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kapitał zakładowy 9 500 000 EUF
(Wpłacony W całości)

PEŁNoMocNlcTwo
Colonnade lnsurance Societe Anonyme, z siedzibą w Luksemburgu pod numerem: B 61605, siedziba główna:
1, rue Jean Piret' L-2350 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do Rejestru Handlu i Spďek

w Luksemburgu pod numerem 861605' z kapitałem zakładowym Wynoszącym 9 500 000 EUR wpłaconym W całości,
działĄąca w Polsce poprzez Colonnade lnsurance Societe Anonyme oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
(00-102) pzy ul. Marszałkowskiej 1 1 1' wpisaną do Ęestru pzedsiębiorców KĘowego Rejestru Sądowego Xll Wydział
Gospodarczy prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRs 0000678377, posiadającą
NIP 1070038451, (antana dalej ,,COLONNADE)

niniejszym upowaŹnia

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna,

z

w

siedzibą

Warszawie (01-21'l),

ul. Kaspzaka 10/'t6' o kapitale zakładowym Wynoszącym 147 418 918 zł (opłacony w całości),wpisany do Ęestru
pzedsiębiorców KĘowego Rejestru Sądowego prowadzonego plzez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie' Xll Wydział Gospodarczy KĘowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571'
NIP 5261 008546 (zwany dalej,,Agentem"),
do podejmowania czynności faktycznych ĺ prawnych ztliązanych z zawĺeraniem w imieniu COLONNADE umów
ubezpieczenia, których podstawą są następujące ogólne warunki ubezpieczenia:
1) wyposażenia mieszkania/domu ,,Bezpieczne wnętze'' pzy maksymalnej sumie ubezpieczenia równej
25 000 PLN,
2) następstw zachorowań na raka ,,Wiktoria'' pzy maksymalnej sumie ubezpieczenia równej 45 000 PLN,
3) kosztów naprawy urządzeń elektrycznych ,,Multigwaranqa" przy maksymalnej sumie ubezpieczenia równej
4500 PLN na okres następujących po sobie 12 miesięcy,
4) ,,Komfort Plus'' pzy maksymalnejsumie ubezpieczenia równej2000 PLN,
na warunkach ubezpieczenĺa oferowanych przez coLoNNADE izgodnie z postanowienĺami umowy agencyjnej,
z dnia 23.10.2017 ĺoku (,,Umowa Agencyjna'').

Poniżej określone czynności mogą być wykonywane wyłącznie pzez osoby flzyczne, które spďniają warunki
określonew ustawie z dnia22 maja 2003 roku o pośrednictwieubezpieczeniowym.
Agent uprawniony jest do:
1) pozyskiwania Klientów,

2)
3)

4)
5)
6)
7)

wykonywania czynności pzygotowawczychzmiezających

do zawierania umów ubezpieczenia,

zawierania umów ubezpieczenia w imieniu coLoNNADE'
inkasowania składek ubezpieczeniowych,

ĺnformowania Klientów

o

warunkach ubezpieczenĺa oferowanego

pŻez coLoNNADE'

doręczania Klientom tekstu ogólnych warunków ubezpieczenia i innych materiałów dotyczących
zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia,

informowania Klientów
ubezpieczeniowego,

o

trybie postępowania

W

pzypadku zajścia zdazenla

pzyjmowania od Klientów informacji i dokumentów dotyczących obsługiwanych przez Agenta
umów ubezpieczenia.

Agent będzie prowadzić działalnośina obszaze Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsze Pďnomocnictwo pozostaje W mocy do dnia jego odwďania, nie później niż do dnia zakończenia
obowiązywania Umowy Agencyjnej.
Warszawa,

dnia:

30 marca 20í9
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