Obowiązek informacyjny
Dane ubezpieczającego

PBG Services z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42, NIP 5272800852 REGON 366816761

Dane zakładu ubezpieczeń

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, NIP 113-15-36-598, REGON: 012350200,
Unum Życie TUiR S.A., z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575.

Informacja o wynagrodzeniu

PBG Services nie otrzymuje wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w związku z proponowanym przystąpieniem do umowy
ubezpieczenia grupowego. Wynagrodzenie w związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń otrzymuje Polish Brokers
Group Sp.o.o.

Informacja o reklamacjach, skargach oraz
zażaleniach

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu na postawie Regulaminu.
Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres siedziby PBG Services. PBG Services dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były
rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez PBG Services. O ich rezultacie PBG Services niezwłocznie powiadomi składającego
reklamację na piśmie. Reklamacje, skargi i zażalenia w sprawach dotyczących Ubezpieczenia rozpatrywane są w trybie określonym w OWU TUnŻ
WARTA S.A oraz OWU Unum Życie TUiR S.A. PBG Services nie jest upoważnione do przedłożenia ich kopii ubezpieczycielowi.

Informacja o reklamacjach, skargach oraz
Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do:
zażaleniach związanych z udzielaną ochroną
1. TUnŻ ,,WARTA" S.A. w formie pisemnej: na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą
ubezpieczeniową
formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr 502 308 308 oraz w każdej jednostce TUnŻ ,,WARTA" S.A. na piśmie
doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUnŻ ,,WARTA" S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie, reklamację w terminie 30 dni od
daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
zażalenie, reklamację. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za
pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl. TUnŻ ,,WARTA"S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Podmiotem
uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
a) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl),
b) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
2. Unum Życie TUiR S.A. w formie pisemnej i korespondencyjnie na adres siedziby lub oddziału Unum, osobiście w siedzibie lub oddziale
Unum, ustnie pod numerem tel. 800 33 55 33, w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@unum. Umocowany pracownik Unum
rozpatrzy i udzieli pisemnej odpowiedzi na skargę lub reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi
w wyżej wskazanym terminie, Unum poinformuje osobę składającą skargę lub reklamację o przyczynach niedotrzymania terminu, wskaże
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla jej rozpatrzenia, oraz wskaże nowy termin udzielenia odpowiedzi na skargę lub reklamację,
nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji. W przypadku, gdy odpowiedź Unum nie będzie satysfakcjonująca,
wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego lub do Komisji Nadzoru Finansowego, której nadzorowi
podlega Unum. Dodatkowo konsument ma prawo zwrócić się o udzielenie pomocy do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników
Konsumenta. W przypadku sporu sprawa może zostać skierowana do pozasądowego postępowania prowadzonego przez Rzecznika
Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) lub na drogę sądową.

