
ZLECENIE BROKERSKIE 

 

 
 

Działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(nazwa, adres, NIP, REGON) 

zwanej/zwanego dalej Zleceniodawcą,  
 

niniejszym udzielam/y zlecenia brokerskiego brokerowi 
ubezpieczeniowemu: 
 
Promesa Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. św. 
Jacka Odrowąża 15, zarejestrowanemu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000066855, posiadającemu nr NIP: 524-241-
35-82, REGON: 017416233, zwanemu dalej „Brokerem”. 
 
Treść zlecenia brokerskiego jest następująca: 
 
1. Zleceniodawca udziela Brokerowi pełnomocnictwa do 
wykonywania w jego imieniu czynności brokerskich w 
zakresie ubezpieczeń. 

2.  Pełnomocnictwo udzielone Brokerowi przez 
Zleceniodawcę dotyczy kompleksowej obsługi 
ubezpieczeniowej, w granicach uzgodnionych ze 
Zleceniodawcą i w zależności jego potrzeb. W szczególności 
obejmuje ono: 

 dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego, 
 uzyskiwanie od ubezpieczycieli informacji i dokumentów 
niezbędnych do przygotowania programu 
ubezpieczeniowego oraz zawarcia umów ubezpieczenia, w 
tym informacji o szkodowości,  
 przekazywanie ubezpieczycielom informacji i 
dokumentów w celu przedstawienia ofert i zawarcia umów 
ubezpieczenia, 
 uzyskiwanie od ubezpieczycieli ofert ubezpieczenia oraz 
dokonywanie ich analizy,  
 negocjowanie treści warunków umowy ubezpieczenia i 
wysokości stawek,  
 odbieranie dokumentów ubezpieczenia od 
ubezpieczycieli, 
 negocjowanie zmian w umowach ubezpieczenia, 
 podejmowanie czynności związanych z realizacją umów 
ubezpieczenia i zarządzaniem programem 
ubezpieczeniowym. 

3. Niniejsze zlecenie udzielone jest Brokerowi na czas 
nieokreślony i może być odwołane wyłącznie w formie 
pisemnej z zachowaniem trzydziestodniowego okresu 
wypowiedzenia. 

4. Na Zleceniodawcy nie ciąży obowiązek uiszczania na rzecz 
Brokera jakichkolwiek opłat z tytułu świadczonych usług.  

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert 
ubezpieczenia przedstawionych przez Brokera bez 
ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

6. Zleceniodawca oświadcza, że  posiada regularny dostęp 
do Internetu i wnosi, aby wszelka korespondencja, 
dokumenty oraz informacje związane z realizacją niniejszego 
zlecenia, w tym odpowiedzi na reklamacje były 
przekazywane drogą elektroniczną na wskazane adresy 
poczty elektronicznej: 

  
…………………………………………………………………………………………… 

7. Zleceniodawca oświadcza, że został poinformowany o 
prawie do otrzymania od Brokera porady wraz 
rekomendacją najwłaściwszej umowy w formie pisemnej, 
jednakże wnosi o przekazanie ww. dokumentów za pomocą 
innego trwałego nośnika tj. za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, chyba że złoży odrębne oświadczanie o 
rezygnacji z udzielenia porady. 

 

Miejscowość i data:………………………………………………………… 

 

Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do 

reprezentacji Zleceniodawcy: 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 


