KOMUNIKAT Nr 92/DRP/2018
PREZESA ZARZĄDU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.
z dnia 4 grudnia 2018 roku
w sprawie przedstawienia Informacji Agenta Ubezpieczeniowego sporządzonej zgodnie
z wymogami ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
Treść komunikatu

1. Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18,
(CDM) informuje, że pod wskazana firmą wykonuje działalność agencyjną na rzecz dwóch
zakładów ubezpieczeń tj.:
• Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie,
• Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Ponadto, CDM informuje, że:
1) jest agentem ubezpieczeniowym, został wpisany do rejestru agentów prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11215901/A; rejestr jest dostępny pod
adresem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl, wpis można
zweryfikować poprzez złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (ustnie lub
pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie), na oficjalnych stronach
internetowych Komisji Nadzoru Finansowego jak również poprzez osobisty dostęp do
informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w godzinach pracy Komisji Nadzoru
Finansowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w
sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania
informacji i z tego rejestru),
2) CDM nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do
10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników,
3) zakłady ubezpieczeń , nie posiadają akcji CDM uprawniających co najmniej do 10% głosów
na walnym zgromadzeniu CDM,
4) z tytułu wykonywanej działalności agencyjnej CDM otrzymuje prowizję, przekazywaną
bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej,
5) Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego
rozwiązywania sporów.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Data wejścia w życie: 5 grudnia 2018

PREZES ZARZĄDU

/Piotr Teleon/

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77
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