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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 czerwca 2001 r.
w sprawie wykazu dokumentów, które do∏àcza si´ do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz do wniosku o zmian´ obszaru lub rzeczowego zakresu dzia∏ania zak∏adu
ubezpieczeƒ.
Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37,
poz. 424) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty:
1) oÊwiadczenia za∏o˝ycieli o kapitale zak∏adowym ze
wskazaniem podmiotów obejmujàcych akcje lub
udzia∏y, sposobu obj´cia akcji lub udzia∏ów, iloÊci
obejmowanych akcji lub udzia∏ów oraz rodzaju akcji lub udzia∏ów,
2) plan dzia∏alnoÊci, do którego za∏àcza si´ sporzàdzony w wersji optymistycznej i pesymistycznej rachunek symulacyjny, obejmujàcy trzy kolejne lata dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, oraz program reasekuracji,
3) sprawozdania finansowe za∏o˝ycieli zak∏adu ubezpieczeƒ, obejmujàce bilanse, rachunki zysków
i strat, sprawozdania z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych — w przypadku gdy obowiàzek sporzàdzania
takich sprawozdaƒ finansowych za∏o˝ycieli, z prowadzonej przez nich dzia∏alnoÊci gospodarczej,
wynika z odr´bnych przepisów, za ostatnie trzy lata przed dniem z∏o˝enia wniosku lub z ca∏ego okresu dzia∏alnoÊci, o ile za∏o˝yciel prowadzi dzia∏alnoÊç krócej ni˝ przez okres trzech lat,
4) noty objaÊniajàce do sprawozdaƒ, o których mowa
w pkt 3, oraz wyliczenie marginesu wyp∏acalnoÊci
i wartoÊci Êrodków w∏asnych,
5) sprawozdania bankowe z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych, obejmujàce
okres roku do dnia z∏o˝enia wniosku, zeznania podatkowe, sk∏adane na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, za ostatnie trzy lata podatkowe, oÊwiadczenie o pochodzeDziennik Ustaw Nr 67

niu Êrodków pieni´˝nych, przeznaczonych na pokrycie kapita∏u zak∏adowego i funduszu organizacyjnego, za∏o˝ycieli zak∏adu ubezpieczeƒ b´dàcych
osobami fizycznymi, które nie majà obowiàzku
sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych,
6) zaÊwiadczenie organu nadzoru, w∏aÊciwego dla
siedziby zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ, dotyczàce prowadzonej przez wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci oraz spe∏nienia wymogów w zakresie wyp∏acalnoÊci,
7) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego lub równowa˝ny mu dokument wystawiony poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, wydany nie póêniej ni˝
w terminie trzech miesi´cy przed dniem z∏o˝enia
wniosku — w przypadku gdy za∏o˝ycielem jest osoba prawna,
8) poÊwiadczone notarialnie kopie stron dowodu osobistego zawierajàce: seri´ i numer dowodu osobistego, imi´ i nazwisko, numer PESEL, oznaczenie
organu wydajàcego dowód osobisty oraz dat´ wydania dowodu osobistego albo poÊwiadczonà notarialnie kopi´ paszportu — w przypadku gdy za∏o˝ycielem jest osoba fizyczna,
9) ˝yciorysy osób przewidzianych na cz∏onków zarzàdu, cz∏onków rady nadzorczej i aktuariusza, w przypadku gdy obowiàzek wykonywania przez t´ osob´
przypisanych jej czynnoÊci wynika z ustawy,
10) dokumenty potwierdzajàce doÊwiadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeƒ oraz wykszta∏cenie
osób, o których mowa w pkt 9, w tym Êwiadectwa
pracy i odpisy dyplomów oraz w przypadku aktuariusza poÊwiadczona kopia decyzji o wpisie na list´ aktuariuszy,
11) oÊwiadczenie osób przewidzianych na cz∏onków
zarzàdu i rady nadzorczej o zamiarze obj´cia stanowisk oraz zgoda aktuariusza na wykonywanie obowiàzków w zak∏adzie ubezpieczeƒ,
12) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci za∏o˝ycieli, cz∏onków zarzàdu i aktuariusza, wydane przez w∏aÊciwy
zagraniczny organ, w przypadku zaÊ obywateli polskich — wydane przez Krajowy Rejestr Karny, nie
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póêniej ni˝ w terminie trzech miesi´cy przed dniem
z∏o˝enia wniosku,

§ 3. 1. Dokumenty wymienione w § 1 sporzàdza si´
w j´zyku polskim, z zastrze˝eniem ust. 2.

13) oÊwiadczenie za∏o˝ycieli i cz∏onków zarzàdu o toczàcych si´ post´powaniach sàdowych w zwiàzku
z
prowadzonà
dzia∏alnoÊcià
gospodarczà
i o uczestnictwie w organach zarzàdzajàcych i nadzorujàcych spó∏ek prawa handlowego,

2. W przypadku gdy dokumenty wymienione w § 1
nie sà sporzàdzone w j´zyku polskim, powinny byç
przet∏umaczone na j´zyk polski przez t∏umacza przysi´g∏ego oraz zawieraç poÊwiadczenie t∏umaczenia przez
konsulat Rzeczypospolitej Polskiej.

14) projekt statutu zak∏adu ubezpieczeƒ,
15) ogólne warunki ubezpieczeƒ dla grup, okreÊlonych
we wniosku.
§ 2. Do wniosku o zmian´ obszaru lub rzeczowego
zakresu dzia∏ania zak∏adu ubezpieczeƒ do∏àcza si´, odpowiednio, dokumenty wymienione w § 1.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2001 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

