ZAŚWIADCZENIE
potwierdzające odbycie szkolenia zawodowego

Zaświadcza się niniejszym, że

Pan Adrian Lendzion
Urodzony w dniu 29. 01. 1993

Odbył szkolenie zawodowe
w zakresie określonym w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210).

Data
04/06/2020

Temat szkolenia
„DAS FLOTA- kropka
nad "i" w
ubezpieczeniach
transportowych i
komunikacyjnych”

Liczba godzin

Miejsce szkolenia

Imię i nazwisko osób
prowadzących

2

Szkolenie
e-learningowe

Robert Szywalski

z uwzględnieniem
zagadnień:
1) konstrukcja
ubezpieczenia
ochrony prawnej
DAS Flota,
2) korzyści dla
pośrednika i klienta,
3) specyfika likwidacji
szkód wraz z
przykładami zdarzeń.
Łącznie 2 godz.
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Piotr Kuźmiński

Zakres tematyczny szkolenia:
1) umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w tym znajomość warunków, świadczeń
gwarantowanych i ryzyk dodatkowych;
2) obsługa roszczeń;
3) ocena potrzeb klienta;
4) rynek ubezpieczeń.
Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez:
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa.

Dane osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie lub przygotowanie szkolenia w zakresie poszczególnych tematów:
1) Imię i nazwisko: Robert Szywalski
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe: Dyrektor Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej i Reasekuracji D.A.S. TUOP S.A.
Od roku 1997 pracuje na różnych stanowiskach w branży ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń oraz u
pośredników ubezpieczeniowych. Współtwórca wielu rozwiązań z zakresu grupy 17 działu II dostępnych na
rynku polskim. Od 2016 roku kieruje zespołem Ubezpieczeń Ochrony Prawnej PIU. Autor wielu publikacji oraz
występujący na wielu konferencjach z zakresu ubezpieczeń Ochrony Prawnej.
2) Imię i nazwisko: Piotr Kuźmiński
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe: Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada
wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz Kancelariach
Prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie ubezpieczeniowym i transportowym.

Dokument podpisany elektronicznie nie wymaga podpisu własnoręcznego.
Podpisany przez Koordynatora ds. Szkoleń D.A.S. TUOP S.A.
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