Załącznik nr 1a
Pełnomocnictwo
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867, wpisana do
rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271543, posiadająca NIP 1070006155 oraz REGON 140806789,
o kapitale zakładowym w wysokości 141 730 747 złotych, wpłaconym w całości, reprezentowana przez:
Marcina Nedwidka – Członka Zarządu
Mariusza wójcika – Członka Zarządu

zwana dalej „Towarzystwem” ,
udziela niniejszym:
Ubezpieczenia Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie (01-141), ul.
Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000549898, NIP: 113-288-73-02, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
zarejestrowana w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 11229663/A, którą reprezentuje
zarząd Komplementariusza:
Tomasz Masajło – Prezes Zarządu Komplementariusza
zwanej dalej „Agentem”
pełnomocnictwa do:
§1
1.

Stałego wykonywania za wynagrodzeniem Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego przy pozyskiwaniu
Klientów i wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania Umów Ubezpieczenia
oraz zawierania Umów Ubezpieczenia z Towarzystwem do wysokości sum ubezpieczenia lub sum
gwarancyjnych na jaką Agent może zawrzeć umowę ubezpieczenia z zastosowaniem:
a)

Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych;

w ramach i grupach oraz do wysokości sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych określonych w poniższej
tabeli:
Umowa ubezpieczenia

Dział i grupa

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
Dział II, grupa 10
pojazdów mechanicznych (OC)

Limit sumy ubezpieczenia
Suma gwarancyjna dla szkód na osobie
zgodnie
z
Ustawą
o
ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
Suma gwarancyjna dla szkód na mieniu
zgodnie
z
Ustawą
o
ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
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Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Autocasco (AC)

Dział II, grupa 3

Kwota
odpowiadająca
wartości
pojazdu
określonej zgodnie z Umową w systemie
informatycznym
Towarzystwa,
lecz
nie
przekraczająca 700 000 PLN

Dział II, grupa 1

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż 150 000
PLN

Dział II, grupa 2

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż 250 000
EUR

Dział II, grupa 16

Zgodnie z OWU jednak nie więcej niż
200 000 PLN.

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej;

1)

Ubezpieczenia choroby:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) świadczenia kombinowane.
Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:
1) ryzyka utraty zatrudnienia;
2)
niewystarczającego dochodu;
3)
złych warunków atmosferycznych;
4)
utraty zysków;
5)
stałych wydatków ogólnych;
6)
nieprzewidzianych wydatków handlowych;
7)
utraty wartości rynkowej;
8)
utraty stałego źródła dochodu;
9)
pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;
innych strat finansowych.

2.

Stałego wykonywania za wynagrodzeniem Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego przy pozyskiwaniu
Klientów i wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania Umów Ubezpieczenia
Towarzystwa z zastosowaniem:
a)

Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Mieszkaniowych „Twoje Miejsce”;

b) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Szkolnego
c)

3.

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance w Podróży.

Stałe wykonywanie Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego obejmuje w szczególności:

1) pozyskiwanie Klientów poprzez:
a.

rzetelne informowanie o warunkach Umów Ubezpieczenia oferowanych przez Towarzystwo,

b.

oferowanie Klientom Umów Ubezpieczenia zgodnie z najlepszą wiedzą, poprzedzone etyczną i
profesjonalną analizą oraz informacją o dostępnych dla Klienta wariantach ubezpieczenia.

2) wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania Umów Ubezpieczenia
oferowanych przez Towarzystwo poprzez:
a.

przyjmowanie wniosków ubezpieczeniowych składanych przez Ubezpieczającego i przekazywanie ich w
formie elektronicznej do Towarzystwa,

b.

przyjmowanie od Klientów oświadczeń niezbędnych do zawarcia Umów Ubezpieczenia.

c.

Inkasowania składki lub rat z tytułu Umów Ubezpieczenia Komunikacyjnego

§2
Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia Agenta do udzielania upoważnienia Osobom Fizycznym Wykonującym
Czynności Agencyjne do wykonywania czynności agencyjnych na rzecz Towarzystwa w imieniu Agenta, z

2

zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 1 i bez prawa udzielania dalszych pełnomocnictw czy
upoważnień przez Osoby Fizyczne Wykonujące Czynności Agencyjne.
§3
Niniejsze Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do:
1) dokonywania jakichkolwiek zmian w treści Umów Ubezpieczenia i Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń
Towarzystwa, a także do posługiwania się materiałami związanymi z zawieraniem i wykonywaniem umowy,
niepochodzącymi od Towarzystwa bądź niezaakceptowanymi przez Towarzystwo,
2) wystawiania dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy Ubezpieczenia w imieniu Towarzystwa;
3) przeprowadzanie inspekcji pojazdów w imieniu Towarzystwa dla Umów Ubezpieczenia Komunikacyjnego;
4) składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umów
Ubezpieczenia;
5) udzielania jakichkolwiek pełnomocnictw lub upoważnień w imieniu Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 2;
6) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Towarzystwa, innych niż wynikających z Pełnomocnictwa;
7) wykonywania Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego po odwołaniu lub wygaśnięciu Pełnomocnictwa;
8) ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych lub w Umowach
Ubezpieczenia (nie dotyczy to Klientów oraz osób przy pomocy których Agent wykonuje czynności
określone Umową Agencyjną, w tym Osób Fizycznych Wykonujących Czynności Agencyjne w imieniu i na
rzecz Agenta).
§4
1. Pełnomocnictwo niniejsze wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Agencyjnej.
2. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie Agenta do działania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

Warszawa, dnia 09.04.2021
Za Towarzystwo :
Signed by /
Podpisano przez:
Mariusz Maciej
Wójcik

__________________
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