ANEKS nr 2
do Umowy Agencyjnej nr 033678/11
zawartej w 18.10.2011 r. pomiędzy:
Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „WARTA” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87,
a ALWIS & SECURA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
zwanej dalej Umową Agencyjną
sporządzony dnia 01.02.2017 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,
ul. Chmielnej 85/87, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000023648, NIP 113-15-36-859, wysokość kapitału zakładowego: 311 529 900 PLN
opłacony w całości, udziela Agentowi:

ALWIS & SECURA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ALWIS & SECURA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Naściszowska 11, 33-300 Nowy Sącz
11123744/A

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 Twoja
Przyszłość - dział I, grupa 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844)
w imieniu i na rzecz TUnŻ „WARTA” S.A. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Umową
agencyjną.
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 potwierdzenia wskazania uprawnionego
do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego, który został wpisany na podstawie dyspozycji
złożonej przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wyłącznie zgodnie z
przekazanym
wzorcem
oraz
ustalonymi
zasadami.
W
przypadku
przekroczenia
przez Agenta kompetencji w tym zakresie powodujących powstanie zobowiązania po stronie zakładu
ubezpieczeń, TUnŻ „WARTA” S.A. może wycofać pełnomocnictwo w tym zakresie.
Agent nie jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli na którekolwiek pytanie
w deklaracji dotyczącej stanu zdrowia ubezpieczonego udzielona została odpowiedź TAK
lub deklaracja ta nie została wypełniona a zgodnie z treścią formularza wniosku powinna być wypełniona.
KRAH 42388
Pełnomocnictwo wystawione elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Nie wymaga dodatkowych podpisów oraz pieczęci.

Maksymalna suma ubezpieczenia, na jaką Agent może zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie wynosi
200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Pełnomocnictwo jest ważne od 07.02.2017 r. do odwołania
§2
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 07.02.2017 r.

KRAH 42388
Pełnomocnictwo wystawione elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Nie wymaga dodatkowych podpisów oraz pieczęci.

