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PEŁNoMOcNlcTWo
sALTUs ToWAMYsTWo UBEzPlEczEŃ WZAJEMNYCH W soPoclE zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
Gdańsk - Północ w Gdańsku, Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000117377, NlP 118-01-30-637, REGON011132747, ul. WładysławalV 22,81-743 Sopot,
reprezentowane pżez,,

- Prezesa Zanądu
zegorza Buczkowskiego - Wiceprezesa Zarządu

Robeńa Łosia
G

określane dalejjako SALTUS TUW

udziela
BAN KOWI SPOŁDZIELCZEMU W STRZYŻEWIE

UL.

sŁoWAcKlEGo

36 38.100

sTRzYżoW

określanej dalej jako Agent

pełnomocnictwa

l.

do wykonywania w imieniu i na rzecz SALTUS TUW czynności agencyjnych na zasadach i warunkach
określonych w Umowie .Agencyjnej .z
....... roku, a w
,,,.,,tfi?{."il§"

.dnia

szczegolności do:

1)
2)
3)
4|
5)
6)

ll.

ii

iJ

pozyskiwania klientów narzecz SALTUS TUW,
przygotowywania ofeń ubezpieczeniowych oraz negocjowania warunków umów ubezpieczenia w
zakresie limitów sum ubezpieczenia określonych w tabeli nr 1,
wykonywania czynności pzygotowawczych zmiezĄących do zawierania umów ubezpieczenia,
zawierania umów ubezpieczenia w zakresie ryzyk i w granicach sum ubezpieczenia/gwarancyjnych
określonych w tabeli nr 1 (decyzję o zawarciu umowy na warunkach odmiennych od posiadanego
pełnomocnictwa podej m uje wyłączn ie SALTU S TUW),
uczestniczenia w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, takze w sprawach o
odszkodowanie,
organizowania i nadzorowania czynności agencyjnych, wykonywanych przez inne osoby, którymi
Agent posługuje się przy wykonywaniu tych czynności,

do wykonywania w imieniu lub na rzecz Towazystwa następujących czynności agencyjnych związanych
z administrowaniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, po|egających w szczególności na:
kompletowaniu dokumentow ubezpieczeniowych (wniosków, deklaracji zgody) za

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

dany okres rozliczeniowy w terminach określonych w procedurach Towarzystwa,
sprawdzaniu dokumentacji ubezpieczeniowej pod względem merytorycznym i
formalnym; wykonywaniu czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości,
przekazywaniu dokumentacji w ierminach i na zasadach określonych w procedurach
Towarzystwa,
przekazywaniu osobom wykonującym czynności agencyjne druków i materiałów
przyjmowaniu i niezwłocznemu zgłaszaniu Towarzystwu wszelkich problemow
(w tym z elektroniczną obsługą ubezpieczeń),
elektronicznej transmisji danych dotyczących umów ubezpieczenia na zasadach i w
term nach określonych w proced u rach Towarzystwa,
informowania ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osób uprawnionych z umowy
ubezpieczenia o trybie postępowania w przypadku zajściazdarzenia objętego ochroną

zwiąanych z obsługą ubezpieczeń
i

ubezpieczeniową
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8)
w

udzielania pomocy przy zgłaszaniu roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia,

zakresie ubezpieczeń wskazanych w poniźszej tabeli:

RODZAJE UBEZPIECZEŃ l HMITOW SUM UBEZPIECZENIA
DO KTORYCH AGENT MOZE ZAWMEC UMOWĘ
Okres obowi ązywaniapełnomocnictwa od: Ona-

_l-l79

.,.Q.W Ała;1^.,

Dział ll Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Nr grupy

ubezpieczeniowej
nadany pzez
Minisha Finansów

Kod produktu
Grupa
ubezpieczenia

Rodzaj
ubezoieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Ubezpieczenie
szkód spowodowanych żywiołami.Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych
wywołanych przezgrad lub mróz oraz inne przyczyny (np. kradzież). Ubezpieczenia
odpowiedzialnośc! cywilnej, Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyśó osób, które
popadłv w trudności w czasie oodróżv lub oodczas nieobecności w mieiscu zamieszkania.
Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych MÓJ DOM
Dom jednorodzinny
Dom jednorodzinny w budowie

Mieszkanie
Budynki gospodarcze
Garaże wolnostojące
Obiekty małej architektury
Elementy obiektów małej
architekturv
Stałe elementy wyposazenia
Stałe elementy wyposazenia
Ruchomości domowe
Ruchomości domowe
0150
0850
0950

Zewnętrzne stałe elementy
domu lub mieszkania
Zewnętrzne stałe elementy
domu lub mieszkania

350
,l850
1

Antyki, dzieła sztuki, kolekcje

2 500 000,00 zł

od pożaru i innych zdarzeń

Insnwch

od pożaru i innych zdarzeń

losowvch
od pozaru i innych zdarzeń
losowvch

od kradzieży zwykłej

200 000 00 zł

włamaniem i
1

rozboiu
od pozaru i innych zdarzeń
od kr adzieży z właman iem
rozboitl

i

od pozaru i innych zdarzeń

od kradziezy zwykłej

1 000,00

od pozaru i innych zdarzeń

od stłuczenia

zł

01,08,09,,l3, 18

200 000,00 zł

losowvch

Szyby i inne przedmioty od
stłuczenia

150 000,00 zł
20 000,00 zł

losowvch

kr adzieży z włama n iem
rozhoill

50 000,00 zł

200 000,00 zł

losowvch

od

500 000,00 zł

5 000,00 zł

od pozaru i innych zdarzeń

z

1

40 000,00 zł

losowvch

odkradzieży

500 000,00 zł

40 000,00 zł

od pożaru i innych zdarzeń

losowch

1

40 000,00 zł

od pozaru i innych zdarzeń
Iosowvch

Antyki, dzieła sztuki, kolekcje

Domek letniskowy wraz ze
stałymi elementami wyposazenia

TUW - BANK

od pozaru i innych zdarzeń
lnsnwvch

i

150 000,00 zł
10 000,00 zł

od pożaru i innych zdarzeń

losowych

Ruchomości domowe w domku

od pozaru i innych zdarzeń

letniskowvm

losowvch

Stałe elementy wyposazenia
oraz ruchomości domowe w
domku letniskowym
grobowiec, nagrobek, nisza w

od

ko|umbarium

dewastacii

kr

adzieży z utlaman iem

200 000 00"zł
30 000,00 zł
i

rozboju
od pozaru, kradzieży zwykłej,

10 000,00

zł

20 000 00 zł
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Limit

55
0255
1355
01

Odpowiedzialność cywilna w zyciu prywatnym

200 000,00 zł

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

25 000,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu
wedkarskieoo

ubezpieczenie sprzętu
wedkarskieoo all risk

utrata dokumentów

od kradziezy z włamaniem oraz
kradzieżv zwvkłei i rozboiu

Mienie przenośne poza
miejscem ubezpieczenia

od pożaru i innych zdarzeń
losowych, kradzieżyz
włamaniem, rabunku i utratv

Klucze

utrata kluczy

Dewastacia ioraffiti

mienie od dewastacii ioraffiti

58

0258

Rodzaj
ubezpieczenia

lndywidualne ubezpieczenie SALTUS

Max wys, sumy

01,02, 13

cywilna 200.000,00 zł

Rodzaj
ubezpieczenia

lndywidualne ubezpieczenie zdrowotne SALTUS Na Zdrowie

ubezpieczenia

Zgodnie z OWU

Grupa
ubezpieczenia

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Ubezpieczenia
choroby

Rodzaj
ubezpieczenia

lndywidualne ubezpieczenie zdrowotne SALTUS Kuracja

ubezpieczenia

Zgodnie z OWU

Grupa
ubezpieczenia

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku puy pracy i choroby zawodowej. Ubezpieczenia
choroby

Rodzaj
ubezpieczenia

lndywidualne ubezpieczenie SALTUS POMOC

ubezpieczenia

500 000,00 zł

Grupa
ubezpieczenia

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych

Rodzaj
ubezpieczenia

lndywidualne ubezpieczenie SALTUS PRACA

01,02

01,02

01,0z

16

00 000,00 zł

ubezpieczenia

1

Grupa
ubezpieczenia

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Ubezpieczenia
choroby, Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami.Ubezpieczenia pozostałych
szkód rzeczowych wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (np. kradziez).
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia świadczenia pomocy na Korzyśc
osób, które popadły w trudności w czasie podrózy lub podczas nieobecności w miejscu
zamieszkania.

Rodzaj
llheznieczenin

Ubezpieczenie podróżne SALTUS - Moja PODROŻ

Max wys. sumy

Koszty leczenia

0241

1341
1841

Moje BEZPlECZEŃSTWO

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku pży pracy i choroby zawodowej. Ubezpieczenia
choroby

014l

0941

-

Następstwa nieszczęśliwych wypadków 100.000,00 zł

Max wys.

0841

8 600,00 zł

Grupa
ubezpieczenia

Max wys,

,l657

500,00 zł
20 000 00 zł

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku pzy pracy i choroby zawodowej, Ubezpieczenia
choroby. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Max wys,

01

zł

Ubezpieczen ie Assistance

Max wys.

60
0260

3 000,00

Grupa
ubezpieczenia

OdpowiedzialnŃó

01

500, 00 zł

odnowiedzialnnśr:i

ubezpieczenia

0159
0259

8 000,00 zł

ubezpieczenia

01, 02, 08, 09, 13,
18

i

transpońu medycznego 60.000,00 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków 40,000,00 zł
Utrata i uszkodzenie bagażu 3.000,00 zł
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OdpowiedzialnŃó
Limit

odnowiedzialnŃci

cywilna 100.000,00 EUR

Ubezpieczenie Assistance 60 000,00 EUR

Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa Agent nie jest uprawniony do:
składania oświadczeń woli dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia pżekraczających zakres
udzielonego pełnomocnictwa,
dokonylvania zmian w treściumowy ubezpieczenia i innych dokumentów zniązwiązanych, a takze
składania oświadczeń wolidotyczących uznania bądź odmowy uznania roszczeń wynikających z umowy
ubezpieczenia;

1.
2,
3
4.

Agent nie może być drugąstronączynności prawnej, którejdokonu jenazeczSALTUS TUW tj.
zawierać umówy jako Ubezpieczający lub w których występuje jako Ubezpieczony, Uprawniony,
Uposażony z tytułu umowy ubezpieczenia.
Agent upoważńiony jest dó wykonywania czynności określonych w pkt l i ll niniejszego pełnomocnictwa
na żecz SALTUS TUW na obszaze Rzeczvpospolitei Polskiei.
Pełnomocnictwo jest ważne od Onia . . . .. . /.!t ,.99.., {Pł. .{J. ... rołu do odwołania.
Pełnomocnictwo moze byc w każdym czasie odwołane.
.

,M,

SALTUS TUW

sALTąJs TuW

uI WłarlysłałalV 22
NlP: 118.01.30-637 REGON 0111327Ą7
81-743 Sopot,

l0
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