INFORMACJA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO
Niniejsza informacja dystrybutora ubezpieczeń – agenta ubezpieczeniowego sporządzona została zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o dystrybucji ubezpieczeń
(Dz.U. z 2017, poz. 2486 z późn. zm., dalej „ustawa o dystrybucji ubezpieczeń”).
określenie agenta
ubezpieczeniowego

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie (dalej SKOK)
z siedzibą w Lublinie, ul. Braci Wieniawskich 5

nr wpisu do rejestru
agentów
ubezpieczeniowych
sposób sprawdzenia
wpisu do rejestru

nr wpisu:

sposób wykonywania
czynności
pośrednictwa
ubezpieczeniowego
obszar działania
informacja o
współpracy z
zakładami
ubezpieczeń
Informacja o
posiadanych
udziałach

11153085/A
▪ wniosek (ustny, pisemny, w formie elektronicznej, telefonicznie) do Komisji Nadzoru Finansowego
o udzielenie informacji z rejestru,
▪ dostęp do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w godzinach pracy Komisji, na podstawie § 7 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie prowadzenie rejestru pośredników ubezpieczeniowych
oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. z 2018 r. poz. 2467), dane o których mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o dystrybucji
ubezpieczeń, są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej organu nadzoru, po wypełnieniu formularza elektronicznego
▪ poprzez stronę internetową https://rpu.knf.gov.pl/
SKOK wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego przy pomocy osób fizycznych spełniających wymagania określone w
art. 19 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o dystrybucji ubezpieczeń, wpisanych do rejestru agentów i posiadających odpowiednie
umocowanie upoważniające do działania w imieniu SKOK;
Rzeczpospolita Polska
SKOK działa na rzecz wskazanych Zakładów Ubezpieczeń, to jest:
• Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (SALTUS TU ŻYCIE SA)
• Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie (SALTUS TUW)
SKOK nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu
albo zgromadzeniu wspólników; żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów Spółki uprawniających co najmniej do 10% głosów
na walnym zgromadzeniu SKOK.

charakter
wynagrodzenia
agenta
ubezpieczeniowego
otrzymywanego w
związku z
proponowaniem
zawarcia umowy
ubezpieczenia

SKOK w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje wynagrodzenie od Zakładu Ubezpieczeń w
charakterze prowizji uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej, a także może otrzymywać od Zakładu Ubezpieczeń
wynagrodzenie innego rodzaju - w postaci korzyści ekonomicznych lub zachęt o charakterze finansowym i niefinansowym (w tym
finansowanie szkoleń, programów motywacyjnych lub innych działań wspierających dystrybucję ubezpieczeń).

informacja o
możliwości złożenia
reklamacji, wniesienia
skargi oraz
pozasądowego
rozwiązywania
sporów

Klient ma prawo złożyć do Zakładu Ubezpieczeń reklamację w związku z korzystaniem z usług Zakładu Ubezpieczeń, wnioskowaniem
o świadczenie takich usług lub byciem odbiorcą oferty marketingowej Zakładu Ubezpieczeń. Reklamacje można składać:
1. w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń, w dowolnej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
zajmującej się obsługa klientów bądź przesyłką pocztową na adres:
o
jeżeli reklamacja dotyczy SALTUS TUW - SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Władysława IV
22, 81-743 Sopot,
o
jeżeli reklamacja dotyczy SALTUS TU ŻYCIE SA - SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot;
2. osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń lub w dowolnej jednostce organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń zajmującej się obsługą klientów;
3. telefonicznie, pod numerem telefonu:
o +48 58 770 36 90 - jeżeli reklamacja dotyczy SALTUS TUW,
o +48 58 770 36 90 - jeżeli reklamacja dotyczy SALTUS TU ŻYCIE SA.
Osobie fizycznej, będącej ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia, po
wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego oraz prawo
wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów
między klientem a podmiotem rynku finansowego na zasadach wskazanych w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym.

zakres działalności
agenta
ubezpieczeniowego
na rzecz Saltus
Towarzystwa
Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna

Klient, będący konsumentem, ma prawo do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego)
Rzecznika Konsumentów.
RODZAJE UBEZPIECZEŃ I LIMITÓW SUM UEZPIECZENIA, DO KTÓRYCH AGENT MOŻE ZAWRZEĆ UMOWĘ
Dział I: Ubezpieczenia na życie (nr grupy zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
Grupa ubezpieczenia
Ubezpieczenia na życie – grupa 1
Rodzaj ubezpieczenia
Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie –TWOJA PROMESA
Max wys. sumy
Zgodnie z OWU
ubezpieczenia
Dział I: Ubezpieczenia na życie (nr grupy zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
Grupa ubezpieczenia
Ubezpieczenia na życie – grupa 1
Rodzaj ubezpieczenia
Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie –TWOJA LINIA
Max wys. sumy
Zgodnie z OWU
ubezpieczenia
Dział I: Ubezpieczenia na życie (nr grupy zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
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Dział I: Ubezpieczenia na życie (nr grupy zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
Grupa ubezpieczenia

Ubezpieczenia na życie – grupa 1

Rodzaj ubezpieczenia

Indywidualne ubezpieczenie na życie – TWÓJ BONUS

Max wys. sumy
1 000 000,00 zł
ubezpieczenia
RODZAJE UBEZPIECZEŃ I LIMITÓW SUM UEZPIECZENIA, DO KTÓRYCH AGENT MOŻE ZAWRZEĆ UMOWĘ

zakres działalności
agenta
ubezpieczeniowego
na rzecz SALTUS
Towarzystwa
Ubezpieczeń
Wzajemnych

Dział II: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
(nr grupy zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
Grupa ubezpieczenia
Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (np. kradzież). Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
Rodzaj ubezpieczenia
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie pakietowe „LABORUS”
Max. wys. sumy
Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
10 000 000 zł*
ubezpieczenia
Ubezpieczenie wartości pieniężnych od pożaru i innych zdarzeń losowych
150 000zł*
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności
100 000 zł
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
2 000 000 zł
Ubezpieczenie wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem
150 000 zł
Ubezpieczenie wartości pieniężnych od rozboju
100 000 zł
Ubezpieczenie mienia od wandalizmu
100 000 zł
Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
przenośnego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzętu
500 000 zł*
medycznego, sprzętu wykorzystywanego w poligrafii i przemyśle
graficznym
Dane i wymienne nośniki danych
500 000 zł*
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
100 000 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej
1 000 000 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej wspólnot i
500 000 zł
spółdzielni mieszkaniowych
OC z tytułu Zarządzania
100 000 zł
Klauzula 01 - automatycznego ubezpieczenia nowo zakupionych środków
500 000 zł
trwałych
Klauzula 02 - automatycznego ubezpieczenia mienia w nowych
500 000 zł
lokalizacjach
Klauzula 03 - reprezentantów
Klauzula 04 – ubezpieczenie aktów terroryzmu
100 000 zł
Klauzula 05 - ubezpieczenie rozmrożenia środków obrotowych
100 000 zł
przechowywanych w urządzeniach chłodniczych
Klauzula 06 – ubezpieczenie drobnych prac remontowych
50 000 zł
Klauzula 07 – włączenie ryzyka graffiti
5 000 zł
Klauzula 08 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na
100 000 zł
stałe w pojazdach
Klauzula 09 - ubezpieczenie maszyn od awarii mechanicznej i uszkodzeń
100 000 zł
Klauzula 10 – ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
100 000 zł
Klauzula 11 - pękania mrozowego
50 000 zł
Klauzula 12 - ubezpieczenie zamontowanych na stale zewnętrznych
10 000 zł
urządzeń lub elementów budynków i budowli od kradzieży
Klauzula 13 - ubezpieczenie ustawowej odpowiedzialności cywilnej za
szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez
1 000 000 zł
Ubezpieczającego wynikłe z niewykonania lub nienależytego zobowiązania
(odpowiedzialność cywilna kontraktowa)
Klauzula 14 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu
1 000 000 zł
(odpowiedzialność cywilna za produkt)
Klauzula 15 - ubezpieczenie ustawowej odpowiedzialności cywilnej
pracodawcy za szkody na osobie wyrządzone pracownikom wynikające z
500 000 zł
wypadków przy pracy (odpowiedzialność cywilna pracodawcy)
Klauzula 16 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w
nieruchomościach osób trzecich, z których Ubezpieczający korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego podobnego
1 000 000 zł
udokumentowanego stosunku prawnego (odpowiedzialność cywilna
najemcy nieruchomości)
Klauzula 17 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w
rzeczach ruchomych osób trzecich, z których Ubezpieczający korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego podobnego
200 000 zł
udokumentowanego stosunku prawnego (odpowiedzialność cywilna
najemcy ruchomości)
Klauzula 18 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w
rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
200 000 zł
Ubezpieczającego
Klauzula 19 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w
pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub
200 000 zł
kontrolą Ubezpieczającego
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Klauzula 20 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w
wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub
50 000 zł
kontrolą Ubezpieczającego
Klauzula 21 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu
stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach
200 000 zł
usług świadczonych przez Ubezpieczającego
Klauzula 22 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody
powodujące powstanie roszczenia pomiędzy osobami Ubezpieczonymi na
200 000 zł
podstawie tej samej umowy (odpowiedzialność cywilna wzajemna)
Klauzula 23 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców Ubezpieczającego
1 000 000 zł
(odpowiedzialność cywilna podwykonawcy)
Klauzula 24 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
200 000 zł
odpowiedzialności cywilnej
Klauzula 25 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z
wadliwego wykonania prac lub usług powstałe po przekazaniu odbiorcy
1 000 000 zł
przedmiotu wykonanych prac lub usług
Klauzula 26 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody
200 000 zł
wyrządzone w związku z organizowaniem imprez
Klauzula 27 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z
100 000 zł
przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
Klauzula 28 - rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia
1 000 000 zł
Dział II: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
(nr grupy zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
Grupa Ubezpieczenia
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej, Ubezpieczenia choroby
Rodzaj
Indywidualne ubezpieczenie - TWÓJ WALOR
ubezpieczenia
Max wysokość
500 000 zł
ubezpieczenia
Dział II: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
(nr grupy zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
Grupa Ubezpieczenia
Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wysokość
ubezpieczenia

Indywidualne ubezpieczenie – TWOJA POSADA
100 000 zł

Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne przy pierwszej czynności udostępnia dokument upoważniający do
działania w imieniu agenta ubezpieczeniowego oraz pełnomocnictwo o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
o dystrybucji ubezpieczeń.
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