
DYSTRYBUTOR 

Dystrybutorem ubezpieczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń jest 4Life Direct Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa dalej: „4Life Direct” wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000313549, będąca agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym 
przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11185495/A. 

UBEZPIECZYCIELE

4Life Direct działa na rzecz:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN w pełni opłacony, NIP 521-28-87-341, należącą do Grupy Generali
figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS)
pod nr 26.

Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited – zarejestrowany na Gibraltarze w Rejestrze Spółek (Companies
House) pod numerem 101001, a jego siedziba mieści się przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 
23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, Licencjonowanego i regulowanego przez Komisję Usług Finansowych
Gibraltaru („GFSC”).

Dokumenty pełnomocnictwa są dostępne na stronie 4Life Direct  pod adresem: https://www.4lifedirect.pl/ jak również  są do wglądu 
w siedzibie naszej Spółki.  

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

• 4Life Direct oferuje w Polsce ubezpieczenia w Dziale I Ubezpieczenia na Życie.

• Informacje o 4Life Direct są dostępne w wyszukiwarce KNF online pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/. Wyszukiwarka umożliwia
sprawdzenie, czy dany podmiot jest AGENTEM UBEZPIECZENIOWYM. Zgodnie z art. 3.2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 
15 grudnia 2017 r. agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca, inny niż agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, wykonujący
działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów. Dane Agenta
widnieją w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych (RPU) on-line pod nazwą „Agent”. 

W wyszukiwarce można również sprawdzić informacje o osobach – „Pracownik agenta” wykonujących czynności agencyjne tzw. OFWCA. 

Pod adresem www.4lifedirect.pl/upowaznienie/ jest dostępne upoważnienie z  listą osób upoważnionych do działania w imieniu Agenta.
Upoważnienie jest również do wglądu  w siedzibie 4Life Direct Sp. z o.o.

• W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia 4Life Direct otrzymuje od ubezpieczyciela wynagrodzenie, które jest
płatne w formie procentowej prowizji obliczanej od wysokości składki. 

4Life Direct Sp. z o.o. nie jest udziałowcem, wspólnikiem czy akcjonariuszem zakładu ubezpieczeń.

REKLAMACJE

Klient ma prawo złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez
towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z klientem.

zgodnie z  art. 22 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. 
o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486).  

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 
PRZED ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA
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