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Pełnomocnictwo

§ 1
Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807, 
NIP 585-12-45-589, o kapitale zakładowym 64.000.000 zł, który 
został opłacony w całości, 

reprezentowanym przez:
1. Małgorzata Makulska - Wiceprezes Zarządu,
2. Adam Roman - Członek Zarządu,

zwana dalej „ERGO Hestia”, w oparciu o Umowę o świadczenie usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego Nr 25084 (zwaną dalej „Umową”),

udziela
Bankowi Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa, wpisanym 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000015525, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, NIP 527-020-33-13, 
o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 228.732.450 zł, 
reprezentowanym przez:

1. Paweł Lemańczyk - Wiceprezes Zarządu
2. Michał Urbaniak - Dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych

zwanemu dalej „Agentem” 

pełnomocnictwa do wykonywania na rzecz i w imieniu ERGO Hestii, 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, działalności agencyjnej 
do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia 
indywidualnego, w zakresie określonym poniżej.

§ 2
Niniejszym upoważnia się Agenta do:
1) przyjmowania od Klientów wypełnionych wniosków 
o ubezpieczenie (w tym wniosków stanowiących również integralną 
część polis potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia),
2) zawierania, wyłącznie za pomocą Systemu, na rzecz i w imieniu 
ERGO Hestii, umów ubezpieczenia:
a) w zakresie ubezpieczeń wymienionych w tabeli wskazanej w § 3 
poniżej, na podstawie tamże wskazanych (obowiązujących w chwili 
zawarcia umowy ubezpieczenia) WU, stanowiących integralną część 
Umowy,

b) w granicach maksymalnych wysokości (limitów) sum 
ubezpieczenia, wskazanych w § 3 poniżej,
3) przyjmowania kwot na poczet składek ubezpieczeniowych 
(w pełnej wysokości).

§ 3
1) Tabela produktów i limitów Sum Ubezpieczenia dotyczących 
zawierania Umów Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców 
Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Lp Nazwa ubezpieczenia
Grupa 

ubezpieczeniowa
Limit PLN

1. Zgon 1 150000

2. Inwalidztwo 5 150000

3. Poważne Zachorowanie 5 150000

4.
Czasowa Niezdolność do 

Pracy
5 150000

§ 4
Agent nie jest uprawniony do:
1) zmiany warunków ubezpieczenia,
2) samodzielnego przedłużania lub zmiany terminu płatności 
składek ubezpieczeniowych,
3) przyznawania Klientom rabatów przy płaceniu składek 
ubezpieczeniowych,
4) zawierania Umów Ubezpieczenia o treści niezgodnej z WU lub 
z postanowieniami Umowy (w tym w szczególności Zasad Obsługi 
stanowiących załącznik do Umowy), chyba że na zawarcie takiej 
umowy Agent uprzednio uzyska pisemną zgodę ERGO Hestii, przy 
czym za zachowanie formy pisemnej uznaje się również akceptację 
przesłaną pocztą elektroniczną na wskazany w Umowie adres e-mail 
Agenta lub za pośrednictwem Systemu.

§ 5
Agent nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Osoby fizyczne, 
przy pomocy których Agent wykonuje czynności agencyjne działają 
z upoważnienia Agenta - w ramach niniejszego Pełnomocnictwa.
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§ 6
Jeżeli Agent posługuje się inną osobą przy wykonywaniu Umowy, 
ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tej osoby 
jak za własne działania lub zaniechania. Przy wykonywaniu 
czynności agencyjnych w ramach Umowy Agent zobowiązany 
jest do posługiwania się tylko i wyłącznie osobami fizycznymi, 
posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności agencyjnych 
i wpisanymi do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych; osoby te 
działają na podstawie upoważnienia Agenta.

§ 7
Terminy użyte w niniejszym Pełnomocnictwie przyjmują znaczenie 
nadane im w Umowie, w tym w szczególności w WU.

§ 8
1. Pełnomocnictwo niniejsze obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.
2. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane.
3. Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych 
pełnomocnictw.

Małgorzata Makulska

Wiceprezes Zarządu

Adam Roman

Członek Zarządu


