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 Wrocław, dnia 14.11.2022 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

 

Dotyczy informacji o wdrożeniu Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń 

komunikacyjnych („Rekomendacje LSK”) 

 

Szanowni Państwo,  

W odpowiedzi na pismo Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 09.09.2022 (DIU-

DIUZNO.6062.1.2021.AA.V1) Sogessur SA Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu („Sogessur”) 

informuje, że: 

1) W dniu 14.11.2022 przesłano na adres diu@knf.gov.pl formularz samooceny stopnia zgodności 

prowadzonej działalności z Rekomendacjami LSK przeprowadzonej przez Sogessur.  

2) W arkuszu samooceny Sogessur wskazało szczegółowo sposób w jaki spełnione zostały 

Rekomendacje LSK. 

3) W zakresie rekomendacji nr 16 Sogessur odstępuje od jej stosowania w całości, wskazując 

poniżej w jaki sposób zakład zamierza osiągnąć cele, dla realizacji których organ nadzoru wydał 

rekomendacje: 

 

SOGESSUR SA ODDZIAŁ W POLSCE 

Rekomendacja Ocena Zakładu odnośnie 
spełnienia rekomendacji 

Wyjaśnienie w jaki sposób Zakład zamierza 
osiągnąć cele, dla realizacji których organ 
nadzoru wydał rekomendacje 

Rekomendacja 
16.1 

odstąpienie od stosowania 
rekomendacji/nie zamierza 
się do nich zastosować 

Ze względu na małą skalę działalności ZU 
odstępuje od stosowania Rekomendacji 16 w 
całości, gdyż nie oferuje kompleksowej usługi 
likwidacji szkody. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągniete przez 
zastosowanie się do pozostałych rekomendacji 
dotyczących sposobu ustalenie świadczenia.  
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Rekomendacja 
16.2 

odstąpienie od stosowania 
rekomendacji/nie zamierza 
się do nich zastosować 

Ze względu na małą skalę działalności ZU 
odstępuje od stosowania Rekomendacji 16 w 
całości, gdyż nie oferuje kompleksowej usługi 
likwidacji szkody. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągniete przez 
zastosowanie się do pozostałych rekomendacji 
dotyczących sposobu ustalenie świadczenia.  

Rekomendacja 
16.3 

odstąpienie od stosowania 
rekomendacji/nie zamierza 
się do nich zastosować 

Ze względu na małą skalę działalności ZU 
odstępuje od stosowania Rekomendacji 16 w 
całości, gdyż nie oferuje kompleksowej usługi 
likwidacji szkody. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągniete przez 
zastosowanie się do pozostałych rekomendacji 
dotyczących sposobu ustalenie świadczenia.  

Rekomendacja 
16.4 

odstąpienie od stosowania 
rekomendacji/nie zamierza 
się do nich zastosować 

Ze względu na małą skalę działalności ZU 
odstępuje od stosowania Rekomendacji 16 w 
całości, gdyż nie oferuje kompleksowej usługi 
likwidacji szkody. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągniete przez 
zastosowanie się do pozostałych rekomendacji 
dotyczących sposobu ustalenie świadczenia.  

Rekomendacja 
16.5 

odstąpienie od stosowania 
rekomendacji/nie zamierza 
się do nich zastosować 

Ze względu na małą skalę działalności ZU 
odstępuje od stosowania Rekomendacji 16 w 
całości, gdyż nie oferuje kompleksowej usługi 
likwidacji szkody. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągniete przez 
zastosowanie się do pozostałych rekomendacji 
dotyczących sposobu ustalenie świadczenia.  

Rekomendacja 
16.6 

odstąpienie od stosowania 
rekomendacji/nie zamierza 
się do nich zastosować 

Ze względu na małą skalę działalności ZU 
odstępuje od stosowania Rekomendacji 16 w 
całości, gdyż nie oferuje kompleksowej usługi 
likwidacji szkody. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągniete przez 
zastosowanie się do pozostałych rekomendacji 
dotyczących sposobu ustalenie świadczenia.  

Rekomendacja 
16.7 

odstąpienie od stosowania 
rekomendacji/nie zamierza 
się do nich zastosować 

Ze względu na małą skalę działalności ZU 
odstępuje od stosowania Rekomendacji 16 w 
całości, gdyż nie oferuje kompleksowej usługi 
likwidacji szkody. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągniete przez 
zastosowanie się do pozostałych rekomendacji 
dotyczących sposobu ustalenie świadczenia.  
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Rekomendacja 
16.8 

odstąpienie od stosowania 
rekomendacji/nie zamierza 
się do nich zastosować 

Ze względu na małą skalę działalności ZU 
odstępuje od stosowania Rekomendacji 16 w 
całości, gdyż nie oferuje kompleksowej usługi 
likwidacji szkody. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągniete przez 
zastosowanie się do pozostałych rekomendacji 
dotyczących sposobu ustalenie świadczenia.  

 

 

        Z poważaniem 

Bègue Patrice 
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