
Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu I 
obowiązujące od 22.06.2020 r. (dalej: „Pełnomocnictwo”) 

1 
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 o kapitale 
zakładowym 196 580 900 zł, który został opłacony w całości, NIP 585-000-16-90 (dalej: „ERGO Hestia”), upoważnia 
Agenta w ramach Pełnomocnictwa 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 pkt. 2 w Tabeli ubezpieczeń i limitów sum ubezpieczenia lub
sum gwarancyjnych (dalej: "Tabela");

b) w granicach limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych oraz klauzul i zastrzeżeń zawartych w Tabeli do
Pełnomocnictwa;

c) na podstawie obowiązujących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (dalej:
„OWU").

2. Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia do wiadomości zawiadomienia o dokonaniu przelewu praw z wierzytelności
o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.

2 
Tabela ubezpieczeń i limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych 

PAKIET 
SYMBOL 
PRODUKTU 

GRUPA 
UBEZPIECZEŃ 

NAZWA UBEZPIECZENIA 
LIMIT SUMY 

UBEZPIECZENIA LUB 
SUMY GWARANCYJNEJ 

KDir A01 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 
kierowcy 

20 000 zł 

KDir A01 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 
kierowcy i pasażerów 

25 000 zł 

KDir C02 3 Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia (auto-casco) 

400 000 zł 

KDir C03 3 KR - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia 
lub uszkodzenia (kradzież) 

400 000 zł 

KDir C23 3 ŻY - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od ognia i innych 
zdarzeń losowych (żywioły) 

400 000 zł 

KDir C05 3 Minicasco 400 000 zł 

KDir C12 3 Autocasco – Ochrona Utraty Zniżki 150 000 zł 

KDir J07 10 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 6 260 000 euro 



Zastrzeżenie: 
Limit sumy gwarancyjnej w przypadku szkód na osobie wynosi 5 210 000 euro, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1 050 000 euro. 

KDir J08 10 Zielona Karta 6 260 000 euro 

Zastrzeżenie: 
Limit sumy gwarancyjnej w przypadku szkód na osobie wynosi 5 210 000 euro, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1 050 000 euro. 

KDir J12 10 OC – Ochrona Utraty Zniżki 6 260 000 euro 

KDir S03 18 Holowanie OC 1 000 zł 

KDir S04 18 Car assistance 15 000 zł 

KDir S16 18 Ubezpieczenie szyb samochodowych  5000 zł 

KDir S46 18 Ubezpieczenie opon  1000 zł 

 

3 
Postanowienia szczegółowe 
Zakres umocowania opisany w Pełnomocnictwie może być wykonywany przez Agenta z poniższymi zastrzeżeniami: 

1. Zmiany OWU powinny zostać umieszczone w treści polisy, załącznika do polisy lub aneksie do polisy wraz 
z pisemnym potwierdzeniem przez Ubezpieczającego, że zapoznał się ze zmianami przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia. Postanowienia potwierdzające zmiany nie mogą stać w sprzeczności z aktami legislacji wewnętrznej 
obowiązującymi w ERGO Hestii.  

2. Agent nie jest upoważniony do zawierania umów ubezpieczenia, odbiegających od postanowień pkt. 1 
Pełnomocnictwa, tj. umów na warunkach odbiegających od OWU oraz przekraczających limity sum ubezpieczenia lub 
sum gwarancyjnych i nieuwzględniających zastrzeżeń określonych w Tabeli zamieszczonej w pkt. 2 Pełnomocnictwa, 
chyba że na zawarcie takiej umowy uprzednio uzyska pisemną zgodę Zarządu ERGO Hestii albo upoważnionego 
przez Zarząd ERGO Hestii pracownika, przy czym za zachowanie formy pisemnej uznaje się również przesłanie 
akceptacji pocztą elektroniczną na adres mailowy Agenta, wskazany w treści zawartej przez ERGO Hestię z Agentem 
umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

3. 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.  

4. 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.  

 

4  
Postanowienia końcowe 
1. Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.  

2. Pełnomocnictwo obowiązuje do czasu jego odwołania. 

3. Udzielenie pełnomocnictwa Agentowi oraz jego ważność potwierdzane zostają przez ERGO Hestię w dokumencie: 
„Certyfikat potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego”, 
który to dokument – wraz z wydrukiem aktualnego Pełnomocnictwa – Agent zobowiązany jest okazywać Klientom na 
każde ich żądanie. 



2. Pełnomocnictwo obowiązuje do czasu jego odwołania. 

3. Udzielenie pełnomocnictwa Agentowi oraz jego ważność potwierdzane zostają przez ERGO Hestię w dokumencie: 
„Certyfikat potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego”, 
który to dokument – wraz z wydrukiem aktualnego Pełnomocnictwa – Agent zobowiązany jest okazywać Klientom na 
każde ich żądanie. 

Piotr Maria Śliwicki Adam Roman

Prezes Zarządu Członek Zarządu


