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KARTA 

INFORMACYJNA 

 

 
Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 32 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku przekazujemy 

poniższe informację. 

 

 

 

 
LP.  TRESC INFORMACJI 

 
1. 

 
DANE ADRESOWE 

Art.32.1.1) 

CONSTANS BROKER Sp. z o.o 
ul. Broniewskiego 64, 43-300 Bielsko-Biała, 
tel.(33) 812-38-34 , 
e-mail: info@constansbroker.com.pl 
 www.constansbroker.com 

Zezwolenie KNUiFE nr 1165/02 z dnia 29.11.2002r. 

 
2. 

 

DOSTĘP 

DO 

REJESTRU 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 

grudnia 2018 r. na podstawie art. 52 ust. 8 Ustawy o dystrybucji 

ubezpieczeń , w sprawie prowadzenia rejestru pośredników 

ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru, dane, o 

których mowa, są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej 

organu nadzoru. 
 KNF - Rejestr Pośredników Ubezpieczeniowych 

 https://rpu.knf.gov.pl/search/broker 

 Rejestr pośredników ubezpieczeniowych - wyszukiwarka 

podmiotów 
 Broker 

 
Art.32.1.2) 

 

3. 
 

CHARAKTER 

WYNAGRODZENIA 
 

Art. 32. 1. 6) 

 
 

Wynagrodzenie CONSTANS BROKER SP Z OO z tytułu świadczonych 
usług stanowi prowizja wypłacana przez zakład ubezpieczeń z tytułu 
pozyskanej przez zakład ubezpieczeń uwzględnioną w kwocie składki 
ubezpieczeniowej. 

http://www.constansbroker.com/
mailto:nfo@constansbroker.com.pl
mailto:info@constansbroker.com.pl
http://www.constansbroker.com/


 
4. 

 
ZASADY SKŁADANIA 

 
CONSTANS BROKER SP Z OO informuje, że Klient jest uprawniony do 

złożenia reklamacji na adres: reklamacje@constansbroker.com.pl 

lub telefonicznie pod nr tel. tel. 33/812 38 34 

ponadto, Klientowi Constans Broker Sp z oo przysługuje prawo do wniesienia  

reklamacji  zgodnie   ustawą   o   rozpatrywaniu   reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Osobom prawnym i 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym 

Ustawa przyznaje zdolność prawną przysługuje prawo do wniesienia skargi. 

CONSTANS BROKER SP Z OO informuje , że Klientowi  przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego. 

Wszelkie spory wynikające z umów zawartych mogą być przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. 

Spory mogą być rozstrzygane również w drodze postępowania pozasądowego, 

m.in. w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a 

podmiotem rynku finansowego, prowadzonym przez Rzecznika  (w   

ww.rf.gov.pl)  na  podstawie  Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

 SKARG, DOSTĘPNE 
PROCEDURY 

 REKLAMACYJNE I 
ODSZKODOWAWCZE 

 
Art. 32.1.8) 

oraz 

Art. 32.3.3) 

 
5. 

 
POWIĄZANIA 

 

CONSTANS BROKER SP Z OO nie posiada udziałów ani akcji 
zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na 
walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. 

 KAPITAŁOWE 

 Z ZAKŁADAMI 

 UBEZPIECZEŃ 

 Art.32.1. 5) 

 

6. 
 

OBSZAR 

DZIAŁANIA 

 

Polska 

 
7. 

 
KANAŁ DYSTRYBUCJI 

 

CONSTANS BROKER Sp. z o.o 

ul. Broniewskiego 64, 43-300 Bielsko-Biała, 

tel.(33) 812-38-34 , e-mail: i nfo@constansbroker.com.pl 

Zezwolenie KNUiFE nr 1165/02 z dnia 29.11.2002r. 

w ww.constansbroker.com 
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