
 

Dokument informacyjny dotyczący dystrybutora ubezpieczeń 

Agent ubezpieczeniowy: 

Getruck Sp. z o.o. , Ul. Andersa 22 75-017 Koszalin, KRS: 0000457300, tel. 604931500, adres e-mail: 

kontakt@getruck.pl,  www.getruck.eu  

Wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11218742/A 

Wpisu do rejestru można sprawdzić na stronie https://rpu.knf.gov.pl/search/agent 

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co 

najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów Agenta ubezpieczeniowego  uprawniających co 

najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. 

Agent Ubezpieczeniowy prowadzi działalność agencyjną na terenie Polski, na rzecz następujących 

firm ubezpieczeniowych : 

a. PZU S.A. z siedzibą al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Infolinia dla klientów 801102102 lub 

22 566 55 55,  Nr wpisu 407/4/A/2012 z dnia 10.2.2012 

b. TUiR Warta S.A. z siedzibą ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 

Infolinia dla klientów 502 308 308, Nr wpisu 71/12 z dnia 30.11.2012 r. 

c. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa; tel.: (22) 469 69 69, 

fax: (22) 469 69 70; e-mail: kontakt@wiener.pl, www.wiener.pl, nr wpisu 2100200317 z dnia 

20.07.2015 r. 

d. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 

012267870, nr wpisu 94216 z dnia 19.3.2015 r. 

e. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 

0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90, nr wpisu 028463 z dnia 27.4.2018 r. 

W związku z proponowaną umową ubezpieczenia, agent ubezpieczeniowy otrzymuje  wynagrodzenie 

prowizyjne 

Informacje o możliwości o możliwości złożenia przez klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz 

pozasądowego rozwiązywania sporów: 

PZU SA : 

1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU SA obsługującej klienta. 

2. Reklamacja, skarga lub zażalenie może być złożona w formie: 

1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład 

pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji); 

2) ustnej – telefonicznie na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801-102-102, albo osobiście do 

protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust.1; 
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3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na 

www.pzu.pl. 

3. PZU SA rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, 

jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi 

lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU SA przekazuje osobie, 

która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:  

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, 

który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia. 

5. Odpowiedź PZU SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je 

złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym, że 

odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę 

reklamację, skargę lub zażalenie. 

6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego 

wniosku dotyczącego: 

1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji; 

2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w 

terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację. 

7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU SA, które są 

właściwe ze względu na przedmiot sprawy. 

8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. 

9. PZU SA przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów. 

10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów 

konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik 

Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl. 

11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu 

konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich  i Powiatowych Rzeczników 

Konsumenta. 

12. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z 

pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy 

internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. 

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA to: reklamacje@pzu.pl 

13. Językiem stosowanym przez PZU SA w relacjach z konsumentem jest język polski. 

14. PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

TUiR Warta 

SKARGI I REKLAMACJE  

Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 

Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. 

pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza 



 

www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr 502 308 308 oraz w kazdej jednostce TUiR WARTA 

S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu.  

TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie, reklamacje w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli 

odpowiedzi w formie pisemnej przesyłka listowa lub w formie elektronicznej na wniosek składającego 

skargę, zażalenie, reklamacje.  

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest dedykowana jednostka  

organizacyjna Warty wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A. Szczegółowe informacje dotyczące 

trybu trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem 

strony internetowej www.warta.pl. TUiR WARTA S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

 

Allianz 

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej 

jednostce Allianz obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 

Warszawa). Reklamacja może być złożona: 

a. w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie 

Allianz, przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe albo za pośrednictwem kuriera 

lub posłańca, 

b. ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu 

podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz, 

c. w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl 

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl 

2. Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez 

Allianz. 

3. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W 

szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 

odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać 

wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym 

terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia 

oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. 

4. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego 

nośnika informacji, z zastrzeżeniem że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną 

wyłącznie na wniosek klienta. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na 

stronie www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów. 

6. Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

7. W przypadku klienta będącego osobą fizyczną wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony 

do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym 

postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika 

Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl). 

8. Pozew lub wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do sądu polubownego działającego 

przy Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny wymaga zgody Allianz. 
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Ergo Hestia 

1. Ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, osoba 

dochodząca roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, a także poszukujący ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawca gwarancji 

ubezpieczeniowej (klient) mogą wnieść reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ERGO 

Hestię lub agenta ubezpieczeniowego. 

2. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez ERGO Hestię oraz agenta wyłącznego 

ERGO Hestii, to jest działającego wyłącznie w imieniu lub na rzecz jednego ubezpieczyciela. 

 Reklamację można złożyć w następujący sposób: 

– poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl; 

– telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 555; 

– pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. 

Hestii 1, 81-731 Sopot; 

– ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń 

ERGO Hestia SA. 

 Reklamacje rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez 

Zarząd ERGO Hestii. 

 Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na 

piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną – na 

wniosek osoby zgłaszającej reklamację 

 W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 

udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w 

terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenia terminu do udzielenia 

odpowiedzi na reklamację klient zostanie poinformowany w 30-dniowym terminie. 

 W niestandardowych sprawach klient może zwrócić się do Rzecznika klienta ERGO Hestii 

poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl. 

 klient może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego 

www.rf.gov.pl. 

3. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez tzw. multiagenta, to jest agenta, który 

działa w imieniu lub na rzecz ERGO Hestii oraz innych ubezpieczycieli – w zakresie niezwiązanym z 

udzielaną ochroną ubezpieczeniową. 

Reklamacje w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową należy składać 

bezpośrednio agentowi, który świadczył usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Reklamacje 

rozpatrywane są bezpośrednio przez tego agenta. W przypadku wpływu takiej reklamacji do 

ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie agentowi, informując o tym 

jednocześnie klienta występującego z reklamacją.  

 

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group  

1. Reklamację w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia może zgłosić 

Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony, Uprawniony bądź inna osoba uprawniona z tej umowy. 

2. Reklamację można złożyć: 

1) w formie pisemnej – na adres wybranej jednostki Wiener TU S.A. lub osobiście; 

2) w formie elektronicznej (formularz reklamacyjny na stronie internetowej www.wiener.pl); 
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3) ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie). 

3. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego reklamację; 

2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy; 

3) przedmiot reklamacji; 

4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów. 

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej 

otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie 

odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od 

dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje poinformowany o: 

1) przyczynie opóźnienia; 

2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 

3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wiener TU S.A. powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci 

papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie przez Wiener  

TU S.A. odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek Klienta. 

6. Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie 

sprawy. 

7. Spór może zostać rozstrzygnięty w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania 

sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika 

Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl), albo postępowania przed Sądem 

Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl). 

8. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem 

powszechnym. 

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o 

właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 

Ubezpieczonego, Uprawnionego lub innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia bądź przed sąd 

właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego 

albo innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 

9. Wiener TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 


