INFORMACJE DOTYCZĄCE POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 ) niniejszym
przekazujemy następujące informacje dotyczące prowadzonej przez Bank Pocztowy S.A. jako Agenta działalności w
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
1. Agent prowadzi działalność agencyjną pod firmą Bank Pocztowy S.A.
2. Adres siedziby Agenta ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz.
3. Agent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010821, NIP 554-031-42-71, wysokość kapitału
zakładowego wynosi 128 278 080 złotych, kapitał został w pełni opłacony.
4. Agent wpisany jest pod numerem 11198988/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262
40 91, fax +48 22 262 41 08, strona internetowa: www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do
rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie lub formie elektronicznej lub telefonicznie.
Ponadto po godzinach pracy organu nadzoru zainteresowani mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji z
rejestru w formie elektronicznej na udostępnionym stanowisku komputerowym w siedzibie organu.
5. Agent nie posiada akcji i udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym
zgromadzeniu.
6. Zakłady ubezpieczeń na rzecz których działa Bank, nie posiadają akcji Banku uprawniających co najmniej do 10%
głosów na walnym zgromadzeniu Banku
7. Zakres działalności Agenta obejmuje:
I.

pośredniczenie przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń
Działu I na rzecz niżej wymienionych zakładów ubezpieczeń:
1) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A - grupa 1
2) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A – grupa 1, 5
3) Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – grupa 1
4) Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. – grupa 1

II.

pośredniczenie przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń
Działu II na rzecz niżej wymienionych zakładów ubezpieczeń:
1) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. – grupa 1, 16
2) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – grupa 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18
3) Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – grupa 8, 9, 13
4) Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce – grupa 1, 16

8. Agent wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników, posiadających wymagane prawem
uprawnienia na podstawie stosownych upoważnień (pełnomocnictw). Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej do
działania w imieniu Agenta okazywane jest klientom przez pracowników Agenta.
9. Obszarem działalności Agenta jest Rzeczpospolita Polska.
10. Agent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności
agencyjnych.

11. Agent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej.
12. Klient ma możliwość złożenia reklamacji do Agenta lub bezpośrednio do zakładów ubezpieczeniowych określonych
w pkt 7. Klient ma także możliwość wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporu. Podmiotami
właściwymi do pozasądowego rozstrzygania sporów są:
1) Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (www.zbp.pl) w przypadku Klienta
będącego konsumentem,
2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w przypadku Klienta,
który jest osobą fizyczną.

