INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

PWS KONSTANTA S.A. spełniając wymogi wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r.
o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486), informuje, że:

1.

PWS Konstanta SA posiada zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez
Ministerstwo Finansów Departament Ubezpieczeń w dniu 31.03.1995, nr 516 w zakresie ubezpieczeń
oraz zezwolenie wydane przez Ministerstwo Finansów Departament Ubezpieczeń wydane w dniu
05.04.1995, nr 21 w zakresie reasekuracji.

2.

PWS Konstanta SA jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF
pod numerem 00000092/U i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

3.

Informację o wpisie od rejestru, o którym mowa w ust. 2 powyżej można zweryfikować pod adresem
internetowym http://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/ .

4.

PWS Konstanta SA wykonuje czynności brokerskie przy pomocy osób, które spełniają wymogi
określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-e Ustawy oraz są wpisane do rejestru brokerów.

5.

PWS Konstanta SA nie posiada akcji albo udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej
do 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

6.

Akcje PWS Konstanta SA nie są w posiadaniu jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń w wysokości
uprawniającej co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

7.

PWS Konstanta SA otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji od zakładu ubezpieczeń.

8.

Mocodawca ma możliwość złożenia skargi/reklamacji do PWS Konstanta SA, zgodnie z Ustawą z
dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz Ustawą z
dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz do pozasądowego rozwiązywania sporów.

9.

Skarga lub zażalenie składa się w formie:

10.

- pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową przesłaną na adres: PWS Konstanta S.A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała;
- ustnej – telefonicznie dzwoniąc pod numer (33) 815 70 53, albo osobiście do protokołu podczas
wizyty w każdej jednostce PWS Konstanta S.A;
- elektronicznej – wysyłając e-mail na adres pws@pwskonstanta.pl
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest Rzecznik Finansowy, którego
adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl oraz Sad Polubowny Przy Komisji Nadzoru
Finansowego, którego adres strony internetowej jest następujący: www.knf.gov.pl.
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