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Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego –
prowizja od ubezpieczyciela czy honorarium
od ubezpieczającego?
W artykule podjęto próbę określenia, czy polski rynek ubezpieczeniowy jest gotowy na rezygnację z praktyki
wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz honorarium płaconego
przez ubezpieczającego. W pierwszej części artykułu autor nakreśla znaczenie zawodu brokera ubezpieczeniowego w Polsce z naciskiem na zwiększający się zakres czynności realizowanych przez brokerów na rzecz
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Wprowadzenie
The remuneration for the insurance broker – commission from the insurer
or the fee from the policyholder?

Polski rynek ubezpieczeniowy oczekuje na wejście w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku
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