
 

 

 

MANDAT de BROKERAJ  

 

 

 

                 

Subsemnatul……………………………………………………………….………….……,CNP……………………………………

…………., adresa…………...................…………………………………………………………………, denumit in continuare 

CLIENT, IMPUTERNICESC prin prezenta  pe CO INVEST BROKER DE ASIGURARE SRL societate cu sediul în Cluj-Napoca, 

Str.Săpătorilor nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J/12/3432/2005, C.U.I.17985445, capital social de 150.000 lei, 

email :office@invest.ro, tel/fax :0264-552945, autorizată prin Decizia nr. 3956/2005 emisă de Comisia de Supraveghere a 

Asigurărilor şi inregistrata în registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-318/2005, reprezentată legal prin doamna Matiș Eugenia, 

având calitatea de Director Executiv si denumită în continuare BROKER.  

 

CLIENTUL conferă mandat BROKERULUI în reprezentarea de către acesta a intereselor CLIENTULUI în legătură cu orice 

operaţiune din domeniul asigurărilor. In mod specific BROKERUL este imputernicit să: 

           1.NEGOCIEZE cu societățile de asigurare cele mai bune oferte de asigurare în conformitate cu necesitățile CLIENTULUI; 

           2.GESTIONEZE contractele de asigurare; 

           3.ADMINISTREZE solicitările de daună ale CLIENTULUI până la plata finală a despagubirilor. 

 

CLIENTUL se obligă să comunice BROKERULUI orice schimbare privind:  

 - datele de contact - adresa, numar telefon, adresa e-mail, număr fax dupa caz; 

 - valorile asigurate și toate datele referitoare la bunurile/riscurile care constituie obiectul poliței de asigurare; 

 - instrăinarea bunurilor asigurate. 

 

 

 BROKERUL studiază în permanență ofertele de produse de asigurare disponibile pe piață și va pune la dispoziția CLIENTULUI 

oferte în concordanță cu cerințele formulate de acesta, pentru fiecare tip de produs de asigurare solicitat. 

             

 Ofertele contin informații complete, conform Legii nr. 32/2000,  Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civilă 

auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, Normei ASF 20/2017 privind asigurările 

auto din Romania și Ordinul CSA nr. 23/2009, cu toate moificările și completările ulterioare, astfel încât CLIENTULl să aibă 

posibilitatea de a alege oferta pe care o consideră potrivită nevoilor sale. 

 

Reprezentanții BROKERULUI sunt la dispoziția CLIENTULUI pentru orice detalii suplimentare necesare, referitoare la produsul 

de asigurare pe care dorește să îl achiziționeze. 

 

            

 In vederea informării CLIENTULUI cu privire la aspecte importante legate de derularea contractelor (scadența ratelor, data de 

incetare a contractelor de asigurare etc),  inclusiv pentru indeplinirea obligației de informare cu privire la încetarea contractului 

RCA, pot fi contactat la: 

 

Adresa e-mail: ____________________________         Telefon(SMS + web):______________________________ 

 

Adresa postală:  ________________________________________________________________________________________ 

 

CLIENTUL este de acord ca BROKERUL sa-l informeze despre produse și servicii de asigurare cu reduceri, promoții sau gratuități 

de care poate beneficia pe perioada Mandatului în calitate de CLIENT al BROKERULUI. 

 

Sub nici o forma BROKERUL nu va divulga date personale ale CLIENTULUI către terțe entități, altele decat cele privind furnizarea 

serviciilor de brokeraj în asigurări.  

 

Prezentul mandat are perioada de valabilitate de 12 luni și se prelungește automat pe perioade de 12 luni pănă la rezilierea de comun 

acord sau denunțarea de catre una din părți cu un preaviz de 30 zile. 

 

 

Am citit și am ințeles cele de mai sus.  Nume și prenume ______________________________Semnătură ___________________ 

 

 


