Załącznik nr 1 do Umowy Agencyjnej nr 51/313/01/2014 z dnia 20.01 .2014 r.

PEŁNOMOCNICTWO
Nr 01/313/2014

lnterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group z siedzibą w Warszawie przy
ul. Stanisława Noakowskiego nr 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - za nr 0000054136, o numerze identyfikacji
podatkowej NIP 526-00-38-806 oraz numerze statystycznym REGON 010644132, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie
137 640 100 PLN (opłacony w całości), reprezentowaną przez:
Pełnomocnika Panią Annę Maciak- Dyrektora Sprzedaży lnterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna
lnsurance Group w miejscowości 00-668 Warszawa ul. Noakowskiego 22, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr
ZOP/230/2010 z dnia 16.07.2010r.
upoważnia:
Spółką 4R UBEZPIECZENIA SP

Z O.O.
Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000484449
posiadającą kapitał w wysokości 5.100,00 zł
NIP 8792671948
z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Batorego 44
której skład Zarządu stanowią:
Jakub Marek Rosiak - Prezes Zarządu
Michał Rumiński - Wiceprezes Zarządu
zarejestrowaną w Krajowym

do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności agencyjnych w dziele li (pozostałe ubezpieczenia
osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń oraz maksymalnych wysokości sum
ubezpieczenia, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Pełnomocnictwa. Poniżej określone czynności mogą być
wykonywane wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 22 maja 2003 r
o pośrednictwie ubezpieczeniowym Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1154).
1. Pełnomocnik uprawniony jest do:
• przyjmowania wniosków o ubezpieczenie oraz informowania o prawach i obowiązkach stron umowy
ubezpieczenia, w tym o postępowaniu w przypadku wystąpienia szkody,
• zawierania umów ubezpieczenia oraz do wystawiania polis potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia,
• obliczania i przyjmowania, za pokwitowaniem odbioru na firmowym druku lnterRisk SA Vienna lnsurance Group
składek i rat składek ubezpieczeniowych z zawartych umów ubezpieczenia,
• przyjmowania od ubezpieczających oświadczeń dotyczących przedmiotu objętego umową ubezpieczenia,
• informowania klientów o ogólnych warunkach ubezpieczeń oraz wynikających z nich prawach
i obowiązkach stron umowy ubezpieczenia, w tym o postępowaniu w razie wystąpienia szkody,
• opracowywanie analizy ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie przyjętych wniosków i oświadczeń oraz
przeprowadzanych lustracji przedmiotu ubezpieczenia
• przyjmowania zawiadomień i oświadczeń składanych wzwiązku z zawartymi umowami ubezpieczenia.
• Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do:
f! •
udzielania dalszych pełnomocnictw,
• wprowadzania postanowień dodatkowych i odmiennych do ogólnych warunków ubezpieczeń .
• Pełnomocnictwo jest ważne od dnia 20.01 .2014 r. do odwołania nie dłużej niż do dnia wypowiedzenia Umowy
Agencyjnej nr 51/313/01/2011
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