Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego
1.

Agent ubezpieczeniowy Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańska 56 (80-178) dalej
„Bezpieczny.pl”

2.

Bezpieczny.pl działa jako agent ubezpieczeniowy dla następujących zakładów:

UNIQA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Chłodna 51 (00-867);
		https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/11226147%2FA/393543
		UNIQA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 51 (00-867);
		https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/11226147%2FA/408511
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. przy ul. Senatorskiej 18 (00-082);
		https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/11226147%2FA/391627
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. przy ul. Senatorskiej 18 (00-082).
		https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/11226147%2FA/359826
		
3.
Bezpieczny.pl wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11226147/A Rejestr dostępny jest na stronie
https://rpu.knf.gov.pl
4.

Wpis do   rejestru
https://rpu.knf.gov.pl

agentów

może

być

sprawdzony

w

rejestrze

na

stronie

internetowej

Ponadto:
w zakresie danych historycznych - wniosek o udzielenie informacji z rejestru  agentów może zostać
złożony przez agenta ubezpieczeniowego, a także inną osobę prawną lub osobę fizyczną, których
informacje dotyczą;
w zakresie informacji czy z przedsiębiorcą rozwiązano umowę agencyjną z powodu wykonywania
działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów,
oraz informacje, o których mowa w art. 57 ust. 4 i 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – wniosek może
złożyć zakład ubezpieczeń lub przedsiębiorca, którego informacja dotyczy, do Polskiej Izby Ubezpieczeń.
5.

Spółka Bezpieczny.pl nie posiada akcji albo udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej
do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jednakże udziały spółki Bezpieczny.pl uprawniające co najmniej
do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Bezpieczny.pl posiada spółka Generali Finance sp. z o.o.,
której to spółki udziały uprawniające co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników posiada spółka
Generali TU S.A.

6.

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Bezpieczny.pl otrzymuje następujące
wynagrodzenie:
prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej

7.

Klient ma prawo złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi
przepisami prawa lub w sposób wskazany przez towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z klientem.
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