
  
 

  
 

    Umowa Brokerska 
 

zawarta w dniu…………………………………………. w…………….…………………………… 
pomiędzy  
………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą …………………………………………………………………….…..…………………… 
NIP…………………………………. REGON………………………………KRS………………….. 
reprezentowanym/reprezentowaną przez 
1………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną\zwanym dalej Zleceniodawcą 
 
a  
 
Andiw Brokers Spółka z.o.o z siedzibą w Legnicy ul. Piastowska 2/1a, o numerze 
KRS0000492410, NIP 6912504213, REGON 022340581, działającej na podstawie Zezwolenia 
Komisji Nadzoru Finansowego nr 2012/14, wpisanej do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod 
numerem 00001891/U zwanym Brokerem.  
 

§ 1 
 

Celem umowy jest zapewnienie Zleceniodawcy ochrony ubezpieczeniowej oraz gwarancji ubezpie-
czeniowych na najkorzystniejszych warunkach.  
 

§ 2 
 

Broker zobowiązuje się do : 
1. Identyfikacji i oceny ryzyka u Zleceniodawcy, analizy posiadanych przez niego ubezpieczeń (au-

dyt ubezpieczeniowy) na podstawie uzyskanych od Zleceniodawcy informacji. 
2. Budowy programu ubezpieczeniowego, a w szczególności do wyboru formy i systemu ubezpie-

czenia. 
3. Wdrażania programu ubezpieczeniowego zgodnie z ustaleniami dokonanymi wspólnie ze Zlece-

niodawcą przez: 
a) zawarcie umów ubezpieczenia z wybranym towarzystwem ubezpieczeń zgodnie z decyzją 

Zleceniodawcy 
b) monitorowanie płatności składki 
c) zawieranie koniecznych umów rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z 

informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy. 
4. Czynności wstępnej likwidacji szkód mających na celu doprowadzenie do uzyskania przez Zle-

ceniodawcę odszkodowań w trybie pozaprocesowym, w tym pomoc w sformułowaniu zgłosze-



  
 

  
 

nia roszczenia odszkodowawczego. 
 

§ 3 
 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
1. udzielenia Brokerowi pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich, 
2. przekazywania Brokerowi informacji niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy, 
3. niezwłocznego informowania o zmianach sytuacji prawnej i finansowej mającej wpływ na 

ochronę ubezpieczeniową Zleceniodawcy, 
4. niezwłocznego informowania o szkodach oraz o wszystkich zdarzeniach mogących rodzić odpo-

wiedzialność Zleceniodawcy, 
5. powstrzymania się od zawierania umów ubezpieczenia i umów dotyczących gwarancji ubezpie-

czeniowych bez pośrednictwa Brokera w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 
 

§ 4 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniodawcę obowiązku, o 
którym mowa w § 3 pkt. 5 umowy Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Brokera 
kary umownej w wysokości 10.000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych). 

2. Zaplata kary umownej nie wyczerpuje roszczeń odszkodowawczych Brokera. 
3. Kara umowna w wysokości 10.000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych) naliczana jest 

osobno za każde naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 5 niniejszej umowy. 
4. Jeśli jedna polisa potwierdza ochronę w zakresie więcej niż jednego ryzyka, to za umowę 

ubezpieczenia w rozumieniu § 3 pkt. 5 niniejszej umowy uważa się każde ryzyko.  
 

§ 5 
 
Zleceniodawca oświadcza, że: 
1. Broker okazał mu zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, 
2. zezwala Brokerowi na udzielanie dalszych pełnomocnictw, 
3. Broker poinformował go o : 

a) możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi,  
b) miejscu i formie składania reklamacji, oraz o terminie, sposobie rozpatrywania reklamacji, 
c) a także o sposobie informowania o jej rozpatrzeniu, 
d) możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów, 
e) adresie strony internetowej, na której dostępny jest rejestr brokerów,  
f) o sposobie sprawdzenia wpisu do tego rejestru, 
g) prowizyjnym charakterze wynagrodzenia Brokera.  
 

 
 



  
 

  
 

§ 6 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zastosowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
…………………                                                                                                   ……………………. 
Broker                                              Zleceniodawca 

 
 
 


