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Pełnomocnictwo do czynności dystrybucyjnych typu I 

Sopot, dnia 08-03-2023 roku 
 
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,  wpisane do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024812, NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196 
580 900 zł, który został opłacony w całości, posiadające status dużego przedsiębiorcy  w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: „ERGO Hestia”), 
udziela pełnomocnikowi, którym jest 
 
 PUNKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w: 02-305 WARSZAWA, ALEJE JEROZOLIMSKIE 142B, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W 
WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000488906, NIP: 5223011279, o 
kapitale zakładowym: 8361000,00 zł, którą reprezentuje/ą: 
Pan MICHAŁ DANILUK  -  PREZES ZARZĄDU 
Pani MAŁGORZATA ADAMCZYK  -  CZŁONEK ZARZĄDU 
 
zwana dalej „Agentem”, 
 

 
pełnomocnictwa w zakresie i w granicach opisanych w niniejszym dokumencie, w celu wykonywania przez Agenta czynności 
wynikających z zawartej przez Agenta z ERGO Hestią umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nr 026125 z dnia 
28-02-2018  (dalej: „Umowa”). 
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Umocowanie Agenta 

1. Niniejsze Pełnomocnictwo stanowi umocowanie Agenta do: 

1) wykonywania na rzecz ERGO Hestii działalności agencyjnej, w tym do zawierania w imieniu i na rzecz ERGO Hestii, na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, umów ubezpieczenia i umów o gwarancje ubezpieczeniowe: 

a)  w  zakresie ubezpieczeń II działu załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wymienionych w Tabeli w pkt. 3 (dalej: Tabela),  w granicach limitów sum 

ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych oraz klauzul i zastrzeżeń zawartych w Tabeli, z uwzględnieniem 

postanowień pkt 2) poniżej, oraz do aneksowania aktualnych umów ubezpieczenia; 

b) na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń lub Ogólnych Warunków Umów o Gwarancje 

Ubezpieczeniowe (dalej: „OWU”) obowiązujących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastosowaniem 

obowiązujących aktów legislacji wewnętrznej ERGO Hestii, w tym m.in. Instrukcji, Wytycznych produktowych i 

Pism Okólnych. 

2) zawierania umów ubezpieczenia i umów o gwarancje ubezpieczeniowe wyłącznie z wykorzystaniem systemów 

informatycznych przygotowanych lub autoryzowanych przez ERGO Hestię i do limitów w nich określonych do 

samodzielnego zawarcia umowy;  

3) przyjmowania i potwierdzania przyjęcia do wiadomości zawiadomienia o dokonaniu przelewu praw z wierzytelności 
o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.  

2. Agent nie jest upoważniony do zawierania umów ubezpieczenia i umów o gwarancje ubezpieczeniowe odbiegających od zasad 

opisanych powyżej w punkcie 1. w podpunktach 1)  i 2), chyba że na zawarcie takiej umowy uprzednio uzyska pisemną zgodę 

ERGO Hestii, przy czym za zachowanie formy pisemnej uznaje się również przesłanie akceptacji pocztą elektroniczną na adres 

mailowy Agenta wskazany w treści Umowy lub uzyskanie zgody w systemie sprzedażowym ERGO Hestii. Postanowienia 

odbiegające od zapisów OWU powinny zostać umieszczone w treści polisy, załącznika do polisy lub w aneksie do polisy.  
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Postanowienia szczegółowe  

Zakres umocowania opisany w niniejszym Pełnomocnictwie może być wykonywany przez Agenta z poniższymi zastrzeżeniami: 

1. Agent nie jest upoważniony do stosowania jakichkolwiek zniżek składek ubezpieczeniowych w stosunku do obowiązujących 

stawek taryfowych, chyba że zostały mu przekazane przez ERGO Hestię zasady, na jakich - zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 

ERGO Hestii - możliwe jest stosowanie tych zniżek. Agent wykonuje czynności agencyjne wchodzące w zakres Pełnomocnictwa 

wyłącznie przy pomocy osób fizycznych spełniających wymogi ustawowe i posiadających pisemne upoważnienie Agenta do 

działania w jego imieniu. Upoważnienie podpisują osoby prawidłowo umocowane do reprezentowania Agenta. 

2. Agent będący przedsiębiorcą indywidualnym wykonuje czynności agencyjne wchodzące w zakres Pełnomocnictwa osobiście 

lub przy pomocy osób fizycznych spełniających wymogi ustawowe i posiadających pisemne upoważnienie Agenta do działania 

w jego imieniu. 

3. Agent, jak i osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne w imieniu Agenta, mogą być drugą stroną umowy ubezpieczenia 
zawartej za pośrednictwem Agenta z ERGO Hestią, z tym zastrzeżeniem, że w celu wyeliminowania potencjalnego konfliktu 
interesów, Agent nie otrzymuje prowizji od umowy zawartej w powyższym trybie, jak też nie jest uprawniony do zawarcia 
takiej umowy z zastosowaniem jakiejkolwiek zniżki. 
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Limit sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej 

Ustawowa 
grupa 
ubezpieczeń 

Nazwa grupy ustawowej Limit sumy ubezpieczenia lub 
sumy gwarancyjnej 

1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 25 000 zł 

3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów 
szynowych  

400 000 zł 

10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, 
wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z 
napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności 
przewoźnika 

zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach 

obowiązkowych, UFG i PBUK 

Limit sumy gwarancyjnej w przypadku szkód na osobie oraz w przypadku szkód w mieniu zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych. 

18 Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w 
trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu 
zamieszkania 

15 000 zł 

Limity sum ubezpieczenia i przedmioty ubezpieczenia zdefiniowane są w systemie Jupiter.  
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Postanowienia końcowe 

1. Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

2. Pełnomocnictwo obowiązuje do czasu jego odwołania. 

3. Zmiana oraz odwołanie niniejszego pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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