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Załącznik nr 3 do umowy agencyjnej z dnia

PEŁNoMocNlcTWo
SALTUS TowarzYstwo UbezPieczeń na Życie §półka Akcyjna z siedzibą w Sopocie,
ul. Wadysław a ly Z1,wpisana do
rejeshu przedsiębiorów, prowadzonego przez Sąd Rejonońy Gdańsk
iołnoc'w Gdańsku, vltl wyoział bośpooarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.pod nurnerem KRS 0000Ó1447Ó, tllp 525-21-50-75g,
REGoN oiozzgosó, kapitał zakładowy
w całościopłacony21 030 000,00 zł, reprezentowanapzez:
Robeńa Łosia - Prezesa Zarządu
Grzegorza Buczkowskiego - Członka Zarządu
określana dalejjako SALTUS TU ZYCIE SA

udziela
BANKOWI SPOŁDZIELCZEMU W STRZYŻOWE
38 -100 Strzyzów, ul, Słowackiego 36
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pełnomocnictwa
do wYkonYwania w imieniu SALTUS TU ŻYCIE SA czynnościagencyjnych na zasadach
i warunkach określonych w Umowie
Agencyjnej, a w szczególności do:
pozyskiwania klientów nażeczSALTUS TU ŻYCIE SA,

-

wYkonYwania czYnnoŚci.przygotowawczychzmierzĄących do zawierania umów
ubezpieczenia,
zawierania umów ubezpieczenia w zakresie określonym poniżejw tabeli,
uczestniczenia w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpióczenia, takze w sprawach
o odszkodowanie,
organizowania i nadzorowania czynnoŚci agencyjnych, wykonywanych pzez inne osoby,
którymi Agent posługuje się
przy wykonywaniu tych czynności.

TABELA RoDZAJÓW UBĘPIEGZEŃ

l ulrłrÓw sUM UBEzPlEczENlA.
D0 KTORYCH AGENT MOŻE ZAWRZEĆ UMOWE

Dział l - ubezoieczenie na żvcie
Gruoa 1
ubezoieczenie na życie

-

1,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agent Ubezpieczeniowy upowaŻniony jest do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu SALTUS
TU ZYCIE SA na
obszarze Rzeczpospolitej Polski.

Umowy ubezpieczenia zawańe przez Agenta

w

imieniu SALTUS

w granicach udzielonego pełnomocnictwa - są prawnie skuteczne i wiążą shony umowy,

TU ZYclE

SA

UlowY ubezPieczenia pr1ę!3c_zlacg limity określonew powyższej tiuell łgent moźe zawierac wyłącznie za
odrębną pisemną zgodą SALTUS TU ZYClE SA
Pełnomocnictwa udziela się na czas nieokreślony.
Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane.
Agent nie jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw do działania w imieniu sALTus
Tu zyclE sA
Agent nie jest upowazniony do inkasowania składek w imieniu SALTUS TU
ZYclE sA.

SALTUS TU ZYC|E SA
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Załącznik nr 4 do umowy agencyjnej z dnia

2

WYNAGRODzENlE AGENTA
l.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Umowy Agencyjnej z dnia

...,,......l0l1,.§ł:

Il..

,. . roku, strony ustalają

następujące stawki prowizyjnego wynagrodzenia od umow ubezpieczenia zawańych za pośrednictwemAgenta

Kod
oroduktu
1-33

Prowizja

Produkt
lndywidualne Ubezpieczenie na Zycie MdK

,

(%)

37,50/o

ll.

NaleŻna Agentowi prowizja jest kwotą brutto uwzględniającą podatek VAT, który Agent moze być zobowiązany
zapłacić zgodnie z właściwymipzepisami podatkowymi.
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