
Informacja o agencie ubezpieczeniowym

Going. Sp. z o.o. informuje, że jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą:

Going. sp. z o.o., NIP: 527-275-12-72, REGON: 36305859600000

Siedziba: Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa

WPIS DO REJESTRU AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

1. Agent jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2017

roku o dystrybucji ubezpieczeń.

2. Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Pośredników

Ubezpieczeniowych (dalej: RPU) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

pod jako Agent Ubezpieczeniowy pod numerem 11254166/A

3. Adres strony internetowej, na której rejestr jest dostępny https://rpu.knf.gov.pl/

4. Agenta w RPU można wyszukać poprzez wprowadzenie danych agenta wymaganych

przez administratora strony internetowej, na której rejestr jest dostępny (patrz punkt 3)

5. Agent działa na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Szczegółowy zakres uprawnień Agenta reguluje pełnomocnictwo udzielone Agentowi

przez Zakład Ubezpieczeń.

INFORMACJA O CHARAKTERZE WYNAGRODZENIA AGENTA

Agent w związku z wykonywaną przez niego działalnością agencyjną otrzymuje wynagrodzenie o

charakterze prowizyjnym, które uwzględnione jest w kwocie składki ubezpieczeniowej.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania

sporów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały uregulowane w Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia.

Reklamacje w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową rozpatrywane są zgodnie z

“Regulaminem korzystania z aplikacji Going.” i zapisami w sekcji “Postępowanie reklamacyjne i

zwroty”. Regulamin dostępny jest pod adresem:

https://web.goingapp.pl/themes/going/assets/docs/terms.pdf?t=165296635

https://rpu.knf.gov.pl/
https://web.goingapp.pl/themes/going/assets/docs/terms.pdf?t=165296635


PEŁNOMOCNICTWO Nr 372/2022/UTU

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy: 00-867), przy

ul. Chłodnej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

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

numerem KRS 0000271543, NIP 107-00-06-155, REGON: 140806789, o kapitale

zakładowym w wysokości 141.730.747 PLN, wpłaconym w całości, zwaną dalej

„Towarzystwem”

w imieniu której działają:

1. Mariusz Wójcik – Członek Zarządu

2. Adam Łoziak – Członek Zarządu

upoważnia niniejszym,

GOING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al.

Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588000, której akta rejestrowe przechowywane

są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, REGON:363058596, NIP: 5272751272, zwaną dalej

„Agentem”,

§1

do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz

Towarzystwa, poprzez wykonywanie czynności faktycznych związanych z pośrednictwem przy

zawieraniu i zawieraniem indywidualnych umów ubezpieczenia na podstawie Ogólnych

warunków ubezpieczenia Going. ProTicket pomiędzy Towarzystwem a klientami oraz

czynności związanych z wykonaniem ww. umów ubezpieczenia, w działach i grupach oraz do

wysokości sum ubezpieczenia określonych w poniższej tabeli :

§2

Agent nie jest upoważniony do reprezentowania Towarzystwa wobec osób trzecich oraz

dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, składania oświadczeń woli w

imieniu Towarzystwa w zakresie wykraczającym poza zakres czynności określonych w

pełnomocnictwie oraz postanowieniach Umowy, w tym w załącznikach do niej, a w

szczególności nie jest upoważniony do:

a) zawierania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek innych umów poza umowami

ubezpieczenia;



b) składania przyrzeczeń przyznania uprawnień lub korzyści nieprzewidzianych przez

OWU lub

Umowę;

c) składania w imieniu Towarzystwa jakimkolwiek osobom oświadczeń woli związanych z

akceptacją bądź odmową uznania roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia;

d) tworzenia jakichkolwiek materiałów, związanych z działalnością Towarzystwa lub

oferowanymi przez Towarzystwo produktami oraz przekazywania ich Klientom bez

uprzedniej pisemnej akceptacji Towarzystwa;

e) dokonywania zmiany terminów płatności lub zmiany wysokości składek

ubezpieczeniowych niewynikających z Umowy ubezpieczenia;

f) udzielania jakichkolwiek pełnomocnictw lub upoważnień w imieniu Towarzystwa, z

wyłączeniem upoważnień do wykonywania Czynności Agencyjnych w imieniu Agenta;

g) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Towarzystwa, innych niż wynikające z

Pełnomocnictwa;

h) podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Towarzystwa po jego odwołaniu lub

wygaśnięciu.

§3

1. Niniejsze Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

2. Niniejsze Pełnomocnictwo wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na

podstawie której Agent wykonuje w imieniu i na rzecz Towarzystwa Czynności

Agencyjne. Po odwołaniu lub wygaśnięciu Pełnomocnictwa, Agent jest zobowiązany na

żądanie Towarzystwa do jego zwrotu.

3. Niniejsze Pełcnnomoictwo obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r. i zastępuje pełnomocnictwo udzielone w

dniu 29 sierpnia 2022 r.

Za Towarzystwo:


