W wykonaniu obowiązków, o których mowa w Art.32 ust.1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o
dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz.2486 z późniejszymi zmianami), Biuro Brokerskie
„CONSENSUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Broker”) niniejszym uprzejmie informuje, iż jest
brokerem ubezpieczeniowym, oraz że:
1. Broker wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń pod firmą: Biuro Brokerskie
„CONSENSUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą przy ul. Franciszka Hynka
6/12, 80-465 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 181713.
2. Broker wpisany jest do Rejestru brokerów ubezpieczeniowych (nr wpisu 1279/03),
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie przy Placu
Powstańców Warszawy 1, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy
Emerytalnych nr 1279/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. Sprawdzenie wpisu Brokera do tego Rejestru
możliwe jest poprzez samodzielną weryfikację danych na stronie internetowej
www.snu.knf.gov.pl.
3. Broker nie posiada akcji albo udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co
najmniej do 10% głosów w walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.
4. Broker oświadcza ze, żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w spółce Biuro Brokerskie
„CONSENSUS” Sp. z o.o. uprawniających co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu
wspólników.
5. Za wykonywanie czynności brokerskich, Broker otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji
uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.
6. Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiazywania
ewentualnych sporów z Brokerem, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.2270 z późniejszymi zmianami).
7. W imieniu i na rzecz Brokera, czynności brokerskie wykonuje Karol Wójcik – Prezes Zarządu
spółki Biuro Brokerskie „CONSENSUS” Sp. z o.o.

Łączę wyrazy szacunku
Karol Wójcik Prezes Zarządu

Załączniki:
1. Kopia zezwolenia numer 1279/03 z dnia 05.12.2003 r. na wykonywanie działalności brokerskiej
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