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Ubezpieczenia Online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego
2-8, 53-659 Wrocław, jest agentem ubezpieczeniowym zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671372, NIP 895-18219-18, Regon 933023875, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości: 1 100 000 zł.
Ubezpieczenia Online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. jest Agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz wielu
zakładów ubezpieczeń, jednakże w ramach zakresu oferowanego produktu ubezpieczeniowego „ŻYCIE DIRECT”
działa jedynie na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. (Ubezpieczyciel) z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000092396, REGON 932716961, NIP 895 17 65 137, o kapitale zakładowym zarejestrowanym i opłaconym w całości
307 200 000 zł.
Ubezpieczenia Online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11166643/A.
Informacje o wpisie ww. agenta ubezpieczeniowego do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie
wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego lub poprzez stronę internetową: https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
Wynagrodzenie dla agenta Ubezpieczenia Online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. za oferowaną umowę
ubezpieczenia jest w formie prowizji, przekazywanej bezpośrednio od Ubezpieczyciela, uwzględnionej w składce
ubezpieczeniowej. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze finansowym lub
niefinansowym (np. konkursy, upominki firmowe, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe).
Ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony mają prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji
Ubezpieczyciela:
1) pisemnie drogą pocztową,
2) z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi Klienta,
3) osobiście z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali ubezpieczyciela lub Biurze Regionalnym,
których dane teleadresowe można uzyskać pod numerem infolinii ubezpieczyciela 801 500 300,
4) telefonicznie pod numerem infolinii ubezpieczyciela 801 500 300.
Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.tueuropa.pl.
Ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony mogą zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub
wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) w związku z art. 37 Ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 892) przez Rzecznika
Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu między klientem a podmiotem rynku
finansowego. Aktualne dane o podmiocie uprawnionym do przeprowadzenia ww. postępowania dostępne są na stronie
internetowej pod adresem: http://www.rf.gov.pl.
Ubezpieczony, uprawniony mogą także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie,
zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia
dla rozpatrzenia sprawy oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji
nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wniosek składającego reklamację.
Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
tel. 71 36 92 700, fax 71 36 92 707

Biuro Obsługi Klienta
tel. 801 500 300, 71 36 92 887 koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000092396, NIP 895 17 65 137
kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 307 200 000 zł

bok@tueuropa.pl
tueuropa.pl
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