I.

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

Zgodnie z obowiązującym prawem od 01 października 2018r. Ustawy o dystrybucji
ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) informujemy, iż:

1. Dane Rejestrowe Brokera Ubezpieczeniowego
Eko Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
(Spektrum Tower), KRS: 0000588108 NIP: 527-275-1378 REGON: 363066609 Sąd
Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII wydział gospodarczy KRS kapitał zakładowy:
50.000,00 PLN,
prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie Zezwolenia
Komisji Nadzoru Finansowego nr 2226/66 z dnia 05.01.2016 na prowadzenie
działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.
Rejestr jest dostępny na stronie internetowej organu nadzoru:
https://rpu.knf.gov.pl

2. Umocowanie brokera
Broker ubezpieczeniowy, w ramach prowadzonej działalności brokerskiej, wykonuje
czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz Klienta. W tym
celu Klient udziela brokerowi ubezpieczeniowemu, w formie pisemnej, pełnomocnictwa
do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w swoim imieniu.

3. Wynagrodzenie brokera
W związku z zawarciem przy udziale brokera umowy ubezpieczenia broker
od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenie w postaci prowizji (kurtaż
uwzględnionej
w
kwocie
składki
ubezpieczeniowej
(prowizyjny
wynagrodzenia). Z tego tytułu broker nie otrzymuje honorarium
bezpośrednio przez Klienta.

otrzymuje
brokerski)
charakter
płaconego

4. Procedura reklamacyjna
Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych
przez Eko Broker Sp. z o.o.
Poprzez reklamację rozumie się każde wystąpienie Klienta lub jego pełnomocnika,
zawierające zastrzeżenia dotyczące działalności wykonywanej przez Eko Broker Sp. z
o.o.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta lub jego pełnomocnika:
a. bezpośrednio w siedzibie: Eko Broker Sp. z o.o. ul. Twarda 18 (piętro
9, budynek Spektrum Tower), 00-105 Warszawa
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30);
b. listownie na adres Eko Broker Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105
Warszawa (Spektrum Tower);
c. telefonicznie na numer: +48 (22) 211 16 57;
1/2

EKO BROKER Spółka z o. o.
ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
tel. +48 222 111 657, mail: biuro@ekobroker.com
KRS: 0000588109 REGON: 363066609 NIP: 5272751378
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

d. pocztą elektroniczną: reklamacje@ekobroker.com lub poprzez
formularz kontaktowy na stronie internetowej www.ekobroker.com
Informujemy także o możliwości złożenia skargi, jak również o możliwości
rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania
sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez
Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) albo postępowania przed Sądem Polubownym
przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).

5. Zapobieganie konfliktom interesów
Zgodnie z obowiązującym prawem, Eko Broker Sp. z o.o.:
•
•

•

•

•

•

Nie posiada akcji lub udziałów zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, agenta
ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
Nie wykonuje działalności agencyjnej, czynności agencyjnych, czynności
dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń ani czynności
dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.
Nie pozostaje w stałym stosunku umowy z zakładem ubezpieczeń, zakładem
reasekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia
uzupełniające.
Nie jest członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu
ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, agenta ubezpieczeniowego lub agenta
oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
Nie pozostaje w innych relacjach, które mogłyby zagrażać wykonywaniu
działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z najlepiej pojętym
interesem Klientów.
Stosuje rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu potencjalnym
konfliktom interesów, tak aby nie miały one negatywnego wpływu na interes
Klientów.

PREZES ZARZĄDU
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