Załącznik nr Ia
Pełnomocnictwo
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-

867) przy ul. Chłodnej 51 wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 271543; nr
NIP 107-OO-06-155; z kapitałem zakładowym w wysokości 107.912.677,00 PLN
opłaconym w
całości, reprezentowana przez:
—

—

Agnieszkę ołędziowska- Kulig

—

Wieceprezes Zarządu

Marcina Nedwidka- Członka Zarządu
zwana dalej „AXA Ubezpieczenia”

„

udziela niniejszym:
KioskPolis.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39A, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy. Dla M.ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570004; nr NIP 5213703030; z kapitałem
zakładowym w wysokości 5000,00 PLN opłaconym w całości,
reprezentowaną przez:
Wojciecha Fronckiewicza Prezesa Zarządu
Katarzynę Zglińską. Członka Zarządu
—

..-

zwanej dalej Agentem”
pełnomocnictwa do:
*1
1. Stałego wykonywania za wynagrodzeniem Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego przy
pozyskiwaniu Klientów i wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do
zawierania Umów Ubezpieczenia Komunikacyjnego AXA Ubezpieczenia (w zakresie grup 1,
3, 10, 18 Działu II wskazanych w załączniku do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej), oferowanych przez AXA Ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczeń Komunikacyjnych (OWUK) i zgodnie z procedurami stanowiącymi załącznik do
Umowy Agencyjnej z dnia ~ Ą~.Q~1?t~f obowiązującymi w chwili zawarcia Umowy
Ubezpieczenia Komunikacyjnego.
2.

Stałe wykonywanie Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego obejmuje w szczególności:
1)

pozyskiwanie Klientów poprzez:
a. rzetelne informowanie o warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego oferowanego
przez A)(A Ubezpieczenia,

1.

b. oferowanie Klientom Umów Ubezpieczenia Komunikacyjnego oferowanych przez AXA
DIRECT zgodnie z najlepszą wiedzą, poprzedzone etyczną i profesjonalną analizą
oraz informacją o dostępnych dla Klienta wariantach ubezpieczenia.
2)

wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania
Ubezpieczenia Komunikacyjnego oferowanych przez AXA Ubezpieczenia poprzez:

Umów

a.

przyjmowanie wniosków ubezpieczeniowych składanych przez Ubezpieczającego i
przekazywanie ich w formie elektronicznej do AXA Ubezpieczenia,

b.

przyjmowanie od Klientów oświadczeń
Ubezpieczenia Komunikacyjnego.

niezbędnych

do

zawarcia

Umowy

Niniejsze Pełnomocnictwo upowa nia Agenta do udzielania upowa nienia Osobom Fizycznym
Wykonującym Czynności Agencyjne do wykonywania czynności agencyjnych na rzecz AXA
Ubezpieczenia w imieniu Agenta, z zastrze eniem postanowień, o których mowa w ~ 1 i bez prawa
udzielania dalszych pełnomocnictw czy upowa nień przez Osoby Fizyczne Wykonujące Czynności
Agencyjne.

Niniejsze Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do:
1)

dokonywania jakichkolwiek zmian w treści Umów Ubezpieczenia Komunikacyjnego i Ogólnych
Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA Ubezpieczenia, a tak e do posługiwania się
materiałami nie pochodzącymi od AXA Ubezpieczenia bądź nie zaakceptowanymi przez AXA
Ubezpieczenia;

2)

pozyskiwania Klientów i wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania
Umów Ubezpieczenia Komunikacyjnego, je eli Klient, jest uprawniony i chce skorzystać z
programów promocyjnych AXA Ubezpieczenia znajdujących się w wykazie przekazanym
Agentowi przez AXA Ubezpieczenia;

3)

udzielania rabatów w składce ubezpieczeniowej niewynikających z Ogólnych Warunków
Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA Ubezpieczenia;

4)

wystawiania dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego w
imieniu AXA Ubezpieczenia ;

5)

przeprowadzanie inspekcji pojazdów w imieniu AXA Ubezpieczenia;

6)

inkasowanie składki
Ubezpieczenia;

7)

składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń
wynikających z Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego;

8)

udzielania jakichkolwiek pełnomocnictw lub upowa nień w imieniu AXA Ubezpieczenia, z
zastrze eniem ~ 2;

9)

zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu A)(A Ubezpieczenia, innych ni wynikających z
Pełnomocnictwa;

10) wykonywania Usługi
Pełnomocnictwa;

lub

rat z tytułu

Pośrednictwa

Umowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczeniowego

po

Komunikacyjnego AXA

odwołaniu

lub wygaśnięciu
.

11) ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych lub w
Umowach Ubezpieczenia Komunikacyjnego (nie dotyczy to Klientów oraz osób przy pomocy

których Agent wykonuje czynności określone Umową Agencyjną, w tym Osób Fizycznych
Wykonujących Czynności Agencyjne w imieniu i na rzecz Agenta).

W związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego Agent jest zobowiązany do:
1.

udostępnienia Klientowi przy pierwszej czynności
oraz na ka de ądanie, niniejsze Pełnomocnictwo;

2.

powiadomienia Klienta:

nale ącej do zakresu działalności

1)o firmie, pod którą wykonuje działalność agencyjną, adresie ich siedziby oraz o tym, e jest
agentem ubezpieczeniowym albo agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające,,
2)0 numerze wpisu do Rejestru Agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego, adresie strony internetowej, na której rejestr jest dostępny oraz o sposobie
sprawdzenia wpisu do rejestru,
3)czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeń, oraz poinformowania go o
firmach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną,,
4)o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem
umowy ubezpieczenia, w szczególności poinformowania, czy Agent otrzymuje:
a) honorarium płacone bezpośrednio przez Klienta,
b) prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej,
c) inny rodzaj wynagrodzenia,
d) wynagrodzenie stanowiące połączenie rodzajów wynagrodzenia, o których mowa w
lit, a) c);
—

5)o mo liwości zło enia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania
sporów;
6)0 posiadanych akcjach albo udziałach zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do
10% głosów na walnym zgromadzeniu, oraz w przypadku agenta ubezpieczeniowego
będącego osobą prawną, o akcjach lub udziałach agenta ubezpieczeniowego posiadanych
przez zakład ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym
zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników..

1.

Pełnomocnictwo niniejsze mo e być odwołane w ka dym czasie.

2.

Pełnomocnictwo niniejsze wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Agencyjnej.
Po odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa, Agent jest zobowiązany do jego niezwłocznego
zwrotu.

Warszawa, dnia
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Za AXA Ubezpieczenia:

~rezes Zarzą,~~~_,~
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