Společnost Freedom Financial Services, s.r.o., IČ 02797933, se sídlem ul. Železná 713/1a, 619 00 Brno – Horní Heršpice,
vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 82528, vyhlašuje a činí podle ust. § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník v platném znění, tento:

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
Společnost Freedom Financial Services, s.r.o., jednající jednatelem Ing. Pavlem Nesejtem (dále jen Společnost), podniká
v oblasti zprostředkování úvěrových produktů (hypotéční úvěry, úvěry ze stavebního spoření, leasingové produkty,
spotřebitelské úvěry, kreditní karty, jiné formy půjček apod.), investičních produktů (akcie, dluhopisy, podílové listy apod.),
pojistných produktů (životní pojištění, majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti apod.), penzijních produktů (důchodové
spoření, doplňkové penzijní spoření apod.), bankovních produktů (běžné účty, termínované vklady, spořící účty, depozitní
směnky apod.), produktů stavebního spoření, systémů zaměstnaneckých výhod apod. (vše dále jen „Produkt“ nebo
„Produkty“), a v rámci této své činnosti a k naplnění svých záměrů se tímto Veřejným příslibem zavazuje, že každý, kdo se
zaregistruje jako „Zprostředkovatel obchodního kontaktu (dále jen Zprostředkovatel) a v období od 01. 06. 2015 do 31. 12.
2015 poskytne Společnosti informaci o potencionálních zájemcích o poskytnutí služeb Společnosti při získání Produktů (dále
jen „Obchodní kontakt“), bude odměněn podle níže uvedených pravidel.
Nárok na odměnu dle tohoto příslibu má Zprostředkovatel pouze při splnění všech následujících předpokladů:








Zprostředkovatel se před poskytnutím informací o potencionálních zájemcích registruje jakožto Zprostředkovatel
u Společnosti na registrační formulář, který je za tímto účelem nutno vyplnit (daný formulář následuje za tímto
dokumentem)
Zprostředkovatel předá Společnosti Obchodní kontakty na potenciální zákazníky, se kterými by Společnost přímo,
nebo prostřednictvím pověřeného spolupracovníka mohla navázat obchodní vztah, a to s cílem poskytnutí
poradenských služeb a uzavření smluv ve vztahu k Produktům. Předaný Obchodní kontakt musí obsahovat jméno,
adresu a telefon potenciálního klienta, případně informaci o charakteru jím požadovaných služeb.
Zprostředkovatel předá tyto Obchodní kontakty Společnosti nebo jí pověřenému Spolupracovníkovi v písemné
podobě.
Zprostředkovatel fyzickým nebo právnickým osobám, které osloví, a od kterých získá informace pro účely poskytnutí
obchodního kontaktu Společnosti, nesmí poskytovat jakékoliv poradenství o Produktech zprostředkovávaných
Společností, ani vykonávat jakoukoliv činnost naplňující znaky zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví či
poskytování investičních služeb a to i v oblasti důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření které
předpokládají splnění zvláštních zákonných podmínek. Zprostředkovateli se tímto přímo zakazuje neodborné nabízení
finančních služeb, jakož i poskytování zavádějících, nepravdivých a neúplných informací.
Zprostředkovatel při zpracování osobních údajů bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění a tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněných přenosům či odposlechům a k jejich neoprávněnému
zpracování ani jinému zneužití těchto osobních údajů.

Každý Produkt (uzavřená smlouva ohledně Produktu), který Společnost během prvního roku zprostředkovala pro klienta, na
něhož dostala od Zprostředkovatele Obchodní kontakt, opravňuje Zprostředkovatele k nároku na odměnu. První rok počíná
běžet dnem uzavření první smlouvy ohledně Produktu zprostředkované Společností pro tohoto klienta.
Odměna je stanovena dohodou. Pro odstranění pochybností je Zprostředkovateli přiznána základní odměna ve výši 10 %
z celkové odměny Společnosti obdržené od jejího smluvního partnera (banky, pojišťovny, apod.). V individuálních případech
může Společnost přímo nebo prostřednictvím pověřeného spolupracovníka přiznat Zprostředkovateli odměnu vyšší než je
základní odměna sjednaná v tomto článku. Zprostředkovatel nemá kromě této odměny nárok na úhradu jakýchkoli nákladů.
Odměna bude Zprostředkovateli vyplacena nejdříve 6 měsíců ode dne, kdy Společnost obdržela od svého smluvního partnera
vyplacenou smluvní provizi za zprostředkování příslušného Produktu ve dvou výplatních termínech v červnu nebo prosinci.
Odměna bude dle tohoto Veřejného příslibu vyplacena výhradně na účet uvedený Zprostředkovatelem v registračním
formuláři.
Zprostředkovatel po vyplacení odměny neručí za splnění závazků klienta vůči společnostiZprostředkovatel vyplněním
registračního formuláře prohlašuje a stvrzuje, že s aktuálním zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
bezvýhradně mu porozuměl a příslušná ustanovení tohoto zákona se zavazuje dodržovat.
Společnost nemusí obchodní kontakt poskytnutý Zprostředkovatelem přijmout, pokud se týká zájemce, který je již klientem
Společnosti. Společnost si dále vyhrazuje právo tento Veřejný příslib odvolat (a to i jen ve vztahu ke konkrétnímu
Zprostředkovateli), přičemž však nároky účastníků vzniklé v době platnosti Veřejného příslibu (resp. aktuálním okamžiku)
zůstávají zachovány.

V Brně 01. 01. 2015

Ing. Pavel Nesejt, jednatel společnosti

