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Coverholder i jego rola w dystrybucji ubezpieczeń
Przedmiotem artykułu są kluczowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania coverholdera jako pośrednika ubezpieczeniowego w polskim porządku prawnym. Autor zwraca uwagę na problematykę funkcjonowania rozwiązań wykształconych na gruncie rynku Lloyds w polskich realiach prawnych. W treści
omówione zostały kwestie związane z wykonywaniem klasycznych czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, jak również działaniami takimi jak organizacja i administrowanie siecią dystrybucji czy
likwidowanie szkód ubezpieczeniowych.
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Wprowadzenie
The role of coverholders in insurance distribution.
Polski rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego cechuje się istotną dynamiką rozwoju oraz zróżni-
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Działanie na wspólnym rynku usług ubezpieczeniowych umożliwia z jednej strony funkcjo-

nowanie na rynku krajowym pośrednikom zagranicznym, z drugiej zaś co raz powszechniejsze
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