ACORD DE COLABORARE
Prezentul Acord de Colaborare (denumit in cele ce urmeaza „Acordul”) a fost incheiat astazi
______________ 2020, de către şi între:
MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE S.R.L., o companie de
brokeraj organizata ca societate cu răspundere limitată înregistrată în conformitate cu legile din
România şi autorizată în mod legal de Autoritatea de Supraveghere Financiara, având sediul social în
Bucureşti, Strada Constantin Caracas nr.24, parter, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/12942/22.07.2005, Cod Unic de Înregistrare 17808893, număr de înregistrare la registrul brokerilor
de asigurare: RBK-366/11.10.2006, număr de autorizaţie de funcţionare: 114.397/10.10.2006,
reprezentată în mod legal de catre dna Laura Afrasine în calitate de Conducator Executiv,
Denumită în cele ce urmeaza „MediHelp” si
_________________________________________, o companie de brokeraj organizata ca
societate cu răspundere limitată/societate pe actiuni înregistrată în conformitate cu legile din România şi
autorizată în mod legal de Autoritatea de Supraveghere Financiara, având sediul social în
__________________________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
____________________, Cod Unic de Înregistrare _______________, număr de înregistrare la
registrul brokerilor de asigurare: ____________________, număr de autorizaţie de funcţionare:
_________________________, reprezentată în mod legal de catre ______________________, în
calitate de ____________________________,
Denumita in cele ce urmeaza „Compania de Brokeraj”
Denumite in cele ce urmeaza în mod individual „o Parte/a” şi în mod colectiv „Părţile”
PREAMBUL:
AVAND IN VEDERE ca Medihelp si Compania de Brokeraj sunt intermediari principali – companii
de brokeraj, inregistrati si functionand in conformitate cu prevederile legale;
AVAND IN VEDERE prevederile Legii nr. 236/2018 privind distributia in asigurari (denumita in cele
ce urmeaza „Legea nr. 236/2018”) si prevederile Normei ASF nr. 19/2018 privind distributia in
asigurari (denumita in cele ce urmeaza „Norma nr. 19/2019”), conform carora intermediarii principali
pot colabora in vederea realizarii unui mandat de brokeraj;
AVAND IN VEDERE intentia Partilor de a colabora pentru realizarea mandatelor de brokeraj avand ca
obiect distributia politelor de asigurare MEDIHELP INTERNATIONAL PLANS
catre
asigurati/potentiali asigurati (denumite in cele ce urmeaza in mod colectiv „Produsele”);

AVAND IN VEDERE ca Partile doresc sa reglementeze termenii si conditiile acestei colaborari,
specificand printre altele activitatile pe care fiecare Parte le va furniza asiguratilor, in scopul asigurarii
unui nivel coerent de interactiune, comunicare si servisare a asiguratilor;
AVAND IN VEDERE CA ambele Parti garantează şi declară că deţin personalul, resursele şi
experienţa necesare pentru distributia Produselor;
PARTILE AU CONVENIT INCHEIEREA
URMATORILOR TERMENI SI CONDITII:
ARTICOLUL 1

PREZENTULUI

ACORD

CONFORM

OBIECTUL ACORDULUI

1.1

Obiectul prezentului Acord il reprezinta reglementarea relatiei de colaborare intre Medihelp si
Compania de Brokeraj, cu privire la realizarea mandatului de brokeraj comun primit de la
clienti referitor la Produse

1.2

In mod specific, activitatile in vederea realizarii mandatului de brokeraj vor fi distribuite dupa
cum urmeaza:
1.2.1
•
•
•
1.2.2
•
•
•

1.3

_X BROKER_________ va presta urmatoarele servicii:
Analiza nevoii clientului;
Obtinerea si negocierea ofertelor de asigurare
Asistenta post –vanzare.
MediHelp va presta urmatoarele servicii:
Calcul oferta asigurare
Suport in vanzare;
Comunicarea cu asiguratorul referitor la documentatia de asigurare a Produselor.

Implementarea relatiei de colaborare intre cele doua Parti, in sensul celor detaliate in art. 1.2 de
mai sus, se va face conditionat de informarea potentialului asigurat/asigurat si de obtinerea
acordului acestuia in acest sens.
In mod specific, in cazul asiguratilor persoane juridice informarea prealabila si obtinerea
acordului se va realiza prin completarea si semnarea mandatului de co-brokeraj cu fiecare
asigurat persoana juridica in parte.
In cazul potentialilor asigurati/asigurati persoane fizice, informarea prealabila cu privire la
impartirea activitatilor intre cele doua companii de brokeraj, se va realiza in cadrul ofertei de
asigurare urmand ca acordul acestora sa fie confirmat prin semnarea ofertei.

1.4

Executarea prezentului Acord nu va crea nicio relaţie de subordonare între Părţi şi / sau
angajaţii acestora şi/sau colaboratori şi fiecare Parte va executa serviciile asumate in mod
independent. Cu toate acestea, Partile isi vor oferi suportul necesar in vederea indeplinirii in
mod corespunzator a obligatiilor asumate.

ARTICOLUL 2

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Partile vor avea următoarele obligaţii:
2.1

Obligatii de natura generala:
a) de a respecta toate prevederile legale, condiţiile şi normele de reglementare aplicabile;
b) de a menţine in vigoare pe întreaga durată a prezentului Acord toate autorizatiile, licenţele,
si aprobările necesare pentru desfasurarea activitatii;
c) de a deţine personalul, resursele şi experienţa necesare pentru executarea prezentului
Acord;
d) întreg personalul, inclusiv managementul, reprezentanţii, angajaţii, colaboratorii, etc.
îndeplinesc toate condiţiile legale şi de reglementare aplicabile din punct de vedere
profesional;
e) de a fi responsabile in mod exclusiv de plata oricaror taxe, impozite si orice alte contributii
aplicabile comisioanelor;
f) de a notifica celeilalte Parti imediat orice schimbare a adresei sau a altor informatii de
contact.

2.2

Obligatiile Companiei de Brokeraj:
a) De a folosi doar literatura de specialitate cu privire la Produse, ex. Poliţe de asigurare, liste
de preţuri, formulare de aplicare, broşuri, antete, etc. („Documentele”) ce vor fi puse la
dispozitie de catre MediHelp; Compania de Brokeraj nu va avea dreptul de a modifica sub
nicio forma Documentele standard aplicabile planurilor MedHelp;
b) De a se asigura că dispune in orice moment de toate Documente necesare pentru a putea
indeplini orice cerere din partea unui potenţial asigurat/asigurat şi de a solicita în timp util
din partea MediHelp toate Documentele necesare pentru a respecta această obligaţie;
c) De a oferi potenţialilor asigurati/asigurati toate informatiile necesare cu privire la Produse,
asa cum sunt acestea reglementate de prevederile legale, insusindu-si toate datele si
informatiile cu privire la Produse in vederea informarii corespunzatoare a potentialor
asigurati/asigurati;
d) De a notifica în scris MediHelp orice cerere de incetare/incetare, de către un asigurat, a
poliţei de asigurare corespunzătoare unui Produs şi furnizarea tuturor documentelor şi
informaţiilor justificative necesare în acest sens;

2.3

MediHelp va avea următoarele obligaţii:
a) De a pune la dispozitia Companiei de Brokeraj documentatia si toate informatiile necesare
gestionarii portofoliului comun de clienti ;
b) De a notifica Companiei de Brokeraj orice modificare a termenilor si conditiilor
Produselor;

ARTICOLUL 3

DURATA, INCETARE SI EFECTELE INCETARII

3.1

Prezentul Acord este incheiat pe o durata nedeterminata de timp, fiecare parte avand dreptul de
a denunta unilateral prezentul Acord printr-o notificare prealabila de 30 de zile.

3.2

De asemenea, prezentul Acord inceteaza si in cazul in care oricare dintre Parti devine subiect al
procedurii de insolventa, lichidarii sau oricarei alte proceduri similare, voluntare sau obligatorii,
precum si in situatia in care oricare dintre Parti isi pierde autorizatia de functionare.

3.3

In situatia incetarii prezentului Acord, indiferent de motiv,
3.3.1

3.3.2

Partile vor continua sa furnizeze serviciile asumate prin prezentul Acord pentru
Produsele inca in vigoare la momentul incetarii prezentului Acord, pana la expirarea
acestora;
Fiecare Parte isi va pastra in mod integral drepturile asupra portofoliului propriu de
clienti. Fiecare Parte se va abtine de la oricare incercare de a aborda clientii celeilalte
Parti, atat pe durata prezentului Acord, cat si dupa incetarea acestuia, pe o perioada de
24 de luni.

ARTICOLUL 4

DIVERSE

4.1

Notificări. Orice notificare, acord, ofertă, cerere, solicitare sau alt instrument impus unei Părţi
în conformitate cu acest Acord, va fi în limba Engleză/ Romana şi în scris, şi poate fi transmis
prin facsimil, poştă, sau personal Părţii în cauză după cum este menţionat mai sus.

4.2.

Non-afiliere: Pe întrega durată a acestui Acord, precum şi 2 ani după incetarea acestuia,
indiferent de cauză, Partile nu vor avea dreptul sa se afilieze sau sa intre în orice tip de relaţie
direct sau indirect cu oricare din angajaţii celeilalte Parti.

4.3

Legea aplicabila si instantele competente. Prezentul Contract este guvernat de legea Romana şi
orice litigii/dispute referitoare la interpretarea, executare, incetarea acestuia, dacă nu sunt
solutionate pe cale amiabilă, vor fi solutionate de catre instantele romane competente.

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, Părţile au semnat prezentul Acord, astazi
_____________ in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE S.R.L
Prin Dna Laura Afrasine – Conducator Executiv
____________________________________________

_____________________________________________
Prin______________________

