
PELNOMOCNICTWO

nr 992/048/000/2009

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeh na Zycie Spolka Akcyjna

z siedziba^wLodzi ul. Gdahska 132, wpisana do Krajowego Rejestru Sajdowego pod nr KRS

0000005751 przez Sajd Rejonowy dla Lodzi -Srodmiescia w Lodzi XX Wydzial Krajowego Rejestru

Sajdowego,

upowaznia

MARIUSZA KLIMASZEWSKIEGO

dzialajgcego pod firm a.: REGIONALNE BIURO OBSLUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C.
z siedziba; 18-300 ZAMBROW, BIALOSTOCKA 22C

do

wykonywania w imientu i na rzecz UNIQA TU na Zycie S.A. czynnosci agencyjnych - na terenie
caiego kraju, polegajapych na posredniczeniu w zawieraniu umow ubezpieczeh na zycie, zgodnie
z ogolnymi warunkami ubezpieczen i taryfami oraz instrukcjami wydanymi przez UNIQA TU na
Zycie S.A., w zakresie okreslonym w zafa_czniku do peinomocnictwa, bez prawa do zawierania tych
umow.

Wykonywanie czynnosci na podstawie tego peinomocnictwa moze odbywac si^ tylko z
zachowaniem warunkow okreslonych w obowia_zuja^cych przepisach prawa.

Pelnomocnik moze upowazniac osoby fizyczne, posiadaja^ce niezb^dne uprawnienia okreslone w
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o posrednictwie ubezpieczeniowym, do wykonywania wjego
imieniu czynnosci agencyjnych.

Integralna, cz§scia_ peinomocnictwa jest zala^cznik obejmuja^cy okreslenie rodzajow ubezpieczeh.

Pefnomocnictwo jest wazne od dnia 10.12.2009r do odwolania.

Piotr LORKOWSKI

UNIQA TU na Zycie S.A.

Niniejszy dokument peinomocnictwa j'est zabezpieczony znakiem holograficznym .



Zata_cznik do Petnomocnictwa 992^048/000/2009
udzielonego Panu MARIUSZOWI KLIMASZEWSKIEMU przez UNIQA TU na Zycie S.A. w todzi

Agent jest upowazniony do:

Posredniczenia w zawieraniu umow ubezpieczenia na zycie, a w szczegolnosci
pozyskiwania klientow, wykonywania czynnosci przygotowawczych zmierzaj^cych do
zawierania umow ubezpieczenia, organizowania i nadzorowania czynnosci agencyjnych, a
takze uczestniczenia w administrowaniu i wykonywaniu umow ubezpieczeh opisanych w
Dziale I grupa 1 i grupa 5 (okreslonych w zaJa^czniku do Ustawy o dzialalnosci
ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U. Nr 124/2003 poz. 1151) w nast§puja,cych
rodzajach ubezpieczeh:

1. ubezpieczenia na zycie i dozycie,
2. terminowe ubezpieczenia na zycie,
3. grupowe ubezpieczenia na zycie,
4. zbiorowe ubezpieczenia na zycie.

Postanowienia zala_cznika obowia_zuja_od dnia 10.12.2009r

PELNO M OC Ml h? ZARZADU

Piotr LORKOWSKi


