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Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego
w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Zagadnienia wybrane

Remuneration of insurance intermediary in the context of insurance
distribution
act. Selected issues
Wstęp
Insurance distribution act – unlike its predecessor (act on insurance intermediation) 1– contains
Wejście w życie z dniem 1 października 2018 roku ustawy o dystrybucji ubezpieczeń stanowiło
a number of provisions that refer directly to the issue of remuneration of both insurance intermediarnowy etap w regulacji wynagrodzenia pośredników ubezpieczeniowych. Wystarczy przypomnieć,
ies (agents and brokers) as well as insurers’ employees. Said provisions can be divided into two main
że poprzednio obowiązująca ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniocategories,
i.e. setting of remuneration and information obligations related to remuneration. These are
wym2 o omawianym problemie wspominała tylko w art. 2 ust. 1, zgodnie z którym pośrednictwo
the issues devoted to this paper. At the beginning, general remarks that concern remuneration of insurance intermediaries and persons with the help of which insurers perform distribution activities are
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formation obligations (articles 22, 23 and 32). The paper closes with a summary, containing the au2. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 2077, dalej: u.p.u.
thor’s conclusions and comments.
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