INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE
UBEZPIECZEŃ
Nazwa Agenta
MARIUSZ KLIMASZEWSKI
Prowadzący działalność w ramach RBOU
Progres s.c. Anna Pieńkowska Płotczyk
Mariusz Klimaszewski

Adres siedziby agenta

Rodzaj
pośrednika

Numer wpisu do
rejestru agenta

UL.BIAŁOSTOCKA 22C,
18-300 ZAMBRÓW

Agent

11114715/A

Dane agenta ubezpieczeniowego można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie
Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/

Współpraca z zakładami ubezpieczeń w imieniu, których działa Agent
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PZU S.A.
STU Ergo Hestia S.A. (linia produktowa Ergo Hestii; linia produktowa MTU)
TUiR „WARTA” S.A
WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG
INTERRISK TU S.A. VIG
Generali TU S.A. (linia produktowa Generali; linia produktowa Proama)
Generali Życie TU S.A.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG (w tym linia
produktowa Polisy Życie
STU na Życie ERGO HESTIA S.A
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ ŻYCIE Polska S.A.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.
„TUZ” Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Wynagrodzenie dystrybutora
Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję
stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej.
Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym
dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub
rzeczowej.
Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego
organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna
W zakresie związanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć
właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja,
zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w
ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie
internetowej tego towarzystwa.
W przypadkach związanych z reklamacjami dotyczącymi działania Agenta , można wnieść reklamację
w następujący sposób:
•
•
•
•

osobiście w siedzibie Agenta 18-300 Zambrów ul. Białostocka 22 c
listownie wysyłając korespondencję na adres siedziby Agenta
mailowo na adres kontakt@progres.org.pl
telefonicznie dzwoniąc pod nr 86 271 29 18 lub 602389294

Pozasądowe rozwiązywanie sporów określić.
Agent , przewiduje możliwość pozasądowego załatwiania sporów . Podmiotem uprawnionym w
rozumieniu ustawy pozasądowym rozpatrywaniu sporów jest właściwym dla Agenta jest Rzecznik
Finansowy (szczegóły na stronie Biura pod adresem www.rf.gov.pl).

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń
Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających do co
najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników.

Zambrów, dnia 16 listopada 2021

