Pełnomocnictwo
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867,
wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271543, posiadająca NIP 1070006155 oraz
REGON 140806789, o kapitale zakładowym w wysokości 141 730 747 złotych, wpłaconym w całości,
reprezentowana przez Magdalenę Balcerzak - pełnomocnika, działającego na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa zwana dalej „Towarzystwem”, udziela niniejszym:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01-211, wpisana do
rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadająca NIP: 526-10-08-546, o
kapitale zakładowym w wysokości 147 418 918 złotych, wpłaconym w całości, zwanej dalej „Agentem”
pełnomocnictwa do:
1)

świadczenia przez Agenta, usług Pośrednictwa Ubezpieczeniowego polegających na stałym
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 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. Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych;

w działach i grupach oraz do wysokości sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych określonych w
poniższej tabeli :

Umowa ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Autocasco (AC)

Dział i grupa

Suma gwarancyjna dla szkód na osobie
zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Dział II, grupa 10

Dział II, grupa 3

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej;

Limit sumy ubezpieczenia/
sumy gwarancyjnej

Dział II, grupa 1

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 w systemie informatycznym
Towarzystwa, lecz nie przekraczająca
700 000 PLN.
Zgodnie z OWU, taryfami, wytycznymi,
jednak nie więcej niż 150 000 PLN na
osobę.
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Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które
popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w
miejscu zamieszkania.

Dział II, grupa 18

Zgodnie z OWU.

Pośredniczenie w zawarciu umowy ubezpieczenia przez Agenta z naruszeniem któregokolwiek z
powyższych warunków uważać się będzie za przekroczeniem granic umocowania.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie Agenta do działania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Niniejsze Pełnomocnictwo wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Agencyjnej.
Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2021 r. i zastępuje pełnomocnictwo udzielone 08 grudnia
2020 r.
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