UMOWA ZLECENIA DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA

Zawarta w dniu ................................. w Nysie pomiędzy ...................................................................
legitymującą/ym się dowodem osobistym serii ..................................................................................
wydanym przez ...................................................................................................................................
dnia ......................................, zamieszkałą/ym w .............................................................................,
NIP .............................................. zwana/y dalej Zleceniodawcą a Lesławem Zelent, właścicielem
Dragon ul. Piłsudskiego 40 w Nysie, zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy miedzy innymi do:
doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, występowania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy
przed firmami ubezpieczeniowymi w sprawach odszkodowań majątkowych / osobowych.
Pomoc w trakcie postępowania sądowego w sprawach przeciwko firmom ubezpieczeniowym w
sprawie spornej części odszkodowania majątkowego / osobowego, pomoc w wyszukaniu i
negocjacjach z osobami mającymi reprezentować Zleceniodawcę przed sądem w sprawach o
odszkodowanie majątkowe/osobowe przeciwko firmom ubezpieczeniowym w związku z
wypadkiem z dnia .....................................
§2
Zleceniodawca w celu umożliwienia realizacji zlecenia, udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do
prowadzenia spraw wymienionych w §1 w jego imieniu (załącznik nr 1 – pełnomocnictwo).
Zleceniodawca udziela zgody Zleceniobiorcy na powierzanie wykonania zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy innym osobom. Zleceniodawca zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie
7 dni od dnia podpisania umowy, do dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych
dokumentów i do złożenia wyczerpujących wyjaśnień w sprawie.
§3
Zleceniodawca w dniu podpisania niniejszej umowy, uiści Zleceniobiorcy bezzwrotną opłatę
kancelaryjną w wysokości 1% dochodzonego odszkodowania, jednak nie mniej niż 164zł + VAT.
Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy.
§4
Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w §1 przysługuje wynagrodzenie w
wysokości: 15% + VAT od kwoty uzyskanego odszkodowania. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy
obejmuje również kwotę odszkodowania uzyskaną w drodze postępowania sądowego oraz
zasądzone koszty zastępstwa procesowego.
§5
Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:
a. pierwsza płatność po wypłaceniu każdej niespornej części odszkodowania,
b. druga płatność po wypłaceniu zasądzonej prawomocnym orzeczeniem pozostałej części
odszkodowania.
W razie otrzymania odszkodowania bezpośrednio przez Zleceniodawcę, ten zobowiązuje się do
wypłacenia Zleceniobiorcy wynagrodzenia uzgodnionego w §4 umowy w terminie do 5 dni od daty
otrzymania odszkodowania na bankowy nr rachunku:
„Dragon”, nr konta: 04 1140 2004 0000 3202 3703 8414
lub osobiście Zleceniobiorcy. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje doliczenie odsetek
umownych w wysokości 1% dziennie.
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§6
W celu przyspieszenia i ułatwienia realizacji zlecenia Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do
odbioru kwot odszkodowania w imieniu Zleceniodawcy od firm ubezpieczeniowych.
Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do dokonania z ww. kwot odzyskanego odszkodowania
potrącenia swojego wynagrodzenia w wysokości określonej w § 4 umowy.
§7
Wypłata odzyskanego odszkodowania nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia
kwot odszkodowania na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Wypłata odszkodowania nastąpi po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu, gotówką w kasie Kancelarii. Wypłata odszkodowania
przewyższającego kwotę 12000 zł nastąpi przelewem bankowym na wskazany rachunek
Zleceniodawcy. Strony dopuszczają możliwość innego ustalenia sposobu wypłaty. Zleceniodawca
upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
§8
Zleceniodawca zobowiązuje się w terminie 7 dni listem poleconym do poinformowania
Zleceniobiorcy o zmianie swojego adresu zamieszkania, danych osobowych, rachunku
bankowego. Brak ww. powiadomienia, będzie skutkować tym, iż korespondencja / przekazy
pieniężne kierowane na dotychczasowy adres / rachunek bankowy, będą przez strony traktowane
jako doręczone.
§9
Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem z winy
Zleceniobiorcy z uwagi na brak efektów działania przez 12 miesięcy.
W razie rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę bez winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją zlecenia poniesionych
przez Zleceniobiorcę. Rozwiązanie Umowy przez Zleceniobiorcę z winy Zleceniodawcy, a w
szczególności z uwagi na: zatajenie istotnych informacji, nieuzasadnione nie udostępnienie
żądanych dokumentów, błędne informacje, itp., spowoduje obowiązek Zleceniodawcy zapłacenia
kary umownej w wysokości 5% dochodzonego odszkodowania.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Zleceniobiorcy. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

............................................
( Zleceniodawca )

...............................................
( Zleceniobiorca )

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883/, wyrażam zgodę na przetwarzanie aktualnie i w przyszłości
moich danych osobowych w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i
innych zbiorach ewidencyjnych przez „Dragon” w celu prowadzenia w moim imieniu spraw związanych z
przedmiotem niniejszej umowy i innych związanych z działalnością Kancelarii.

..........................................................
( podpis Zleceniodawcy )
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