Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego
Agent ubezpieczeniowy Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a
(00-189), dalej: Provident Polska.
1. Provident Polska działa jako agent ubezpieczeniowy i wykonuje czynności agencyjne
na rzecz i w imieniu następujących zakładów ubezpieczeń:
1. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul.
Chłodna 51;
2. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w
Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.
2. Provident Polska wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11235060/A.
Rejestr dostępny jest na stronie internetowej pod adresem
https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
Wpis do rejestru agentów można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji
Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując
wymagane dane, tj. numer wpisu oraz nazwę agenta.
3. Provident Polska nie ma akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń
uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani też żaden
zakład ubezpieczeń nie ma akcji/ udziałów Provident Polska uprawniających co
najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników.
4. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Provident Polska
otrzymuje następujące wynagrodzenie:
1. prowizję
2. dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie agencyjnej,
którego otrzymanie uzależnione jest od wskaźnika jakości portfela.
5. Klient ma prawo złożenia reklamacji i 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.

Reklamacje można składać w następujący sposób:
1. ustnie – telefonicznie pod numer telefonu 22 555 05 06 lub 801 200 200 (koszt
połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce
odpowiednio AXA Życie TU S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
2. w formie elektronicznej na adres e-mail: ubezpieczenia@axa.pl
3. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie odpowiednio AXA Życie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub AXA Ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
albo drogą pocztową na ten adres, z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy
Partnerskie AXA.

