
Załączniknr 2
do Umowy agencyjnej Nr 055954

PEŁNoMocNlcTwo AGENTA UBEzP|EczEN|oWEGo z oHn zz.ot 'zot t

coNcoRDlA PoLsKA Towazystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

z siedzibąw Poznaniu (6,|-,|19), przy u|. Św. Michała 43,

zwane dal ej Towaaystwem, reprezentowane przez:

1. Ańura Schu|ze - Dyrektora oddziału Towaaystwa w Warszawie

2. Agnieszkę Tarajkowicz . Referenta ds. obsługi Sieci Spzedaży

udzrela niniejszym

Wygodnie.pl Sp. z o.o.

UL.MARSZAŁKoWsKA 68/70 |ok'26

00-683 WARSZAWA

zwanemu dalej Agentem,

pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Towazystwa czynności okreś|onych w niniejszym pełnomocnictwie,

s1
1' Ageni jest upowazniony do składania i odbierania oŚwiadczeń woli oraz do pośredniczenia w zawierania w imieniu

Towarzystwa umÓw ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń działu || zgodnie z zasadami okreś|onymi w treŚci
niniejszego pełnomocnictwa.

2' Upowaznienie, o ktÓrym mowa W ust. 1 istnieje w odniesieniu do grup ubezpieczeń, o których mowa poniżej- w ramach
. sum ubezpieczenia / sum gwarancyjnych przypisanych do kazdej z grup.

Grupa ubezpieczeń i rodzaj ubezpieczenia Limit pełnomocnictwa

Grupa 1
ubezpieczenie następstw

nieszczęś|iwych wypadkóv'
300.000 zł na osobę

Grupa 2 ubezpieczenie kosztow leczen ia 300'000 zł na osobę

Grupa 3 ubezpieczenie casco 1.000.000 zł na pojazd

Grupa 7
ubezpieczenie mienia w

transporcie krajowym
300.000 zł na jeden transpoń

Grupa 8
uoezpreczenre mrenra 00 ognra I

innych zdarzeń |osowych
15.000.000 zł

na polisę a|bo na |okalizację

Grupa 9
u bezpieczen ie od kr adzieŻy z

włamaniem irabunku
3.000.000 zł

na polisę a|bo na loka|izację

Grupa 10

ubezpieczenie odpowiedziaIności
cywiInej posiadaczy pojazdÓw

mechanicznych

- ubezpieczenia obowiązkowe - minima|na Suma gwarancyjna na pojazd
. zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi danego ubezpieczenia

- ubezpieczenia zawierane na podstawie ogó|nych warunków
ubezpieczenia - 2.000.000 zł na polisę

Grupa 13

ubezpieczenie odpowiedziaInoŚci
cywilnej prywatnej i w zyciu

zawodowym

- ubezpieczenia obowiązkowe - minimalna SUma gwarancyjna na
Jbezpieczonego

. zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi danego ubezpieczenia
- ubezpieczenia zawierane na podstawie ogó|nych warunkÓw

ubezpieczenia - 2.000.000 zł na po|isę

Grupa 14-16 uoezpreczenla Trnans0we brak

Grupa 17 ocnrona prawna 300.000 zł na po|isę

Grupa 1B assrslance 300.000 zł na polisę
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s21' ZzastrzeŻeniem ust. 2 Agent nie jest uprawniony do zawierania umÓw ubezp1eczenia na warunkach odbiegających od
warunkÓw wynikających ze stosowanych przez Towarzystwo wzorów umÓw ubezpleczenia oraz ogÓ|nych warunkÓw
ubezpieczeń '

2' Agent jest uprawniony do wprowadzania do umowy ubezpieczenia postanowień odbiegających od postanowień
ogo|nych warunkÓw ubezpieczenia bądz od postanowień innych wzorcÓw umownych stosowanych przez Towarzystwo
ty|ko i wyłącznie w przypadku uzyskania zgody upowaznionego pracownika Towarzystwa'

s31' Agent nie jest uprawniony do przyjmowania od K|ientÓw oŚwiadczeń o wadach oŚwiadczeń woli.
2' Z zastrzeŻeniem ust' 2 i 3, Agent nie jest uprawniony takze do przyjmowania od Klientów oświadczeń związanych

z wykonaniem umowy ubezpieczenia, w szczegó|noścl oŚwiadczeń zwiqzanych ze zgłoszeniem zajŚcia wypadku
ubezpieczeniowego.

3 W umowach ubezpieczenia grupowego, w ramach ktÓrych Agent występuje jako Ubezpieczający, Agent jest
uprawniony przyjmowania od K|ientÓw oŚwiadczeń związanych z wykonaniem umowy ubezpieczenia, w szczególności
oŚwiadczeń związanych ze zg'łoszeniem zajścia wypadku ubezpieczeniowego'

4, Agent jest uprawniony do wyrazania w imieniu Towarzystwa oŚwiadczenia o zgodzie bądz przyjęciu do wiadomoŚci
cesji praw do Świadczenia Z Umowy ubezpieczenia'

s4
1. Agent nie jest uprawniony do ustanawiania dla Towarzystwa innych pełnomocników uprawnionych do działania

w imieniu i na rzecz Towarzystwa (zakaz substytucji).
2' Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie wyłącza moz|iwości do posługiwania się przez Agenta osobami wykonującymi

czynności agencyjne i udzie|ania takim osobom pełnomocnictwa do działania w imieniu Agenta' Zakres
pełnomocnictwa udzie|onego przez Agenta takim osobom nie moze przekraczać zakresu pełnomocnictwa udzielonego
Agentowi przez Towarzystwo,

s5
1, Ilekroc w niniejszym pełnomocnictwie mowa jest o zgodzie upowaznionego pracownika Towarzystwa, nalezy przez to

rozumiec zgodę upowaznionego pracownika tej jednostki organizacyjnej Towarzystwa, ktÓrej akceptację Agent jest
zobowiązany uzyskac w odniesieniu do danej czynności'

2' Zgoda, o której mowa w ust. 1 powinna byc udzie|ona w formie pisemnej _ przy Czym przez formę pisemną uznaje się
w tym wypadku równiez zgodę przesłaną pocztą e|ektroniczną.

s6
Agent uprawniony jest do prowadzenia działa|ności agencyjnej na terenie całego kraju'

s7
W odniesieniu do umÓw ubezpieczeń obowiązkowych 0C posiadaczy pojazdÓw mechanicznych, 0C ro|nika oraz
ubezpieczenia budynków rolniczych, Agent jest uprawniony do przyjmowania od k|ientÓw oświadczeń o wypowiedzeniu tych
um0w.

s8
Pełnomocnictwo zostaje udzie|one na czas nieoznaczony, następnego dnia po dniu zawarciu umowy agencyjnej iważne jest
do dnia jego odwołania bądz dnia rozwiązania umowy agencyjnej'
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Podpisy osób reprezentujących Towaaystwo
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