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~ PEŁNOMOCNICTWO
do umowy agencyjnej nr 2100163185 z dnia 20 grudnia 2013
Wiener Towarzystwo Ubezpieaeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 22A,
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m .st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033882, NIP 524-030-23-93, REGON 010594552, kapitał zakładowy 110.382.876 zł - wpłacony
w całości (dalej jako Mocodawca), upoważnia Agenta:

4R UBEZPIECZENIA SPólKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
do wykonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności faktycznych i prawnych związanych
z zawieraniem umów ubezpieczenia w ramach Działu 11, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, z zastrzeżeniem że rodzaje ubezpieczeń, w zakresie których Agent może zawierać umowy ubezpieczenia, oraz odnoszące
się do nich maksymalne sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) wskazane zostały w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa.

Agent jest uprawniony do:
1)

przyj mowania od ubezpieczających wniosków o ubezpieczenie oraz oświadczeń dotyczących przedmiotu ubezpieczenia;

2)

obliczania i przyjmowania, za pokwitowaniem, na firmowym druku Mocodawcy, składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartych
umów ubezpieczenia, w zakresie zgodnym z treścią załącznika do niniejszego pełnomocnictwa;

3)

zawierania w imieniu i na rzecz Mocodawcy umów ubezpieczenia oraz potwierdzania ich zawarcia dokumentem ubezpieczenia;

4)

w odniesieniu do umów ubezpieczeń detalicznych, wskazanych w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa, oraz
do ubezpieczenia GoBiznes - przyjmowania od ubezpieczającego zawiadomienia o cesji (przelewie) praw do świadczenia
ubezpieczeniowego, wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do składania w imieniu Mocodawcy oświadczeń
o przyjęciu zawiadomienia do wiadomości i stosowania;

5)

w odniesieniu do umów ubezpieczeń korporacyjnych, wskazanych w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa, z wyłączeniem
ubezpieczenia GoBiznes -

przyjmowania od ubezpieczającego zawiadomienia o cesji (przelewie) ,praw do świadczenia

ubezpieczeniowego, wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia, w celu przekazania do Centrali Mocodawcy, bez prawa
składania w imieniu Mocodawcy oświadczeń o przyjęciu zawiadomienia do wiadomości i stosowania;

6)

przyjmowania od ubezpieczających oświadczeń woli o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, w tym umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Niniejsze pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w razie rozwiązania albo wygaśnięcia umowy agencyjnej.

Pełnomocnictwo jest ważne od dnia 8 lipca 2019
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