
Regulamin 

przyznawania subwencji przez Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce 

uczestnikom Programu Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem oraz programów 

realizowanych przez Ambasadorów 

 

 

 

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe umożliwia uzyskanie subwencji podmiotom 

spełniającym warunki udziału w  Programie Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem oraz programach 

ambasadorskich. 

 

§1 

Definicje: 

Ambasador – broker ubezpieczeniowy współpracujący przy realizowaniu przez Stowarzyszenie 

programu Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem, który powstał w celu implementacji zadań 

statutowych, który spełnia warunki określone niniejszym Regulaminem oraz  Porozumienia 

 o współpracy przy realizacji Programu Bezpieczniej z Certyfikatem Jakości Zarządzania Ryzykiem i 

Programu Certyfikat Jakości Zarzadzania Ryzykiem. 

 

Przedstawiciel Ambasadora – osoba fizyczna wyznaczona przez Ambasadora do wykonywania 

obowiązków Ambasadora, gdy Ambasadorem jest osoba prawna, a w przypadku gdy Ambasador jest 

brokerem ubezpieczeniowym będącym osobą fizyczną, osoba fizyczna posiadająca zezwolenie 

brokerskie na wykonywanie działalności brokera ubezpieczeniowego w imieniu Ambasadora 

 

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce z siedzibą w 

Warszawie,przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000528659, NIP 5252601960, REGON 

147490088; 

 

Beneficjent –Uczestnik, który uzyskał Subwencje; 

 

Certyfikat – Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem przyznawany przez Stowarzyszenie, bądź 

brokera ubezpieczeniowego, który uzyskał Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem Brokera 

Ubezpieczeniowego; 

 

Klient – podmiot, który korzysta z usług brokerskich Ambasadora; 

 

Subwencja – środki finansowe przeznaczone przez Stowarzyszenie, w ramach realizacji celów 

statutowych, na partycypację  w kosztach cesji ryzyka spełniającego kryterium celów statutowych 

realizowanych przez Stowarzyszenie a także celów wyznaczonych przez Program Certyfikat Jakości 

Zarządzania Ryzykiem dla Uczestnika w granicach i na warunkach Programu; 

Uczestnik – podmiot, który przystąpił do Programu Ambasadora, Programu Certyfikat Jakości 

Zarządzania Ryzykiem i jest w trakcie procesu przyznawania Subwencji. 



§2 

1.W celu zapewnienia najwyższych standardów przy realizacji Programu Certyfikat Jakości 

Zarządzania Ryzykiem Stowarzyszenie nakłada na Ambasadora następujące wymagania i obowiązki, 

których spełnienie jest koniecznym warunkiem współpracy: 

1.1. Posiadanie wydanego przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w 

zakresie ubezpieczeń; 

1.2. Uzyskanie i posiadanie członkostwa w Stowarzyszeniu zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i 

terminowe opłacanie składek członkowskich; 

1.3. Uzyskanie i posiadanie Certyfikatu Jakości Zarządzania Ryzykiem Brokera Ubezpieczeniowego 

poświadczającego najwyższą jakość standardów brokerskich; 

1.4. Odbycie przez Ambasadora lub w przypadku gdy Ambasadorem jest osoba prawna - przez 

Przedstawiciela Brokera – szkoleń zawodowych w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie i 

przedstawienie zaświadczeń/dyplomów uczestnictwa; 

1.5. Otrzymanie przez Ambasadora, a w przypadku gdy Ambasadorem jest osoba prawna - przez 

Przedstawiciela Brokera – pozytywnego wyniku z egzaminu przeprowadzanego przez Stowarzyszenie 

z zakresu znajomości Programu Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem oraz Kodeksu Dobrych 

Praktyk Brokerskich oraz w zakresie form optymalnego zakresu ubezpieczenia w świetle dostępności 

produktów ubezpieczeniowych; 

1.6. Wprowadzenie programu partnerskiego realizującego cele Programu Certyfikatu Jakości 

Zarządzania Ryzykiem i opracowanie regulaminu programu określającego formę i zasady działania 

programu; Regulamin, o którym mowa powyżej powinien zawierać, w szczególności: 

-oznaczenie Ambasadora programu; 

-obowiązki Ambasadora; 

-określenie czasu trwania programu; 

-ogólne zasady i wymogi formalne programu; 

-warunki uczestnictwa w programie; 

-zasady przyznawania i rozliczania Subwencji w ramach programu, z zastrzeżeniem, że Ambasador 

zastosować musi wobec uczestników co najmniej warunki § 5 zakreślone niniejszym regulaminem;  

-postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych; 

-procedury reklamacyjne. 

1.7. Uzyskanie od Stowarzyszenia akredytacji na realizację programu; 

1.8. Zaprezentowanie Stowarzyszeniu profilu działania na rynku brokerskim;  

1.9. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, Statutu Stowarzyszenia oraz każdorazowo obowiązującego 

Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich. 

 

2.Stowarzyszenie jest uprawnione w trakcie obowiązywania porozumienia do kontroli Ambasadora w 

zakresie wypełniania obowiązków, o których mowa w ust. 1  

 

§3 

 

Subwencja przyznawana jest na wniosek Ambasadora przez Stowarzyszenie Uczestnikowi, jeśli spełnił 

warunki określone w umowie ramowej oraz Regulaminie Programu realizowanego przez Ambasadora, 

co zostanie potwierdzone w oświadczeniu Ambasadora składanym Stowarzyszeniu. 

 

§4 

 

Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu Subwencji w przypadkach określonych Regulaminem 

programu realizowanego przez Ambasadora lub/oraz dodatkowo w przypadkach zastrzeżonych w 

umowie ramowej uczestnictwa, jeżeli takowa została zawarta. 



§5 

 

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce określa minimalne warunki jakie spełnić musi 

Uczestnik Programu Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem: 

1. Warunki programu ubezpieczeniowego muszą spełniać kryteria norm jakości zarządzania 

ryzykiem, w szczególności: 

1) realności i pełności ochrony ubezpieczeniowej wg wzorców opracowanych dla 

scenariusza ochrony zapewniającego bezpieczeństwo Uczestnika oraz otoczenia 

społecznego/rynkowego, 

2) transparentności oceny warunku programu i ryzyk, 

3) kształtowania odpowiedzialnej polityki bezpieczeństwa kwalifikującej Klienta do 

udziału w Programie Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem, w obszarze 

programu ubezpieczeniowego, który ma zostać objęty Programem, 

4) kształtowania responsywnej polityki bezpieczeństwa umożliwiającej Klientowi 

reagowanie na zmiany oraz zmieniające się zagrożenia w obszarze programu 

ubezpieczeniowego, który ma zostać objęty Programem. 

2. Systematycznie i terminowo regulować zobowiązania w związku z realizacją umów 

ubezpieczeń które objęte zostały Programem Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem 

3. Wyrazić zgodę na stosowanie się do Ogólnych Warunków Wykonywania Umów Serwisu 

Brokerskiego stanowiących część II Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich. 

4. Przestrzegać obowiązków/nakazów/zakazów określonych Ogólnymi Warunkami 

Wykonywania Umów Serwisu Brokerskiego stanowiących część II Kodeksu Dobrych Praktyk 

Brokerskich. 

5. Stosować się do warunku umowy zawartej z Ambasadorem. 

6. Zawierać umowy ubezpieczenia objęte Programu Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem za 

pośrednictwem Ambasadora. 

7. Dokonać zwrotu całości uzyskanej subwencji w przypadku naruszenia warunku udziału w 

Programie Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem. 

 

 

§6 

 

Czynności związane z wypłatą Subwencji, wykorzystaniem Subwencji oraz zwrotem Subwencji 

wykonuje na rzecz Stowarzyszenia Ambasador. 

 

§7 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą 

być dokonywane przez Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce. Informacja o 

zmianach będzie publikowana przez Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce na stronie 

internetowej www.stowarzyszeniebrokerow.pl, z jednoczesnym powiadomieniem listem poleconym 

Uczestników i Ambasadorów. Jeżeli Uczestnik lub/i Ambasador w terminie 14 dni nie wypowie umowy 

w której zastosowanie ma niniejszy regulamin, uznaje się, że zmiany zaakceptował.  Zmiana 

Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Ambasadora warunków 

Programu przed zmianą Regulaminu. 

 

 


