UPOWAŻNIENIE - WZÓR
OSOBY WYKONUJĄCEJ CZYNNOŚCI AGENCYJNE
DO DZIAŁANIA W IMIENIU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO
Z DNIA 30 LISTOPADA 2020r.
CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, przy
ul. Grudziądzkiej 107, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000519882, REGON: 871548350 NIP: 956-20-47-158, wpisana do Rejestru Agentów
Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: 11154159/A, zwana dalej CUK lub Agentem
Ubezpieczeniowym, reprezentowana przez komplementariusza: CUK Ubezpieczenia sp. z o.o., w imieniu którego działają:
•
•

Maciej Kuczwalski - Członek Zarządu,
Justyna Łobocka – Prokurent,

udziela niniejszym Pani/Panu
………., numer PESEL: ……………….., zwanej/zwanemu dalej Osobą Wykonującą Czynności Agencyjne,
UPOWAŻNIENIA do działania w imieniu Agenta (będącego dokumentem, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym).
§1
1.
Z uwagi na fakt, że CUK z wieloma zakładami ubezpieczeń (zwanymi dalej „Zakładami Ubezpieczeń”) wiążą umowy
agencyjne, z których wynika, że Agentowi Ubezpieczeniowemu zostały powierzone czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego
wykonywanego przez agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
mocą niniejszego upoważnienia ustanawia on Osobę Wykonującą Czynności Agencyjne, z którą CUK wiąże umowa
o pracę, podmiotem umocowanym do składania i odbierania oświadczeń woli oraz do pośredniczenia w zawieraniu w imieniu i na
rzecz Agenta Ubezpieczeniowego umów ubezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi w treści niniejszego upoważnienia.
2.
Agent Ubezpieczeniowy upoważnia Osobę Wykonującą Czynności Agencyjne do wykonywania na rzecz Agenta
ubezpieczeniowego czynności agencyjnych, polegających na wykonywaniu czynności faktycznych i prawnych związanych z
zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.
3.
Osoba wykonująca czynności agencyjne nie jest uprawniona do oferowania ubezpieczenia na warunkach odbiegających od
warunków wynikających ze stosowanych przez Agenta Ubezpieczeniowego wzorów umów ubezpieczenia oraz ogólnych warunków
ubezpieczeń Zakładów Ubezpieczeń, bez zgody Agenta Ubezpieczeniowego, która pod rygorem nieważności winna zostać udzielona
na piśmie.
4.

Czynności agencyjne, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) pozyskiwanie klientów,
2) wykonywanie czynności przygotowawczych do zawierania umów ubezpieczenia, w tym m.in.:
a. przyjmowanie wniosków o ubezpieczenie,
b. dokonywanie analizy ryzyka, na podstawie wniosków i oświadczeń ubezpieczającego oraz bezpośrednich oględzin
przedmiotu ubezpieczenia,
c. obliczanie wysokości składek z tytułu zawieranych umów ubezpieczenia, na podstawie obowiązujących taryf, warunków
ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia, instrukcji, procedur i wytycznych ustanowionych przez Agenta
Ubezpieczeniowego,
d. rzetelne informowanie ubezpieczających o rodzajach i warunkach ubezpieczeń oferowanych przez Agenta
Ubezpieczeniowego oraz doręczanie ubezpieczającym tekstu warunków ubezpieczenia (ogólnych warunków
ubezpieczenia) przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
e. zawieranie umów ubezpieczenia,
f. przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres
ubezpieczenia (odnowienia umów
ubezpieczenia).

5.
Niniejsze upoważnienie może w dowolnym momencie zostać ograniczone w dowolny sposób i będzie ono wiążące dla
Osoby Wykonującej Czynności Agencyjne od momentu, gdy o takim ograniczeniu została ona poinformowana lub doszło
ono do niej w taki sposób, że mogła się z nim zapoznać.
6.

Niniejsze upoważnienie ważne jest w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) przedłożenia pełnomocnictwa, jakie CUK otrzymała od Zakładu Ubezpieczeń,
2) w zakresie analogicznym do zakresu objętego pełnomocnictwem, o którym mowa w pkt 1 (powyżej), co oznacza, że Osoba
Wykonująca Czynności Agencyjne może reprezentować Agenta Ubezpieczeniowego jedynie w zakresie w jakim Agent
Ubezpieczeniowy został upoważniony do reprezentowania Zakładu Ubezpieczeń,

3) w takim zakresie, w jakim wynika to z wpisu Osoby Wykonującej Czynności Agencyjne do rejestru pośredników
ubezpieczeniowych, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
co oznacza, że Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne może reprezentować Agenta Ubezpieczeniowego jedynie w zakresie
ubezpieczeń oferowanych przez te Zakłady Ubezpieczeń, na wniosek których nastąpił wpis do w/w rejestru (art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym) lub nastąpiło jego uzupełnienie (art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym).
§2
Terenem działania Osoby Wykonującej Czynności Agencyjne jest Rzeczypospolita Polska lub inny teren, którego zakres w dowolnym
momencie może zostać jednostronnie określony na piśmie pod rygorem nieważności przez Agenta Ubezpieczeniowego.
§3
Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne nie jest uprawniona do przyjmowania od Klientów jakichkolwiek oświadczeń prowadzących
o ustania trwającego stosunku ubezpieczeniowego (w tym oświadczeń o rozwiązaniu umów, odstąpieniu od nich, o wadach
oświadczeń woli itp.), z wyjątkiem oświadczeń prowadzących do wypowiedzenia umów ubezpieczenia od ryzyk obowiązkowych (OC
komunikacyjne, OC rolników) oraz do przyjmowania od Klientów oświadczeń wiedzy o zbyciu przedmiotu ubezpieczenia objętych
w/w rodzajem ubezpieczenia.
§4
1.
Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieoznaczony począwszy od następnego dnia po udzieleniu niniejszego
upoważnienia Osobie Wykonującej Czynności Agencyjne.
2.
Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane przez Agenta Ubezpieczeniowego ze skutkiem natychmiastowym.
3.
Upoważnienie wygasa automatycznie z chwilą:
1)
rozwiązania
umowy
łączącej
Agenta
Ubezpieczeniowego
z
Zakładem
Ubezpieczeń,
o której mowa w § 1 ust.1,
2)
rozwiązania umowy łączącej CUK i Osobę Wykonującą Czynności Agencyjne,
3)
wykreślenia Osoby Wykonującej Czynności Agencyjne rejestru pośredników ubezpieczeniowych.
§5
Upoważnienie to nie stanowi dalszego pełnomocnictwa (w rozumieniu art. 105 Kodeksu cywilnego i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym w stosunku do pełnomocnictwa udzielonego przez Zakład Ubezpieczeń
Agentowi Ubezpieczeniowemu, albowiem zawiera ono umocowanie do działania w imieniu Agenta Ubezpieczeniowego a nie Zakładu
Ubezpieczeń.

____________________

____________________
Niniejszym potwierdzam odbiór dokumentu oraz zobowiązuję się do:
- niewykonywania jego kopii notarialnie poświadczonej,
- zwrotu dokumentu na każde wezwanie mocodawcy.
____________________
Popis Osoby Wykonującej Czynności Agencyjne

