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Załącznik nr 1 do Umowy Agencyjnej
Pełnomocnictwo
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Chłodna 51, 00-867, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271543, posiadająca
NIP 1070006155oraz REGON 140806789, o kapitale zakładowym w wysokości 107 912 677 złotych,
wpłaconym w całości, reprezentowana przez Adama Moczydłowskiego, Dyrektora Zarządzającego
Pionem Tradycyjnych Kanałów Sprzedaży - pełnomocnika, działającego na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa zwana dalej „Towarzystwem”, udziela niniejszym:
GRUPA ANG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1 00-728,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860811, posiadającej
NIP 5213909027, o kapitale zakładowym w wysokości 1 883 962,00 złotych, wpłaconym w całości, zwanej
dalej „Agentem”, reprezentowanej przez:
1. Nowak Gocławski Artur
2. Dmowska Katarzyna
3. Kwasek Michał
§1
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 ubezpieczenia przy bezpośredniej, jednoczesnej
fizycznej obecności Agenta i Klienta 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;

b.

Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Mieszkaniowych „Twoje Miejsce”;

c.

Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

d.

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Kontynenty Mutitravel”;

e.

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Indywidualne Podróże – Kontynenty”;

f.

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Indywidulane Podróże – Kontynenty na terenie RP”;

g.

Szczególnych Warunków Ubezpieczenia
podróżujących do Republiki Białorusi”;

h.

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Kontynenty Business Travel”;

i.

Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika
Drogowego związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku;

„Indywidualne

Podróże

–

Kontynenty

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

Dział i grupa

Umowa ubezpieczenia

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

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Dział II, grupa 10

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Autocasco (AC)

Dział II, grupa 3

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby

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

Dział II, grupa 1

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż
100 000 PLN

Dział II, grupa 2

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż
250 000 EUR

Dział II, grupa 18

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż
250 000 EUR

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.

zawodowej;

1)

Limit sumy ubezpieczenia/
sumy gwarancyjnej

Ubezpieczenia choroby:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) świadczenia kombinowane.
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.

wyżej

Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody
na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo
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stosowanych środków transportu.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
przewoźnika drogowego związanego ze spełnieniem wymogu
określonego w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Dział II, grupa 10

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

i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku

2) 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 oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia („umowy
ubezpieczenia”), z zastosowaniem:
a) Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Assistance w Podróży;
b) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Szkolnego
Pośredniczenie w zawarciu umowy ubezpieczenia przez Agenta z naruszeniem któregokolwiek z
powyższych warunków uważać się będzie za przekroczeniem granic umocowania.
§2
Agent nie jest upoważniony do reprezentowania Towarzystwa wobec osób trzecich oraz dokonywania
jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa w
zakresie wykraczającym poza zakres czynności określonych w pełnomocnictwie oraz postanowieniach Umowy
Agencyjnej, w tym w załącznikach do niej, a w szczególności nie jest upoważniony do:
a. zawierania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek innych umów poza umowami ubezpieczenia;
b. składania przyrzeczeń przyznania uprawnień lub korzyści nieprzewidzianych przez OWU lub
Procedurę zawierania umów ubezpieczenia określoną w Zał. nr 3 do Umowy Agencyjnej;
c. składania w imieniu Towarzystwa jakimkolwiek osobom oświadczeń woli związanych z akceptacją
bądź odmową uznania roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia;
d. tworzenia jakichkolwiek materiałów, związanych z działalnością Towarzystwa lub oferowanymi przez
Towarzystwo produktami oraz przekazywania ich Klientom bez uprzedniej pisemnej akceptacji
Towarzystwa;
e. dokonywania zmiany terminów płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych
niewynikających z Umowy ubezpieczenia;
f. udzielania jakichkolwiek pełnomocnictw lub upoważnień w imieniu Towarzystwa, z wyłączeniem
upoważnień do wykonywania Czynności Agencyjnych w imieniu Agenta;
g. zaciągania jakichkolwiek zobowiązań
Pełnomocnictwa;

w imieniu

Towarzystwa,

innych

niż

wynikające

z

h. Podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Towarzystwa po jego odwołaniu lub wygaśnięciu.
§3
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie Agenta do działania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Niniejsze Pełnomocnictwo wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Agencyjnej.

Warszawa, dnia 2020.12.16
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_____________________
Za Towarzystwo:
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