INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

Nazwa Agent:

TWOJE ZDROWIE UBEZPIECZENIA Spółka z o. o.
Ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, REGON 367554524, NIP 9562325545, KRS
0000857727

Nr wpisu do rejestru
Agentów

11236005/A, adres rejestru www.au.knf.gov.pl/Au_online/

Forma świadczenia
usług

Twoje Zdrowie Ubezpieczenia Spółka z o. o. jest multiagentem
ubezpieczeniowym współpracującym z różnymi Towarzystwami Ubezpieczeń

Reprezentowane
Zakłady Ubezpieczeń: TU Inter Polska SA, PZU Życie SA, TU Zdrowie S.A., LMG FÖRSAKRINGS AB S.A.
ODDZIAŁ W POLSCE
Charakter
wynagrodzenia

Agent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od sprzedanych polis.
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za pracę agenta.

Reklamacje

W zakresie związanym z udzielaną 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 zakresie niezwiązanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową reklamacje
bądź skargi należy składać bezpośrednio agentowi w następujący sposób:
- telefonicznie pod numerem: 56 69 69 069
- mailowo: kontakt@krajowyprogramzdrowotny.pl
- pisemnie na adres siedziby: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń
Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w terminie 30 dni.
Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim
sporów, klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu
ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym
zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

Dokumenty
dodatkowe

Agent ma obowiązek każdorazowo przekazania Dokumentu zawierającego
informację o produkcie (IPID lub KID) i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Twoje Zdrowie Ubezpieczenia
Spółka z o. o.
ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń

REGON: 367554524
NIP: 9562325545
KRS: 0000857727

kapitał zakładowy: 121 250 zł

e-mail.: biuro@twoje-zdrowie.pl
strona: www.twoje-zdrowie.pl
tel.: +48 56 69 69 069
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