
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO – AGENCJA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKI Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

JAKO DYSTRYBUTORA UBEZPIECZEŃ 

 

I. Niniejszy zbiór informacji stworzony został w wyniku realizacji obowiązku informacyjnego 

uregulowanego w art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1881, t.j., dalej jako: Ustawa)  

 

II. OBOWIAZEK INFORMACYJNY AGENCJA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKI Z 

O.O. (AGENT) JAKO DYSTRYBUTORA UBEZPIECZEŃ: 

 

1. Mając na uwadze wymóg ustawowy informujemy, iż Agent: 

1) działa pod firmą Agencja Ubezpieczeń Komunikacyjnych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (skrót: Agencja Ubezpieczeń Komunikacyjnych sp. z o.o.),  

2) ma siedzibę w Toruniu (87-100) przy ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 2,  

3) jest spółką wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000762937,  

4) posiada numery NIP: 9562343365 oraz Regon: 382069843,  

5) posiada kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł; 

6) jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem: 11242741/A; 

7) prowadzi działalność agencyjną na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń: Sopockie 

Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna w Sopocie; 

8) nie posiada akcji w kapitale zakładowym żadnego zakładu ubezpieczeń; 

9) żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w kapitale zakładowym Agenta. 

2. istnieje możliwość weryfikacji Agenta w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych (agentów, 

RPU) na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: rpu.knf.gov.pl 

poprzez wybranie z rozwijanej listy podmiotu „Agent” i kliknięcie polecenia „dalej”, a następnie 

wpisanie jednej z udostępnionych wyżej danych Agenta jak: firma, numer wpisu w KRS, adres 

siedziby i kliknięcie polecenia „szukaj” – u dołu strony wyświetli się lista zawierająca dane 

Agenta, kliknięcie polecenia „akcja” umożliwi zapoznanie się ze szczegółowymi danymi 

dotyczącymi Agenta; 

3. Ponadto informujemy, iż Agent, otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji agencyjnej płatnej 

przez Ubezpieczyciela. Zakup polisy ubezpieczeniowej za pośrednictwem Agenta nie wiąże się 

dla Klienta z żadnymi dodatkowymi kosztami, wynagrodzenie w formie prowizji jest 

uwzględnione w składce ubezpieczeniowej. 

 

 


