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1. Organizátorom ankety a spracovateľom anketového hlasovania je Slovenská asociácia 
sprostredkovateľov v poisťovníctve. Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve 
(ďalej len „SASP“) si vyhradzuje právo uskutočniť priebeh a spracovanie anketového hlasova-
nia, príp. jeho časti, aj prostredníctvom zmluvne poverenej právnickej osoby, a to Advantage, 
spol. s r. o., Letná 1, 831 03 Bratislava  IČO: 31 349 552.

2. Hlasovanie v ankete je dobrovoľné. Pre rok 2017 sú vyhlásené dve kategórie, a to 1. kategória: 
Poistenie priemyslu a podnikateľov a 2. kategória: Poisťovňa pre havarijné poistenie vozidiel 
(KASKO).

3. Hlasovania v ankete sa môžu zúčastniť len finanční sprostredkovatelia a finanční poradcovia 
pre sektor poistenia a zaistenia, ktorí sú zároveň právnickými osobami ďalej len „sprostredko-
vatelia poistenia“ (a to buď ako samostatný finančný agent pre sektor poistenia a zaistenia, 
finančný poradca pre sektor poistenia a zaistenia alebo finančný sprostredkovateľ pre sektor 
poistenia a zaistenia z iného členského štátu), ktorí sú ku dňu 15. 09. 2017 držiteľmi platného 
povolenia NBS minimálne dva roky. Sprostredkovatelia poistenia, ktorí sa zúčastnia hlaso-
vania (ďalej len „hlasujúci subjekt“), musia tiež do 15. 09. 2017 spolupracovať minimálne so 
štyrmi subjektmi z radov poisťovní, poisťovní z iného členského štátu, pobočiek poisťovní z iné-
ho členského štátu, zahraničných poisťovní, pobočiek poisťovní uvedenými na hlasovacom 
lístku pre danú kategóriu. Hlasujúci subjekt svojím podpisom na anketovom lístku potvrdzuje 
splnenie podmienok pre hlasovanie v ankete a tiež potvrdzuje, že hlasoval objektívne pri každej 
anketovej otázke.

4. Každý hlasujúci subjekt, ktorý sa zapojí do ankety, je oprávnený hlasovať a hodnotiť každú 
kategóriu vyplnením maximálne troch hlasovacích lístkov od troch svojich rôznych zástupcov 
(napr. štatutárov, zamestnancov alebo podriadených finančných agentov pre sektor poistenia 
a zaistenia s licenciou NBS), ktorí pôsobia nepretržite minimálne 2 roky v oblasti sprostred-
kovania poistenia. Hlasovací lístok je platný, ak hlasujúci subjekt ohodnotil známkou každú 
otázku minimálne pre štyri subjekty (t. j. kompletne vyplnených 8 čísel v 4 stĺpcoch) z poisťovní, 
poisťovní z iného členského štátu, pobočiek poisťovní z iného členského štátu, zahraničných 
poisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní (ďalej len „poisťovňa“).

5. Hodnotenie poisťovne, resp. pobočky poisťovne od hlasovacieho subjektu, ktorý má v nich 
priamo či nepriamo kvalifikovanú účasť prostredníctvom fyzický osôb alebo majetkového  
prepojenia, nebude z pohľadu objektivity započítané. Rovnako nebude započítané 
hodnotenie pri majetkových prepojeniach s kvalifikovanou účasťou poisťovne, resp. 
pobočky poisťovne u hlasovacieho subjektu.

6. Hlasujúci subjekt je oprávnený v ankete hodnotiť aj poisťovňu pôsobiacu na Slovensku na 
základe práva slobodného poskytovania služieb, pričom je pre platné hlasovanie potrebné 
uviesť celý obchodný názov poisťovne z databázy NBS https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_ca-
teg&bb=52&cc=&qq=.

7. V súhrnných výsledných štatistikách ankety sa budú požívať najmä údaje o tom, či hlasujúci 
subjekt hlasoval ako samostatný finančný sprostredkovateľ pre sektor poistenia a zaistenia, 
finančný poradca pre sektor poistenia a zaistenia alebo finančný sprostredkovateľ z iného člen-
ského  štátu pre sektor poistenia a zaistenia; v prípade individuálnych vyhodnotení pre potreby 
jednotlivých poisťovní sa pri nich nebudú uvádzať jednotlivé obchodné mená hlasujúcich sub-
jektov.
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8. Hlasujúci subjekt poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje súhlas, aby jeho osobné 
údaje boli zaradené a spracované pre databázu SASP. SASP je oprávnená zverejniť zoznam 
hlasujúcich subjektov v ankete (obchodné mená hlasujúcich subjektov v abecednom poradí) 
vrátane povinných údajov uvedených na hlasovacích lístkoch, a to v písomnej alebo elektronic-
kej podobe spoločne s výsledkami ankety.

9. Po oficiálnom zverejnení výsledkov, ktoré sa uskutoční dňa 12. 10. 2017, SASP zverejní na 
svojej internetovej stránke www.sasp.sk štatistiku Ankety SIBAF® Award 2017, a to najneskôr  
do 7 pracovných dní.

10. Hlasujúci subjekt hodnotí každú z jednotlivých anketových okruhov/otázok známkou zo stup-
nice 1,1-,2,2-,3,3-,4; pričom známka 1 znamená najlepšie a známka 4 najhoršie hodnotenie.

11. Každá udelená známka má nasledovnú hodnotu bodov:

12. Na platnosť hlasovacieho lístku pre každú kategóriu sa okrem podmienok uvedených vyššie 
vyžaduje, aby hlasujúci subjekt vyplnil všetky povinné údaje uvedené v hlasovacom lístku t. j. 
obchodné meno subjektu, IČO, registračné číslo licencie NBS, ďalej ak subjekt pôsobí ako 
finančný sprostredkovateľ pre sektor poistenia, je povinný uviesť počet zamestnancov spoloč-
nosti k 1. 9. 2017 a počet podriadených finančných sprostredkovateľov pre sektor poistenia 
k 1. 9. 2017, a tiež údaje o osobe, ktorá vyplnila hlasovací lístok (s uvedením jej mena, priezvis-
ka, funkcie, e-mailovej adresy a čísla telefónu). Hlasovací lístok musí byť podpísaný oprávnenou 
osobou hlasujúceho subjektu. V prípade vyplnenia anketového lístku podriadených finančným 
agentom buď fyzickou alebo právnickou osobou pre sektor poistenia aj IČO a číslo licencie 
NBS mena, priezviska, funkcie, e-mailovej adresy a čísla telefónu.

13. Body pre každú poisťovňu sa za každý anketový okruh sčítajú a vydelia sa počtom otázok, 
čím sú určené výsledné body (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta) pre danú 
poisťovňu od hlasujúceho subjektu (ďalej len „Výsledné body“). V prípade rovnosti Výsledných 
bodov rozhoduje väčší počet hlasov odovzdaných hlasujúcimi subjektmi danej poisťovni. V prí-
pade rovnosti aj tohto kritéria sa vyhlásia poisťovne na rovnakom mieste.

14. Výsledné body hlasujúcich subjektov sa pre každú poisťovňu sčítajú a následne sa vydelia 
počtom hlasujúcich subjektov pre danú poisťovňu.

15. Na základe výsledku podľa bodu 13 sa určí poradie poisťovní na prvých piatich miestach 
s uvedením ich výsledných bodov. Ďalšie nasledujúce umiestnenie poisťovní sa nezverejňuje 
a jednotlivé hodnotené poisťovne sa zverejnia len v abecednom poradí podľa ich obchodných 
mien bez ohľadu na ich poradie v ankete.

HODNOTENIE BODY

1 100

 1- 88

2 80

 2- 73

3 66

 3- 59

4 45
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16. Na  zaradenie poisťovne do  poradia, musí byť za ňu odovzdaných minimálne 30 platných 
hlasovacích lístkov minimálne z 15 spoločností, ktoré majú licenciu ako samostatný fi-
nančný agent pre sektor poistenia a zaistenia, finančný poradca pre sektor poistenia a zaistenia 
alebo finančný sprostredkovateľ pre sektor poistenia a zaistenia z iného členského štátu z dô-
vodu objektívnosti hlasovania.

17. Hlasovacie lístky sa posielajú výlučne e-mailom na SIBAFaward@sasp.sk do 06. októbra 
2017 vrátane.

18. Poisťovne, pre ktoré bolo odovzdaných menej ako 30 platných hlasovacích lístkov pre danú 
kategóriu a ktoré prišli zároveň z menej ako 15 spoločností oprávnených hlasovať, sa zverejnia 
pod výsledné poradie poisťovní len v abecednom poradí bez výsledného počtu bodov.

19. Hlasovací subjekt sa zaväzuje riadiť sa týmito Podmienkami ankety SIBAF® award 2017 a roz-
hodnutiami SASP a iných osôb podieľajúcich sa na organizovaní alebo uskutočňovaní tejto 
ankety. Rozhodnutia SASP i iných osôb podieľajúcich sa na organizovaní alebo uskutočňovaní 
tejto Ankety, týkajúce sa akýchkoľvek skutočností Ankety SIBAF® award 2017, sú konečné 
a záväzné pre všetky hlasujúce subjekty. Zapojením sa do ankety vyjadrujú hlasujúce  subjekty 
súhlas riadiť sa týmito Podmienkami Ankety SIBAF® award 2017.

20. Porota SIBAF® award a SASP si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich 
sa ankety a vydaním vlastného rozhodnutia je oprávnená zmeniť, zrušiť, pozastaviť alebo pre-
dĺžiť trvanie alebo uskutočnenie tejto ankety alebo jej akejkoľvek časti alebo jej kategórie, a to 
aj bez udania dôvodu.

21. SASP si vyhradzuje právo udeliť aj iné ceny a/alebo ocenenia na základe výsledkov hlasovania 
v ankete. Podmienky a/alebo kritériá takého hodnotenia zverejní SASP na svojej internetovej 
stránke www.SASP.sk, a to vždy najneskôr pred vyhlásením výsledkov ankety.

22. SASP alebo osoby podieľajúce sa na organizovaní, resp. uskutočňovaní tejto ankety nezodpo-
vedajú za žiadne technické problémy či poruchy, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkou inter-
netovskej stránky www.SASP.sk, ani za prípadné obmedzenia alebo nedostupnosť predmetnej 
internetovskej stránky (domény sasp.sk či e-mailu SIBAFaward@sasp.sk), ani za nepovolený 
ľudský alebo akýkoľvek iný zásah do postupov, procesov a uskutočnenia ankety, a ani za žiad-
ne úkony, ktoré SASP alebo osoby podieľajúce sa na organizovaní, resp. uskutočňovaní ankety 
nevykonávajú sami.

23. Hlasujúci subjekt súhlasí s tým, aby SASP alebo ním poverená osoba Advantage, spol. s r. o., 
Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 31 349 552 spracovala ich osobné údaje a tieto zaradila do 
informačného systému spracovateľa osobných údajov, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným 
v hlasovacom lístku.

24. Pod osobnými údajmi rozumieme obchodné meno hlasujúceho subjektu, IČO, registračné čís-
lo licencie NBS, meno a priezvisko, funkcia, e-mailová adresa, telefón.
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