Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r.
Zakłady ubezpieczeń,
Zakłady reasekuracji,
Oddziały zakładów ubezpieczeń,
Notyfikowane zakłady ubezpieczeń
według rozdzielnika
Szanowni Państwo,
w dniu 15 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia
2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących
ubezpieczenia uzupełniające (Dz.U. poz. 2417), zwane dalej „rozporządzeniem”.
Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia wnioski o wpis oraz wnioski o zmianę wpisu składa się za
pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego na bezpłatnym formularzu
elektronicznym. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia warunkiem złożenia przez zakład ubezpieczeń wniosku
do rejestru agentów, jest przekazanie w formie pisemnej do organu nadzoru informacji dotyczącej:
1) osoby uprawnionej do składania wniosku o wpis lub wniosku o zmianę wpisu, podając:
a) jej imię i nazwisko oraz numer PESEL – w przypadku, gdy osoba uprawniona będzie składać
wniosek w sposób, o którym mowa w ust. 2,
b) jej imię i nazwisko oraz numer paszportu, numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość – w przypadku, gdy osoba uprawniona będzie składać wniosek w
sposób, o którym mowa w ust. 3;
2) cofnięcia osobie wskazanej zgodnie z pkt 1 uprawnienia do składania wniosku o wpis lub wniosku
o zmianę wpisu.
Z uwagi na fakt, że w myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia złożenie wniosku o wpis lub wniosku o zmianę
wpisu następuje po uwierzytelnieniu osoby uprawnionej za pomocą profilu zaufanego, o którym mowa
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1169), wskazana przez zakład ubezpieczeń osoba
uprawniona do składania wniosków winna posiadać profil zaufany. W przypadku gdy osoba uprawniona nie
posiada danych wymaganych do uzyskania profilu zaufanego, zakład ubezpieczeń może złożyć wniosek
o wpis lub wniosek o zmianę wpisu do organu nadzoru w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza
elektronicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1, w postaci wydruku (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).
Mając na uwadze przywołane przepisy rozporządzenia, organ nadzoru zwraca się o niezwłoczne
przekazanie przez zakład ubezpieczeń w formie pisemnej informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia. Brak tych informacji uniemożliwi zakładowi ubezpieczeń składanie wniosków do rejestru
agentów.
Pismo zawierające informację o osobach uprawnionych powinno zostać podpisane przez zarząd zakładu
ubezpieczeń zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w zakładzie ubezpieczeń. W przypadku, gdy
informacja o osobach uprawnionych przekazywana będzie do organu nadzoru na piśmie z podpisem
pełnomocnika ustanowionego przez zarząd zakładu ubezpieczeń, do pisma należy dołączyć dokument
pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu zarządu zakładu ubezpieczeń.

