Informacje dotyczące agenta ubezpieczeniowego
zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 15.12.2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.)

kim jestem?

zgodnie z ustawą działam jako agent ubezpieczeniowy

firma oraz adres
agenta

polisa-szczecin.pl Robert Stępczyński
71-781 Szczecin, ul. Łączna 1/1
tel. 575737950, www.polisa-szczecin.pl
numer wpisu: 11231757/A

mój nr wpisu do
rejestru agentów w
KNF oraz sposób
weryfikacji

Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w rozp.
Ministra Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru
pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego
rejestru, to jest poprzez: skierowanie do KNF ustnego lub pisemnego (w tym w
formie elektronicznej/telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru albo
uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w
siedzibie KNF (pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach
pracy KNF; skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie www KNF dostępny
jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).

kogo reprezentuję?

działam na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń (spółki akcyjne i
TUW) tj.: PZU, Uniqa, Warta (sp. majątkowa i życiowa, + marka
HDI), Generali (+ marka Proama), Gothaer, TUZ, TUW, Compensa,
Balcia (przez RESO), Concordia (sp. majątkowa i życiowa),
InterRisk, AXA, InterPolska, Lloyds (Leadenhall). Dodatkowo
współpracuję z agentem Unilink (sp. majątkowa i życiowa), a przez
niego oferuję: Allianz (sp. majątkowa i życiowa), Gefion (przez
Polins), Link4, Ergo Hestia, MTU, YCD

moje wynagrodzenie

za zawierane umowy ubezpieczenia otrzymuję wynagrodzenie
stanowiące połączenie prowizji (ujęta w kwocie składki) i innych
rodzajów wynagrodzenia realizowane przez zakłady ubezpieczeń.
Moje honorarium nie jest płacone bezpośrednio przez Klienta

reklamacje

informuję o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz
pozasądowego rozwiązywania sporów:
a) na zakłady ubezpieczeń lub w zakresie związanym z
udzielaną ochroną ubezpieczeniową zgodnie z treścią
postanowień OWU oraz informacjami znajdującymi się na
stronach internetowych zakładów ubezpieczeń,
b) na agenta (w przypadku multiagenta) w zakresie
niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową zgodnie
z treścią postanowień obowiązujących u agenta.

moje pełnomocnictwa

każdy zakład ubezpieczeń udzielił mi stosownych pełnomocnictw do
zawiera umowy ubezpieczenia. Każde pełnomocnictwo będzie
niezwłoczne przedstawione Klientowi na jego żądanie

moje udziały

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji albo udziałów żadnego
zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na
walnym zgromadzeniu, ani też żaden zakład ubezpieczeń nie posiada
akcji albo udziałów Agenta ubezpieczeniowego, uprawniających co
najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników

