
 

Seminarium pt.  „Wnioski z kontroli 

pośredników ubezpieczeniowych w zakresie 

wypełniania obowiązków wynikających  

z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń” 

 

Data:  23 listopada 2020 r. (poniedziałek) 
Forma seminarium: webinarium 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest przedstawienie jego uczestnikom doświadczeń i spostrzeżeń nadzorczych 
wynikających z przeglądu praktyk rynkowych związanych z wdrożeniem ustawy o dystrybucji 
ubezpieczeń. W szczególności omówione zostaną najczęściej występujące naruszenia przepisów ustawy  
o dystrybucji ubezpieczeń zidentyfikowane w toku kontroli prowadzonych przez organ nadzoru 
u brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest w szczególności do pośredników ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych 
wykonujących w ich imieniu czynności agencyjne lub czynności brokerskie, a także do zakładów 
ubezpieczeń sprawujących nadzór nad działalnością współpracujących z nimi agentów 
ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające. 

Forma 

Seminarium odbędzie się w formie webinarium.  

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10:00  
Seminarium zakończy się o godzinie 13:45  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego 
dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną 
przesłane najpóźniej w dniu 19 listopada br. 

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć 
można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną 

przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji seminarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule 
podając tytuł i datę seminarium.  

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl
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pośredników ubezpieczeniowych w zakresie 
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PROGRAM 

23 listopada 2020 r. (poniedziałek) 

Prelegenci: Iwona Torzewska – kierownik, Łukasz Lechowski – specjalista  
Zespół Dystrybucji Ubezpieczeń, Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych, Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego 
 

Godzina                                                   Temat 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

 

10:00-11:30 

 Wprowadzenie 

o Podstawy prawne prowadzenia kontroli pośredników ubezpieczeniowych 

o Sankcje za naruszanie obowiązków i wymogów 

o Dane statystyczne dotyczące stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości 

 Omówienie najistotniejszych naruszeń w dystrybucji ubezpieczeń 

o Analiza potrzeb klienta i informacja nt. oferowanego produktu ubezpieczeniowego  

o Porada wraz z rekomendacją najwłaściwszej umowy i forma jej przekazania 

Iwona Torzewska - kierownik 
Łukasz Lechowski - specjalista 
Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
11:30-11:45 Przerwa  

  

11:45-13:15 

 Omówienie najistotniejszych naruszeń w dystrybucji ubezpieczeń 

o Pełnomocnictwo i upoważnienie 

o Obowiązki informacyjne nt. brokera/agenta 

o Wymogi wobec osób wykonujących czynności brokerskie/agencyjne 

o Szkolenia zawodowe 

o Zmiany danych w rejestrze brokerów/agentów 

Iwona Torzewska - kierownik 
Łukasz Lechowski - specjalista 
Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

13:15-13:45 Pytania i odpowiedzi  

  
  

 


