Nota informacyjna
Getin Noble Bank S.A. informuje, iż:
1. jest Agentem ubezpieczeniowym, działającym pod nazwą Getin Noble Bank S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000304735,
NIP 1080004850, REGON 141334039, kapitał zakładowy w wysokości 2 851 630 418,91 zł
opłacony w całości.
2. jest Agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń, które zostały
wskazane na stronie getinbank.pl w zakładce Ubezpieczenia, jednakże w ramach zakresu
oferowanego produktu ubezpieczeniowego „Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego
Bezpieczna Wyprawa” działa jedynie na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, NIP
895-10-07-276, REGON 272324625, kapitał zakładowy w wysokości 37 800 000 zł opłacony w
całości, posiadającego zezwolenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej (dalej Ubezpieczyciel).
3. jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego pod numerem 11165368/A.
4. informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku
do Komisji Nadzoru Finansowego lub poprzez stronę internetową: https://au.knf.gov.pl/Au_online/
5. wynagrodzenie dla Agenta za oferowaną umowę ubezpieczenia ma charakter prowizyjny i jest
przekazywane bezpośrednio od Ubezpieczyciela i jest uwzględnione w kwocie składki
ubezpieczeniowej. Istnieje możliwość otrzymania przez Agenta wynagrodzenia dodatkowego,
wyłącznie od Ubezpieczyciela, uzależnionego od spełnienia warunków, takich jak np. określony
wolumen składek lub wynik techniczny Ubezpieczyciela. Osoby fizyczne wykonujące czynności
agencyjne w imieniu Agenta mogą brać udział w konkursach organizowanych przez Agenta
lub Ubezpieczyciela, w związku z czym mogą mieć możliwość otrzymania nagród finansowych
lub niefinansowych. Konkursy organizowane są z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu
Klientów oraz unikania konfliktu interesów.
6. Klient ma prawo do składania reklamacji, wniesienia skargi do Agenta lub Ubezpieczyciela
Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe znajdują się w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia i na stronach internetowych:
1) Agenta www.getinbank.pl
2) Ubezpieczyciela www.tueuropa.pl
7. ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony może zwrócić się do Rzecznika Finansowego
o rozpatrzenie sprawy lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania
w sprawie rozwiązywania sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego. Szczegółowe
informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Turystycznego Bezpieczna
Wyprawa lub na stronie internetowej pod adresem http://www.rf.gov.pl.

