
Umowa zlecenia brokerskiego 
 
 

Zawarta w dniu.................... 2019 r. w Piekarach Śląskich pomiędzy: 

 
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Generała Jerzego Ziętka, 41-940 

Piekary Śląskie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem 

0000080618, o kapitale zakładowym 173 321 000,00 zł, o NIP 653-000-48-65, o REGON 

270034633, BDO 000012274 reprezentowaną przez: 

 

     -     

     -      

zwaną dalej „Zamawiającym”  

 

a 

            

             

reprezentowaną przez: 

 
     -      

     -         

zwaną dalej „ „Brokerem” 

zwane dalej łącznie „Stronami” lub „Stroną” 

gdzie niniejsza umowa zwana będzie dalej „Umową” 

o następującej treści: 

 

§1 
Przedmiot zlecenia 

1. W wyniku wyboru oferty Brokera jako najkorzystniejszej w ramach przeprowadzonego 

przez Zamawiającego konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego 

usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych na rzecz Węglokoks Kraj Sp. z o.o., 

Zamawiający zleca a Broker przyjmuje do wykonania nieodpłatnie usługi doradztwa  

i pośrednictwa ubezpieczeniowego (ubezpieczeń majątkowych) zgodnie z ustawą  

z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2210  

z późn. zm.), w tym czynności brokerskich w rozumieniu art. 4 tej ustawy, w zakresie 

określonym w pkt. II „Regulaminu konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego 

świadczącego usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych na rzecz  

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.” polegające m.in. na:   



a) doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,  

b) wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w tym: 

 analizie ryzyka, 

 rozpoznanie z należytą starannością zapotrzebowania Zamawiającego na 

ochronę ubezpieczeniową z uwzględnieniem specyficznych dla niego potrzeb                            

i uwarunkowań, 

 stworzenie programu ochrony ubezpieczeniowej, 

 skonstruowanie zapytań ofertowych do reprezentatywnej części zakładów 

ubezpieczeń działających na rynku,  

 zebranie ofert ubezpieczeniowych, 

 przeprowadzenie negocjacji z wybranymi zakładami ubezpieczeń, 

 porównanie ostatecznych ofert towarzystw ubezpieczeniowych, 

 sporządzeniu rekomendacji oferty określonego zakładu ubezpieczeń,  

c) uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także                     

w sprawach o odszkodowanie, w tym: 

 bieżący nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia, wraz z ich 

zastosowaniem do zmieniającej się sytuacji w zakresie ryzyka, 

 informowanie o konieczności wznawiania umów ubezpieczenia, 

 zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych ubezpieczającego i ewentualna asysta 

przy oględzinach szkód, 

 monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez zakład 

ubezpieczeń, 

d) organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich,  

e) prowadzenie bazy polis i szkód oraz generowanie kwartalnych raportów i zestawień 

- z wyłączeniem uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego,  

a w szczególności zawierania umów ubezpieczenia.  

2. Czynności brokerskie opisane w ust. 1 powyżej będą podejmowane w zakresie 

ubezpieczeń:  

a) Działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) 

wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381). 

3. Broker oświadcza i zapewnia, że: 

a) posiada zezwolenie na wykonywanie czynności brokera ubezpieczeniowego  

nr     z dnia    Rejestr    

             

b) posiada wykwalifikowany personel, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego 

wykonywania przedmiotu umowy. 

c) przez cały okres wykonywania Umowy posiadać będzie polisę obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 



odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U. 2018 

poz. 1085)  z sumą gwarancyjną w okresie nie dłuższym 12 miesięcy, w odniesieniu do 

wszystkich zdarzeń, nie mniejszą niż 5 000 000 euro. 

4. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Brokerem w zakresie objętym Umową,  

a w szczególności udostępnić mu niezbędne dane majątkowe i osobowe potrzebne do 

oceny ryzyka oraz należytego wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert ubezpieczenia przedstawionych 

przez Brokera bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.  

6. Broker zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy do przedkładania na 

wniosek Zamawiającego poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 3 tego paragrafu.  

7. Zamawiający udzieli Brokerowi wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do wykonywania 

Umowy.  

 

§2 

1. Broker zobowiązuje się do wykonywania Umowy kierując się wyłącznie słusznym 

interesem Zamawiającego, z najwyższą starannością, uczciwie i rzetelnie, zgodnie  

z przepisami prawa i z poszanowaniem zasad wynikających z Kodeksu Etyki Zawodowej 

Brokera Ubezpieczeniowego. 

2. Umowa opiera się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu interesów Stron. 

3. Strony zobowiązane są do zachowania poufności i w tajemnicy wszelkich informacji 

przekazanych podczas realizacji Umowy. Informacje te stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.). 

4. Obowiązek wskazany w ust. 3 jest nieograniczony w czasie i istnieje niezależnie od 

stosunku prawnego łączącego Brokera z Zamawiającym. Obowiązek ten może zostać 

uchylony jedynie w przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, bądź za uprzednią wyraźną zgodą Zamawiającego.  

 

§3 

1. Broker może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego 

podwykonawcom, a w szczególności innemu brokerowi tylko za pisemną, uprzednią 

zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. Podwykonawca powinien spełniać te 

same kwalifikacje i doświadczenie jak Broker. 

2. Za działania lub zaniechania osób, za pomocą których Broker wykonuje Umowę ponosi 

odpowiedzialność zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 



 

§4 
Wynagrodzenie 

1. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem Umowy, Broker pokrywa wyłącznie  

ze środków własnych. Brokerowi nie przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego  

za wykonywanie Umowy. 

2. Koszty związane z wykonywaniem czynności nieobjętych Umową Zamawiający  

i Broker ustalą każdorazowo w odrębnym zleceniu pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający nie może zostać obciążony przez Brokera kosztami, o których mowa  

w ustępie 2, bez uprzedniej jego zgody wyrażonej na piśmie. 

 

§5 
Okres obowiązywania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia ........................... 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny.  

3. Broker zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu udzielonych mu pełnomocnictw 

z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy bez okresu 

wypowiedzenia przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy bez zachowania okres 

wypowiedzenia w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez 

Brokera Umowy.  

5. Brokerowi nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie,  

w tym roszczenie o odszkodowania w zakresie rzeczywiście poniesionej straty  

i utraconych korzyści, w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy  

z zachowaniem lub zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§6 
Ochrona danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie  

w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych 

środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych 

zgodnie przepisami prawa a w szczególności z ustawą z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski 

organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych 

dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. 



3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych 

przedstawicieli Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych. 

4. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku  

z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak 

długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający 

terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy. 

 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, , Ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                    

po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa nie jest zawierana na wyłączność i Zamawiający 

uprawniony jest w okresie jej obowiązywania również do współpracy z innymi podmiotami 

świadczącymi usługi objęte Umową. Brokerowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie  

w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego w okresie 

obowiązywania Umowy z usług innych podmiotów w zakresie objętym Umową.  
5. Spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Broker nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności, przelewać jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i koordynację Umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego …………………………..  

nr tel.  ………………………..  

adres e-mail…………………. 

b) ze strony Brokera…………………………..  

nr tel.  ……………………...…  

adres e-mail…………………. 

8. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie 

odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

 

 

 

..........................................      .......................................... 

Zamawiający         Broker 


