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Właścicielem i administratorem Serwisu Europe Insurance dostępnego pod adresem internetowym 

https://pl.europe-insurance.eu/ jest INS Global, firma zarejestrowana pod nazwą INS Global Łukasz 

Babula, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18 (kod pocztowy 00-105), wpisana do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8471455336, REGON: 

368606387, zarejestrowana w rejestrze agentów ubezpieczeniowych pod numerem 11240779/A (dalej: 

"INS Global"). 

 

Dystrybutor ubezpieczeń 

INS Global jest pośrednikiem ubezpieczeniowym posiadającym licencję ubezpieczeniową i 

zarejestrowanym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, UKNF (https://www.knf.gov.pl/). 

INS Global jest zarejestrowany w Rejestrze Pośredników Ubezpieczeniowych – Rejestrze Agentów pod 

numerem licencji ubezpieczeniowej 11240779/A.  

Ważność licencji ubezpieczeniowej można zweryfikować online w publicznym rejestrze agentów 

ubezpieczeniowych UKNF, w bazie agentów ubezpieczeniowych, dostępnym pod adresem 

internetowym https://rpu.knf.gov.pl/search/agent. 

 

Akcje i udziały 

INS Global nie posiada udziałów, akcji and ani praw do głosowania w żadnym towarzystwie 

ubezpieczeniowym lub spółce macierzystej towarzystwa ubezpieczeniowego. Żadna firma 

ubezpieczeniowa ani spółka macierzysta firmy ubezpieczeniowej nie posiada udziałów, akcji ani praw 

do głosowania w INS Global. 

 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

Firma INS Global nie jest zobowiązana żadną umową do dystrybucji produktów ubezpieczeniowych 

tylko jednego lub kilku towarzystw ubezpieczeniowych. 

 

Dokumenty ubezpieczenia 

Dokumenty produktów ubezpieczeniowych są opisane ogólnymi warunkami ubezpieczeniowymi (OWU) 

oraz ustandaryzowanymi dokumentami zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID). 

Pełną dokumentację można znaleźć w centrum dokumentów pod adresem https://pl.europe-

insurance.eu/. 

Dokumenty ubezpieczenia należy przeczytać przed zawarciem ubezpieczenia. 

 

https://pl.europe-insurance.eu/
https://www.knf.gov.pl/
https://rpu.knf.gov.pl/search/agent
https://pl.europe-insurance.eu/
https://pl.europe-insurance.eu/
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Wynagrodzenie prowizyjne 

INS Global otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne za umowy ubezpieczeniowe, które zostały zawarte za 

pośrednictwem strony internetowej https://pl.europe-insurance.eu/. INS Global otrzymuje 

wynagrodzenie w formie prowizji od tej firmy ubezpieczeniowej, której produkt jest dystrybuowany. 

Prowizja ta jest elementem składowym wliczonym w składkę ubezpieczeniową. 

 

Ubezpieczyciele 

INS Global pośredniczy przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie 

ubezpieczeń Działu II na rzecz ubezpieczyciela Inter Partner Assistance S.A., spółki z siedzibą w 

Brukseli, działającym w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w 

Warszawie, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000320749, posiadającą numer NIP 108-00-06-955. 

AXA Assistance jest znakiem towarowym Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce. 

https://pl.europe-insurance.eu/
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The owner and controller of the Europe Insurance Service available at europe-insurance.eu is INS 

Global, the company registered under the name INS Global Łukasz Babula, with registered office in 

Poland, Warsaw, at ul. Twarda 18 (postal code 00-105), entered in the Central Register and Information 

on Business Activity, NIP: 8471455336, REGON: 368606387, recorded in the Register of Insurance 

Agents under the number 11240779/A (hereinafter: „INS Global”). 

 

Insurance distributor. License 

INS Global is an insurance intermediary with the insurance license and registered  with UKNF,  the 

Polish Financial Supervision Authority (https://www.knf.gov.pl/en/). 

INS Global is registered under the insurance license number 11240779/A.  

The license can be verified online with the public register of insurance agents of the UKNF, at the 

insurance agents database https://rpu.knf.gov.pl/search/agent. 

 

Participations 

INS Global holds no commercial stake or participation resp. votation rights with an insurance company 

or the parent enterprise of an insurance company. No insurance company or parent enterprise of an 

insurance company have any commercial stake or participation resp. votation rights with INS Global. 

 

Product mediation 

INS Global is not contractually obligated to mediate insurance products from only one or several 

insurance companies. 

 

Products documentation 

Our product has its own General Terms and Conditions (GTC) and Insurance Product Information 

Document (IPID). You can find all the documentation in our document centre. 

All information should be read before insurance is concluded. 

 

Financial remuneration 

INS Global receives financial compensation for insurance contracts that have been concluded through 

the website. INS Global receives remuneration in the form of a commission from the insurance company, 

whose product we mediate. This commission is a premium component integrated into the insurance 

premium to be paid. 

https://www.knf.gov.pl/en/
https://rpu.knf.gov.pl/search/agent
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Insurer  

The Europe Insurance product is insured by Inter Partner Assistance S.A., a company seated in 

Brussels and operating in Poland through Inter Partner Assistance S.A. Branch in Poland, seated in 

Warsaw, ul. Gieldowa 1, 01-211 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the 

District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Department of the National Court 

Register, under number KRS 0000320749, holding NIP number (tax identification number) 108-00-06-

955. 

AXA Assistance is trademark of Inter Partner Assistance S.A. operating in Poland. 


