WZÓR UMOWY SERWISU BROKERSKIEGO
Zawarta dnia ……………………. r. w Łodzi pomiędzy:
1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym
nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wpisanym do KRS pod numerem
0000021295 z siedzibą w Łodzi, 90-153, ul. Kopcińskiego 22

reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna - Dyrektor
zwanego dalej Zleceniodawcą
a
2. ……………………., z siedzibą we ………………….. przy ul. ……………,
wpisaną do KRS pod numerem ………………………, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwanego dalej Brokerem
o następującej treści.
§1
PRZEDMIOT ZLECENIA BROKRESKIEGO
1. Zleceniodawca zleca, a Broker przyjmuje do wykonania zlecenie, którego zakres został
szczegółowo wskazany w ogłoszeniu z dnia …. stanowiącym integralna cześć umowy
polegające m.in. na prowadzeniu negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie
programów ubezpieczeniowych dotyczących wnioskowanych przez Zleceniodawcę ryzyk,
dla potrzeb Zleceniodawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności, w efekcie
których dojdzie do podpisania umowy ubezpieczenia pomiędzy Zleceniodawcą a
Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
2. Broker zobowiązuje się, iż jeżeli dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia za jego
pośrednictwem, będzie aktywnie uczestniczył w procesie likwidacji zaistniałych szkód w
tym będzie odpowiedzialny w szczególności za:,
1) przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałej szkodzie lub zgłoszonym roszczeniu,
2) weryfikację otrzymanych informacji – ocenę pokrycia danej szkody ochroną
ubezpieczeniową,
3) zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń,
4) prowadzenie bazy szkód zleceniodawcy
5) kontrola działania likwidatorów zakładu ubezpieczeń i terminów związanych ze szkodą,
6) weryfikacja decyzji odszkodowawczych,
7) pomoc przy ewentualnym sporze z zakładem ubezpieczeń
8) analiza polis kontrahentów Szpitala, w tym polis specjalistycznych typu OC badacza i
sponsora,
9) organizowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących ubezpieczeń, ograniczenia ryzyka
roszczeń składanych przez pacjentów,
10) analiza szkodowości Szpitala,
11) sygnalizowanie i negocjowanie niezbędnych zmian do funkcjonujących umów
ubezpieczenia,
12) przygotowanie informacji niezbędnych dla ubezpieczycieli w trakcie realizacji
zawartych umów,
13) analiza zawartych umów pod kątem aktualnych oczekiwań i potrzeb
3. Jeżeli Zleceniodawca podlega reżimowi ustawy Prawo zamówień publicznych Broker
zobowiązuje się przeprowadzić procedurę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w
tym w szczególności zobowiązuje się do:
1) dokonanie szacowania wartości przedmiotu zamówienia - do postępowań dot.
ubezpieczeń, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
2) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do ww. postępowań dot. ubezpieczeń;
3) ustalenie kryteriów oceny ofert do ww. postępowań dot. ubezpieczeń;

4) wskazanie osoby, która będzie występowała jako biegły w komisjach przetargowych w
ww. postępowaniach;
5) badanie i ocena ofert złożonych w ww. postępowaniach, pod kątem merytorycznym;
6) niezwłoczne i poprawne merytorycznie udzielanie odpowiedzi na zapytania
Wykonawców, wpływające w toku ww. postępowań;
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§2
KLAUZULA O WYŁĄCZNOŚCI BROKERSKIEJ
Zleceniodawca udziela Brokerowi pełnomocnictwa na okres trwania niniejszej umowy.
Udzielone pełnomocnictwo ma nieodwołalny charakter ze względu na treść niniejszej
umowy, a w szczególności ze względu na konieczność umocowania dla wykonania jej
postanowień.
Niniejsza umowa stanowi podstawę pełnomocnictwa i wygasa ono wraz z wygaśnięciem
lub rozwiązaniem umowy. Treść pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, stanowiąc jej integralną część.
Zleceniodawca udziela Brokerowi prawa wyłączności do reprezentowania go w zakresie
opisanym umową.
Broker zobowiązuje się wykonać niniejsze zlecenie bez wynagrodzenia od zleceniodawcy a
jedynym wynagrodzeniem będzie kurtaż brokerski otrzymywany od zakładów
ubezpieczeniowych.
Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia Brokerowi wszelkiej korespondencji
pomiędzy Zleceniodawcą a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.
Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji
dotyczących przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, w tym wypełni arkusze oceny ryzyka
przedstawione przez Brokera, a także określi rodzaje ubezpieczeń, o które wnioskuje.
Zleceniodawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za współpracę
z Brokerem, w tym między innymi w zakresie wypełnienia ankiet oceny ryzyka oraz innych
danych niezbędnych do opracowania programu ubezpieczeniowego. Zleceniodawca
zobowiąże do współpracy z Brokerem także osobę odpowiedzialną za stan techniczny
majątku Zleceniodawcy oraz stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
w nieruchomościach będących przedmiotem ubezpieczenia. Informację o osobach
wyznaczonych do współpracy ze strony Zleceniodawcy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej
umowy, stanowiąc jej integralną część.
Zleceniodawca zobowiązuje się do zgłaszania Brokerowi – w miarę możliwości przed ich
zaistnieniem, jednakże nie później niż 7 dni po ich zaistnieniu – faktów mających wpływ
na ryzyko objęte ubezpieczeniem, w szczególności polegające na:
 nabyciu, połączeniu lub przejęciu innego przedsiębiorstwa,
 zakupie lub zbyciu majątku, który ma być lub był objęty ubezpieczeniem,
 wzroście wartości majątku objętego ubezpieczeniem,
 rozpoczęciu albo zaprzestaniu określonej działalności przez zleceniodawcę.

§3
KLAUZULA UBERRIMAE FIDEI
1. Umowa niniejsza oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron.
2. BROKER zobowiązuje się wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz
ZLECENIODAWCY, mając na uwadze wyłącznie słuszny interes ZLECENIODAWCY.
§4
KLAUZULA O OSOBISTYM DZIAŁANIU BROKERA
BROKER nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego innemu
brokerowi.

§5
KLAUZULA O WSPÓŁDZIAŁANIU ZLECENIODAWCY Z BROKEREM
1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się współdziałać z BROKEREM w zakresie objętym
niniejszą umową, a w szczególności udostępnić mu niezbędne dane majątkowe i osobowe
potrzebne do przygotowania programu ubezpieczeniowego, analizy ryzyk oraz do
opracowania konkretnych wniosków (ofert) ubezpieczeniowych włącznie z danymi
mającymi wpływ na kwotację taryfową poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
2. ZLECENIODAWCA będzie przekazywał BROKEROWI odpisy korespondencji
prowadzonej z zakładami ubezpieczeń w sprawie ochrony ubezpieczeniowej jego ryzyk.
3. ZLECENIODAWCA będzie prowadził korespondencję z zakładami ubezpieczeń w
sprawach określonych w ustępie 2 za pośrednictwem BROKERA jako pełnomocnika.
§6
KLAUZULA O WYNAGRODZENIU
1. Koszty związane z wykonywaniem czynności obsługi brokerskiej, wymienionych w § 1,
BROKER pokrywa wyłącznie ze środków własnych.
2. Wynagrodzenie brokera stanowić będzie kurtaż brokerski wypłacany przez ubezpieczyciela
wybranego przez ZLECENIODAWCĘ.
§7
KLAUZULA ODSZKODOWAWCZA
1. W razie naruszenia przez BROKERA postanowień niniejszej umowy, druga ze stron będzie
uprawniona do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1 % całkowitej składki
ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, której dotyczy naruszenie, należnej od
Zleceniodawcy za ostatni rok ubezpieczeniowy.
2. Poza powyższym, w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez
BROKERA, druga strona może dochodzić należnego odszkodowania według zasad
wynikających w szczególności z działu II tytułu VII księgi III kodeksu cywilnego.
3. BROKER nie ponosi odpowiedzialności wobec ZLECENIODAWCY z tytułu zawarcia lub
wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa.
§8
KLAUZULE POUFNOŚCI
Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych i informacji dotyczących
wzajemnych kontaktów gospodarczych, w szczególności:
1. Broker zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych, dokumentów i informacji,
których przekazanie osobom innym mogłoby narazić interesy gospodarcze Zleceniodawcy.
Wyjątkiem jest posługiwanie się listem referencyjnym, jeżeli takowy zostanie wystawiony
Brokerowi przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się nie ujawniać agentom, brokerom i innym uczestnikom rynku
ubezpieczeniowego dokumentów, danych i szczegółów związanych ze współpracą
z Brokerem.
3. Nie stanowi naruszenia postanowień ust. 1 przekazanie przez Brokera dokumentów
lub informacji zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom albo brokerom reasekuracyjnym.
§9
KLAUZULA SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI
Broker zobowiązuje się wykonać zlecenie z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa,
zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki brokerskiej.
§ 10

KLAUZULE O CZASIE UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIU
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas od …………… r. do …………….. r.
2. Strony mogą rozwiązać umowę za 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenia należy dokonać na piśmie pod rygorem nieważności i doręczyć drugiej
stronie listem poleconym, wypowiedzenie wywiera skutek na koniec miesiąca, w którym
zostało doręczone stronie przeciwnej.
4. Broker zobowiązuje się do zwrotu Zleceniodawcy udzielonych mu pełnomocnictw i innych
otrzymanych i wytworzonych na podstawie niniejszej umowy dokumentów i materiałów z
chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub czasu trwania umowy.
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§ 11
KLAUZULE KOŃCOWE
W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy będzie sąd
właściwy dla Zleceniodawcy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

BROKER

ZLECENIODAWCA

