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INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w 
Ozorkowie informuje, iż: 
 

1. Jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną pod firmą: 
 

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 
Plac Jana Pawła II 6 
95-035 Ozorków 

 

2. Wykonuje działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń: 
 

1) SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; 

2) SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna; 

3) Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group; 

4) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna; 

5) INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group; 

6) Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna; 

7) Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. Sp. Akcyjna O/w Polsce; 
 

Szczegółowy zakres uprawnień Banku jako Agenta regulują pełnomocnictwa 
udzielone przez powyższe zakłady ubezpieczeń. 
 

3. Jest wpisany do Rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez 
Komicję Nadzoru Finansowego pod numerem 11242628/A. Informacje na temat 
wpisu do rejestru można uzyskać na stronie https://rpu.knf.gov.pl/search/agent. W 
celu wyszukania Agenta ubezpieczeniowego w Rejestrze pośredników 
ubezpieczeniowych należy w polu „Numer agenta” wpisać ww. numer.  
 

4. Działając na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami 
ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce 
ubezpieczeniowej. 
 

5. Nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń 
uprawniających co najmniej do 10% głosów na walny, zgromadzeniu, jak również 
zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy w Ozorkowie zawarł umowy 
agencyjne nie posiadają akcji i udziałów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie, 
uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo 
zgromadzeniu wspólników. 
 

Klienci mają możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego 
rozwiązania sporów. W zakresie związanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową 
reklamacje bądź skargi należy zgłosić 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. W zakresie nie związanym w udzieloną ochroną ubezpieczeniową reklamacje 
bądź skargi należy zgłaszać bezpośrednio Agentowi. Szczegółowe informacje na temat 
składania reklamacji znajdują się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Ozorkowie 
pod adresem: https://www.bs-ozorkow.pl 
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