
Pełnomocnictwo 

udzielone przez Ubezpieczyciela Konsorcjantowi w ramach Umowy Agencyjnej  

z dnia 30 marca 2018 r. 

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy: 00-867), przy 

ul. Chłodnej 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000271543, NIP 107-00-06-

155, o kapitale zakładowym w wysokości: 141.730.747 złotych (sto czterdzieści jeden milionów 

siedemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych), w całości opłaconym, 

reprezentowana przez Adama Kalinowskiego - pełnomocnika, działającego na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa zwana dalej „Towarzystwem”,  udziela niniejszym pełnomocnictwa: 

 

POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKOWI POLSKIEMU SA z siedzibą Warszawie, kod 

pocztowy 02-515, przy ul. Puławskiej 15, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000026438, 

nr NIP 525-000-77-38, o kapitale zakładowym w wysokości 1 250 000 000 złotych (słownie: jeden 

miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), w całości opłacony, (zwanej dalej „Agentem"), 

działającej jako agent ubezpieczeniowy, 

 

 

do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego 

polegających na pozyskiwaniu klientów, jak również prowadzeniu prac przygotowawczych do zawarcia 

przez Ubezpieczyciela z takimi klientami ubezpieczenia (dalej jako "Umowy Ubezpieczenia"), na 

zawieraniu Umów Ubezpieczenia z takimi klientami w imieniu Ubezpieczyciela oraz administrowaniu 

 i wykonywaniu Umów Ubezpieczenia, zgodnie z zakresem określonym w Umowie Agencyjnej z dnia 

30 marca 2018 r. 

Pełnomocnictwo upoważnia do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie 

następujących działów i grup ubezpieczeń określonych w załączniku do ustawy z dnia 11 września  

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz maksymalnych sum ubezpieczenia:  

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

Zakres 

/ 

Grupa 

KNF 

Limit sumy ubezpieczenia / sumy 

gwarancyjnej, przy których agent jest 

upoważniony do reprezentowania 

mocodawcy samodzielnie 

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

1. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej 
10 

Do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej 

określonej w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

2. Ubezpieczenie casco 3 250 000 PLN 

3. 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i 

pasażerów pojazdu  mechanicznego 

powstałych w związku z jego ruchem. 

1 100 000 PLN 



 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Agenta do działania na terytorium RP. 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Agenta do przyjmowania składek ubezpieczeniowych od klientów 

w imieniu Ubezpieczyciela. 

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia Agenta do zawierania w imieniu lub na rzecz Ubezpieczyciela 

jakichkolwiek umów innych, niż Umowy Ubezpieczenia lub do składania w imieniu Ubezpieczyciela 

jakichkolwiek oświadczeń niewskazanych w niniejszym pełnomocnictwie.  

Agent nie jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.  

Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2021 r. i zastępuje pełnomocnictwo udzielone w dniu 

28 maja 2018 r.   

 

Pełnomocnictwo może zostać w każdej chwili odwołane przez Ubezpieczyciela. Pełnomocnictwo 

wygasa z chwilą rozwiązania Umowy pomiędzy Ubezpieczycielem a Agentem. 

 

 

W imieniu: Ubezpieczyciela 

 

__________________________    
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