
Fortis InsurTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako broker ubezpieczeniowy 
prowadzi w Polsce działalność z zakresu dystrybucji ubezpieczeń – zarejestrowany w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000958146. 
NIP 5272979667. Regon 520524812. 
 
Fortis InsurTech broker ubezpieczeniowy nie obsługuje konsumentów, w rozumieniu art. 
22.1. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014.0.121 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami). 
 
Wypełniając ustawowy obowiązek firma Fortis InsurTech informuje, że: 
1) nie posiada – zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni – udziałów w 
towarzystwie ubezpieczeniowym w ilości równej lub przekraczającej 10% swego 
kapitału, 
jak również nie dysponuje – zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni – ilością 
głosów w organach jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeń, równą lub przekraczają 
10%; 
2) od zawartych umów ubezpieczenia otrzymuje prowizję (kurtaż) uwzględniony w 
kwocie składki ubezpieczeniowej; 
3) Klient ma możliwość złożenia reklamacji na piśmie, którą należy przesłać na adres 
spółki, na adres e-mail: szkody@ifortis.eu lub ustnie w oddziale, w godzinach jego 
otwarcia (dni robocze pon.-pt. 9:00-16:00); 
4) skargi i zażalenia na działalność Brokera składa się do KNF ul. Piękna 20; 
5) w przypadku powstania sporu istnieje pozasądowa możliwość jego rozwiązania drogą 
mediacji. 
 
Oferowane produkty ubezpieczeniowe zostały przez firmę Fortis InsurTech , jako brokera 
ubezpieczeniowego, uzgodnione i opracowane w ramach tworzenia 
specjalnie wynegocjowanych programów brokerskich dla polskich przewoźników 
drogowych. 
 
Zawarcie przez Internet umowy ubezpieczenia za pośrednictwem firmy Fortis InsurTech 
jest możliwe dopiero po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zrzeczeniu się z porady, o 
której mowa w art. 32 ust. 1 punkt 4) ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 
ubezpieczeń. 
W przypadku woli uzyskania porady, o której mowa w poprzednim zdaniu, należy 
umówić termin spotkania telefonicznie. 
 
Firma Fortis InsurTech jako broker ubezpieczeniowy upoważniona jest, do poboru 
składek ubezpieczeniowych. 
Sumy pieniężne przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego lub 
ubezpieczonego Brokerowi uznaje się za wpłacone do zakładu ubezpieczeń. 
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