YOUR INTERNATIONAL HEALTHCARE PARTNER

MANDAT DE BROKERAJ
Subscrisul(a), ....................................................., prin prezentul mandat de brokeraj mandatez
compania de brokeraj ........................BROKER DE ASIGURARE, o societate inregistrata conform legilor din
Romania si autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, avand sediul social in..................................,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr........................., cod unic de inregistrare ....................., inmatriculata
in registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK – ........................, numarul autorizatiei de
functionare....................................., ca în numele meu şi pentru mine în condiţiile Legii 236/2018 privind
distributia de asigurari si a Normei nr. 19/2018 privind distributia de asigurari, , sa indeplineasca urmatoarele
activitati:
1. Analiza nevoii clientului
2. Solicitarea de oferta
3. Asistenta post -vanzare
Pentru indeplinirea mandatului pe care l-am incredintat catre............................................ BROKER DE
ASIGURARE SRL, am fost informat ca acesta colaboreaza cu compania de brokeraj MEDIHELP INTERNATIONAL
BROKER DE ASIGURARE S.R.L., 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,care va desfasura
urmatoarele activitati:
1.
2.
3.

Calcul si emitere oferta asigurare
Suport in vanzare
Comunicarea cu asguratorul referitor la documentatia de asigurare a produsului MediHelp

Litigiile cu privire la interpretarea, executarea sau incetarea prezentului mandat se solutioneaza pe cale
amiabila, clientul avand dreptul fie (i) de a solicita modificarea mandatului pe cale amiabila fie (ii) de a revoca
prezentul mandat, in situatia in care partile nu ajung la o intelegere.
Clientul isi va exercita optiunea intre cele doua drepturi, in scris, in mod argumentat, prin transmiterea
unei notificari prealabile cu 5 zile calendaristice, in cazul in care opteaza pentru exercitarea dreptului prevazut la
punctul (i) si cu 10 zile calendaristice, in cazul in care clientul opteaza pentru exercitarea dreptului prevazut la
punctul (ii).

Prezentul înscris este valabil până la revocarea acestuia.
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