Informacja dla Klientów dotycząca
dystrybucji ubezpieczeń
IDD
s

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486
z późn. zm.), Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/97 z dnia 20 stycznia
2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń z dnia 20 stycznia 2016 roku (Dz.Erz.UE.L nr 26,
str. 19 ze zm., Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2359 z dnia 21 września 2017
r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do
wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do
dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych oraz innymi aktami prawnymi,
niniejszym przekazujemy Państwu informacje dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego
oraz uprawnień klienta instytucji rynku finansowego.
INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ
Nazwa dystrybutora ubezpieczeń
GALICJA BROKERS SP Z O.O.
Firma, pod którą wykonywana jest działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń
GALICJA BROKERS SP Z O.O. z siedzibą w Skawinie pod adresem ul. Krakowska 41, 32-050
Skawina zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy KRS 0000595357, Nip: 676 249 92 48, Regon: 363418043
Numer zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w rejestrze prowadzonym przez
Komisję Nadzoru Finansowego
Galicja Brokers sp z o.o. z siedzibą w Skawinie posiada zezwolenie organu nadzoru na
prowadzenie działalności brokerskiej o numerze 2246/16 (dokument zezwolenia znajduje się
w siedzibie brokera ubezpieczeniowego do wglądu dla Klientów)
Numer wpisu do rejestru brokerów
000002125/U
Rodzaj wykonywanych czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń
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Galicja Brokers sp z o.o. z siedzibą w Skawinie prowadzi działalność brokerską w zakresie
dystrybucji ubezpieczeń.

Galicja Brokers Sp. z o.o.
32-050 Skawina, ul. Krakowska 41
www.galicjabrokers.pl
NIP: 6762499248 REGON: 363418043
KRS: 0000595357

Telefon:
+48 575 419 451
+48 575 511 583
Email:
biuro@galicjabrokers.pl

Broker polecany przez
stowarzyszenia
zrzeszające ponad 1000
firm transportowych.
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Możliwość sprawdzenia wpisu do rejestru
Informacje o wpisie do rejestru brokerów ubezpieczeniowych można uzyskać na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie
prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania
informacji z tego rejestru (Dz.U. z 2006 nr 178, poz. 1316), tj. poprzez:
1. skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie
elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
2. uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa) –
wyłącznie w godzina pracy Urzędu,
3. skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru
Finansowego
(rejestr
brokerów
dostępny
jest
pod
adresem:
https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/)
Posiadane akcje zakładów ubezpieczeń
Galicja Brokers sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie nie posiada akcji ani udziałów zakładów
ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden
zakład ubezpieczeń nie posiada akcji (udziałów) Galicja Brokers sp. z o.o. z siedzibą w
Skawinie uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub
zgromadzeniu wspólników.
Charakter wynagrodzenia za wykonywane czynności brokerskie
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W związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń Galicja Brokers sp.
z o.o. z siedzibą w Skawinie otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od ubezpieczycieli
uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej.
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