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Za ącznik nr 1 do Umowy Agencyjnej
Pe nomocnictwo
AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Spó ką Akcyjną z siedzibą w
Warszawie, ul. Ch odna 51, 00-867, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000271543, posiadającą NIP 1070006155 oraz REGON 140806889, o kapitale zak adowym w wysokości
15 941 177,00 z otych, wp aconym w ca ości, reprezentowaną przez Adama Moczyd owskiego,
Dyrektora Obszaru Tradycyjnych Kana ów Sprzedaży - pe nomocnika, dzia ającego na podstawie
udzielonego pe nomocnictwa zwane dalej Towarzystwem, udziela niniejszym:
Panu Wojciechowi Rzymyszkiewiczowi, PESEL 65032511672, prowadzącemu dzia alność gospodarczą
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alności Gospodarczej pod firmą WOJMANCENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE WOJCIECH RZYMYSZKIEWICZ, z siedzibą w ańcucie,
37-100, ul. Józefa Pi sudskiego 106, któremu nadano NIP 8151081880, zwanemu dalej Agentem
§1
pe nomocnictwa do świadczenia przez Agenta, w zakresie dzia alności jego przedsiębiorstwa, na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, us ug pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na sta ym
wykonywaniu w imieniu i na rzecz Towarzystwa czynności faktycznych oraz czynności prawnych
polegających na pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do
zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i
wykonywaniu umów ubezpieczenia (Umowy ubezpieczenia), do wysokości maksymalnych sum
ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych, na jaką Agent może zawrzeć jedną Umowę ubezpieczenia z
zastosowaniem:
a.
b.
c.
d.
e.

Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Mieszkaniowych Twoje Miejsce
Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Ma ych i Średnich Przedsiębiorstw
Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Assistance w Podróży
Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika
Drogowego związane ze spe nieniem wymogu określonego w art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku

w niżej wymienionych dzia ach i grupach oraz do wysokości sum ubezpieczenia określonych poniżej:
Umowa ubezpieczenia

Dzia i grupa

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Dzia II, grupa 10

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Autocasco (AC)

Dzia II, grupa 3

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej;
Ubezpieczenia choroby:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) świadczenia kombinowane.

Limit sumy ubezpieczenia
Suma gwarancyjna dla szkód na osobie
zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Suma gwarancyjna dla szkód na mieniu
zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Kwota odpowiadająca wartości pojazdu
określonej zgodnie z Umową w systemie
informatycznym Towarzystwa, lecz nie
przekraczająca 500 000 PLN

Dzia II, grupa 1

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż
100 000 PLN

Dzia II, grupa 2

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż
200 000 PLN
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Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które
popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności
w miejscu zamieszkania.
Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące
szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
1)
ogień;
2)
eksplozję;
3)
burzę;
4)
inne żywioły;
5)
energię jądrową;
6)
obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały
ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz
oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są
ujęte w grupie 8.

Dział II, grupa 18

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż
200 000 PLN

Dział II, grupa 8

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż
20 000 000 PLN.

Dział II, grupa 9

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż
5 000 000 PLN.

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

Dział II, grupa 13

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż
4 000 000 PLN.

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:
1) ryzyka utraty zatrudnienia;
2)
niewystarczającego dochodu;
3)
złych warunków atmosferycznych;
4)
utraty zysków;
5)
stałych wydatków ogólnych;
6)
nieprzewidzianych wydatków handlowych;
7)
utraty wartości rynkowej;
8)
utraty stałego źródła dochodu;
9)
pośrednich
strat
handlowych
poza
wymienionymi;
innych strat finansowych.

Dział II, grupa 16

Zgodnie z OWU jednak nie więcej niż
200 000 PLN.

Dział II, grupa 7

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż
500 000 PLN.

Dział II, grupa 10

9 000 EUR dla jednego pojazdu silnikowego,
5 000 EUR dla każdego dodatkowego
pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów

wyżej

Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody
na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo
stosowanych środków transportu.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
przewoźnika drogowego związanego ze spełnieniem wymogu
określonego w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku

Pełnomocnictwo upoważnia Agenta do zawierania umów ubezpieczenia, o których mowa powyżej,
wyłącznie w przypadku gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
●
●

●

umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej zawierana jest podczas kontaktu bezpośredniego z
Klientem, zgodnie z procedurami dostarczonymi przez Towarzystwo Agentowi, oraz
umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej jest zawierana przez Agenta z Klientem na
warunkach (w tym w szczególności w zakresie wysokości składki ubezpieczeniowej) i w zakresie
określonym przez Towarzystwo, za pomocą systemu informatycznego Towarzystwa – „e-Partner”;
przesłanie informacji Agentowi następuje w drodze teletransmisji,
umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej zawierana jest przez Osoby Fizyczne Wykonujące
Czynności Agencyjne (OFWCA) Agenta, które zdały egzamin zgodnie z wymaganymi w tym
zakresie przepisami prawa oraz procedurami Towarzystwa a także zostały dopuszczone przez
Towarzystwo do wykonywania czynności agencyjnych po uzyskaniu wpisu do rejestru agentów
ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru.

Zawarcie umowy ubezpieczenia przez Agenta z naruszeniem któregokolwiek z powyższych warunków
uważać się będzie za zawarcie umowy ubezpieczenia z przekroczeniem granic umocowania Agenta i nie
będzie wiążące dla Towarzystwa.
§2
Niniejsze pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do:
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1)

składania jakichkolwiek oświadczeń związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umów
ubezpieczenia, a w szczególności do:
a) dokonywania jakichkolwiek zmian w treści Umów ubezpieczenia, w tym treści polis lub innych
dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
b) dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych
niewynikających z Umowy ubezpieczenia, w tym udzielania zniżek lub rabatów nieprzewidzianych
taryfą Towarzystwa;
c) składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających
z Umowy ubezpieczenia,
d) składania oświadczeń lub przekazywania klientom informacji, które mogłyby zostać
zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż
określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
2) udzielania jakichkolwiek pełnomocnictw lub upoważnień w imieniu Towarzystwa, z wyłączeniem
upoważnień do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu Agenta;
3) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Towarzystwa, innych niż wynikających z
Pełnomocnictwa;
4) wykonywania usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego po odwołaniu lub wygaśnięciu
Pełnomocnictwa.
§3
W związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego Agent jest obowiązany:
1) okazywać Klientowi przy pierwszej czynności oraz na każde żądanie, niniejsze pełnomocnictwo;
2) powiadomić Klienta o:
a) firmie Agenta oraz adresie siedziby Agenta,
b) wpisie Agenta do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru,
c) o nazwach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje działalność agencyjną,
d) posiadanych akcjach albo udziałach Agenta posiadanych przez zakład ubezpieczeń
uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu
wspólników.
§4
Niniejsze Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
Niniejsze Pełnomocnictwo zawiera umocowanie do przyjmowania w imieniu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
zawiadomień o cesji praw z umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia mieszkaniowego;
umowy ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw oraz umowy ubezpieczenia korporacyjnego.
Niniejsze Pełnomocnictwo wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy agencyjnej, na
podstawie której Agent wykonuje w imieniu i na rzecz Towarzystwa czynności agencyjne.
Po odwołaniu lub wygaśnięciu Pełnomocnictwa, Agent jest zobowiązany do jego zwrotu.
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2018r.

___________________
Za Towarzystwo:
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