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Załącznik nr 1 zwany dalej Pełnomocnictwem do Umowy Agencyjnej („Umowa”), zawartej w dniu: 14.12.2018 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

1. Prudential International Assurance plc z siedzibą w Irlandii, Adelaide Road, Montague House, kod D02K039, poczta 

Dublin 2, Irlandia, spółką prawa irlandzkiego, ujawnioną w irlandzkim rejestrze przedsiębiorców (The Companies 

Registration Office) pod numerem 2099560, działającą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału 

przedsiębiorcy zagranicznego pod firmą: Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000708052, nr NIP 108-002-22-91, reprezentowaną przez: 

1) Grzegorz Jasienowski – Dyrektor Sprzedaży ds. Zewnętrznych Kanałów Dystrybucji 

zwaną dalej „Prudential” 

udziela Agentowi: 

1.  "ASIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 z siedzibą: 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 30 

 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

 Gdańsk-Północ w Gdańsku  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 pod numerem KRS: 0000125085 , NIP: 5842468232 , 

 numer w Rejestrze Agentów 11121734/A  
 
 

pełnomocnictwa do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia (OWU) z działu I grupy 1, 3 i 5 załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

znajdujących się w ofercie Prudential oraz do wykonywania innych czynności agencyjnych związanych z wykonywaniem 

zawartych z Prudential umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Prudential na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Pełnomocnictwo nie obejmuje uprawienia do: 

 

1) udzielania dalszych pełnomocnictw,  

2) dokonywania jakichkolwiek zmian w treści umów ubezpieczenia, ogólnych warunkach ubezpieczeń lub w innych 

dokumentach związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, 

3) zawierania umów ubezpieczenia w imieniu Prudential, 

4) wystawiania polis lub ich duplikatów, 

5) oferowania ubezpieczającym rabatów składki, poza związanymi z częstotliwością opłacania składki, 

6) składania oświadczeń woli wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych oraz innych osób uprawnionych 

do świadczeń w zakresie przyjęcia lub odrzucenia prawa do świadczenia należnego z tytułu umowy 

ubezpieczeniowej (dotyczących podstawy prawnej oraz kwoty świadczenia), 

7) pobierania od ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia jakichkolwiek świadczeń, 

w tym składek, zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak i w trakcie jej wykonywania, 

8) dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej w imieniu lub na rzecz ubezpieczającego za wyjątkiem 

ubezpieczającego będącego względem Agenta lub Osoby Wykonującej Czynności Agencyjne wstępnym, zstępnym 

lub osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub dla której Agent lub Osoba Wykonująca Czynności 

Agencyjne jest przedstawicielem ustawowym, w tym opiekunem lub kuratorem, 



9) przekazywania ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym lub innym osobom uprawnionym z umowy 

ubezpieczenia jakichkolwiek sum pieniężnych z tytułu umowy ubezpieczenia, 

10) składania oświadczeń, które mogłyby zwolnić Klienta z jakiegokolwiek zobowiązania umownego wobec Prudential, 

11) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Prudential lub składania jakichkolwiek innych oświadczeń woli 

w imieniu Prudential,  

12) przedstawiania Klientowi innych praw i korzyści poza tymi, które wynikają z umowy ubezpieczenia. 

 

 

 

Pełnomocnictwo jest ważne od 01.07.2021 r. do odwołania, jednakże nie dłużej niż do dnia zakończenia 

obowiązywania Umowy.  
 
 

Niniejsze pełnomocnictwo zastępuje pełnomocnictwo wcześniej udzielone Agentowi. 
 
 
 
 
 
Prudential:   Agent: 

    

Grzegorz Jasienowski 
Dyrektor Sprzedaży ds. Zewnętrznych Kanałów Dystrybucji 

 Rafał Ćwikliński 
Prezes Zarządu 

    
   

 
 
 


		2021-06-30T10:44:03+0200
	GRZEGORZ JASIENOWSKI


		2021-07-05T08:35:29+0200




