
 

PEŁNOMOCNICTWO  

Nr 424/018/000/2020 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005751 przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału 

zakładowego i kapitału wpłaconego: 42 774 700,00 zł  

 

upoważnia 

GRUPA ANG SPÓŁKA AKCYJNA 
 

z siedzibą: UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO 1, 00-728  WARSZAWA 
KRS: 0000860811 
 
będącą Agentem UNIQA TU na Życie S.A. na podstawie zawartej umowy agencyjnej nr 424/018/000/2020 
 

 

do 

wykonywania na rzecz UNIQA TU na Życie S.A. czynności agencyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

w zakresie Działu I (Ubezpieczenia na życie) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej, polegających na pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczeń na życie, w zakresie 

określonym w załączniku do pełnomocnictwa, bez prawa do zawierania tych umów. 

Wykonywanie czynności na podstawie tego pełnomocnictwa może odbywać się tylko z zachowaniem warunków 
określonych w obowiązujących przepisach prawa. 
 
Pełnomocnik może upoważniać osoby fizyczne, posiadające niezbędne uprawnienia określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, do wykonywania w jego imieniu czynności agencyjnych. 
 

 
Pełnomocnictwo jest ważne od 28.10.2020 r do odwołania. 
 
Jednocześnie z dniem 27.10.2020 r. UNIQA TU na Życie S.A. cofa dotychczasowe pełnomocnictwo nr 
424/018/000/2018. 
 
 
 

 
     

........................................................ 
     UNIQA TU na Życie S.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Załącznik do Pełnomocnictwa nr 424/018/000/2010 

udzielonego GRUPA ANG SPÓŁKA AKCYJNA przez UNIQA TU na Życie S.A. w Łodzi  

 

Agent jest upoważniony do: 

Pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia na życie, a w szczególności pozyskiwania klientów, 

wykonywania czynności przygotowawczych, zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, 

organizowania i nadzorowania czynności agencyjnych, a także uczestniczenia w administrowaniu i 

wykonywaniu umów ubezpieczeń, w tym przyjmowania oświadczeń i zawiadomień składanych przez 

klientów dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia. 

Pełnomocnictwo dotyczy umów ubezpieczenia opisanych w Dziale I grupa 1 i 5 określonych w 

załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w 

następujących rodzajach ubezpieczeń: 

 

a) ubezpieczenia na życie i dożycie, 

b) terminowe ubezpieczenia na życie, 

c) grupowe ubezpieczenia na życie, 

d) zbiorowe ubezpieczenia na życie 

 

Postanowienia załącznika obowiązują od 28.10.2020r 

  
Dokument podpisany elektronicznie 
przez Pełnomocnika Zarządu UNIQA 

Nie wymaga podpisu własnoręcznego 

..................................................... 
        UNIQA TU na Życie S.A. 
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