Załącznik nr 9 do umowy agencyjnej z dnia 14.12.2016 r.
Załącznik nr 2 do Aneksu nr 5

PEŁNOMOCNICTWO
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 (53-413 Wrocław),
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, NIP 8951765137, REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
w całości 307 200 000 zł, zwane dalej Ubezpieczycielem lub TU na Życie Europa S.A., reprezentowane przez:
1)

Martę Małek – Bernadzikowską – Członka Zarządu

2)

Macieja Kloze – Wiceprezesa Zarządu

niniejszym udziela
AL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Tarasa Szewczenki 8 (40-855 Katowice), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000646878,
NIP 6751565906, REGON 365855285 o kapitale zakładowym 8 750 zł, zwaną dalej Agentem
Pełnomocnictwa w zakresie i na warunkach jak następuje:
§1
Zakres Pełnomocnictwa
1.

Pełnomocnictwo upoważnia do doprowadzania do zawarcia Umów Grupowego Ubezpieczenia na podstawie Warunków
Ubezpieczenia Ubezpieczyciela, kwalifikowanych zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do działu i grup ubezpieczeń wskazanych w poniższej tabeli z uwzględnieniem
wskazanych w tej tabeli limitów sum ubezpieczenia w odniesieniu do jednej Umowy ubezpieczenia:
Dział I

Grupa
01

Ubezpieczenia na życie

2.

05

Limity / sumy ubezpieczenia
250 000 PLN

Pełnomocnictwo upoważnia do doprowadzania do zawarcia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela Umów Grupowego
Ubezpieczenia oraz wykonywania innych czynności agencyjnych, w szczególności do:
1)

pozyskiwania Ubezpieczających, którzy zawrą Umowę Grupowego Ubezpieczenia,

2)

wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania Umów Grupowego Ubezpieczenia,

3)

podpisywania w imieniu Ubezpieczyciela Umów Grupowego Ubezpieczenia, wyłącznie z Ubezpieczającym, który nie
znajduje się na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego,

4)

wstrzymywania oferowania ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela, poprzez złożenie Ubezpieczającemu pisemnego
oświadczenia w tym zakresie, w przypadku, gdy Agent zakończy współpracę z Ubezpieczającym, lub gdy Agent nie
zaakceptuje nowych stawek,

5)

rzetelnego informowania Ubezpieczających o obowiązkach wynikających z treści Umowy Grupowego Ubezpieczenia,

6)

udostępniania Ubezpieczającym tekstu Umowy Grupowego Ubezpieczenia wraz z załącznikami przed jej zawarciem,

7)

przyjmowania od Ubezpieczających Deklaracji Ubezpieczeniowej złożonej przez Ubezpieczonych w celu objęcia ich
ochroną ubezpieczeniową,

8)

przyjmowania oświadczeń woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej i przekazywanie do Ubezpieczyciela
zbiorczego zestawienia osób, które złożyły takie oświadczenia, w terminach i na zasadach opisanych w procedurach,

9)

przyjmowanie oświadczeń o zmianie danych osobowych do ubezpieczenia,

10) przekazywania Ubezpieczającym WU,
11) tworzenia rejestrów i przekazywanie ich do Ubezpieczyciela w terminach i na zasadach zgodnie z procedurami,
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12) wykonywania czynności związanych z archiwizacją dokumentacji ubezpieczeniowej, w tym również oświadczeń
składanych w innej formie niż pisemna, przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu z uwzględnieniem
terminów wynikających z przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny oraz z Ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości,
13) przekazywania do ubezpieczyciela zapłaconych składek w terminach i na zasadach zgodnie z procedurami,
14) naliczenia i rozliczenia składek do zwrotów należnych za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej
w terminach i na zasadach zgodnie z procedurami,
15) udzielanie informacji zgłaszającym roszczenie o zasadach zgłaszania roszczeń,
16) przyjmowanie oświadczeń o zmianie danych osobowych i przekazywanie do Ubezpieczyciela informacji o zmianie,
17) udzielania informacji Ubezpieczającym, Ubezpieczonym i Uposażonym/zgłaszającym roszczenie przy zgłaszaniu
roszczeń o wypłatę świadczenia oraz przyjmowania dokumentów zgłoszenia roszczenia i dostarczania ich do
Ubezpieczyciela,
18) wykonywania zleconych przez Ubezpieczyciela czynności agencyjnych niezbędnych do prawidłowej obsługi Klienta
lub wynikających z istotnych potrzeb Ubezpieczyciela,
19) informowania o sposobie i trybie składania i rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Klientów oraz o organie
właściwym do ich rozpatrzenia zgodnie z Zasadami rozpatrywania skarg i reklamacji w Europa Ubezpieczenia oraz
przyjmowania reklamacji zawierających zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela lub
wykonywanej przez niego działalności,
20) przekazywania do Ubezpieczyciela wszelkich przyjętych od Klientów zawiadomień i oświadczeń składanych w związku
z zawartą Umową ubezpieczenia w terminie i na zasadach określonych w procedurach, nie później niż w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty ich przyjęcia,
21) udzielanie pomocy klientom przy likwidacji szkody, informowanie Klientów o zasadach likwidacji szkód
obowiązujących u Ubezpieczyciela,
22) przechowywania oraz należytego zabezpieczenia zgromadzonej dokumentacji dotyczącej Ubezpieczonych, związanej
z Umową ubezpieczenia,
23) wykonywania w imieniu Ubezpieczyciela czynności określonych w art. 21 oraz art. 22 Ustawy z dnia 11.09.2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, na zasadach określonych w procedurach obsługi operacyjnej
produktów, które zostaną uzgodnione przez Strony w późniejszym terminie,
24) udostępniania na każde żądanie Ubezpieczyciela dokumentacji, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia przez
Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych
od dnia otrzymania od Ubezpieczyciela wezwania w tym zakresie.
3.

Obszarem działalności Agenta jest Rzeczpospolita Polska.

4.

Agent nie ma prawa do udzielania dalszych Pełnomocnictw.

5.

Agent ani osoby, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 4 Umowy agencyjnej, nie jest uprawniony do:
1)

zawierania w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela Umów Grupowego Ubezpieczenia,

2)

składania w imieniu Ubezpieczyciela jakichkolwiek oświadczeń woli wykraczających poza zakres oznaczony w Umowie,
Pełnomocnictwie lub WU,

3)

powierzania wykonywania czynności agencyjnych osobom fizycznym niespełniającym wymogów określonych
w obowiązujących przepisach prawa,

4)

dokonywania zmian w WU, w terminach płatności i wysokości składek oraz dokonywania poprawek na dokumentach
ubezpieczeniowych,

5)

składania oświadczeń woli w kwestii zwrotu części składki czy też jakichkolwiek zniżek niewynikających z taryf składek
stosowanych przez Ubezpieczyciela,

6)

składania oświadczeń woli dotyczących przyznania uprawnień lub korzyści nieprzewidzianych przez WU,

7)

składania w imieniu Ubezpieczyciela oświadczeń woli w sprawach roszczeń o świadczenia, w szczególności co do
zasadności lub wysokości, z Umów ubezpieczenia,

8)

pobierania honorarium od Klienta z tytułu zawarcia Umowy ubezpieczenia,
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9)

ujawniania osobom trzecim informacji zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych dotyczących umów
ubezpieczenia, oraz informacji dotyczących zasad rozliczeń finansowych i innych postanowień wynikających z Umowy,

10) wykorzystywania opracowanych we własnym zakresie materiałów promocyjnych związanych z oferowanymi
ubezpieczeniami, bez wcześniejszej akceptacji Ubezpieczyciela. Wszelkie materiały promocyjne opracowane przez
Agenta wymagają akceptacji Ubezpieczyciela.
§2
Postanowienia końcowe
1.

Pełnomocnictwo jest udzielone na czas nieokreślony.

2.

Pełnomocnictwo może być odwołane przez Ubezpieczyciela w każdym czasie bez podania przyczyny.

3.

Pełnomocnictwo traci moc z dniem wygaśnięcia Umowy agencyjnej z dnia 14.12.2016 r. zawartej pomiędzy Ubezpieczycielem
a Agentem.

4.

Niniejsze Pełnomocnictwo uzyskuje moc z dniem 29.09.2021 r.
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Wrocław, 29.09.2021 r.
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