není přebírání dovoleno. 

4. Srovnavač je nastaven tak, aby zjistil Vaše potřeby a požadavky a na základě jejich 
vyhodnocení nabídl vhodné produkty. Výstupem ze Srovnavače je tedy vždy několik 
nabídek vhodných pojistných produktů, ze kterých si můžete vybrat dle Vašich dalších 
preferencí.  

5. Pojistná smlouva je vždy uzavírána zaplacením pojistného, a to buď on-line platbou, 
nebo převodem z účtu. V případě, že je platba prováděna prostřednictvím obchodníka 
GoPay, inkasuje platbu pro příslušnou pojišťovnu Partners a pojistné je zaplaceno 
okamžikem připsání na náš bankovní účet.  

6. V případě nabídky složitějších produktů, u kterých je k poskytnutí kvalitního 
poradenství potřeba znalosti více detailních informací (osobních údajů) klientů, 
poskytujeme prostřednictvím Srovnavače pouze srovnání základních parametrů 
poptávaných finančních produktů pro Vaši základní orientaci a proto, pokud jste 



 

vyjádřil/a zájem o naše služby odesláním kontaktních osobních údajů, bude Vás 
kontaktovat naše klientské centrum, za účelem domluvení schůzky s konkrétním 
finančním poradcem, či domluvení jiné formy poskytnutí našich služeb.  

 

Informace ke zpracování osobních údajů  
1. Osobní údaje, které jste poskytl/a prostřednictvím tohoto Srovnavače jsou nezbytné 
pro zprostředkování vybraného pojistného produktu, případně za účelem využití 
našich finančně-poradenských služeb, o které jste projevil/a zájem. Osobní údaje v 
obou případech zapracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů, tedy za účelem plnění smlouvy.  

2. Jako našemu klientovi jsme Vám předali informace o zpracování osobních údajů, 
včetně informace o možnosti uplatnění Vašich práv souvisejících se zpracováním 
osobních údajů, při navázání obchodního vztahu v rámci finanční analýzy a 
připomínáme, že informace jsou pro Vás kdykoliv dostupné na www.partners.cz v sekci 
Dokumenty. Pro více informací můžete vždy kontaktovat našeho pověřence pro 
ochranu osobních údajů na poverenecOU@partners.cz. 

 

http://www.partners.cz/
mailto:poverenecOU@partners.cz

