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VEREJNÝ PRÍSĽUB  
Pre 100% zľavu z ceny poistenia v roku 2021 

Spoločnosť Finax, o.c.p., a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01  Bratislava-mestská časť Ružinov, 
IČO: 51 306 727, zapísaná v  obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v  oddiele Sa, vo 
vložke číslo 6713/B (ďalej len „Finax“) v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov adresuje klientom verejný prísľub pre 100% zľavu 
z celkovej ceny poistenia na rok 2021  (ďalej len „zľava“), za splnenia všetkých podmienok 
uvedených v tomto prísľube: 

Podmienky zľavy: 

a) klient musí mať otvorený účet vo Finaxe a prešiel riadnou verifikáciou a spĺňa podmienky za 
účelom zaradenia do poistenia,  

b) klient vyjadrí súhlas s pristúpením do poistenia v súlade so zmluvnou dokumentáciou 
v období od 1.9. do 30.11.2021,  

c) klient v lehote do 30 dní od pristúpenia do poistenia uhradí celkovú cenu poistenia (t.j. poistné 
aj poplatok) určenú podľa cenníka k poisteniu na rok 2022, 

d) nedôjde k zániku poistenia zo strany klienta (napr. odstúpením, výpoveďou, zánikom 
zmluvného vzťahu) a klient ostane poisteným na kalendárny rok 2022. 

Uplatnenie zľavy: 

Klient, ktorý splní podmienky uvedené v tomto prísľube získava 100% zľavu z celkovej ceny 
poistenia (poistného aj poplatku) na rok 2021 nasledovne: 

o klienti, ktorí sa prihlásia v lehote od 1.-30.9.2021 a splnili podmienky uvedené v tomto 
prísľube sa stanú poistenými od 1.10.2021 a sú poistení na 3 mesiace zadarmo  (t.j. 
získavajú 100% zľavu z ceny poistenia (poistného aj poplatku) na obdobie od 1.10.2021 
do 31.12.2021) 

o klienti, ktorí sa prihlásia v lehote od 1.-31.10.2021 a splnili podmienky uvedené v tomto 
prísľube sa stanú poistenými od 1.11.2021 a sú poistení na 2 mesiace zadarmo (t.j. 
získavajú 100% zľavu z ceny poistenia (poistného aj poplatku) na obdobie od 1.11.2021 
do 31.12.2021) 

o klienti, ktorí sa prihlásia v lehote od 1.-30.11.2021 a splnili podmienky uvedené v tomto 
prísľube sa stanú poistenými od 1.12.2021 a sú poistení na 1 mesiac zadarmo (t.j. 
získavajú 100% zľavu z ceny poistenia (poistného aj poplatku) na obdobie od 1.12.2021 
do 31.12.2021) 

 

Finax si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie zľavy alebo ju dodatočne zrušiť v prípade, ak klient 
nesplnil alebo prestane spĺňať vyššie uvedené podmienky ako aj v prípade, ak klient odstúpi od 
poistenia alebo dôjde k výpovedi alebo ukončeniu poistenia z akéhokoľvek dôvodu. 
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Tento verejný prísľub je platný od 1.9. do 30.11.2021 a je k dispozícii na internetovej stránke 
www.finax.eu a v sídle spoločnosti Finax. 
 

Finax si vyhradzuje právo na zmenu tohto verejného prísľubu. Zmeny a zrušenie verejného 
prísľubu zverejní na svojej internetovej stránke www.finax.eu a v sídle spoločnosti Finax. 

V Bratislave dňa 1.9.2021 

Finax, o.c.p., a.s. 


