INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ
Sporządzona na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
(Dz.U.2017.2486 z dnia 2017.12.29)
LP.
1.

KATEGORIA
INFORMACJI
DANE
TELEADRESOWE
DYSTRYBUTORA

TREŚĆ INFORMACJI

2.

KANAŁ DYSTRYBUCJI

3.

DOSTĘP DO
REJESTRU

4.

CHARAKTER
WYNAGRODZENIA
DYSTRYBUTORA

DF FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-118), Aleja
Śląska 1, zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców KRS
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000286151,
NIP: 894 29 26 090, REGON: 020586190,
kapitał zakładowy w kwocie 50 000,00 zł, tel. 71 77 70 445
fax71 77 70 455 , e-mail:biuro@dfinanse.pl



DF FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest agentem
ubezpieczeniowym i jest wpisany do rejestru pośredników
ubezpieczeniowych pod nr 11180874/A.
Informację o wpisie można uzyskać na zasadach określonych w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w
sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz
sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178
poz 1316), to jest poprzez: 1) skierowanie do Komisji Nadzoru
Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej
lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru, 2)
uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku
komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
(Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach
pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, 3) skorzystanie z
rejestru udostępnionego na stronie internetowej. Komisji Nadzoru
Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny na
stronie: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml).
Wynagrodzenie DF FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z tytułu świadczonych usług stanowi prowizja wypłacana przez zakład
ubezpieczeń od pozyskanej przez ten zakład ubezpieczeń składki.
Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze
finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, upominki firmowe,
spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe).

5.

ZASADY SKŁADANIA
SKARG, DOSTĘPNE
PROCEDURY
REKLAMACYJNE
I
ODSZKODOWAWCZE

Klient ma prawo składać reklamację na działalność towarzystw
ubezpieczeniowych pisemnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie
TU, telefonicznie, lub z wykorzystaniem aplikacji na stronach
internetowych. Klient ma prawo składać reklamację na działalność
agenta i osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne na jego
rzecz pisemnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie agenta,
telefonicznie, lub mailem na adres biuro@!dfinanse.pl Spory mogą być
rozstrzygane również w drodze postępowania pozasądowego, m.in. w
postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a
podmiotem rynku finansowego, prowadzonym przez Rzecznika
Finansowego (adres strony internetowej:www.rf.gov.pl) na podstawie
przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Pozasądowe rozstrzyganie
sporów jest ponadto prowadzone przed Sądem Polubownym przy
Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej:
www.knf.gov.pl).

6.

POWIĄZANIA
KAPITAŁOWE
Z ZAKŁADAMI
UBEZPIECZEŃ

DF FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nie posiada
udziałów ani akcji zakładów ubezpieczeń uprawniających do co
najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu
wspólników.

8.

UMOWY AGENCYJNE:

DF FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa na rzecz
wielu towarzystw ubezpieczeniowych, na podstawie umów
agencyjnych z:

7.

OBSZAR DZIAŁANIA

DZIAŁ I

DZIAŁ II

1.

TU Allianz Życie S.A.

1.

2.

WTUŻiR Concordia Capital
S.A.

2.

TU i Reasekuracji Allianz
Polska S.A.
Tuw Concordia Polska S.A.

3.

STU ERGO HESTIA SA.

3.

STU ERGO HESTIA SA.

4.

TU Inter ŻYCIE S.A.

4.

TU Inter Polska S.A.

5.

PZY Zycie S.A.

5.

PZU S.A.

6.

Leadenhall Polska S.A.

6.

Leadenhall Polska S.A.

Rzeczpospolita Polska

