
Nazwa zakładu ubezpieczeń: UPS Insurance DAC 

Odstąpienie od stosowania 
rekomendacji / nie zamierza 
się do nich zastosować. 

Wyjaśnienie w jaki sposób zakład zamierza osiągnąć cele, dla 
realizacji których organ nadzoru wydał rekomendację. 

16.1 Zakład ubezpieczeń nie posiada sieci własnej zakładów 
 

przez poszkodowanego. 

16.2 Zakład ubezpieczeń nie posiada sieci własnej zakładów 
 

przez poszkodowanego. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągnięte przez zastosowanie się do 
pozostałych rekomendacji dotyczących sposobu ustalenie 
świadczenia. 

16.3 Zakład ubezpieczeń nie posiada sieci własnej zakładów 
 

przez poszkodowanego. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągnięte przez zastosowanie się do 
pozostałych rekomendacji dotyczących sposobu ustalenie 
świadczenia. 

16.4 Zakład ubezpieczeń nie posiada sieci własnej zakładów 
 

przez poszkodowanego. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągnięte przez zastosowanie się do 
pozostałych rekomendacji dotyczących sposobu ustalenie 
świadczenia. 

16.5 Zakład ubezpieczeń nie posiada sieci własnej zakładów 
 

przez poszkodowanego. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągnięte przez zastosowanie się do 
pozostałych rekomendacji dotyczących sposobu ustalenie 
świadczenia. 

16.6 Zakład ubezpieczeń nie posiada sieci własnej zakładów 
 

przez poszkodowanego. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągnięte przez zastosowanie się do 
pozostałych rekomendacji dotyczących sposobu ustalenie 
świadczenia. 

16.8 Zakład ubezpieczeń nie posiada sieci własnej zakładów 
 

przez poszkodowanego. Cele, dla których została wydana 
rekomendacja, zostaną osiągnięte przez zastosowanie się do 
pozostałych rekomendacji dotyczących sposobu ustalenie 
świadczenia. 

 

 

 

 

 

naprawczych / akceptuje warsztat wybrany

naprawczych / akceptuje warsztat wybrany

naprawczych /  akceptuje warsztat wybrany

naprawczych / akceptuje warsztat wybrany

naprawczych / akceptuje warsztat wybrany

naprawczych / akceptuje warsztat wybrany

naprawczych / akceptuje warsztat wybrany



Brak 
dostosowania 
do 
rekomendacji/
zamierza się 
do nich 
zastosować 

Wyjaśnienie w jaki sposób zakład 
zamierza osiągnąć cele, dla realizacji 
których organ nadzoru wydał 
rekomendację. 

Planowane działania, 
które zakład 
zamierza podjąć, aby 
dostosować się do 
rekomendacji. 

Termin 
dostosowania 
do 
rekomendacji. 

22.1 Zakład ubezpieczeń nie dysponuje siecią 
własną wynajmu pojazdów zastępczych. 
Przekazuje każdorazowo informację o 
możliwości wynajmu pojazdu 
zastępczego i rozliczenia kosztu najmu 
w oparciu o dokumenty księgowe. 

Podjęcie współpracy 
z profesjonalnym 
podmiotem 
dostarczającym tego 
typu usługi 
(rozmowy w trakcie). 

Czerwiec 2023 

22.2 Zakład ubezpieczeń nie dysponuje siecią 
własną wynajmu pojazdów zastępczych. 
Przekazuje każdorazowo informację o 
możliwości wynajmu pojazdu 
zastępczego i rozliczenia kosztu najmu 
w oparciu o dokumenty księgowe. 

Podjęcie współpracy 
z profesjonalnym 
podmiotem 
dostarczającym tego 
typu usługi 
(rozmowy w trakcie). 

Czerwiec 2023 

23.3 Zakład ubezpieczeń nie dysponuje siecią 
własną wynajmu pojazdów zastępczych. 
Przekazuje każdorazowo informację o 
możliwości wynajmu pojazdu 
zastępczego i rozliczenia kosztu najmu 
w oparciu o dokumenty księgowe. 

Podjęcie współpracy 
z profesjonalnym 
podmiotem 
dostarczającym tego 
typu usługi 
(rozmowy w trakcie). 

Czerwiec 2023 

22.4 Zakład ubezpieczeń nie dysponuje siecią 
własną wynajmu pojazdów zastępczych. 
Przekazuje każdorazowo informację o 
możliwości wynajmu pojazdu 
zastępczego i rozliczenia kosztu najmu 
w oparciu o dokumenty księgowe. 

Podjęcie współpracy 
z profesjonalnym 
podmiotem 
dostarczającym tego 
typu usługi 
(rozmowy w trakcie). 

Czerwiec 2023 

22.5 Zakład ubezpieczeń nie dysponuje siecią 
własną wynajmu pojazdów zastępczych. 
Przekazuje każdorazowo informację o 
możliwości wynajmu pojazdu 
zastępczego i rozliczenia kosztu najmu 
w oparciu o dokumenty księgowe. 

Podjęcie współpracy 
z profesjonalnym 
podmiotem 
dostarczającym tego 
typu usługi 
(rozmowy w trakcie). 

Czerwiec 2023 

22.6 Zakład ubezpieczeń nie dysponuje siecią 
własną wynajmu pojazdów zastępczych. 
Przekazuje każdorazowo informację o 
możliwości wynajmu pojazdu 
zastępczego i rozliczenia kosztu najmu 
w oparciu o dokumenty księgowe. 

Podjęcie współpracy 
z profesjonalnym 
podmiotem 
dostarczającym tego 
typu usługi 
(rozmowy w trakcie). 

Czerwiec 2023 
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