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Zalącznik N 2
do umowy agencyjnej nr 3 23,070 z dnia 05.07.2013

PEŁNOMOCN|CTWO nr 3-23O7O

,,TUZ" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dalej zwane TUW,,TUZ" z siedzibą w Warszawie przy

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa prowadzące działaIność w zakresie działu ll ustawy o działalnoŚci
ubezpieczeniowej ,,Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia malątkowe", na podstawie
zezwo|enia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2OO3 r., wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod

n umereln 000017 1062, klóre reprezentuje:

Jacek Łysak * Dyrektor Oddziału we Wrocławiu

zwany dalej Mocodawcą

z dniem 05.07.2013 r. udziela pełnomocnictwa

Agentowi: Katarzyna Jarzyńska nr w re1, Agentów ubezp. II2I5O59/^

działającernu pod nazwą UBEASp. z o.o.

z siedzibą: 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 52C/1-

wpisanernu w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM pod numeretn KRS 0000458356

zwanego da Iej Agentem Ubezpieczeniowym.

Mocodawca upowaznia Pełnomocnika do samodzieInego wykonywania w jego iInieniu I na Jego lzecz
czynności faktycznych i prawnych związanych zzawarciem umów ubezpieczenia na terenie RzeczpospoIite1
Polskie1 w granicach sum ubezpieczenia/gwarancylnych, o których mowa w załącznlku
do niniejszego pełnomocnictwa.

§1
Agent Ubezpieczeniowy uprawniony jest do:

!) przy.lmowania wniosków o zawarcie ulTlowy ubezpieczenta oraz dodatkowych oŚwiadczeń
dotyczących posta nowi eń u mowy u bezpi eczen la.

2) ustaIania wysokości składek naIeznych z tytułu zawieranych umów, o których lTlowa

w pkt, 1, w oparciu o obowiązujące w TUW ,,rUZ" taryty składek, a Iakże inne przepisy wewnętrzne,
o ile mają zastosowanie:

3) ustaIenia wysokoścl udziałów członkowskich w oparciu o przepisy wewnętrzne TUW ,,TUZ";
4) informowania o prawach i obowiązkach stron ul"}1owy ubezpieczenia, w tym o postępowaniu

w razie wystąpienia szkody;
5) przyjmowania składki ubezpieczeniowej, wpisowego oraz udziałów członkowskich,

za pokwitowaniem, z zawaftych umów ubezpieczenia;
6) wystawiania (wypełniania i podpisywanla) polis potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia

zgodnie z postanowieniami ogóInych warunków ubezpieczenia l taryf z zastrzeŻeniem ryzyk
określonych w § 2.

§2
Wyr"naga się uzyskania uprzedniej zgody TUW ,,TIJZ" na zawarcie umowy ubezpieczania następujących
ryzyk: sprzedaz detaIiczna i hurtowa wyrobów 1ubilerskich, broni, wystawy artystyczne, targi, galerie,
antykwariaty, komisy (w tym samochodowe), hurtownie wyrobów aIkoholowych, tytoniowych, produkcja l\,
i sprzedaz materiałów petrochemicznych i wybuchowych, a także innych ryzyk, które nie są
Wyszczególnione w taryfach oraz ryzyk, okreŚlonych w taryfach jako nie ubezpieczane.
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§3
t, Umowy ubezpieczenia zawafte przez Agenta Ubezpieczeniowego na podstawie niniejszego

pełnomocnictwa, w imieniu i na rzecz TUW ,,TUZ" są prawnie skuteczne i wiążą strony umowy
ubezpieczen ia.

2. Ninie.lsze pełnomocnictwo Wygasa w momencie rozwiązania lub wygaŚnięcia umowy agencyjnej |ub
moze być odwołane w kazdym innytrr czasie.

3. Niniejsze pełnomocnictwo wchodzi w zycie w dniu podpisania i lest wazne do odwołania.
4. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa moze nastąpić w kazdym czasie w formie pisemnej pod

rygorem niewazności
5. Z dniem udzielenia niniejszego pełnomocnictwa odwołuje się dotychczas obowiązujące

pełnomocnictwo, o iIe takie zostało wydane.
6. lntegraIną częścią niniejszego pełnomocnictwa Jest zalącznik określający rodzale ubezpieczeń,

w zakresie których Agent Ubezpieczeniowy moze zawierać umowy ubezpieczenia oraz obowtązulące go
maksymalne (limity) sumy ubezpieczr.'nia/gwarancy]ne. Zawarcie umowy ubezpieczenia na ryzyka nie
wymienione w pełnomocnictwie Iub na sumy ubezpieczenia wyzsze niz określone w pełnomocnictwie
wymaga uprzedniej pisełnnej zgody upowaznionego pracownika TUW ,,TUZ".

7. Niniejsze pełnomocnictwo nie podIega substytucji.

§4
W razie zaistnienia okoliczności powodulących utratę wazności pełnomocnictwa Agent obowiązany 1est
je zwrócić do lednostki terenoweJ TUW ,,TUZ" w terminie 7 dni od dnia utraty jego wazności.

Wrocław, dnia 05.07.2013

W imieniu TUW ..TUZ"

Dyrektor

Otrzymałem dnia^.....
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