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Mandatul in brokeraj 

Data…………………… 
 

 
Nume si prenume___________________domiciliat in ________________________________________, 
CNP _________________, in calitate de Mandant, denumita in continuare Client, mandatam pe SC 
LEADER TEAM BROKER DE ASIGURARE SRL, denumita in continuare Companie de brokeraj, a ne reprezinte 
interesele in materie de asigurari. 
Art. 1 Obiectul mandatului: In baza prezentului mandat Compania de brokeraj, este imputenicita sa 
negocieze cu societățile de asigurare ofertele de asigurare, sa gestioneze contractele de asigurare 
intermediate, sa acorde asistenta la solicitarea noastra înainte de încheierea contractelor de asigurare 
precum si pe durata de valabilitate a acestora și/sau în cazul producerii unor daune, sa efectueza alte 
activitati autorizate conform obiectului sau de activitate 
Art.2 Durata/Perioada: Acest contract este incheiat pentru o perioada de 3 ani, cu incepere de la data 
emiterii. Acesta se considera prelungit automat in situatia in care niciuna dintre parti nu a notificat, cu cel 
putin 30 de zile anterior implinirii duratei contractului, intentia sa de incetare. 
Art. 3 Drepturi si Obligatii - Client 
a) isi asuma responsabilitatea asupra informatiilor     furnizate Companiei de brokeraj, necesare 
pentru incheierea, derularea, modificarea, incetarea contractului de asigurare, precum si 
instrumentarea dosarelor de dauna, va plati primele de asigurare la termenele stabilite prin contractele 
de asigurare 
b) are obligatia sa informeze Compania de brokeraj cu privire la orice modificare esentiala 
referitoare la riscurile asigurate, schimbare/adaugare sediu/punct de lucru, valori asigurate, adresa 
risc, tip de activitate, conditii tehnice precum si cu privire producerea unor daune 
d) va informa Leader Broker cu priviere la emiterea altor mandate care au acelasi obiect 
Art. 4 Drepturi si obligatii - Compania de brokeraj 
a) Să solicite Clientului si sa primeasca din partea acestuia toate informaţiile necesare bunei derulări a 
procesului de cercetare a pieţei de asigurări şi negociere a contractelor cu asigurătorii si sa propună 
Clientului programe complete de acoperire a riscurilor. 
c) Să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite de la Client si să respecte în toate demersurile 
sale interesele Clientului şi să negocieze cu bună credinţă contractele de asigurare. 
e) Sa urmareasca derularea contractelor de asigurare incheiate si sa il avizeze cu privire la scadentele 
ratelor de prima, expirarea politelor de asigurare sau orice alte modificari care trebuie efectuate pentru 
buna functionare a contractelor de asigurare, in limita informatiilor puse la dispozitie de catre client. 
Art. 5 Remuneratia: Serviciile oferite de Compania de brokeraj catre Client sunt gratuite in cazul in care 
contractele de asigurare sunt incheiate prin intermediul ei. Clientul si Compania de brokeraj pot stabili 
un acord privind prestarea unor servicii pe baza de onorariu, cuantumul acestuia va find stabilit de 
comun acord. 
Art. 6 Raspunderea contractuala: 
a) nerespectarea prezentului mandat poate atrage revocarea acestuia cu un preaviz de 10 zile. 
b) clientul se considera prejudiciat de modul in care se indeplineste contractul, are dreptul sa solicite 
modificarea prin intelegere amiabila a mandatului sau, in cazul in care nu se ajunge la niciun acord, poate 
revoca mandatul. Pentru aceste doua cazuri, clientul argumenteaza solicitarea in scris, printr-un preaviz 
trimis cu cel putin 5 zile calendaristice inaintea datei de solicitare a intelegerii amiabile sau 10 zile 
calendaristice inaintea datei de revocare a mandatului. 
8.3. În cazul în care clientul nu respecta prevederile mentionate la lit ”a” compania de brokeraj are dreptul 
de a solicita rambursarea cheltuielilor efectuate si dovedite pana la data la care ia la cunostinta despre 
solicitarea de revocare. 
Art. 7 Prevederi finale: 
a) clauzele prezentului contract se completeaza cu restul prevederilor legale in materie de asigurari. 
b) mandanta declara ca nu a semnat contracte de mandate cu acelasi obiect cu prezentul cu nicio alta 
companie de brokeraj. 
c) in cazul in care, Compania de brokeraj considera necesara colaborarea cu alt intermediar principal 
pentru indeplinirea prezentului mandat, aceasta va informa clientul anterior inceperii oricarei colaborari 
in acest sens, si se vor aplica prevederile Normei 19/2018 cu privire la raspunderea intermediarilor 
principali pentru activitatile prestate in mandatul de brokeraj. 


