PEŁNOMOCNICTWO
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ,,WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-805), ul, Chmielna
85187, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000023648, NlP 1 13-15-36-859, wysokośćkapitału zakładowego 311 592 900 zł opłacony w
całości,

udziela

Bankowi Spółdzielczemu w Strzyżowie z siedzibą 3B-100 Strzyzów, ul, Słowackiego 36, wpisanemu do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000099329, NlP 8190002100, Regon 000507584, zwanemu dalej

Agentem, pełnomocnictwa do:

czynności agencyjnych polegających na zawieraniu i wykonywaniu w imieniu
TUnŻ 'WARTA' S.A. umów lndywidualnego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

zawierających umowę kredytu gotówkowego dział l, grupa 1 i grupa 5 zgodnie z załącznlkiem do
ustawy o działalnościubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zlecone przez TUnŻ'WARTA' S.A. czynności agencyjne, wymienione w niniejszym pełnomocnictwie,
obej m ują w szczególności

-

-

wystawianie dokumentow potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie
z postanowieniami Ogólnych Warunkow Ubezpieczenia lndywidualne ubezpieczenie na życie
kredytobiorców zawierających umowę kredytu gotówkowego, zatwierdzonych Uchwałą Zaządu
TUnŻ "WARTA' S.A. nr 19912018 iwprowadzonych w zycie z dniem 23 pażdziernika 2018 r.,
w przypadku gdy składka ubezpieczeniowa jest kredytowana, przyjmowanie od kredytobiorcow,
zawieĘących umowę ubezpieczenia, dyspozycji przelewu składki na rachunek zakładu

ubezpieczeń

-

-

:

ze

środków kredytowych

w

wysokości wynikającej zzawańĄ umowy

ubezpieczenia, na rachunek bankowy TUnZ 'WARTA' S.A., zgodnie z procedurą zawierania
obsługi umów ubezpieczenia,

i

przyjmowanie oświadczeń związanych z wykonywaniem i rozwiązywaniem umów
ubezpieczenia, w tym oświadczeńo odstąpieniu od umowy/wypowiedzeniu umowy oraz
wniosków, w tym wnioskow o zmianę osób uprawnionych, wniosków o wypłatę świadczenia w
związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym oraz informowanie klienta o sposobie i trybie
rozpatrywan ia wn iosków,

wystawianie duplikatu wnioskopolisy/umowy ubezpieczenia,
przyjmowanie oświadczeń ubezpieczonych o zmianie danych osobowych i ich aktualizowanie,

poprawne przygotowanie wnioskow o wypłatę kwot z tytułu wypowiedzenia
lub odstąpienia od umowy lndywidualnego ubezpieczenia na życie kredytobiorców
zawierĄących umowę kredytu gotówkowego oraz ich merytoryczne uznawanie,

przyjmowania do wiadomości przelewu wierzytelności z ubezpieczenia oraz wskazania osoby
uposazonej przez UbezpieczającychlUbezpieczonych zawierających Umowy Ubezpieczenia

lndywidualne ubezpieczenie

gotówkowego.

na życie kredytobiorców

zawierających umowę kredytu

Zlecone przez TUnŻ "WARTA" S,A. czynności agencyjne, po|egające na zawieraniu
i wykonywaniu w imieniu TUnŻ 'WARTA" S.A. umów ubezpieczenia lndywidualnego na życie
kredytobiorcow zawierających umowę kredytu gotowkowego, mogą byó wykonywa4e na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustala się wysokośćmaksymalnej sumy ubezpieczenia na jaką Agent może zawrzeć jedną umowę
ubezpieczenia lndywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorcow zawierających umowę kredytu
gotówkowego na kwotę 120.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy PLN).
Pełnomocnictwo udzielone Agentowi

w imieniu TUnZ,,WARTA' S.A.

nie

upoważnia

do

udzielania dalszych pełnomocnictw
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