
 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO  

 

Niniejszym przekazujemy następujące informacje dotyczące prowadzonej przez Agenta Europ Assistance 

Polska Sp. z o.o. działalności w zakresie pośrednictwa agencyjnego: 

 

1. Agent – agent ubezpieczeniowy w rozumieniu przepisów Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 

15 grudnia 2017 r., którym jest Europ Assistance Polska Sp. z o.o., wykonujący czynności 

dystrybucji ubezpieczeń w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. 

 

2. Adres siedziby agenta ul. Wołowska 5, 02-675 Warszawa  

 

3. Agent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000034499; NIP 525-10-32-299; wysokość kapitału zakładowego wynosi 5.000.000 złotych; 

kapitał został w pełni opłacony. 

  

4. Agent jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod nr:  

11180704/A prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, 

przy Placu Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262 40 91, fax +48 22 262-41-08, strona www: 

www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego 

złożony ustnie, albo pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej, albo telefonicznie. Ponadto 

w godzinach pracy organu nadzoru zainteresowani mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji z 

rejestru w formie elektronicznej na udostępnionym stanowisku komputerowym w siedzibie organu.  

 

5. Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń, między innymi na rzecz Europ Assistance S.A. 

 

6. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w punkcie 5 udzielił Agentowi pełnomocnictwa do wykonywania 

czynności agencyjnych w jego imieniu.  

 

7. Agent wykonuje czynności agencyjne poprzez osoby fizyczne, posiadające wymagane prawem 

uprawnienia oraz na podstawie stosownych pełnomocnictw.  

 

8. Agent posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności 

agenta ubezpieczeniowego. 

 

9. Agent nie posiada akcji, albo udziałów żadnego  z wymienionych w punkcie 5 powyżej zakładów 

ubezpieczeń, uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo 

zgromadzeniu wspólników zakładu ubezpieczeń.  

 

10. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji Agenta uprawniających do co najmniej 10% głosów na 

walnym zgromadzeniu Agenta. 

 

11. Agent  w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję 

uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej, 

 

https://ubezpieczenia.europ-assistance.pl/ 


