
Rok Zahájená 
řízení

nepřípustnost 
návrhu/                           
nepříslušnost FA

nesoučinnost 
navrhovatele

zpětvzetí návrhu z toho                             
zpětvzetí z 
důvodu smíru

jiné důvody nálezy ve 
věci

nálezy 
napadené 
námitkami

rozhodnutí            
o námitkách

ve věci dosud 
nebylo vydáno 
rozhodnutí

před vydáním 
nálezu

před rozhodnutím o 
námitkách 

2014 207 12 19 122 8 24 8 8 22 x x

Rok Zahájená 
řízení

nepřípustnost 
návrhu/                           
nepříslušnost FA

nesoučinnost 
navrhovatele

zpětvzetí návrhu z toho                             
zpětvzetí z 
důvodu smíru

jiné důvody nálezy ve 
věci

nálezy 
napadené 
námitkami

rozhodnutí            
o námitkách

ve věci dosud 
nebylo vydáno 
rozhodnutí

před vydáním 
nálezu

před rozhodnutím o 
námitkách 

2015 642 17 56 325 5 27 6 6 212 x x

Rok Zahájená 
řízení

nepřípustnost 
návrhu/                           
nepříslušnost FA

nesoučinnost 
navrhovatele

zpětvzetí návrhu z toho                             
zpětvzetí z 
důvodu smíru

jiné důvody nálezy ve 
věci

nálezy 
napadené 
námitkami

rozhodnutí            
o námitkách

ve věci dosud 
nebylo vydáno 
rozhodnutí

před vydáním 
nálezu

před rozhodnutím o 
námitkách 

2016 1131 42 260 414 3 45 22 15 367 x x

Rok Zahájená 
řízení

nepřípustnost 
návrhu/                           
nepříslušnost FA

nesoučinnost 
navrhovatele

zpětvzetí návrhu z toho                             
zpětvzetí z 
důvodu smíru

jiné důvody nálezy ve 
věci

nálezy 
napadené 
námitkami

rozhodnutí            
o námitkách

ve věci dosud 
nebylo vydáno 
rozhodnutí

před vydáním 
nálezu

před rozhodnutím o 
námitkách 

2017 739 32 24 88 1 35 2 1 559 x x

Rok Zahájená 
řízení

nepřípustnost 
návrhu/                           
nepříslušnost FA

nesoučinnost 
navrhovatele

zpětvzetí návrhu z toho                             
zpětvzetí z 
důvodu smíru

jiné důvody nálezy ve 
věci

nálezy 
napadené 
námitkami

rozhodnutí            
o námitkách

ve věci dosud 
nebylo vydáno 
rozhodnutí

před vydáním 
nálezu

před rozhodnutím o 
námitkách 

2018 424 32 15 36 2 339 x x

Usnesení o zastavení řízení před FA (pravomocně) Rozhodovací činnost FA Rozhodnutí FA o prodloužení lhůty

Činnost kanceláře finančního arbitra ve sporech v oblasti životního pojištění za rok 2016

Činnost kanceláře finančního arbitra ve sporech v oblasti životního pojištění za rok 2015

Činnost kanceláře finančního arbitra ve sporech v oblasti životního pojištění za rok 2014

Usnesení o zastavení řízení před FA (pravomocně) Rozhodnutí FA o prodloužení lhůtyRozhodovací činnost FA

Usnesení o zastavení řízení před FA (pravomocně) Rozhodovací činnost FA Rozhodnutí FA o prodloužení lhůty

Činnost kanceláře finančního arbitra ve sporech v oblasti životního pojištění za rok 2018

Usnesení o zastavení řízení před FA (pravomocně) Rozhodovací činnost FA Rozhodnutí FA o prodloužení lhůty

Činnost kanceláře finančního arbitra ve sporech v oblasti životního pojištění za rok 2017

Usnesení o zastavení řízení před FA (pravomocně) Rozhodovací činnost FA Rozhodnutí FA o prodloužení lhůty
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