INFORMACJA O AGENCIE
sporządzona zgodnie z art. 22 ust 1,2,3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn.zm.)
Agent ubezpieczeniowy

Nazwa Firmy Agenta

Ursyn Car Waldemar Mrówczyński

ul. Romera 14, 02-784 Warszawa
Adres Siedziby Firmy
ul. Żeromskiego 36, 05-500 Piaseczno
Obszar działania Agenta

Unia Europejska

Nr wpisu do rejestru
agentów
ubezpieczeniowych

11142434/A

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu
udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1316) informację o wpisie do rejestru można uzyskać poprzez:
1. skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie informacji z rejestru, składanego ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie
elektronicznej lub telefonicznie,
2. uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w godzinach pracy Komisji Nadzoru Finansowego (adres siedziby: Plac
Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa),

3. wejście na oficjalną stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego; Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem:
https://au.knf.gov.pl/Au_online

Sposób wynagradzania
Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych otrzymuję wynagrodzenie prowizyjne. W zależności od osiągnięcia wskaźników określonych w umowie
agencyjnej lub innych porozumień zawartych z zakładmi ubezpieczeń, uprawniony jestem do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego lub
rzeczowego. Koszty powyższego wynagrodzenia uwzględnione zostały w składce ubezpieczeniowej.
Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych nie pobieram honorarium od klienta.

Informuję o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:
1. Do właściwych zakładów ubezpieczeń na zakłady ubezpieczeń lub w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową zgodnie z treścią
postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń oraz informacjami znajdującymi się na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń,
2. W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową u multiagenta:
a. odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bezpośrednio przez multiagenta;
b. spór miedzy klientem a multiagentem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów
3. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o
dystrybucji ubezpieczeń.
4. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc
do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Informuję o współpracy z zakładami ubezpieczeń, tj.:

1. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
2. GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
3. PZU SA

4.
5.
6.
7.

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Informuję o posiadanych udziałach lub akcjach
1. Informuję, że nie posiadam akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu.

2. Zakłady ubezpieczeń, które multiagent reprezentuje nie posiadają udziałów, akcji agenta uprawniających co najmniej do 10%
głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

