mogą budzić wątpliwości prawne.
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Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów
w procesie zawierania umowy ubezpieczenia.
Dokumentowanie realizacji obowiązków
ustawowych związanych z dystrybucją
ubezpieczeń

Division of duties among distributors during the process of concluding
an
insurance
contract. Documenting the fulfillment of statutory
Uwagi
wstępne
obligations related to insurance distribution
Mimo że ustawa o dystrybucji ubezpieczeń1 weszła w życie w styczniu 2018 roku, wiele już naThe article describes the issue of admissibility of cooperation between insurance distributors (insurpisano o sposobie interpretowania jej przepisów. Kwestie zasadnicze zostały poddane dogłębnej
ance brokers, insurance agents and insurance companies) and sets out the basic principles thereof
analizie. Nadszedł więc czas na podjęcie prób ustalenia wpływu nowych przepisów na szczególin accordance with the provisions of the Polish Insurance Distribution Act. The author of the article also
ne, występujące w praktyce życia gospodarczego sposoby wykonywania przez dystrybutorów
points out the necessity and principles of keeping documentation by distributors to perform duties reich obowiązków.
lated
to insurance
distribution.
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