
INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE 

W związku z wejściem w życie od 01.10.2018 roku Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 

ubezpieczeń (Dz. U. 2017 poz. 2486), realizuję poniżej ustawowy obowiązek przekazania wymaganych 

informacji. 

Marzena Siębab - broker ubezpieczeniowy. 

Prowadzący dzialalność gospodarczą pod nazwą: 
ASCOBROKERS Marzena Siębab 
z siedzibą: 
w Pruszowicach, przy ul. Trzebnickiej 33, 51-217 Wrocław 
NIP: 8951581911, REGON: 931187615 
tel. 501 109 139 
e-mail: biuro@ascobrokers.pl. 

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1590/09. 

W rejestrze brokerów ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą 

w Warszawie, przy pl. Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22262 40 91, fax +48 22 262 41 08, strona 

internetowa: www.knf.gov.pl), Broker jest zarejestrowany i aktualność wpisu można sprawdzić wpisując numer 

ww. Zezwolenia. KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego, złożony 

pisemnie lub formie elektronicznej. 

Broker nie posiada akcji oraz udziałów ubezpieczycieli uprawniających, co najmniej do 10% głosów na walnym 

zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. Udziałowcem Brokera nie jest żaden ubezpieczyciel. 

Z tytułu wykonywania dystrybucji ubezpieczeń Broker uzyskuje, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, 
wypłacane przez ubezpieczycieli wynagrodzenie prowizyjne (kurtaż) uwzględnione w kwocie składki.  

Od dnia wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Klient Brokera ubezpieczeniowego, będący osobą 
fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej ma prawo złożenia reklamacji na 
działalność brokera ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. 

Jeżeli zastrzeżenia Klienta dotyczą zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, reklamacja powinna zostać  
złożona bezpośrednio do ubezpieczyciela, a nie do Brokera. Ubezpieczyciel przekaże/przekazał Klientowi 
Brokera ubezpieczeniowego swoją informację o postępowaniach reklamacyjnych. 

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@ascobrokers.pl lub w formie 

pisemnej na adres Brokera: ASCOBROKERS Marzena Siębab, Pruszowice, ul. Trzebnicka 33, 51-217 Wrocław lub 
ustnie - telefonicznie pod numerem 501 109 139 lub osobiście do protokołu podczas spotkania. 

Broker ubezpieczeniowy obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej 
otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. 
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 
odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej Broker ubezpieczeniowy, w informacji przekazywanej 
Klientowi, który wystąpił z reklamacją: 
1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 
2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 
3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 

60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

Odpowiedź na reklamację przekazuje się Klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. 

Informuję 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) 
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