
 

 

Informacja o procedurze reklamacji i pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

  
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym niniejszy dokument wskazuje 
procedurę  w zakresie reklamacji świadczonych przez Spółkę Tribroker usług.  
 
 
§1. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów 
 
1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia 

zwanemu dalej Klientem, przysługuje, w związku ze świadczonymi przez Spółkę Tribroker usługami, prawo do zgłaszania reklamacji 
do Tribroker sp. z o.o. w formie pisemnej w siedzibie firmy lub na adres Tribroker sp. z o.o. Antoniew 49, 96-513 Nowa Sucha, 
elektronicznej na adres reklamacje@tribroker.pl,   

2. Tribroker sp. z o.o. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w 
powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach 
opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie 
dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji. 

3. Tribroker sp. z o.o. zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego 
nośnika informacji, albo, o ile Klient złożył taki wniosek - pocztą elektroniczną. 

4. Klientowi – osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia do podmiotu 
uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów wniosku o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez 
Tribroker usługami. 

5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez Tribroker sp. z o.o.. usługami 
jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/). 

6. Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. 
 
 
§2. Przepisy końcowe 
 
1. Zmiany wchodzą w życie 1 września 2018 roku. 

 
 


