ERGO

HESTIA

Najwyższy standard ochrony

Certyfikat
Niniejszy dokument potwierdza udzielenie Agentowi Ubezpieczeniowemu

4R UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w:
87-100 TORUŃ, UL. BATOREGO 44

pełnomocnictwa

agencyjnego typu B

do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz
Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
zgodnie z Umową o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
nr025676
Niniejszy Certyfikat ważny jest bezterminowo wraz z aktualnym wzorem pełnomocnictwa typu B, obowiązującego w Sopockim Towarzystwie
Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, który Agent jest zobowiązany okazywać wraz z niniejszym Certyfikatem. Aktualne treści pełnomocnictw wszystkich
typów, obowiązujące w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, publikowane są na stronie internetowej - www.ergohestia.pł.

Sopot, dnia 13·06-2016
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Pełnomocnictwo
obowiązujące od

do czynności dystrybucyjnych typu B

14.07.2020 r. (dolej: ,.Pełnomocnictwo")

1
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestio Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,
wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000024812 o kapitale zakładowym 196 580 900 zł, który został opłacony w całości, NIP 585-000-16-90
(dalej: ,,ERGO Hestia"), upoważnia Agenta w ramach Pełnomocnictwa do:
1. Wykonywania na rzecz ERGO Hestii działalności agencyjnej, w tym do zawierania w imieniu i no
rzecz ERGO Hestii, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, umów ubezpieczenia i umów o gwarancje
ubezpieczeniowe:
a) w zakresie ubezpieczeń II działu załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wymienionych w pkt. 2 w Tabeli ubezpieczeń i limitów sum
ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych (dalej: ,,Tabela");
b) w granicach limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych oraz klauzul i zastrzeżeń zawartych
w Tabeli lub w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa;
c) no podstawie obowiązujących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ogólnych Warunków
Ubezpieczeń (dolej: ,.OWU").
2. Przedstawiania oferty i zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych z dwunastomiesięcznym
okresem ubezpieczenia, dla Ubezpieczającego będącego przedsiębiorcą, posiadającym nie więcej
niż 20 (dwadzieścia) pojazdów. Warunek nie dotyczy ubezpieczeń krótkoterminowych zawieranych
przez przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży
pojazdów mechanicznych.
3. Odraczania terminu płatności składki ubezpieczeniowej, nie dłużej niż do 14 (czternastu) dni
z wyłączeniem możliwości odroczenia terminu płatności należności wcześniej prolongowanych przez
ERGO Hestię. Odraczanie terminu dla pakietu Hestio Podróże oraz ERGO Podróż nie może przekroczyć dnia
rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej na polisie.
4. Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia do wiadomości zawiadomienia o dokonaniu przelewu praw
z wierzytelności o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.

