KARTA INFORMACYJNA AGENTA
dostępna również na stronie www.bonusubezpieczenia.pl

1. Informacje wymagane przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń:
Agent Ubezpieczeniowy wykonuje działalność agencyjną pod firmą BONUS Ubezpieczenia Sp.zoo z
siedzibą 41-200 Sosnowiec, Al. Mireckiego 15/2, tel. 32 299-90-80 lub 32 299-90-50, e-mail:
biuro@bonusubezpieczenia.pl
Wpis do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w
Warszawie pod nr 11198029/A dostępny na stronie internetowej w
 ww.knf.gov.pl
Agent wykonuje działalność agencyjną na rzecz następujących Zakładów Ubezpieczeń: PZU SA, WARTA
TUiR SA, STU ERGO HESTIA SA, AXA Ubezpieczenia TUiR SA, GENERALI TU SA, COMPENSA TU SA, INTERRISK
TU SA, INTER-POLSKA TU SA, WARTA TUnŻ SA, STUnŻ ERGO HESTIA SA, AXA TUnŻ SA. Pełnomocnictwa
Zakładów Ubezpieczeń dostępne w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych.
Wszystkie informacje uzyskane przez Agenta Ubezpieczeniowego oraz jego przedstawicieli w związku z
wykonywaniem czynności agencyjnych podlegają ochronie i są wykorzystywane wyłącznie do obsługi
ubezpieczeniowej Klientów.
Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.
Agent Ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie od Zakładów Ubezpieczeń w formie prowizji
uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.

2. Informacje wymagane przez Rozporządzenie parlamentu europejskiego o ochronie danych
osobowych RODO:
Administratorem danych osobowych jest BONUS Ubezpieczenia Sp.zoo z siedzibą 41-200 Sosnowiec, Al.
Mireckiego 15/2, tel. 32 299-90-80 lub 32 299-90-50, e-mail: biuro@bonusubezpieczenia.pl
Podmiot danych - Klient – może się kontaktować z administratorem danych pocztą, pocztą elektroniczną
lub telefonicznie na ww. adresach i nr telefonicznych.
Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby związane z obsługą ubezpieczeniową Klientów obejmującą
m.in. proponowanie, ofertowanie, polisowanie, wznawianie, rozliczanie i archiwizowanie transakcji
ubezpieczeniowych, na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe są przekazywane do Zakładów Ubezpieczeń w których kalkulowane są składki i zawierane
ubezpieczenia.
Administrator danych osobowych nie będzie ich przekazywał do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia obsługi ubezpieczeniowej Klienta oraz 5
lat po jej zakończeniu.
Podmiot danych – Klient – ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem ofertowania i zawarcia umowy
ubezpieczeniowej.

