
Załąeznik nr 1a

pełnomocnictwo

Nr 1/20,t4
Avanssur S.A. oddział w polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, wpisana lo Ę9iel|u.
przedsiębiorców prowadzonego pEez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xll WYdział

Gospodarczy xrójowego Rejóstiu Sądońego'pod numerem KRS 000a249486, NlP 107-000-33-23,

będącym oóariałóm zigraniĆznego pizeasĘbiarcy spółkiAVANSSUR Sociefe Anonyme z siedzibą we_

rrańji, Nanterre $oa Óz ooo1, ńs-la7 Avenue Óeorges Clemencau kapitał zakładowy Ayanssur SA

w v,lyŚokości67 .1b5.752 EUń, opłaco ny w całości, (,,Towarzystwo"), w imieniu ktÓrego działa:

Pana Ryszarda Bocionga - Dyrektor Generalnego,

zwana dalej,,AXA DIRECT",

udziela niniejszym:

Ubeą.Sp. z c.o.,,z siedzibą wo_!n&ń_ pzy uticy?otłs!. ,Ś]5Ę n"A_łrrisanej do lirajo3uęgo Rejeslru.

Ęb.*.g" --'ńej"=tiu przeosięoiorcow prowaozone$ pzffiO_nejonowy U_6alrU ad Umea,ną ,bbg
\Ą/}dział-Gospodarczy KĘoyvdgg Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000-, o kaPitale

za'kładowym'* *yrókoś"i S.OÓ0,-,_ złotych- (opłaĆonym w całości) oraz Numeze ldentyfikacji

Podatkowej: 899- 2?Ę- 3z.Ą,o
rep reze ntow anej puez,.
ałiJń&a - Cz|onka zaządu,
ńWłF$ub,,Ageniem"
pełnomocnictwa do:

1.

§1

Stałego wykonywania za wynagrodzeniem Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego PrzY,

poryJrir"ńiu Klientów iwykonywa-niu czynności prz}gotowawczych zmiezĄących do zawierania

i.lmÓ* Ubezpieczenia Komunińacyjnego AXA DlRECT (grupy 1, 3, 'l0, 18 działu_ll wskazane w

załączniku do Ustawy o działalnóŚci ubezpieczeniowej), oferowanych puez AXA D|RECT na

póOlta*ie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacy,lny9h^(P,tlt_/t]K) izgodnie z procedurami

stanowiącymi ziłączn|k do Umowy Agencyjnej z dnia .9,0Ę,.?9,111... obowiązującYmi w chwili

zawarcia Umowy Ubezpieczenia Komunikacyj nego.

Stałe wykonywanie Usługi pośrednictwa Ubezpieczeniowego obejmuje w szczególnoŚci:

1) pozyskiwanie Klientów popżez:

a. zetelne informowanie o warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego oferowanego

pzezAXA DIRECT,

b, oferowanie Klientom Umów Ubezpieczenia Komunikacyjnego oferowanYch PzezAXA
DlRECT zgodnie z najlepszą wiedzą, popzedzone etyczną i profesjonalną analizą

, orazinformacją o dostępnych dla klienta wariantach ubezpieczenia.

2) wykonywanie czynności pzygotowawczych zmierzających do zawierania Umów

U bezpiecze n i a Ko m u n i ka cyj nego oferowa nych pzez AXA D l RECT poprzez:

a. pzyjmowanie wniosków ubezpieczeniowych składanych pzez UbezPieczającego i

pzekazywanie ich w formie elektronicznej do AXA DIRECT,

b. pzyjmowanie od klientów oświadczeń niezbędnych do zawarcia umowy

Ubezpieczen ia Komu nikacyjnego.

2,

§2

Niniejsze pełnomocnictwo upowaznia Agenta do udzielania upoważnienia Osobom FizYcznYm

U&kónująbym CzynnościAgencyjne do wykonywania czynności agencyjnych na zecz AXA DlRECT w

imieniuAgenta, zzastrzeżńiempostanowień,-o których mowaw § 1 ibez prawa udzielania dalszYch

pełnomocnictw czy upow ażnień pzez Osoby Fizyczne \A!konujące Czynności Agencyjne,

i

&t* 
X



8)

9)

Niniejsze pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do:

1) dokonywania jakichkolwiek zmian w treści Umów Ubezpieczenia Komunikacyjnego i Ogólnych
Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT , a także do posługiwania się
materiałami nie pochodzącymi od AXA DlRECT bądż nie zaakceptowanymi przezAXA DlRECT;

2) pozyskiwania Klientów iwykonywania czynności pzygotowawczych zmieuĄących do zawierania
Umów Ubezpieczenia Komunikacyjnego, jezeli Klient, jest uprawniony i chce skorzystaÓ z
programów promocyjnych AXA Dl RECT;

3) udzielania rabatów w składce ubezpieczeniowej niewynikających z Ogólnych Warunków

Ubezpieczeń Ko mu n ikacyjnych AXA D l RECT;

4) rnrystawiania dokumentów potwierdzających
Ko mun ikacyj ne go AXA D l RECT;

zawarcie Umolłry Ubezpieczenia

5) przeprowadzanie inspekcji pojazdóww imieniu AXA DlRECT;

6) inkasowanie składki lub rat z tytułu Umoury Ubezpieczenia Komunikacyjnego AXA DlRECł

7) udzielania jakichkolwiek pełnomocnictw lub upowaznień w imieniu AXA DIRECT, z zastrzeżeniem

§2;

zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu AXA DIRECT, innych niz wynikających z
Pełnomocnictwa;

wykonywania Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego po odwołaniu lub wygaŚnięciu

Pełnomocnictwa;

10) ujawniania osobom trzecim informacji zawańych we wnioskach ubezpieczeniowych lub w
Umowach Ubezpieczenia Komunikacyjnego (nie dotyczy to Klientów oraz osÓb pży Pomocy
których Agent wykonuje czynności określone umową, w tym Osób Fizycznych \AĄ'konujących

CzynnościAgencyjne w imieniu i na ueczAgenta).

§4
W związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego Agent jest obowiązany:

1) okazywaó Klientowi przy pierwszej czynności oraz aa każde żądanie, niniejsze pełnomocnictwo;

2) powiadomić Klienta o:

a) firmie Agent a orazadresie siedziby Agenta,

b) wpisie Agenta do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego pzez Komisję Nadzoru
Finansowego i sposobie sprawdzenia wpisu do Ęestru,

c) o nazwach zakładów ubezpieczeń , na rzecz których Agent wykonuje działalnoŚÓ agencyjną,

d) posiadanych akcjach albo udziałach Agenta uprawniających co najmniej do 107o głosów na

walnym zg romadzeniu albo zgromadzen iu wspólników.

§5

1. Pełnomocnictwo niniejsze może byó odwołane w każdym czasie.
2. pełnomocnictwo niniejsze wygasa w pzypadku rozwiązania lub wygaŚnięcia UmowyAgencyjnej.
3. po odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa, Agent jesi zobowiązana do jego zwrotu.
4. Niniejsze Pełnomocniciwo wchodziw życie w dniu zawarcia UmowyAgencyjnej.


