
Załącznik nr 3

do Umowy agencyjnej z dnia 8.03.2013 roku zawańej
pomiędzy Liberty Seguros Compania de Seguros y

Reaseguros S.A., Oddział w Polsce, d Ubea sp. z o,o.

PEŁNOMOCN|CTWO do dokonywania czynności agencyjnych
(,,Pełnomocnictwo")

W imieniu Libeńy Seguros, Compania de Seguros Y Reaseguros Spółka Akcyjna, Oddział w
Polsce, ul, Chocimska 17,00 - 791 Warszawa, KRS 000027321 1 (dalej: ,,Libeńy") niniejszym udzielam

Katarzynie Jarzyńskiej (imię i nazwisko) prowadzącemu działalnośó gospodarczą pod nazwą
Ubea sp. z o.o. (nazwa ,,firmy" wraz z imieniem i nazwiskiem) z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców
Śląskich 52Cl1 (adres) posiadającego NlP: 8992743210 oraz REGON 022116719,

(dalej: ,,Agent").

pełnomocnictwa do prowadzenia działalności agencyjnej, tj. do zawierania w imieniu Liberty umów

ubezpieczeń majątkowych z Działu ll załącznika do ustawy z dnia 22,05,2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz,U. z 2010 r. Nr 11, poz.66 ze zm.) w nizej wymienionych grupach oraz do

wysokości sum ubezpieczenia określonych ponizej:

ń,o{> ,h

Grupa

Działu ll

Nazwa grupy Maksymalna suma ubezpieczenia na
jaką Agent może zawrzeć jedną
umowę ubezpieczenia

1

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy
oracv i chorobv zawodowei:

Zgodnie z OWU Liberty

3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z
wyjątkiem pojazdów szynowych;

Kwota odpowiadająca wańości
pojazdu określonej zgodnie z Umową
w systemie inlormatycznym Libeńy,

lecz nie przekraczająca 500 000
złotych.

10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i

uzytkowania pojazdow lądowych z napędem
własnym, łącznie z ubezpieczeniem
odpowiedzialności przewoźn ika.

Zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003
r. o ubezpieczeniach
obowiąkowych, Dz, U. z 2003 r., Nr
124, poz.1152 ze zm,).

18 Ubezpieczenia świadczenia pomocy na kozyść
osob, które popadły w trudności w czasie podrozy
lub podczas nieobecności w miejscu
zamieszkania.

Zgodnie z OWU Liberty.

8 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami,
obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach
3-7, spowodowane przez:

1) ogień;
2) eksplozję;
3) burzę,

Zgodnie z OWU Liberty, jednak nie
więcej niz 1 000 000 złotych w
ramach jednej Umowy
Ubezpieczenia.



4) inne zywioły;
5) energię jądrową
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych
(jezeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5,6 lub 7),
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne
przyazyny (jak np. kradzież), jeźeli przyczyny te
nie są ujęte w grupie 8,

Zgodnie z OWU Liberty, jednak nie
więcej niz 100 000 złotych w
ramach jednej Umowy
Ubezpieczenia.

13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

200 000 złotych.

Pełnomocnictwo upoważnia Agenta do zawierania umów ubezpieczenia, o których mowa powyzej,

wyłącznie w przypadku gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

. umowa ubezpieczenia, o któĘ mowa powyzej zawierana jest podczas kontaktu bezpośredniego
z Klientem, zgodnie z procedurami dostarczonymi przez Libeńy Agentowi, oraz

. umowa ubezpieczenia, o któĘ mowa powyzej zawierana jest przez Agenta z Klientem na

warunkach (w tym w szczególności w zakresie wysokości składki ubezpieczeniowej) i w zakresie

określonym przez Liberty za pomocą systemu informatycznego Liberty - przesłanie informacji

Agentowi następuje w drodze teletransmisji,
. umowa ubezpieczenia, o której mowa powyzej zawierana jest przez Osoby Wykonujące

Czynności Agencyjne (oWcA) Agenta, ktore przeszły szkolenia zgodne z wymaganymi

nałożonymi przez prawo oraz przez Libeńy oraz zostały dopuszczone pżez LibeńY do

wykonywania czynności agencyjnych.
Zawarcie umowy ubezpieczenia przez Agenta z naruszeniem któregokolwiek z poryższych warunków

uważać się będzie za zawarcie umowy ubezpieczenia z przekroczeniem granic umocowania Agenta i nie

będzie wiążące dla Libeńy.

Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania, jednakże wygasa najpóźniej z chwilą rozwiązania lub

wygaśnięcia Umowy agencyjnej.

Agent nie moźe udzielać dalszych pełnomocnictw.

Agent nie jest upowaźniony do przyjmowania jakichkolwiek zawiadomień w imieniu Libeńy, w tYm

zawiadomień o szkodzie.

Obszar działalności Agenta: teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsze Pełnomocnictwo zastępuje wszelkie wcześniejsze pełnomocnictwa, udzielone w zwięku z
zawarciem pomiędzy Libeńy iAgentem Umowy agencyjnej z dnia 8.05.2013 roku, które tym samym

zostają odwołane.

Warszawa, dnia 8,05.201 3 r)
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Maciej Ziółkowski

pełnomocnik


