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INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ 
Zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. 

o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017, poz. 2486) 
 

Dystrybutor 
 

Anna Styn – Ubezpieczenia 

siedziba: ul. Łąkowej 12, 84-110 Parszczyce 

właściciel: Anna Styn zamieszkała w Parszczycach przy ul. Łąkowej 12 
 

rodzaj pośrednika: agent ubezpieczeniowy 
 

Współpraca z zakładami ubezpieczeń 
 

Dystrybutor jest multiagentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz więcej niż jednego zakładu, na podstawie 

udzielonych stosownych pełnomocnictw. Dystrybutor wykonuje czynności agencyjne na rzecz następujących towarzystw: 

 Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A, 

 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., 

 Balcia Insurance SE, 

 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 

 Generali Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. – marka  GENERALI, PROAMA, 

 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A.,  

 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 

 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 

 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. – marka ERGO HESTIA, MTU, 

 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO HESTIA S.A., 

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, 

 TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 

 Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 

 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. – marka WARTA, HDI. 
 

Rejestr agentów 
 

Dystrybutor podlega wpisowi do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Dystrybutor wpisany jest pod numerem: 11199591/A. Rejestr agentów ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: 

https://au.knf.gov.pl/Au_online/ Znajduje się tam wyszukiwarka, przy pomocy której możliwe jest sprawdzenie informacji o 

wpisie dystrybutora do rejestru agentów ubezpieczeniowych. W tym celu niezbędne jest kliknięcie w pozycję „Szukaj agenta” 

i wypełnienie krótkiego formularza, zgodnie z instrukcją. 
 

Wynagrodzenie 
 

Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne stanowiące określony procent 

zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Koszty powyższego wynagrodzenia uwzględnione zostały w 

składce ubezpieczeniowej. W zależności od osiągnięcia wskaźników określonych w umowie agencyjnej lub innych 

porozumień zawartych z zakładem ubezpieczeń, dystrybutor uprawniony jest do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia 

prowizyjnego lub rzeczowego. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia 

zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela. 
 

 Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń 
 

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na 

walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników. 
 

Procedura reklamacyjna 
 

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. 
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Przysługuje Państwu również prawo do złożenia reklamacji lub wniesienia skargi do agenta ubezpieczeniowego w 

odniesieniu do sposobu świadczonych przez niego usług, w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową udzielaną na 

podstawie zaproponowanej Państwu umowy ubezpieczenia, w formie pisemnej na adres ul. Łąkowa 12, 84-110 Parszczyce 

lub drogą mailowa na adres biuro@ubezpieczenia-styn.pl. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do towarzystwa ubezpieczeń, Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika 

Finansowego, a także do pozasądowego rozwiązywania sporów z agentem. 


