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Pełnomocnictwo wystawione elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Nie wymaga dodatkowych podpisów oraz pieczęci. 
 

 

  ANEKS nr 2 
do Umowy Agencyjnej nr DA1774 

zawartej w 14.04.2011 r. pomiędzy: 
Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „WARTA” Spółka Akcyjna, 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, 
a Mariusz Klimaszewski 

zwanej dalej Umową Agencyjną 
 

 
sporządzony dnia 16.08.2016 r. 

§ 1 
Mocą niniejszego aneksu TUnŻ „WARTA” S.A. wprowadza załącznik, o poniższej treści:  

 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 

85/87, udziela Agentowi: 

Regionalne Biuro Obsługi Ubezpieczeniowej PROGRES s.c. Anna Pieńkowska-Płotczyk, Mariusz 

Klimaszewski 

Mariusz Klimaszewski 

Białostocka 22 C, 18-300 Zambrów 

11114715/A 

 

1. pełnomocnictwa do zawierania umów ubezpieczenia na życie na podstawie niżej wymienionych Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia (OWU) i ich wykonywania dla następujących umów ubezpieczenia: 

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA 

Inwestycja - dział I, grupa 3 i 5 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej,  

2. pełnomocnictwa do zawierania za zgodą TUnŻ WARTA S.A. umów ubezpieczenia na życie na podstawie niżej 

wymienionych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) i ich wykonywania dla następujących umów 

ubezpieczenia: 

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe WARTA POSAG  - dział I, grupa 2 i 5 zgodnie z załącznikiem do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  

 

w imieniu i na rzecz TUnŻ „WARTA” S.A. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Umową agencyjną.  

 

Maksymalna suma ubezpieczenia, na jaką Agent może zawrzeć jedną umowę ubezpieczenia na życie, o której mowa w 

pkt 1 powyżej wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) w 3 grupie i 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych) w 5 grupie. 

 

Maksymalna suma ubezpieczenia, na jaką Agent może zawrzeć jedną umowę ubezpieczenia na życie, o której mowa w 

pkt 2 powyżej  wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 
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Agent jest uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia wyłącznie na warunkach wynikających z OWU oraz z 

zastosowaniem zasad ustalania składek, sum ubezpieczenia oraz limitów świadczeń wypłacanych przez zakład 

ubezpieczeń, przekazanych Agentowi przez TUnŻ „WARTA” S.A. Agent nie jest upoważniony do modyfikowania tych 

zasad.  

 

Dodatkowo Agent jest uprawniony do wystawiania ubezpieczającemu potwierdzenia wskazania uprawnionego do 

otrzymania świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego, który na podstawie dyspozycji złożonej na ubezpieczającego 

we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia został wskazany jako uprawniony z umowy ubezpieczenia. wyłącznie 

zgodnie z przekazanym wzorcem oraz ustalonymi zasadami.  

Agent nie jest uprawniony do składania w imieniu TUnŻ „WARTA” S.A. oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i 

stosowania faktu przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia (cesja) na osoby trzecie. 

 

 
Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 
 

Pełnomocnictwo jest ważne od 01.08.2016 r. do odwołania 

 

§ 2 
 

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 01.08.2016 r. 
 


