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Przedmiotem artykułu są kluczowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania coverholdera jako pośred-
nika ubezpieczeniowego w polskim porządku prawnym. Autor zwraca uwagę na problematykę funkcjo-
nowania rozwiązań wykształconych na gruncie rynku Lloyds w polskich realiach prawnych. W treści 
omówione zostały kwestie związane z wykonywaniem klasycznych czynności pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, jak również działaniami takimi jak organizacja i administrowanie siecią dystrybucji czy 
likwidowanie szkód ubezpieczeniowych.
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Wprowadzenie

Polski rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego cechuje się istotną dynamiką rozwoju oraz zróżni-
cowaniem modeli i form, w ramach których funkcjonują pośrednicy ubezpieczeniowi. Przez model 
funkcjonowania pośredników ubezpieczeniowych należy rozumieć w tym miejscu rozwiązania 
organizacyjne związane ze współpracą pośredników ubezpieczeniowych, mające służyć zwięk-
szeniu ich efektywności.

Działanie na wspólnym rynku usług ubezpieczeniowych umożliwia z jednej strony funkcjo-
nowanie na rynku krajowym pośrednikom zagranicznym, z drugiej zaś co raz powszechniejsze 
staje się nawiązywanie współpracy przez podmioty krajowe z ubezpieczycielami zagranicznymi. 
W założeniu ma to służyć pozyskaniu szerszej oferty ubezpieczeniowej, nie tylko w zakresie „atrak-
cyjności” warunków ubezpieczenia, ale także ochrony ryzyk nieoferowanych na rynku polskim. 
Poza współpracą z klasycznymi zakładami ubezpieczeń istotną rolę w kreowaniu polskiego rynku 
ubezpieczeniowego odgrywa współpraca z rynkiem Lloyds realizowana przez wyspecjalizowane 
podmioty określane mianem coverholderów. 
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The role of coverholders in insurance distribution.

The issue of the article is presentation of the crucial problems of coverholder operation as insurance 
mediator in the Polish legal system. Author concerns on the topic of functioning solutions which were 
created on the basis of Lloyds market experience. Article describes ways of providing regular insur-
ance mediation activities by coverholder and other activities such as organizing and management of 
distribution network or claims handling.
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