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UMOWA BROKERSKA
Strony zawierają niniejszą umowę w intencji zapewnienia Ubezpieczającemu
niezbędnych usług w zakresie ubezpieczeń, w szczególności wykonania ustawowych czynności brokerskich
polegających na pośredniczeniu przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, w tym
kompleksową analizę potrzeb Ubezpieczającego - dostosowanie programu ubezpieczenia do jego potrzeb i
możliwości, oraz rekomendacja oferty przy pozostawieniu ostatecznej decyzji Ubezpieczającemu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Strony umowy brokerskiej
Zawarta w dniu ………………..
między:

w Iławie,

Krzysztofem Wilczyńskim Brokerem Ubezpieczeniowym
posiadającemu zezwolenie KNUiFE nr 1199/03
z siedzibą w Iławie, ul Malczewskiego 8 działającemu pod firmą:
KRZYSZTOF WILCZYŃSKI BROKER UBEZPIECZENIOWY
Ewidencja Działalności Gospodarczej Burmistrz Miasta Iławy : nr 2295/1992
NIP: 744-000-27-51, Regon: 510198272
Biuro w Iławie: 14-200 Iława, Jagiellończyka 16/215, adres email: Krzysztof.Wilczynski@post.pl

zwanym dalej Brokerem,
a
Podmiotem poszukującym ochrony ubezpieczeniowej, zwanym dalej Ubezpieczającym

reprezentowanym przez: ………………………….................................................................................................

ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW BROKERA
§1. Ubezpieczający zleca, a Broker zobowiązuje się do działania w imieniu lub na rzecz Ubezpieczającego,
wykonując ustawowo określone czynności prawne i faktyczne zmierzające do zawarcia umowy ubezpieczenia w
szczególności polegających na:
1). Analizie obecnie obowiązujących umów ubezpieczenia w celu określenia, czy obecna ochrona
ubezpieczeniowa w sposób adekwatny pokrywa zakres ryzyk dotyczących jego osoby, posiadanego majątku lub
wykonywanej przezeń działalności,
2). Analizie sytuacji i potrzeb Ubezpieczającego w celu dokładnego określenia zakresu ochrony będącego
podstawą opracowania pożądanego kształtu programu ubezpieczenia,
3).Skonstruowanie zapytań ofertowych do reprezentatywnej części ubezpieczycieli działających na rynku
krajowym, w tym wskazanych przez Ubezpieczającego,
4). Zebranie ofert ubezpieczeniowych, oraz prowadzeniu negocjacji z wybranymi ubezpieczycielami w celu
uzyskania oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
5).Przedstawieniu Ubezpieczającemu wszystkich uzyskanych od ubezpieczycieli propozycji zawarcia umowy
ubezpieczenia na określonych warunkach wraz z rekomendacją,
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6).Asystowaniu Ubezpieczającemu przy zawieraniu przez niego umowy ubezpieczenia w tym sprawdzeniu
poprawności dokumentów ubezpieczenia,
7).Uczestnictwo w wykonywaniu postanowień umowy ubezpieczenia, w tym aktualizowaniu i wypełnianiu jej
postanowień, oraz pomoc w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
8).Wykonywanie prolongaty zleconych Brokerowi umów ubezpieczenia.
9). Broker nie ponosi odpowiedzialności za brak ofert ubezpieczenia dla określonych ryzyk na rynku krajowym.
10). Działalność Brokera w zakresie pozyskiwania ofert ubezpieczeniowych ograniczona jest do rynku
krajowego (Polskiego).
§2. Broker zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji dotyczących wzajemnych
kontaktów gospodarczych, ponadto oświadcza, że wszelkie zebrane dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia
będą wykorzystane jedynie w celu realizacji umowy, a Ubezpieczający jednocześnie wyraża zgodę Brokerowi
na zbieranie i gromadzenie wszelkich informacji technicznych, finansowych i osobowych, niezbędnych do
zawierania i obsługi umów ubezpieczeniowych.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZEJĄCEGO
§3. Ubezpieczający udziela Brokerowi pisemnego potwierdzenia zlecenia pośredniczenia przy zawieraniu
określonych umów ubezpieczenia i jednocześnie zobowiązuje się do współdziałania z Brokerem w celu
umożliwienia właściwego zrealizowania umowy, w szczególności:
1). W celu dotrzymania terminów umożliwiających zrealizowanie umowy Ubezpieczający zobowiązuje się do
udzielenia i dostarczenia Brokerowi informacji o przedmiocie ubezpieczenia w terminach umożliwiających
prawidłowe wykonanie umowy,
2). Udzielenie i dostarczenie Brokerowi wszystkich danych i informacji związanych z przedmiotem
ubezpieczenia niezbędnych do opracowania kształtu umowy i zawarcia umów ubezpieczenia, polegające na
przekazaniu Brokerowi wszystkich okoliczności faktycznych, które mogą mieć wpływ na decyzję,
ubezpieczyciela, co do akceptacji danego ryzyka, w tym informacji o szkodach i zgłoszonych roszczeniach także
przez osoby trzecie do Ubezpieczającego,
3). Bezzwłoczne przekazywanie Brokerowi w trakcie trwania umowy informacji o wszelkich zmianach w
przedmiocie ubezpieczenia w szczególności danych zawartych w arkuszach opisu ryzyka, lub we wnioskach
ubezpieczeniowych,
4). Wszelkie dane i informacje związane z przedmiotem ubezpieczenia, o których mowa, w ppkt. 1, 2 i 3
Ubezpieczający dostarczy na adres biura Brokera sporządzone na pisemnie i podpisane przez upoważnione
osoby do reprezentowania strony Ubezpieczającego.
§4. Ubezpieczający ustanawia Brokera przedstawicielem w kontaktach z ubezpieczycielami i zawierania
zleconych Brokerowi umów ubezpieczenia na podstawie przygotowanego przez Brokera programu ubezpieczeń
jedynie za jego pośrednictwem.
§5. Ubezpieczający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji dotyczących
wzajemnych kontaktów gospodarczych, a wszelkie zebrane dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia będą
wykorzystane jedynie w celu realizacji umowy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
§6. Broker ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy wskutek uchybień w
czynnościach i pracach objętych niniejszą umową, w ramach ustawowych czynności brokerskich.
§7. Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek niedotrzymania przez
Ubezpieczającego lub jego reprezentantów zobowiązań wskazanych w umowie, w szczególności wskutek
niedostarczenia informacji o przedmiocie ubezpieczenia.
WYNAGRODZENIE BROKERA
§8. Ubezpieczający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu wykonanych przez Brokera ustawowych
czynności brokerskich związanych z realizacją tej umowy.
§9. Wynagrodzenie ( kurtaż brokerski ) z tytułu wykonanych przez Brokera ustawowych czynności brokerskich
związanych z realizacją tej umowy wypłaca zwyczajowo Ubezpieczyciel, z którym zawarto umowy
ubezpieczenia.
§10. Wynagrodzenie za usługi i prace wykraczające poza ustawowe czynności brokerskie ustalane jest
odrębnymi umowami.
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CZAS TRWANIA UMOWY
§11. Umowa jest ważna na czas nieokreślony jednak nie krócej niż do ostatniego dnia trwania ochrony
ubezpieczeniowej z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Brokera.
§12. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie trwania umowy z zachowaniem 90dniowego okresu wypowiedzenia, a w razie rażącego naruszenia umowy – ze skutkiem natychmiastowym
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zleceniu zastosowanie mają odpowiednio przepisy prawa
polskiego, a w szczególności regulacje zawarte w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz.1151 ze zm.) i Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym ( Dz. U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.), oraz Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
( Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.).
§14. Spory wynikające z umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie właściwego sądu polubownego.
§15. Umowę niniejszą porządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Strony podpisują niniejszą umowę jako potwierdzenie woli i zobowiązania zachowania
odpowiedniej postawy nie tylko w odniesieniu do powyżej zapisanych paragrafów, lecz z uwzględnieniem
ogólnie przyjętych norm etycznych oraz przez odpowiednie przepisy określonych obowiązków współdziałania.
Zachowania i ochrony własnych interesów gospodarczych oraz dóbr osobistych, lecz także w
intencji budowania długofalowej współpracy opartej na zaufaniu w celu osiągnięcia wspólnych korzyści
partnerów w interesach gospodarczych.
W imieniu
Pieczęć
firmowa

Ubezpieczającego

Brokera

Podpis
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Załącznik nr 1
ZLECENIE POŚREDNICZENIA W SPRAWACH O UBEZPIECZENIE
Do umowy brokerskiej z dnia………………………………………………..
1.Niniejszym zlecamy Krzysztofowi Wilczyńskiemu Brokerowi Ubezpieczeniowemu posiadającemu zezwolenie
KNUiFE nr 1199/03 z siedzibą w Iławie pośredniczenie przy zawieraniu na naszą rzecz umów ubezpieczenia
wymienionych poniżej.
Lp. Rodzaj
TAK/ Zakres ubezpieczeń
Ważne od dnia
NIE
Podstawowy
Pełny
1
Rzeczy od żywiołów
2
Rzeczy od kradzieży
3
Rzeczy od wszystkich ryzyk
4
Maszyny od uszkodzeń
5
Ryzyka specjalistyczne
6
Utraty zysku
7
Komunikacyjne OC
8
Komunikacyjne AC
9
Rzeczy w czasie transportu
10
Odpowiedzialność cywilna
11
OC specjalistyczne
12
Gwarancje finansowe
13
Wypadkowe NNW
14
Zdrowotne
15
Na życie
16
17

2. Broker powinien wystosować zapytania ofertowe według jego wiedzy i doświadczenia, prowadzić negocjacje
z wiarygodnymi Ubezpieczycielami, specjalizującymi się w obsłudze poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
Wskazujemy ponadto następujących Ubezpieczycieli do których należy wystosować zapytania ofertowe:
Lp. Ubezpieczyciel
Adres
1.
Dotychczasowy oraz według rozeznania brokera
Według rozeznania brokera
2.
3.
W imieniu Ubezpieczającego:
Pieczęć firmowa

Miejscowość
Data
Podpis w imieniu
Ubezpieczającego

Iława
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Załącznik nr 2
LIST BROKERSKI

Zlecający/ Ubezpieczający

Reprezentowany przez

Zleca

Brokerowi

Krzysztofowi Wilczyńskiemu Brokerowi Ubezpieczeniowemu
posiadającemu zezwolenie KNUiFE nr 1199/03
z siedzibą w Iławie, ul Malczewskiego 8 działającemu pod firmą:
KRZYSZTOF WILCZYŃSKI BROKER UBEZPIECZENIOWY
Ewidencja Działalności Gospodarczej Burmistrz Miasta Iławy : nr 2295/1992
NIP: 744-000-27-51, Regon: 510198272
Biuro w Iławie: 14-200 Iława, Jagiellończyka 16/215

Wykonanie czynności
brokerskich

Ustawowo określone czynności prawne i faktyczne zmierzające do zawarcia
umowy ubezpieczenia w szczególności polegających na pośredniczeniu przy
zawieraniu na rzecz Zlecającego umów ubezpieczenia, oraz ich realizacji
zgodnie z udostępnionymi Brokerowi przez Zlecającego danymi opisanymi we
wnioskach o ubezpieczenie i zgłoszonymi do ubezpieczenia przez Zlecającego.

W imieniu Zleceniodawcy
Pieczęć firmowa

Miejscowość
Data
Podpis w imieniu
Zleceniodawcy
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