INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM
EFL Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, jest
agentem ubezpieczeniowym , wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych KNF pod
numerem 11243091/A i działa wyłącznie na rzecz Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
(Ubezpieczyciel ). Agent posiada pełnomocnictwo do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu
i na rzecz Ubezpieczyciela związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia zgodnie
z OWU.
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy
ul. Legnickiej 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Istnieje możliwość sprawdzenia wpisu Agenta do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych na stronie
internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Komisja Nadzoru Finansowego udziela
informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek złożony ustnie lub pisemnie, w szczególności
w formie elektronicznej lub telefonicznie. Ponadto w godzinach pracy urzędu obsługującego organ
nadzoru wnioskodawcy mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji z rejestru na udostępnionym
stanowisku komputerowym.
Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia Agent
ubezpieczeniowy otrzymuje od Ubezpieczyciela prowizję uwzględnioną w kwocie składki.
SKARGI/REKLAMACJE
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje
prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym do Ubezpieczyciela:
1) w formie pisemnej przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie na adres:
reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl;
3) ustnie – pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym
oświadczeniu Ubezpieczyciela (o ile będzie z niego wyraźnie wynikało, że zastępuje podane
w polisie dane kontaktowe Ubezpieczyciela);
4) osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Ubezpieczyciela, pod adresem wskazanym
w pkt. 1) powyżej.
2. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia jest uprawniony
do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta na zasadach
określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych odpowiednio na ich stronach
internetowych lub do Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
(www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny) oraz do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego
(www.rf.gov.pl) o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania
w sprawie rozwiązywania sporów.
3. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające
jednoznaczną identyfikację składającego reklamację oraz umowy ubezpieczenia, której
reklamacja dotyczy. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres do
korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Ubezpieczyciela, pismo
powinno być opatrzone podpisem składającego reklamację.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego
trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek
składającego reklamację.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później
jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych
przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający
reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających
opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania
odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 (sześćdziesięciu) dni
od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego
upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji składanej przez osobę
fizyczną uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą składającego reklamację.
6. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

