Warszawa, dnia 30-04-2015 roku

PEŁNOMOCNICTWO
Na podstawie § 2 ust. 2 Umowy Agencyjnej nr AG-BGŻ-UR-1, zawartej dnia 10 lutego 2015 roku,
Ubezpieczyciel działający pod firmą Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.,
z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 2, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000048866, NIP 525-20-30-109, reprezentowany przez:
Jana Emeryka Rościszewskiego – Prezesa Zarządu,
Leszka Jana Skopa - Członka Zarządu,
udziela

Bankowi BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211),
ul. Kasprzaka 10/16, spółce wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000011571, posiadającej NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości
84.238.318 PLN w pełni opłacony, będącej agentem ubezpieczeniowym (dalej zwanej „Agentem”)

PEŁNOMOCNICTWA

do działania w imieniu i na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie w zakresie prowadzenia działalności agencyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym do pozyskiwania klientów, wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do
zawierania

umów

ubezpieczenia,

zawierania

umów

ubezpieczenia

oraz

uczestniczenia

w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, jak również do organizowania i nadzorowania
czynności agencyjnych. W zakresie niniejszego Pełnomocnictwa Agent upoważniony jest do składania
w imieniu i na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie („Ubezpieczyciel”) wszystkich oświadczeń ustnie lub pisemnie, które niezbędne będą
do osiągnięcia powyższego celu, w tym przyjmowania do wiadomości i potwierdzania w imieniu
Ubezpieczyciela przyjęcia do wiadomości przelewu praw do świadczenia z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa może być oferowana w ramach
produktów

ubezpieczeniowych

wskazanych

poniżej

(dalej

„Umowy

ubezpieczenia”)

z

uwzględnieniem poniższych sum ubezpieczenia stanowiących maksymalną odpowiedzialność
Ubezpieczyciela:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000048866. Kapitał Akcyjny wynosi 30 000 000 złotych i jest w pełni opłacony. NIP 525-20-30-109

1.

Produkt nr 1 - BGŻ Ubezpieczenie Kredytów Hipotecznych – suma ubezpieczenia: 1.000.000
złotych;

2.

Produkt nr 2 - BGŻ Ubezpieczenie Kredytów Gotówkowych - suma ubezpieczenia: 150.000
złotych;

w ramach Działu I załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej –
na warunkach określonych w aktualnie obwiązujących warunkach ubezpieczenia, zgodnie z treścią
zawartej pomiędzy Stronami Umowy agencyjnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, niniejsze Pełnomocnictwo nie
stanowi upoważnienia do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2015 r.
Z dniem wejścia w życie niniejszego pełnomocnictwa ulega wygaśnięciu pełnomocnictwo udzielone
Bankowi Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, na podstawie
Umowy agencyjnej nr AG-BGŻ-UR-1 w dniu 10 lutego 2015 r.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieoznaczony i może zostać cofnięte w dowolnym czasie.

Pełnomocnictwo traci moc z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej pomiędzy Stronami Umowy
agencyjnej.
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