Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie Umowy agencyjnej nr AG-BGŻBNPP-UR-2 Ubezpieczyciel działający pod firmą Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 2, 00-073
Warszawa, 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, o kapitale
zakładowym wynoszącym 37.692.310,00 zł, w pełni opłaconym reprezentowany przez:
Grzegorza Jurczyka – Prezesa Zarządu,
udziela
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa,
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000011571, posiadającym NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł
w całości wpłacony, dalej „Agent ubezpieczeniowy” lub „Agent”
PEŁNOMOCNICTWA
do działania w imieniu i na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. w zakresie
prowadzenia działalności dystrybucji ubezpieczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym do pozyskiwania Klientów, wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do
zawierania Umów ubezpieczenia i Umów grupowych, zawierania Umów ubezpieczenia, zawierania
Umów grupowych oraz uczestniczenia w wykonywaniu Umów ubezpieczenia oraz Umów grupowych,
jak również do organizowania i nadzorowania czynności dystrybucji ubezpieczeń.
W zakresie udzielonego pełnomocnictwa Agent upoważniony jest do składania wszystkich oświadczeń ustnie lub pisemnie, które niezbędne będą do osiągnięcia powyższego celu, z zastrzeżeniem,
że ochrona ubezpieczeniowa może być oferowana w ramach produktów ubezpieczeniowych wskazanych
poniżej z uwzględnieniem maksymalnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wyłącznie na zasadach
opisanych w poszczególnych, odpowiednich dla danego produktu warunkach ubezpieczenia:

Numer produktu

Nazwa produktu

Suma
ubezpieczenia

Produkt nr 1

CPI Hipoteka - Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytów hipotecznych

2.000.000 zł

Produkt nr 2

UA/FBP/7 – Pakiet Bezpieczeństwo - Ubezpieczenie
spłaty zadłużenia do karty kredytowej

70.000 zł

Ubezpieczyciel
zmieniającego
się świata

Produkt nr 3

UA/FBP/2 – Ubezpieczenie salda zadłużenia
do kredytu w ROR

100.000 zł

Produkt nr 4

UA/FBP/11 – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytu gotówkowego

350.000 zł

Produkt nr 5

UA/BNP/4 – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytu nieodnawialnego dla segmentu MICRO

500.000 zł

Produkt nr 6

UA/BNP/10 – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytu odnawialnego dla segmentu MICRO

250.000 zł

Produkt nr 7

UA/BNP/7 – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytu samochodowego

500.000 zł

Produkt nr 8

UA/BNP/9 – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytu odnawialnego dla segmentu AGRO

2.000.000 zł

Produkt nr 9

CPI CCL – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytu ratalnego

Produkt nr 12

UA/BNP/11 – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do pożyczki leasingowej

2.000.000 zł

Produkt nr 13

UA/BNP/12 – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do leasingu

2.000.000 zł

Produkt nr 16

Plan na Życie - Ubezpieczenie na życie

250.000 zł

500.000 zł

W ramach ubezpieczeń oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. Agent
upoważniony jest do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania Umów ubezpieczenia w ramach
Działu I grupa 1-5 załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, poz. 1844 z późn. zm.) – na warunkach określonych w aktualnie obowiązujących odpowiednio Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia,
zgodnie z treścią zawartej pomiędzy Stronami Umowy.
Pełnomocnictwo nie stanowi upoważnienia do udzielenia dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia podpisania i zostaje udzielone na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem,
że może zostać cofnięte w dowolnym czasie.
Pełnomocnictwo traci moc z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej pomiędzy Stronami Umowy.
Terminy i pojęcia użyte w Pełnomocnictwie przyjmują znaczenie nadane im w Umowie agencyjnej oraz
Ogólnych lub Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.
Z dniem wejścia w życie niniejszego pełnomocnictwa traci moc Pełnomocnictwo udzielone Agentowi
w dniu 30 stycznia 2020 roku w zakresie pozyskiwania Klientów, wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania Umów ubezpieczenia lub Umów grupowych oraz zawierania Umów
ubezpieczenia lub zawierania Umów grupowych.

W imieniu Ubezpieczyciela

Grzegorz Jurczyk – Prezes Zarządu

Ubezpieczyciel
zmieniającego
się świata

Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 roku

PEŁNOMOCNICTWO
Na podstawie Umowy agencyjnej nr AG-BGŻBNPP-UR-2 Ubezpieczyciel działający pod firmą
Cardif - Assurances Risques Divers Spółka Akcyjna, z siedzibą w Paryżu, przy ul. boulevard Haussmann Nr 1,
75009 Paryż, spółką wpisaną do Rejestru Handlu i Spółek pod numerem R.C.S. 308 896 547 (1976B07845),
o kapitale zakładowym 21 602 240,00 euro, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez
oddział Cardif - Assurances Risques Divers Spółką Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
przy pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000026002, NIP: 526-25-57-344, reprezentowaną przez:
Grzegorza Jurczyka – Reprezentanta zagranicznego przedsiębiorcy w oddziale,
udziela
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa,
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000011571, posiadającym NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918,00 zł
w całości wpłacony, dalej „Agent ubezpieczeniowy” lub „Agent”
PEŁNOMOCNICTWA
do działania w imieniu i na rzecz Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce w zakresie
prowadzenia działalności dystrybucji ubezpieczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym do pozyskiwania Klientów, wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do
zawierania Umów ubezpieczenia i Umów grupowych, zawierania Umów ubezpieczenia, zawierania
Umów grupowych oraz uczestniczenia w wykonywaniu Umów ubezpieczenia oraz Umów grupowych,
jak również do organizowania i nadzorowania czynności dystrybucji ubezpieczeń.
W zakresie udzielonego pełnomocnictwa Agent upoważniony jest do składania wszystkich oświadczeń ustnie lub pisemnie, które niezbędne będą do osiągnięcia powyższego celu, z zastrzeżeniem,
że ochrona ubezpieczeniowa może być oferowana w ramach produktów ubezpieczeniowych wskazanych
poniżej z uwzględnieniem maksymalnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wyłącznie na zasadach
opisanych w poszczególnych, odpowiednich dla danego produktu warunkach ubezpieczenia:
Numer produktu

Nazwa produktu

Suma ubezpieczenia

Produkt nr 1

CPI Hipoteka – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytów hipotecznych

Produkt nr 3

UA/FBP/2 – Ubezpieczenie salda zadłużenia
do kredytu w ROR

100.000 zł

Produkt nr 4

UA/FBP/11 – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytu gotówkowego

350.000 zł

Produkt nr 9

CPI CCL – Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytu ratalnego

250.000 zł

2.000.000 zł

Ubezpieczyciel
zmieniającego
się świata

Produkt nr 10

UA/BNP/5 – Ubezpieczenie przedłużona gwarancja

200.000 zł

Produkt nr 11

UA/BNP/8 – Ubezpieczenie GAP do leasingu

100.000 zł

Produkt nr 14

CARDPIP – Ubezpieczenie dla Posiadaczy Kart
„Moja Karta”

Produkt nr 15

NNW – Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków

200.000 zł

Produkt nr 17

Plan wsparcia w chorobie

150.000 zł

Produkt nr 18

Plan wsparcia w chorobie Premium

200.000 zł

Produkt nr 19

Plan na zdrowie

Produkt nr 20

UA/BNP/7 - Ubezpieczenie spłaty zadłużenia
do kredytu samochodowego

Produkt nr 21

Plan na własne M

5.000 zł

5.000 zł
500.000 zł
5.000.000 zł

W ramach ubezpieczeń oferowanych przez Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Agent upoważniony jest do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania Umów ubezpieczenia
w ramach Działu II grupy 1, 2, 8, 9, 13, 16, 18 - załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 roku
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. 2019, poz. 381 z późn. zm.) – na warunkach
określonych w aktualnie obowiązujących odpowiednio Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub
Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, zgodnie z treścią zawartej pomiędzy Stronami Umowy.
W zakresie Produktu nr 21 „Plan na własne M”, na podstawie niniejszego Pełnomocnictwa, Agent nie
jest uprawniony do zawarcia Umowy ubezpieczenia, której przedmiotem są nieruchomości określone
w § 14 ust. 2 OWU, chyba że Agent uzyska indywidualną zgodą Ubezpieczyciela wyrażoną na piśmie lub
postaci elektronicznej.
Pełnomocnictwo nie stanowi upoważnienia do udzielenia dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia podpisania i zostaje udzielone na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem,
że może zostać cofnięte w dowolnym czasie.
Pełnomocnictwo traci moc z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej pomiędzy Stronami Umowy.
Terminy i pojęcia użyte w Pełnomocnictwie przyjmują znaczenie nadane im w Umowie agencyjnej oraz
Ogólnych lub Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.
Z dniem wejścia w życie niniejszego pełnomocnictwa traci moc Pełnomocnictwo udzielone Agentowi
w dniu 30.10.2020 roku w zakresie pozyskiwania Klientów, wykonywania czynności przygotowawczych
zmierzających do zawierania Umów ubezpieczenia lub Umów grupowych oraz zawierania Umów
ubezpieczenia lub zawierania Umów grupowych.
W imieniu Ubezpieczyciela

Grzegorz Jurczyk – Reprezentant zagranicznego
przedsiębiorcy w oddziale

Ubezpieczyciel
zmieniającego
się świata

