'xTńłĘ#,

uE:-el

lł}l

P

i fi l xOLĄ

PEŁNOMOCNICTWO

Compensa Towazystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group
z siedzibą w Warszawie (O2 -342 Warszawa), Al. Jerozolimskie 162, wpisana do Ęestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy w Warszawie, Xll Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000043309,
NlP 527-20-52-806, kapitał zakładowy 224.263.746,00 złotych - opłacony w całości,
reorezentowana Drze7,
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alej Towarzystwem

niniejszym udziela

Bankowi Spółdzielczemu w Strzyżowie z siedzibą w Strzyzowie, ul. Słowackiego 36, 38-100
Strzyżów, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W
Rzeszowie, XllWydział Gospodarczy KĘowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099392,
REGON 000507584, NlP 8190002100, reprezentowanym pżez,.
Wacław Włodyka - p.o. Prezes Zarządu

Maciej Kopyto - Wiceprezes Zarządu
zwanemu w dalszej częściAgentem Ubezpieczeniowym

zecz Towarzystwa, zgodnie
dokonywania pżez Agenta

pełnomocnictwa do wykonywania Czynności Agencyjnych w imieniu i na

z

ogólnymi warunkami ubezpieczeń obowiązującymi

w dniu

Ubezpieczeniowego Czynności Agencyjnych, w zakresie niżej wymienionym:
Dział l- Ubezpieczenia na życie,

Grupa {-5,
pełnomocnictwo niniejsze upoważnia Agenta Ubezpieczeniowego w szczegÓlnoŚci do:

1)

zawierania wyłącznie Umów Ubezpieczenia będących umowami:

a)

lndywidualne terminowe ubezpieczenie

na zycie

Kredytobiorców (symbol OWU:

BRP-OB18/BA),

oraz wystawiania dokumentow potwierdzających zawarcie ww. Umów Ubezpieczenia,

2)

inkasowania składek ubezpieczeniowych naleznych w wykonaniu ww, Umów Ubezpieczenia od
ubezpieczających, jak rówńiez innych należnościwynikających z zawartĄ Umowy Ubezpieczenia,
o ile takie należności
pełnomocnictwo niniejsze zezwala Agentowi Ubezpieczeniowemu na wykonywanie CzYnnoŚci

istnieją,

1.

Agencyjnych przy zawieraniu ww, Umów Ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia nie wYzszą niz
500 000,00 zł.

Pełnomocn ictwo

n in

iejsze obowiązuje na obsza rze Rzeczpospolitej Polskiej.
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Pełnomocnictwo niniejsze udzielane jest na czas nieokreślony, stanowi integralną część
Agencyjnej nr Uł... ,.. ... i obowiązuje do odwołania.
Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw,
Pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą rontiązania lub wygaśnięcia Umowy, o której
powyżej.
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