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Pełnomocnictwo
§ 1
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna, 
z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisanym 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000024812, NIP 585-000-16-90, o kapitale 
zakładowym 185.980.900,- zł, który został opłacony w całości, 
zwana dalej „Ergo Hestia”, w oparciu o Umowę o świadczenie usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego Nr 026581.
(zwaną dalej „Umową”),

reprezentowane przez:
1. Małgorzatę Makulską – Wiceprezesa Zarządu,
2. Grzegorza Szatkowskiego – Wiceprezesa Zarządu,
zwane dalej „Ergo Hestią”

udziela
Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000026438 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 525-000-77-38, o kapitale zakładowym 
1.250.000.000 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez:

zwanemu dalej „Agentem” reprezentowanemu przez:
1. Pana Jacka Obłękowskiego– Wiceprezesa Zarządu,
2. Pana Jarosława Myjaka – Wiceprezesa Zarządu,

pełnomocnictwa do wykonywania na rzecz i w imieniu Ergo Hestii, 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, działalności agencyjnej 
w zakresie pośredniczenia przy zawieraniu umów indywidualnego
ubezpieczenia, w zakresie określonym poniżej.

§ 2
Agent posiada kompetencje do:
1) przyjmowania od Klientów wypełnionych wniosków 
o ubezpieczenie,
2) zawierania na rzecz i w imieniu Ergo Hestii, umów ubezpieczenia:
a) w zakresie ubezpieczeń wymienionych w tabeli wskazanej w § 3 
poniżej, na podstawie tamże wskazanych (obowiązujących w chwili 
zawarcia umowy ubezpieczenia)  WU, stanowiących integralną część 
Umowy,
b) w granicach maksymalnych wysokości (limitów) sum 
ubezpieczenia, wskazanych w § 3 poniżej,
3) przyjmowania kwot na poczet składek ubezpieczeniowych 
(w pełnej wysokości).

§ 3
1) Tabela produktów i limitów sum ubezpieczenia dotyczących 
zawierania Umów Ubezpieczenia na podstawie Warunków 
ubezpieczenia utraty dochodu i trwałego inwalidztwa w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku dla Pożyczkobiorców posiadających 
Pożyczki Gotówkowe w PKO BP S.A. (kod: PGI-PKO BP 01/15),

Lp. Nazwa 
ubezpieczenia

Grupa 
ministerialna  
ubezpieczenia

Limit sumy 
ubezpieczenia z 
tytułu jednej umowy 
ubezpieczenia (w PLN)

1.
Utrata 
Dochodu

16 150 000 

2. Inwalidztwo 1 150 000

2) Tabela produktów i limitów sum ubezpieczenia dotyczących 
zawierania Umów Ubezpieczenia na podstawie Warunków 
ubezpieczenia utraty dochodu i trwałego inwalidztwa w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku dla Pożyczkobiorców posiadających 
Pożyczki Inteligo w PKO BP S.A. (kod: PII-PKO BP 01/15)

Lp. Nazwa 
ubezpieczenia

Grupa 
ministerialna  
ubezpieczenia

Limit sumy 
ubezpieczenia z 
tytułu jednej umowy 
ubezpieczenia (w PLN)

1.
Utrata 
Dochodu

16 60 000 

2. Inwalidztwo 1 60 000

3) Tabela produktów i limitów sum ubezpieczenia dotyczących 
zawierania Umów Ubezpieczenia na podstawie Warunków 
ubezpieczenia utraty dochodu i trwałego inwalidztwa wskutek 
nieszczęśliwego wypadku dla Kredytobiorców posiadających Kredyty 
Aurum / Platinium w PKO BP S.A. (kod: API–PKO BP 01/15),

Lp. Nazwa 
ubezpieczenia

Grupa 
ministerialna  
ubezpieczenia

Limit sumy 
ubezpieczenia z 
tytułu jednej umowy 
ubezpieczenia (w PLN)

1.
Utrata 
Dochodu

16 200 000 

2. Inwalidztwo 1 200 000
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4) Tabela produktów i limitów sum ubezpieczenia dotyczących 
zawierania Umów Ubezpieczenia na podstawie Warunków 
Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej 
dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne 
Udzielone przez PKO BP S.A. lub PKO Bank Hipoteczny SA  
(kod: KHI-PKO BP 01/15)

Lp. Nazwa 
ubezpieczenia

Grupa 
ministerialna  
ubezpieczenia

Limit sumy 
ubezpieczenia z 
tytułu jednej umowy 
ubezpieczenia (w PLN)

1. Utrata Pracy 16 300 000 

2. Inwalidztwo 1 300 000

2. Hospitalizacja 2 300 000

§ 4
Agent nie jest uprawniony do:
1) zmiany warunków ubezpieczenia,
2) samodzielnego przedłużania lub zmiany terminu płatności 
składek ubezpieczeniowych,
3) przyznawania Klientom rabatów przy płaceniu składek 
ubezpieczeniowych,
4) zawierania umów ubezpieczenia o treści niezgodnej z WU lub 
z postanowieniami Umowy (w tym w szczególności Zasad obsługi 
stanowiących załącznik do Umowy), chyba że na zawarcie takiej 
umowy Agent uprzednio uzyska pisemną zgodę Ergo Hestii, przy 
czym za zachowanie formy pisemnej uznaje się również akceptację 
przesłaną pocztą elektroniczną na wskazany w Umowie adres e-mail 
Agenta lub za pośrednictwem Systemu.

§ 5
Agent nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Osoby fi zyczne, 
przy pomocy których Agent wykonuje czynności agencyjne działają 
z upoważnienia Agenta – w ramach niniejszego Pełnomocnictwa.

§ 6
Ubezpieczyciel zgadza się, aby Agent jednocześnie był 
Pełnomocnikiem Klienta w zakresie wskazanym na polisie. 

§ 7
Jeżeli Agent posługuje się inną osobą przy wykonywaniu Umowy, 
ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tej osoby 
jak za własne działania lub zaniechania. Przy wykonywaniu 
czynności agencyjnych w ramach Umowy Agent zobowiązany 
jest do posługiwania się tylko i wyłącznie osobami fi zycznymi, 
posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności agencyjnych 
i wpisanymi do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych; osoby te 
działają na podstawie upoważnienia Agenta.

§ 8
Terminy użyte w niniejszym Pełnomocnictwie przyjmują znaczenie 
nadane im w Umowie  (w tym w szczególności w WU).

§ 9
Pełnomocnictwo niniejsze obowiązuje od dnia 30 marca 2015 r.
Pełnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas trwania Umowy 
i wygasa z dniem jej rozwiązania. Pełnomocnictwo może być 
w każdym czasie odwołane.

Małgorzata Makulska

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Szatkowski

Wiceprezes Zarządu
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Wiceprezes Zarządu


