Załącznik nr 1 do Umowy agencyjnej z dnia
PEŁNOMOCNICTWO
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy Inflanckiej 4B, 00-189 Warszawa,,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009857, NIP: 526-020-99-98, zwana
dalej „Towarzystwem”,
reprezentowaną przez …….
niniejszym upoważnia
……………., zamieszkałym ………….…, legitymującą/-ym się dowodem osobistym o serii i numerze ………….….,
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą ……………, wpisaną/-ym do CEiDG, REGON: ……….….,
zwaną/-ym dalej „Agentem” do wykonywania na terenie RP, poprzez osoby fizyczne posiadające wymagane
prawem uprawnienia, w zakresie ubezpieczeń określonych poniżej Grup Działu II załącznika do Ustawy o
działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. rok 2010, nr 11, poz. 66) i na podstawie
wskazanych niżej ogólnych warunków ubezpieczenia („OWU”), czynności agencyjnych obejmujących:
1. Pozyskiwanie klientów, pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, zawieranie umów
ubezpieczenia na podstawie OWU lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, w których sumy
ubezpieczenia (na jedną umowę ubezpieczenia) nie przekraczają kwot wskazanych w systemie TIA (The
Insurance Application)
2. Pozyskiwanie klientów, pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, zawieranie umów
ubezpieczenia na podstawie OWU pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz wykonywanie czynności
faktycznych związanych z administrowaniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia (obsługa umów
ubezpieczenia):
2.1 w odniesieniu do umów ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
(grupa 10), maksymalna suma ubezpieczenia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 124, poz.1154).
2.2 określonych poniżej Grup Działu II załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22
maja 2003 roku i na podstawie wskazanych niżej ogólnych warunków ubezpieczenia („OWU”),
czynności agencyjnych obejmujących:
a)
b)
c)
d)
e)

AC - Ubezpieczenie autocasco (Grupa 3),
AS - Ubezpieczenie assistance (grupa 18),
NW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (grupa 1),
SZ – ubezpieczenia szyb (grupa 18)
OP – Ubezpieczenie ochrony prawnej (grupa 17),

3. Wykonywanie innych czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego przy zawieraniu i wykonywaniu
wymienionych powyżej umów ubezpieczenia, które to czynności obejmują:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

informowanie o warunkach ubezpieczenia,
informowanie o warunkach zawarcia umów i wysokości składki,
odbieranie od klientów informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia,
potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych,
informowanie o sposobie likwidacji szkód i zasadach postępowania w przypadku ich wystąpienia,
wykonywanie innych czynności związanych z obsługą klientów.

Wykonując wskazane wyżej czynności, Agent zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującymi
procedurami. Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane wyłącznie na podstawie wersji OWU obowiązującej
w chwili ich zawarcia oraz zgodnie z obowiązującą w danym czasie taryfą stawek i składek.
4. W ramach wykonywania czynności agencyjnych Agent upoważniony jest ponadto do:
4.1 informowania o warunkach i rodzajach umów ubezpieczenia oferowanych przez Towarzystwo,
4.2 wykonywania czynności związanych z obsługą klientów.

Agent nie może:
1) zawierać umowy ubezpieczenia w inny sposób niż przez telefon,
2) zmieniać ogólnych warunków ubezpieczenia,
3) obiecywać ubezpieczającym innych korzyści lub uprawnień poza określonymi w umowie ubezpieczenia,
4) ujawniać osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach o ubezpieczenie i w umowach
ubezpieczenia.
Agent nie może bez uzyskania pisemnej zgody Towarzystwa:
1) zawierać umowy ubezpieczenia w zakresie przekraczającym sumy ubezpieczenia, o których mowa
powyżej,
2) przedłużać lub zmieniać terminu płatności składki lub raty składki ustalonego w umowie ubezpieczenia,
za wyjątkiem sytuacji przewidzianej wyraźnie w obowiązujących procedurach,
3) udzielać ubezpieczającym dodatkowych rabatów i zniżek w składce, innych niż ustalone przez
Towarzystwo w taryfie stawek i składek oraz innych dokumentach przekazywanych Agentowi przez
Towarzystwo,
4) zawierać umowy ubezpieczenia na okresy inne niż wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, za
wyjątkiem sytuacji przewidzianych wyraźnie w obowiązujących procedurach,
5) wystawiać duplikatów umów ubezpieczenia,
6) zawierać umów ubezpieczenia z osobami, z którymi związany jest umową o pracę, umową o dzieło,
umową zlecenia lub inną umową o podobnym charakterze.
Wykonując wskazane wyżej czynności, Agent zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującymi
procedurami. Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane wyłącznie na podstawie wersji OWU obowiązującej w
chwili ich zawarcia oraz zgodnie z obowiązującą w danym czasie taryfą stawek i składek.
Towarzystwo może w każdym czasie cofnąć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo wygasa w następujących
przypadkach: odwołania pełnomocnictwa udzielonego przez Towarzystwo, rozwiązania umowy agencyjnej
zawartej pomiędzy Agentem a Towarzystwem. W przypadkach wskazanych w zdaniach poprzedzających Agent
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Towarzystwu dokument pełnomocnictwa.
Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia …………do dnia …………..
W razie przekroczenia przez Agenta zakresu umocowania określonego w niniejszym pełnomocnictwie,
Towarzystwo jest uprawnione – na podstawie z art. 7603 Kodeksu cywilnego – oświadczyć, iż nie potwierdza
umowy ubezpieczenia zawartej przy udziale Agenta. W takim przypadku umowa nie wywoła żadnych
skutków prawnych, a zapłacona składka zostanie zwrócona.
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Warszawa, dnia

