Załącznik nr 2 do Umowy
Warszawa, dnia 14-07-2021 r.
PEŁNOMOCNICTWO
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15B, zarejestrowane w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000010623, kapitał zakładowy 191.000.000 PLN w pełni opłacony, NIP 526-23-49-108,
należące do Grupy Generali, figurująca w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS, w imieniu którego
działają na podstawie posiadanego pełnomocnictwa:
Pełnomocnik – Łukasz Borys
Pełnomocnik – Michał Bogusz
zwane dalej Generali,
udziela:
SANTANDER FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 60-198 Poznań przy ul. Kolorowa 8,
zarejestrowaną pod numerem KRS 0000321386 , NIP 7822457433
zwanej dalej Agentem

§1
Pełnomocnictwa do:
pośredniczenia w zawieraniu i zawierania w imieniu Generali umów ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w dziale II w następujących grupach ubezpieczeń: 1, 3, 10, 17 wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie wymienionych niżej ubezpieczeń, oferowanych przez
Generali lub Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz taryf, przepisów wewnętrznych obowiązujących
w Generali w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, jak również do udzielania pomocy w ich administrowaniu
i wykonywaniu umów ubezpieczenia w zakresie w jakim jest to niezbędne do pośredniczenia w zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia, w których sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne nie przekraczają następujących kwot określonych
w poniższej Tabeli:

Lp.

Zakres
/
Grupa
KNF

Rodzaj ubezpieczenia

Limit sumy
ubezpieczenia / sumy
gwarancyjnej, przy
których agent jest
upoważniony do
reprezentowania
mocodawcy
samodzielnie

Limit sumy ubezpieczenia /
sumy gwarancyjnej, przy
których agent jest
upoważniony do
reprezentowania
mocodawcy, łącznie ze
specjalnie umocowanym
pracownikiem mocodawcy

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

1.

2.
3.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej*

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
pojazdu mechanicznego powstałych w związku z
jego ruchem.*
Ubezpieczenie agrocasco (ubezpieczenie na 12 mcy i wieloletnie)*

10

Do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej określonej
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych

1

15 000 PLN

-

3

1 500 000 PLN/maszyna

2 000 000 PLN/maszyna

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ
1.

Ochrona Prawna*

17

50 000 PLN

-

*dotyczy umów generalnych będących w obsłudze Agenta:
1) Umowa Generalna nr 5/2011/BUR Ubezpieczenia Mienia w Leasingu Pakiet Agro Premium z dnia 17.11.2011 z Santander
Leasing S.A.
2) Generalna Umowa Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Leasingobiorców z dnia 15.04.2009 r. z Santander Leasing.

1

1.

2.

§2
Agent jest uprawniony do samodzielnego potwierdzania przyjęcia oświadczeń o dokonanym przez ubezpieczających
przelewie wierzytelności (cesja), w zakresie umów ubezpieczenia przy zawarciu których Agent pośredniczył lub
w przypadku których udziela pomocy w ich administrowaniu i wykonywaniu, jak również przyjmowania
i przekazywania Generali dokumentów związanych z cesją, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Generali.
Agent jest uprawniony do udzielania dalszych upoważnień Współpracownikom w zakresie określonym w ust. 1.

§3
Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez Agenta wyłącznie na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia
obowiązujących w chwili ich zawarcia oraz zgodnie z obowiązującą w danym czasie taryfą stawek i składek. Wykonując
czynności agencyjne, w szczególności zawierając w imieniu Generali umowy ubezpieczenia, Agent zobowiązany jest
w każdym przypadku postępować zgodnie z postanowieniami zawartej z Generali Umowy, jak również przepisami
wewnętrznymi Generali.
§4
1. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
2. Pełnomocnictwo wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z Agentem.
3. Po odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa Agent jest zobowiązany do jego zwrotu.
4. Pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w jego przedmiotowym zakresie, z zastrzeżeniem
§ 2 ust. 2.
5. Pełnomocnictwo wchodzi w życie z dniem wystawienia.

………………………………………………………
Generali

………………………………………………………
Generali
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