
 

SOPHISTIC Pro finance a. s. IČO: 47 008 181 T: +421 911 696 333 
Matičné námestie 1141 IČ DPH: SK 20 2371 6640 M: +421 911 696 333 
022 01 Čadca IBAN: SK2675000000004026959816 info@spfinance.sk 

Slovenská republika Banka: Československá obchodná banka, a.s. www.spfinance.sk 

 

Obchodní partneri SOPHISTIC Pro finance a.s.  
 

Finančné inštitúcie 
 
 

Poisťovne: 
o Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
o AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA 
o Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
o ČSOB Poisťovňa, a.s. 
o Generali Poisťovňa, a. s. 
o Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
o Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
o HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu  
o KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
o KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
o MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
o NN Životná poisťovňa, a.s.  
o Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 

pobočka poisťovne z iného členského štátu  
o PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského 

štátu  
o Union poisťovňa, a. s.  
o UNIQA poisťovňa, a.s. 
o UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
o Wüstenrot poisťovňa, a.s. 
o YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 
 
Banky: 

o 365.bank, a. s. 
o BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR 
o Československá obchodná banka, a.s. 
o mBank S.A. pobočka zahraničnej banky 
o Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike 
o Poštová banka, a.s 
o Slovenská sporiteľňa, a.s. 
o Tatra banka, a.s. 
o  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 
o Všeobecná úverová banka, a.s. 

 
 

Stavebné sporiteľne:  
o ČSOB stavebná sporiteľňa a.s. 
o Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 
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Investičné spoločnosti: 
o 365.invest, správ. spol., a. s. 
o Conseq Investment management, a.s. 
o European Investment Centre, o.c.p., a.s. 
o Finax, o.c.p., a.s. 
o IAD Investments, správ. spol., a.s. 
o ICM International Capital Management AG 
o UNIQA poisťovňa, a.s. 
o UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 
 

SDS: 
o 365.life, d. s. s., a. s. 
o Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 
o Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. 
o NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 
o VÚB Generali d.s.s., a.s. 
o UNIQA poisťovňa, a.s. 
o UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 
 

DDS: 
o DDS Tatra banky, a.s. 
o NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 
o STABILITA, d.d.s., a.s. 
o UNIQA poisťovňa, a.s. 
o UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 
 
Leasingové spoločnosti: 

o BKS-Leasing s.r.o. 
o ČSOB Leasing, a.s. 
o Oberbank Leasing s r.o. 
o Tatra-Leasing, s.r.o. 
o UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 
o VÚB Leasing, a.s. 

 
 

Ostatní obchodní a reklamní partneri:  
o DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
o iSale, v.o.s. 
o iService, a. s. 
o  Union poisťovňa, a. s. 
o  Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

 
 


