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zAsADy uDosTĘpNlANlA §ysTEMów INFoRMATyczNycH
§1
Niniejszy załącznik określa zasady udostępniania Agentowi systemów informatycznych Spółki używanych do spaedaży ubezpieczeń oraz
obsługi rozliczeń pomiędry Agentem a Spółką w zakresie określonymw umowie agencyjnej, zwanych dalej Systemami.

§2
1.

Na podstawie umowy agencyjnej

z

i w celu jej należytego wykonywania, Spółka udostępnia Agentowi i OFWCA Systemy

regulacjami dotyczącymi kozystania

z

Systemów. Agent

i

OFWCA zobowiąlzują się do korzystania

z

wraz

Systemów zgodnie

z określonymi przez Spółkę zasadami.
2.

Niewłaściwekorzystanie przez Agenta lub oFWCA z Systemów, w tym wprowadzanie błędnych lub niekompletnych danych, stanowi
naruszenie postanowień umowy agencyjnej

i-w

razie powtaźalnościnaruszeń

- może być podstawą

do jej rozwiązania

pnez Spółkę

ze skutkiem natychmiastowym.

Agent i OFWCA zobowiązują się wykorzystywać Systemy wyłącznie dla celów wynikająrych z umowy agencyjnej, nie udostępniać
Systemów ani danych w nich zawartych osobom trzecim oraz zabezpieczaćje przed dostępem osób nieupoważnionych.

'l.
2.
3.
4.
5.

§3
Systemy są udostępniane Agentowi i oFWcA na czas obowiązywania umowy agencyjnej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, udostępnienie Systemów następuje poprzez nadanie loginów i haseł do Systemów.
Agent zobowiązanyjest do nieudostępniania swoich loginów i haseł innym osobom.
W razie rozwiązania umowy agencyjnej, Agentowi odbieranyjest dostęp do SystemóW a nadane loginy i hasła zostają zablokowane.

W razie kradzieży lub zagubienia loginu lub hasła, Agent ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, powiadomić
Spółkę, która w takim przypadku zablokuje dostęp do Systemów z danego konta,

§,|
Agent odpowiedzialny jest za sprawowanie należytego nadzoru nad działaniami OFWCA w Systemach.

§5
Powierzenie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania umowy agencyjnej obejmuje również przetwarzanie
danych w Systemach. Agent zobowiązuje się do zachowania poufności oraz zapewnienia ochrony danych osobowych w zakresie danych
zawartych W Syst€mach,

w tym do zabezpieczenia ich przed dostępem niepowołanych osób trzecich.

§6
Spółka ma prawo nadzorowania sposobu kozystania z Systemów przez Agenta i OFWCA.
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Wiener Towarrystwo Ubezpieczeń 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, Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033882, NlP 524-030-23-93, REGON 010594552, kapitał zakładowy 110,382.876 zł - wpłacony
w całości(dalej jako Mocodawca), upoważnia Agenta:

Bank Społdzielcry w Strryżowie z siedzibą 38-'l00 Strzyżów, ul. Słowackiego 36, wpisany do rejestru paedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000009939, NlP 8190002'100, Regon
000507584

do wykonywania w imieniu i na zecz Mocodawcy na terytorium Rzecrypospolitej Polskiej czynności faktycznych i prawnych związanych

z

zawieraniem umów ubezpieczenia

w

ramach Działu ll, zgodnie

z

załącznikiem

do ustawy o działalnościubezpieczeniowej

i

reasekuracyjnej, z zaslęeżeniem, że rodzaje ubezpieczeń, w zakresie których Agent może zawierać umowy ubezpieczenia, oraz odnoszące
się do nich maksymalne sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) wskazane zostaĘwzałączniku do niniejszego pełnomocnictwa,

Agent jest uprawniony do:

1)
ż)

pzyjmowania od ubezpieczających wniosków o ubezpieczenie oraz oświadczeńdotyczących przedmiotu ubezpieczenia;
obliczania składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, w zakresie zgodnym z treściązałącznika do
niniejszego pełnomocnictwa;

3)

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

4)

w odniesieniu do umów ubezpieczeń detalicznych, wskazanych w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa

-

pzyjmowania od

ubezpieczającego zawiadomienia o cesji (przelewie) praw do świadczenia ubezpieczeniowego, wynikającego z zawartej umowy
ubezpieczenia, w tym do składania w imieniu Mocodawry oświadczeń o przyjęciu zawiadomienia do wiadomości i stosowania;

przyjrnowania od ubezpieczających oświadczeń woli o wypowłedzeniu 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 agenryjnej.

Pełnomocnictwo jest Ważne oa ania
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