
   

POROZUMIENIE O KOASEKURACJI  
(bez postanowień dotyczących przetargów publicznych) 

 
zawarte w dniu …………………………. r. w ………………… pomiędzy: 
 
1. ……………………………………………... …………………(zwanym dalej „Wiodącym”), 

reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................... 
 

2. ………………………………………………………………(zwanym dalej „Koasekuratorem”), 
reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................... 
 

3. ……………………………………………...………………(zwanym dalej  „Koasekuratorem”), 
reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................... 
 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 
 

 

 

§ 1 

Przedmiotem Porozumienia jest objęcie przez jego strony ochroną ubezpieczeniową 
……………………………. (zwanego dalej „Ubezpieczającym“), w imieniu i na rzecz której 
działa Broker ……………………, w zakresie:  ………………………… na okres od …… do 
…… w ramach umowy ubezpieczenia majątkowego, której stronami będą Ubezpieczający 
oraz Wiodący i Koasekuratorzy ( zwanej dalej „Umową ubezpieczenia”). 

 

§ 2 

1. Strony Porozumienia zgodnie ustalają, iż Wiodącym w Porozumieniu jest ……………….. 
2. Koszty swojej działalności podstawowej Strony Porozumienia pokrywają w ramach 

prowadzonej działalności. 
 

§ 3 

Prowadzenie spraw wynikających z Porozumienia, a także reprezentowanie Koasekuratorów 
wobec Ubezpieczającego oraz osób trzecich należy do Wiodącego. 

 

 

§ 4 

W razie potrzeby zmiany Umowy ubezpieczenia określonej w § 1, uzgodnienie zakresu 
zmiany nastąpi w drodze aneksu z podpisami wszystkich stron  Porozumienia.  

 

§ 5 



   

Koasekuratorzy uczestniczą  w składce, odszkodowaniu oraz wszelkich kosztach 
związanych z umową ubezpieczenia w następujących  proporcjach:  
1) ……………………………. ……..  ………………………………………% 
2) ……………………………………   ………………………………………..% 
        

§ 6 

1. Dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie  Umowy ubezpieczenia, określonej w 
§ 1 Porozumienia, wystawiany jest przez Wiodącego, zaś podpisany przez Wiodącego i 
Koasekuratorów łącznie. 

2. Polisy Wiodącego posiadają następujące numery dziedzinowe: 
1) Ubezpieczenie majątkowe:…….., 
2) Ubezpieczenie komunikacyjne:……….., 
3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:…………. 

3. Wiodący zawiadomi niezwłocznie Koasekuratorów o wnoszonych przez 
Ubezpieczającego wnioskach dotyczących zmian w Umowie ubezpieczenia. 
Koasekuratorzy udzielą odpowiedzi na wnioski w terminie …… dni roboczych od daty ich 
otrzymania. Brak jednomyślności Koasekuratorów w kwestii przyjęcia wniosku jest 

jednoznaczny z jego nieprzyjęciem. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 7 

1. Koasekuratorzy zastrzegają sobie prawo uczestnictwa w ocenie ryzyka oraz możliwość 
przeprowadzenia oceny ryzyka w porozumieniu z Wiodącym. Wiodący zobowiązuje się do 
powiadomienia Koasekuratorów w ciągu…. dni roboczych od daty planowanej oceny 
ryzyka o terminie, miejscu i zakresie podejmowanych czynności. Koasekuratorzy 
zobowiązują się poinformować Wiodącego o planowanej ocenie ryzyka, z wyprzedzeniem 
umożliwiającym Wiodącemu ustalenie odpowiedniego terminu z Ubezpieczającym. 

2. Wiodący powinien przekazywać, na żądanie Koasekuratorów, posiadane informacje 
dotyczące ryzyk objętych Porozumieniem, przez cały czas trwania odpowiedzialności 
Koasekuratorów. 

3. O wszelkich istotnych w rozumieniu art. 816 k.c. zmianach ryzyka, Wiodący poinformuje 
Koasekuratorów w terminie ….. dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o tych 
zmianach. 

4. Wszelkie koszty związane z oceną ryzyka są dzielone pomiędzy Wiodącego i 
Koasekuratorów w proporcji zgodnej z ich udziałem w ryzyku. 

 

§ 8 

1. Ubezpieczający będzie przekazywać składkę na rachunek bankowy Wiodącego w ratach i 
terminach ustalonych w Umowie ubezpieczenia, potwierdzonej dokumentem 
ubezpieczenia. 

2. Koasekuratorzy będą otrzymywać odpowiednie części składki albo raty składki płatnej na 
rzecz Wiodącego, zgodnie z udziałami określonymi w § 5, z zastrzeżeniem § § 16 i 17. 

3. Wiodący jest obowiązany przekazać Koasekuratorom odpowiednie części składki albo 
raty składki w terminie …. dni roboczych od daty wpływu środków finansowych na swój 
rachunek bankowy, wraz ze stosowną pisemną informacją. 

4. Wiodący poinformuje niezwłocznie Koasekuratorów o każdym braku wpłaty składki albo 
raty składki w wyznaczonym terminie. O przesunięciu terminu płatności danej składki albo 
raty składki do …. dni roboczych Wiodący decyduje samodzielnie, informując o tym fakcie 
Koasekuratorów. Przesunięcie przez Wiodącego terminu płatności danej składki albo raty 
składki przekraczające …. dni roboczych wymaga zgody Koasekuratorów. W razie 
opóźnienia w zapłacie składki albo raty składki przez Ubezpieczającego lub też w razie 
przesunięcia terminu płatności, przekazanie należnej składki powinno nastąpić w ciągu 
…. dni roboczych od daty otrzymania jej przez Wiodącego. 



   

5. Nieprzekazanie składki albo raty składki Koasekuratorom w terminie określonym w ust. 3 i 
ust. 4 powoduje konieczność zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 

6. W przypadku zaistnienia obowiązku zwrotu składki, zgodnie z art. 813 kc, Wiodący i 
Koasekuratorzy zobowiązani są do jej zwrotu proporcjonalnie do wielkości udziałów 

określonych w § 5. Zwrotu składki na rachunek bankowy Ubezpieczającego dokonuje 
Wiodący. Koasekuratorzy zobowiązani są do przekazania na rachunek bankowy 
Wiodącego odpowiedniej części składki, w terminie 14 dni  od otrzymania informacji o 
obowiązku zwrotu składki. 

 
 

§ 9 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2  o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego Wiodący zawiadamia 
Koasekuratorów  pocztą mailową, nie później niż następnego dnia roboczego od daty 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, określając 
jednocześnie miejsce i przedmiot szkody oraz przewidywaną wysokość szkody, a także 
numer szkody. W odpowiedzi Koasekuratorzy przesyłają informację o numerze szkody w 
ich systemach ewidencyjnych. 

2. O szkodach nie przekraczających szacunkowej kwoty …………… PLN ponad franszyzę 
redukcyjną, ustaloną w Umowie ubezpieczenia, Wiodący powiadomi Koasekuratorów w 
formie zbiorczego zestawienia w ciągu ….. dni roboczych po zakończeniu każdego 
miesiąca kalendarzowego.  W sytuacji nie budzącej wątpliwości odpowiedzialności za 
szkody znajdujące się w zestawieniu zbiorczym i ustaleniu wysokości odszkodowań 
Wiodący dołącza notę obciążeniową dla Koasekuratorów w zakresie przypadających na 
nich do zapłaty części odszkodowania, zgodnie z procentowym udziałem w koasekuracji. 
Zbiorcza informacja o szkodach uwzględnionych w nocie obciążeniowej będzie zawierała 
informacje o każdym zgłoszonym zdarzeniu ubezpieczeniowym z podaniem jego daty 
wystąpienia, przedmiotu szkody, miejsca szkody, przyczyny szkody, numeru polisy wraz z 
wysokością szkody, wysokością franszyzy i kwotą odszkodowania.  Szkody ujęte tylko w 
wykazie zbiorczym, a więc o nieznanej jeszcze odpowiedzialności lub wysokości 
odszkodowania, zawierać będą wszystkie informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym 
z tym, że zamiast wysokości szkody, franszyzy i odszkodowania podana zostanie 
wysokośc rekomendowanej rezerwy. 

3. Wiodący zajmuje się samodzielnie postępowaniem likwidacyjnym, chyba że Koasekurator 
zgłosi żądanie udziału w postępowaniu likwidacyjnym. 

4. Na życzenie któregokolwiek  Koasekuratora Wiodący udostępni  wszystkie niezbędne 
informacje oraz dokumenty istotne dla postępowania likwidacyjnego. 

 

 

§ 10 

1. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, Wiodący wypłaca Ubezpieczonemu 
należne odszkodowanie, z tym, że: 
1) gdy wysokość odszkodowania z tytułu jednego zdarzenia ubezpieczeniowego nie 

przekracza kwoty ……………. PLN (słownie złotych polskich: ……………..) ustaloną 
w umowie ubezpieczenia, decyzję o wypłacie odszkodowania Wiodący podejmuje 
samodzielnie;  

2) gdy wysokość odszkodowania z tytułu jednego zdarzenia ubezpieczeniowego jest 
równa bądź przekracza kwotę ……………… PLN (słownie złotych polskich: 
…………….) i nie przekracza kwoty ………………… PLN (słownie złotych polskich: 
…………..) ponad franszyzę redukcyjną ustaloną w Umowie ubezpieczenia, decyzja 
o wypłacie odszkodowania wymaga pisemnej akceptacji Koasekuratorów;  

3) gdy wysokość odszkodowania z tytułu jednego zdarzenia ubezpieczeniowego jest 
równa bądź przekracza kwotę ……………….. PLN (słownie złotych polskich: 



   

………….) ponad franszyzę redukcyjną ustaloną w Umowie ubezpieczenia, decyzja o 
wypłacie odszkodowania wymaga pisemnej akceptacji Koasekuratorów. Wypłata 
odszkodowania przez Wiodącego wymaga uprzedniego przelewu stosownych 
środków od Koasekuratorów na rachunek bankowy Wiodącego zgodnie z udziałami 
określonymi w Umowie ubezpieczenia; 

4) przy odmowie wypłaty odszkodowania w części lub całości, zapisy ppkt 1-3 stosuje 
się odpowiednio, ale zakwalifikowanie do przedziału kwotowego dotyczy łącznej 
kwoty powstałej po zsumowaniu kwot rekomendowanej wysokości odszkodowania i 
wysokości kwoty nieuznanych roszczeń. 

2. Decyzja Koasekuratorów o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania powinna 
nastąpić w terminie ….. dni roboczych od daty dostarczenia przez Wiodącego wszystkich 
dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji wraz z jego rekomendacją. Powyższe 
dokumenty Wiodący jest obowiązany przekazać Koasekuratorom niezwłocznie. 

3. W razie braku decyzji w terminie określonym w ust. 2 domniemywa się, że 
Koasekuratorzy, którzy nie zajęli stanowiska wyrażają zgodę na wypłatę odszkodowania 
a Wiodący przesyła ubezpieczonemu decyzję o wypłacie odszkodowania. 

4. W przypadkach, o których mowa w  ust. 1 pkt. 2 i 3 Wiodący przekazuje pozostałym 
Koasekuratorom dokumenty dotyczące likwidacji szkody (protokół szkody, obliczenia 
wysokości szkody, opinie ekspertów, o ile byli powołani), niezbędne do przyjęcia 
odpowiedzialności i wydania decyzji o wypłacie albo odmowie wypłaty odszkodowania. 

5. Koasekuratorzy nie wyrażają zgody na przyjmowanie odpowiedzialności bez podstawy 
prawnej (kulancja). 

6. Każda decyzja o wypłacie odszkodowania na podstawie zawartej z Ubezpieczonym 
ugody zostanie podjęta jednomyślnie, zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 i ust. 3. 

7. Koszty powstałe w wyniku podjęcia decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania w części 
lub całości (np. koszty sądowe, koszty dodatkowych ekspertyz, odsetki itp.) 
Koasekuratorzy ponoszą w częściach przypadających na nich udziałów zgodnie z 
Umową Ubezpieczenia.  

 

§ 11 

1. Jeżeli Wiodący uznaje za uzasadnioną wypłatę Ubezpieczonemu zaliczki na poczet 
przyszłego odszkodowania, ma prawo samodzielnie wypłacić zaliczkę, do wysokości: 
………………. 

2. Wypłacona zaliczka, o której mowa w ust. 1, może odnosić się wyłącznie do tej części 
roszczeń Ubezpieczonego, które Wiodący uzna za bezsporne w rozumieniu art. 817 § 2 
kc. 

3. Jeżeli Wiodący uznaje za uzasadnioną wypłatę Ubezpieczonemu zaliczki na poczet 
przyszłego odszkodowania większej niż określona  w ust. 1, wymagana jest pisemna 
zgoda Koasekuratorów; § 10 oraz § 12 stosuje się odpowiednio.   

 
§ 12 

1. Decyzje odszkodowawcze Koasekuratorzy podejmują jednogłośnie, przy czym każdy z 
koasekuratorów ma jeden głos. W przypadku braku jednomyślności odnośnie wypłaty 
odszkodowania lub zaliczki, z zastrzeżeniem § 10 i 11, Wiodący i Koasekuratorzy w trybie 
pilnym (do …. dni) wypracują wspólne jednogłośne stanowisko upoważniające Wiodącego 
do podjęcia decyzji o wypłacie albo odmowie wypłaty odszkodowania. 

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowania lub zaliczki 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaje głosowanie, w którym każdy 
Koasekurator ma jeden głos. Decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania albo odmowy 
wypłaty odszkodowania podejmuje się większością głosów, zaś w przypadku równej ilości 
głosów decydujący jest głos Wiodącego. Koasekuratorzy zobowiązują się do pełnego 
respektowania podjętej decyzji. 

 



   

§ 13 

1. Jeżeli w jakiejkolwiek sprawie związanej z Umową ubezpieczenia, określoną w § 1 
Porozumienia, Ubezpieczający wystąpi na drogę postępowania sądowego przeciwko 
któremukolwiek z Koasekuratorów, Koasekurator ten zobowiązany jest: 
1) powiadomić pozostałych Koasekuratorów na piśmie, nie później niż następnego dnia 

od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 
2) bezzwłocznie złożyć we właściwym Sądzie wniosek o dopozwanie lub przypozwanie 

wszystkich pozostałych Koasekuratorów do występowania w tym sporze. 
2. Jeżeli Sąd odrzuci wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Koasekurator – wnioskodawca 

– powiadomi pozostałych Koasekuratorów na piśmie, nie później niż następnego dnia od 
daty powzięcia wiadomości o tym fakcie. 

3. W przypadku przypozwania wszyscy Koasekuratorzy – poza bezpośrednio pozwanym – 
zobowiązani są przystąpić do sporu jako interwenienci uboczni. Konsekwencje 
nieprzystąpienia do sporu obciążają Koasekuratora, który do sporu nie przystąpił. 

4. Koszty związane z występowaniem w procesie sądowym każdy z Koasekuratorów 
pokrywa we własnym zakresie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 

5. W przypadku prawomocnego wyroku sądowego zasądzającego zapłatę na rzecz 

Ubezpieczającego odszkodowania z tytułu Umowy ubezpieczenia określonej w § 1 
Porozumienia od Wiodącego lub Koasekuratorów, Koasekuratorzy lub Wiodący 
zobowiązani są niezwłocznie, nie później niż w terminie ……. dni roboczych od daty 
doręczenia wezwania do zapłaty od Wiodącego lub Koasekuratora zobowiązanego 
wyrokiem do zapłaty, wpłacić temu Koasekuratorowi, a w przypadku, gdy zobowiązanym 
jest Wiodący, Wiodącemu, odpowiednią część zasądzonej kwoty oraz odpowiednią część 
zasądzonych kosztów procesu sądowego, stosownie do udziałów procentowych 
określonych w § 5 Porozumienia. 

6. W przypadku wyegzekwowania zasądzonej wyrokiem kwoty w drodze egzekucji 
komorniczej od Wiodącego lub Koasekuratorów, Koasekuratorzy lub Wiodący 
zobowiązani są niezwłocznie, nie później niż w terminie ……. dni roboczych od daty 
doręczenia wezwania do zapłaty od Wiodącego lub Koasekuratora zobowiązanego 
wyrokiem do zapłaty, wpłacić temu Koasekuratorowi a w przypadku, gdy zobowiązanym 
jest Wiodący, Wiodącemu, odpowiednią część zasądzonej kwoty oraz odpowiednią część 
kosztów egzekucji komorniczej, stosownie do udziałów procentowych określonych w § 5 
Porozumienia. 

7. W przypadku niedotrzymania terminów zapłaty, o których mowa w ust. 5 i 6, Koasekurator 
lub Wiodący, który terminu nie dotrzymał, zobowiązany jest do zapłaty odsetek 
ustawowych od niezapłaconej kwoty. 

 

§ 14 

1. Celem pokrycia obciążających Wiodącego dodatkowych kosztów związanych z 
postępowaniem likwidacyjnym i kosztów administracyjno-manipulacyjnych, 
Koasekuratorzy zapłacą Wiodącemu prowizję koasekuracyjną w wysokości …. % 
przypadającej na nich części składki ubezpieczeniowej. 

2. Zapłata prowizji koasekuracyjnej następować będzie przez odpowiednie zmniejszenie 
składki (rat składki) przekazywanej przez Wiodącego na rachunki bankowe 
Koasekuratorów. 

3. Niezależnie od prowizji, o której mowa wyżej, Koasekuratorzy zwrócą Wiodącemu, w 
odpowiednich proporcjach koszty wykonanych ekspertyz wykonywanych przez ekspertów 
lub likwidatorów zewnętrznych (pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez 
Koasekuratorów konieczności wykonania ekspertyz i zatrudnienia eksperta 
zewnętrznego), związanych z likwidacją szkody, gdy zaistnieje konieczność ich 
wykonania. W przypadku braku jednomyślności akceptacji kosztów wykonania ekspertyz, 
Koasekurator kwestionujący te koszty wskaże w ciągu …. dni roboczych rozwiązanie 



   

pozwalające uniknąć tych kosztów. W przypadku braku wskazania rozwiązania decyzja o 
zatrudnieniu eksperta będzie należała do Wiodącego. 

4. Ekspertyzą są czynności dotyczące likwidacji szkody w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z niżej podanych okoliczności:  

1) nastąpił wypadek ubezpieczeniowy o trudnym do ustalenia zakresie 
odpowiedzialności; 

2) bezsporne ustalenie przyczyny szkody wymaga profesjonalnej wiedzy z określonej 
dziedziny, a ustalenie przyczyny warunkuje przyjęcie odpowiedzialności lub 
skuteczną windykację roszczenia regresowego; 

3) szkoda postała w mieniu o charakterze specjalistycznym lub nietypowym (np. 
samochód nietypowy, specjalny lub specjalizowany, pojazd zabytkowy, urządzenia 
energetyczne, elektroniczne, linia produkcyjna, mienie nie występujące w obrocie 
na rynku polskim, nietypowe budowle itp.) bądź polega na  uszkodzeniach o 
rzadko spotykanym charakterze, co utrudnia określenie technologii i kosztów 
przywrócenia stanu poprzedniego; 

4) przeprowadzenie likwidacji szkody wymaga podjęcia działań specjalistycznych np. 
wykonania badań materiałowych; 

5) istnieje konieczność ustalenia wartości przedmiotu ubezpieczenia dla potrzeb 
określenia poziomu ubezpieczenia, skutkującego proporcjonalną redukcją 
odszkodowania; 

6) determinanty szkody (przyczyna/zakres/wysokość) podawane przez 
ubezpieczającego budzą poważne wątpliwości, i zachodzi podejrzenie, że szkoda 
była wynikiem rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej; 

7) istnieją przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa a uzyskanie opinii jest 
celowe w związku z przewidywanym skierowaniem do organów powołanych do 
ścigania przestępstw zawiadomienia o przestępstwie; zakres opinii powinien 
wówczas dotyczyć ustalenia, czy do zdarzenia mogło dojść w okolicznościach 
podanych przez poszkodowanego jak i (lub) pozostałych jego uczestników,  
poprzez: 

a) odtworzenie przebiegu zdarzenia, 
b) zabezpieczenie śladów z miejsca zdarzenia i zgromadzenie materiału  

dowodowego w sprawie w zakresie wymaganym w postępowaniu  
sądowym, 

c) ustalenie i zebranie oświadczeń uczestników i świadków  zdarzenia, 
d) zbadanie wzajemnej korelacji uszkodzeń np. pomiędzy pojazdami 

uczestniczącymi w zdarzeniu; 
8) poszkodowany lub ubezpieczony kwestionuje ustalenia Ubezpieczyciela dokonane 

na wcześniejszym etapie likwidacji szkody dotyczące odpowiedzialności 
odszkodowawczej lub wysokości szkody (np. przedkłada opinię powołanego przez 
siebie eksperta) a wydanie opinii  przez podmiot zewnętrzny daje możliwość 
ponownej obiektywnej oceny zasadności zgłoszonych roszczeń. 

5. Ekspertyzą nie są standardowe czynności likwidacji szkody takie jak oględziny miejsca i 
przedmiotu szkody, wykonywanie zdjęć, czy spisywanie protokółu szkody, wykonywanie 
kalkulacji lub kosztorysów, analiza dokumentacji roszczeniowej, sporządzanie 
dokumentacji szkodowej, o ile nie zachodzi jeden z przypadków określonych w § 16 ust. 

6. Wiodący jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie obsługi administracyjnej Umowy 
ubezpieczenia. 

 

§ 15 

1. Niezwłocznie po wypłacie odszkodowania Wiodący dostarczy kopię decyzji o wypłacie 
oraz wystawi noty obciążeniowe dla Koasekuratorów w zakresie przypadających na nich 
części odszkodowania do zapłaty. 

2. Nota obciążeniowa, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności następujące 
informacje: 



   

1) nazwę Koasekuratora, dla którego została wystawiona, 
2) numer szkody Wiodącego i numer szkody Koasekuratora, o ile został wcześniej 

przekazany do Wiodącego, 
3) numer polisy/umowy, 
4) datę szkody, 
5) pełną nazwę ubezpieczającego i ubezpieczonego, 
6) pełną nazwę poszkodowanego, 
7) informację o potencjalnym regresie, 
8) kwotę odszkodowania w 100% oraz udział odszkodowania Koasekuratora w %, 
9) zewnętrzne koszty likwidacji oraz dodatkowych ekspertyz w 100% oraz 

proporcjonalnie  w % odpowiadającym udziałowi określonemu w § 5, 
10) kopię decyzji o odszkodowaniu, 
11) datę płatności (zgodnie z Porozumieniem o Koasekuracji), 
12) nr rachunku bankowego. 

3. Koasekuratorzy obowiązani są do uregulowania ww. not w terminie …… dni od daty ich 
otrzymania, chyba że strony ustalą inny termin płatności. 

4. Nieuregulowanie powyższych zobowiązań w terminie określonym w ust. 2 powoduje 
konieczność zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 

 

§ 16 

1. Po wypłacie odszkodowania przez Wiodącego, będzie on uprawniony do samodzielnego i 
pełnego dochodzenia roszczeń regresowych, zgodnie z art. 828 k.c., włącznie z 
postępowaniem sądowym. 

2. W celu realizacji uprawnień Wiodącego, o których mowa w ust. 1, może on żądać od 
Koasekuratorów stosownych pełnomocnictw (materialnoprawnych oraz procesowych), 
włącznie z przelewem na rzecz Wiodącego odpowiednich części wierzytelności 
regresowych przypadających na Koasekuratorów. 

3. Koasekuratorzy otrzymają od Wiodącego swoje udziały z kwot odzyskanych przez 
Wiodącego w wyniku postępowań regresowych lub z tytułu otrzymanych zwrotów 
nienależnie wypłaconych odszkodowań; § 8 ust. 3 i ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 17 

1. Wiodący zapłaci Brokerowi prowizję za czynności brokerskie, , w wysokości …. % składki 
zainkasowanej. 

2. Prowizja będzie wypłacana odpowiednio do częstotliwości opłacania składki, w terminie 
…. dni od daty przekazania przez Ubezpieczającego na rachunek bankowy Wiodącego 
składki albo kolejnych rat składki. 

3. Rozliczenie wypłaconych prowizji Brokera pomiędzy Wiodącym i Koasekuratorami nastąpi 
poprzez odpowiednie zmniejszenie przez Wiodącego części składki albo raty składki 
przekazywanej na rzecz Koasekuratorów. 

 
§ 18 

1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji z Porozumienia strony będą się starały rozstrzygać 
ugodowo. 

2. W sytuacji nieosiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne 
właściwe dla siedziby powoda. 

 

§ 19 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i kończy się wraz z rozwiązaniem lub 

wygaśnięciem Umowy ubezpieczenia, określonej w § 1 Porozumienia, co nie wyklucza 
istnienia odpowiedzialności wynikającej z Umowy ubezpieczenia. 

 



   

§ 20 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 

związku z zawarciem i realizacją Porozumienia („Informacje Poufne”).  

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy  nie dotyczy Informacji Poufnych: 

a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,  

b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod 

warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji, 

c) które są powszechnie znane, 

d) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego 

prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią 

tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności, 

e) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie Porozumienia, 

f) dotyczących faktu zawarcia Porozumienia, z wyłączeniem jej postanowień 

szczególnych, w zakresie wykorzystania tej okoliczności w materiałach 

marketingowych Strony,  

3. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji 

państwowej do ujawnienia Informacji Poufnych albo konieczność ich ujawnienia będzie 

wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym 

fakcie pozostałe Strony oraz poinformować odbiorcę Informacji Poufnych o ich poufnym 

charakterze. 

 
§ 21 

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem znajdą odpowiednie zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

§ 22 

Zgodnie z intencją umawiających się stron Porozumienie nie będzie uważane w żadnym 
aspekcie za umowę spółki prawa cywilnego. 

 

§ 23 

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 
będą dokonywane w formie aneksu, uzgodnionego i podpisanego przez wszystkie strony. 

§ 24 

Oryginalne egzemplarze Porozumienia otrzymują Wiodący i Koasekuratorzy, po jednym 
egzemplarzu. 
 
 
 
……………………….  ……………………….  ………………………. 
 
 


