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Prawo do kurtażu w razie zmiany brokera
ubezpieczeniowego
Artykuł dotyczy pytania, któremu brokerowi należy się kurtaż od zawartej umowy ubezpieczenia, jeżeli
przed podpisaniem umowy broker, który ją wynegocjował, został zastąpiony nowym, ewentualnie nowy
broker pojawił się już po zawarciu umowy. W doktrynie oraz orzecznictwie dominuje stanowisko, że kurWiadomości Ubezpieczeniowe 1/2021
taż co do zasady przypada brokerowi, który nadał kształt zawartej umowie, natomiast sam podpis pod
polisą ma jedynie znaczenie formalne. W praktyce zgłaszany jest jednak postulat, uzasadniany przede
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