Informacje dotyczące agenta ubezpieczeniowego
Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 905) (dalej „Ustawa dystrybucyjna”) niniejszym
przekazujemy następujące informacje dotyczące prowadzonej przez mFinanse S.A. działalności
w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego:
1. Agent jest agentem ubezpieczeniowym i wykonuje działalność agencyjną pod firmą:
mFinanse Spółka Akcyjna.
2. Adres siedziby Agenta: ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.
3. Adres korespondencyjny Agenta: ul. Jana Kilińskiego 74, 90-119 Łódź.
4. Dokumentacja Agenta przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000365126, NIP 7251903631 oraz REGON 100059438, kapitał zakładowy
w wysokości 115 245 000,00 złotych w całości wpłacony.
5. Agent jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), pod nr 11163126/A. Wpis Agenta do
rejestru można sprawdzić:
a) na stronie internetowej KNF pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent ,
b) telefonicznie – kontakt z Departamentem Licencji Ubezpieczeniowych pod numerem
(022) 262 49 76,
c) pisemnie – adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, ul.
Piękna 20, skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa.
6. Agent posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 20
ust. 3 Ustawy dystrybucyjnej.
7. Agent otrzymuje prowizję uwzględnioną w kwocie składki.
8. Agent nie posiada akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń, uprawniających do
co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu zakładu ubezpieczeń. Żaden zakład
ubezpieczeń nie posiada akcji Agenta, uprawniających do co najmniej 10% głosów na
walnym zgromadzeniu Agenta.
9. Agent wykonuje czynności agencyjne wyłącznie przez osoby fizyczne, spełniające
warunki przewidziane przepisami Ustawy dystrybucyjnej, działające na mocy
stosownego upoważnienia.
10. Agent działa na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń w zakresie Działu I
Ubezpieczenia na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
1) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

11. Agent działa na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń w zakresie Dział II Pozostałe
ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, o których mowa w dziale II
załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.,
2) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
3) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
4) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
12. Agent prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Informacja o zakresie działalności Agenta w imieniu każdego z zakładów ubezpieczeń,
ze wskazaniem działu i grup ubezpieczeń oraz wysokości maksymalnej sumy
ubezpieczenia, na jaką Agent może zawrzeć umowę ubezpieczenia, dostępna jest na
stronie internetowej KNF pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent .
14. Klient ma prawo złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku
o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów w sposób
określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez odpowiedni zakład
ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia zawieranej z klientem.

