Dodatkowa informacja o sposobie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji wynikającym z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
W związku z wejściem w życie w dniu 10 października 2015 r. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym przekazujemy zapisy, które będą miały
zastosowanie do Państwa ubezpieczenia.
„Reklamacja” – wystąpienie skierowane do Nationale-Nederlanden przez Właściciela polisy będącego osobą
fizyczną, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy, w którym zgłaszane są zastrzeżenia
dotyczące usług świadczonych przez Nationale-Nederlanden.
Reklamacje
1.
Właściciel polisy, Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z Umowy mogą złożyć Reklamację.
2.
Reklamacja może zostać złożona
a) w formie pisemnej – osobiście, w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie NationaleNederlanden, lub przesyłką pocztową przesłaną na adres siedziby Nationale-Nederlanden (ul.
Topiel 12, 00-342 Warszawa);
b) ustnie – telefonicznie (pod numerem telefonu 801 20 30 40 lub 22 522 71 24) albo osobiście do
protokołu podczas wizyty Klienta w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie NationaleNederlanden,
c) w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
Nationale-Nederlanden (www.nn.pl).
3.
Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni
od daty otrzymania Reklamacji.
4.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w terminie określonym powyżej poinformujemy osobę zgłaszającą Reklamację o
przyczynie opóźnienia, wskażemy okoliczności potrzebne do rozpatrzenia Reklamacji i określimy
przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni
licząc od dnia otrzymania Reklamacji.
5.
Odpowiedź na Reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub w postaci innego trwałego nośnika
informacji i przekazywana osobiście lub przesyłką pocztową wysłaną na aktualny adres
korespondencyjny zarejestrowany w bazie danych Nationale-Nederlanden, albo na adres
korespondencyjny wskazany w Reklamacji.
6.
Odpowiedź na Reklamacje może zostać udzielona pocztą elektroniczną na wniosek osoby zgłaszające
Reklamację. Odpowiedź jest przesyłana na aktualny adres zarejestrowany w bazie danych NationaleNederlanden albo na adres wskazany w Reklamacji.
Rozstrzyganie sporów
1.
W przypadku wystąpienia sporu z Nationale-Nederlanden Właściciel polisy, Ubezpieczony, Uposażony
lub osoba uprawniona z Umowy może także zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego
Rzecznika konsumenta lub Rzecznika Finansowego.
2.
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.
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