
UMOWA BROKERSKA

W dniu w Strykowie, pomiędzy:

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez

a Gminą Stryków, z siedzibą w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27,95-oLo Stryków

reprezentowaną przez

zwa ną da lej Ubezpieczającym

została zawarta niniejsza umowa

Sr'

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie czynności brokerskich na rzecz Ubezpieczającego
polegających na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywania
czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i

wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również W sprawach o odszkodowanie, a także
rozwiązywania umów ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego.

Sz'

Wykonawca zobowiązuje się do:

L. Analizy ryzyk ubezpieczeniowych:
1) identyfikacji ryzyka,
Ż') oceny ryzyka.

2. Analizy aktualnych umów ubezpieczenia zawartych przez Ubezpieczającego.
3. opracowania i przedstawienia do akceptacji Ubezpieczającego programu ubezpieczeniowego

odpowiadającego potrzebom UbezpieczająceBo idostosowanego do prowadzonej działalności
w szczególności przez:

1) określenie zakresu ryzyk, które powinny zostać ubezpieczone,
2) wybór formy i systemu ubezpieczenia,
3) przygotowanie W imieniu Ubezpieczającego postępowań przetargowych w trybie

przetargów nieograniczonych w celu zrealizowania zamówień publicznych polegających na
ubezpieczeniu Ubezpieczającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w
szczególności:

a) przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem
opisu przedm iotu zamówienia/ubezpieczenia,

b) przygotowanie niezbędnych załączników do SWZ, np. wykazów mienia, załączników
Wymaganych ustawą Prawo zamówień pubIicznych, itp.,

c) udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych, prowadzących do wyboru ubezpieczyciela.

4) sporządzanie ocen dotyczących złożonych ofert,
5) doradztwo przy określaniu sum i limitów ubezpieczeń, franszyz oraz innych technicznych

ich elementów,
6) przedstawienie procedur związanych z obsługą programu ubezpieczeniowego oraz

likwidacją szkód.



4. Dokonywania bieżących czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji programu

ubezpieczeniowego, a w szczególności:
1) doubezpieczenia lub zmiany w umowach ubezpieczeniowych związanych ze zmianami

stanu majątku, oraz ryzyka w okresie objętym polisą ubezpieczeniową,
2) informowania Ubezpieczającego o koniecznościwznawiania umów ubezpieczenia,
3) nadzoru nad zawartymi za pośrednictwem Brokera umowami ubezpieczenia poprzez

informowanie o terminach wygaśnięcia polis i terminach płatności składek,
4) reprezentowania interesów ubezpieczeniowych Ubezpieczającego w stosunkach z firmami

Ubezpieczeniowymi,
5) reprezentowanie Ubezpieczającego w procesie likwidacji szkód dokonywanych przez

zakład ubezpieczeń,
6) wnoszenie odwołań od decyzji zakładów niekorzystnych dla Ubezpieczającego,
7) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników z zakresu zawartych ubezpieczeń

iwynikających z nich procedur.
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Ubezpieczający zobowiązuje się do:

7. Udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich (stosowne
pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej umowy).

2. Ustanowienia Wykonawcy jedynym przedstawicielem Ubezpieczającego w kontaktach z

firmami ubezpieczeniowymi,
3' Wskazania osoby odpowiedzialnej za kontakty z Wykonawcą
4. Udzielania wszelkiej pomocy w czynnościach wykonywanych Irzez Wykonawcę,
5. Dostarczania w określonym terminie koniecznych informacjido wypełnienie przez Wykonawcę

zadań, a w szczególności informacji niezbędnych do wykonywania rozliczeń, zawarcia lub
zmiany umów ubezpieczenia,

6. Niezwłocznego informowania Wykonawcy o zmianach w sytuacji prawnej i finansowej
mających wpływ na umowę lub umowy ubezpieczenia,

7. Niezwłocznego, równoczesnego ze zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń, informowania
Wykonawcy o szkodach na osobach lub w mieniu objętych umową lub umowami
ubezpieczenia zawartymi na podstawie niniejszej umowy,

8. Wyłącznego korzystania z usług Wykonawcy w stosunkach z zakładami ubezpieczeń
uzgodnionymi przez Wykonawcę jako strona umowy ubezpieczeniowej,

9. Powstrzymywania się od bezpośredniego (bądź za pośrednictwem innych brokerów lub
pośredników) zawierania umów z zakładami ubezpieczeń, oraz dokonywania innych czynności
objętych niniejszą umową, bez porozumienia z Wykonawcą.
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L. Za świadczone usługi z zakresu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie od
zakładu ubezpieczeń w ustalonej z nim wysokości iformie kurtażu (prowizji).

2. Kurtaż brokerski, o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za

pośredniczenie w zawarciu umów ubezpieczenia (w tym umów generalnych), umów gwarancji

ubezpieczeniowych lub umów W sprawie zamówienia publicznego, za czynności
przygotowawcze prowadzące do zawarcia tych umów, a także za obsługę ubezpieczeń
Wykonawcy. Bez względu na to, które ze wskazanych czynności są lub będą wykonywane przez

Wykonawcę, kurtaż brokerskijest niepodzielny i przysługuje Wykonawcy w całości.



3. Ubezpieczający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu nie wypłacenia lub opóźnień w
wypłacie wynagrodzenia przez zakład ubezpieczeń, z którym zostaną zawarte umowy.

Ss.

Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji wskazanych jako
poufne w związku z realizacją niniejszej umowy.
osobamiodpowiedzialnymi za bieżącą obsługę ubezpieczeniowo_szkodową oraz bezpośrednie
kontakty z Ubezpieczającym są:

L

2

1)

2) tel
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L Umowa zostaje zawarta na czas określony na 36 miesięcy z możliwością jej przedłużenia lub
zawarcia na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania bez podania pruYczynY z
zachowaniem trzymiesięcznego okresy wypowiedzenia.

2' W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia
się z pobranych od Ubezpieczającego dokumentów.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu pełnomocnictw udzielonych mu przez
Ubezpieczającego najpóŹniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia lub w dniu rozwiązania
niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

s7.

L. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych w szczególności określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 201'6/679 z dnia 27 kwietnia 201'6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46lwE) ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Szczegółowo kwestie ochrony danych osobowych reguluje odrębna umowa powierzenia
przetwarzania tych danych, zawarta między Ubezpieczającym i Wykonawcą.

s8.

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie

obowiązujące, w tym przepisy ustawy zdnia23 kwietnia 1964r' Kodeks cywilny, ustawy z dnia
15 grudnia 2oL7 r. o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy z dnia 11września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracji.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z umową będą rozstrzygane przez sądy właściwe

dla siedziby Wykonawcy.


