Załącznik nr 1 do Umowy Agencyjnej
PEŁNOMOCNICTWO
Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15 B, 02-676
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010623, NIP
526-23-49-108, o kapitale zakładowym w wysokości 236.509.000 złotych, wpłaconym w całości,
należącą do Grupy Generali,
zwana dalej „Towarzystwem”,
reprezentowana przez:
Arkadiusza Wiśniewskiego – Członka Zarządu
Wojciecha Trybuszkiewicza – Prokurenta Zarządu

niniejszym udziela:
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341.
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł
zwanej w dalszej części „Agentem”,
pełnomocnictwa do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Czynności Agencyjnych w
imieniu i na rzecz Towarzystwa, na podstawie Umowy agencyjnej nr 9044947603 („Umowa”), zgodnie
z zasadami i warunkami w niej określonymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i
ogólnymi warunkami ubezpieczeń obowiązującymi w dniu wykonywania przez Agenta Czynności
Agencyjnych w zakresie działu II i wskazanych poniżej grup ubezpieczeń i limitów sum ubezpieczenia:

Lp.

1.

2.

Limit sumy ubezpieczenia / sumy
gwarancyjnej, przy których agent
Rodzaj ubezpieczenia
jest upoważniony do
reprezentowania mocodawcy
samodzielnie
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Do wysokości minimalnej sumy
gwarancyjnej określonej w ustawie z
dnia 22 maja 2003 r. o
Ubezpieczenie odpowiedzialności
10
ubezpieczeniach obowiązkowych,
cywilnej
Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ubezpieczenie casco
3
250 000 PLN
Zakres /
Grupa
KNF
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3.
4.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i
pasażerów pojazdu mechanicznego
powstałych w związku z jego ruchem
Assistance

1

100 000 PLN

18

20 000 PLN

W przypadku przekroczenia zakresu powyższego upoważnienia, ważność zawartej Umowy
Ubezpieczenia uzależniona będzie od potwierdzenia jej zawarcia przez Towarzystwo.
Pełnomocnictwo nie upoważnia Agenta do pobierania od ubezpieczających składki ubezpieczeniowej
/ rat składki w formie gotówkowej oraz na rachunek bankowy Agenta.
Pełnomocnictwo niniejsze udzielane jest na czas nieokreślony i stanowi integralną część Umowy.
Pełnomocnictwo jest ważne od chwili jego wystawienia do czasu jego pisemnego odwołania. Wygasa
także z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy zawartej z Towarzystwem.
Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Agent jest uprawniony do wystawiania upoważnień osobom wykonującym czynności agencyjne do
działania w imieniu Agenta.
Datą wystawienia pełnomocnictwa jest data zawarcia Umowy.

Za Towarzystwo:
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