
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Domaniewska 41 (Taurus), 02-672 Warszawa

War sza wa, dnia 7 grud nia 2005 r.

Pełno moc nic two

Bank Handlowy w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000001538, („Agent”).

otrzymuje pełnomocnictwo udzielone przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dotychczas 
Nationwide TU na Życie S.A.), z siedzibą w Warszawie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 12318, („AEGON”)  
do pośredniczenia przy zawieraniu na rzecz AEGON umów ubezpieczenia.

Agent ubezpieczeniowy uprawniony jest do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz AEGON 
obejmujących wykonywanie działalności agencyjnej oraz czynności agencyjnych polegających na:
•	 pozyskiwaniu klientów;
•	 	wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia na życie należących 

do działu I ubezpieczenia na życie:
 - grupy trzeciej – ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 - grupy piątej – ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe;
•	 uczestniczenia w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia polegającego na:
 - przyjmowaniu wniosków o ubezpieczenie, potwierdzeń odbioru polisy ubezpieczeniowej,
 -  przekazywaniu, na wyraźne życzenie klienta, na rachunek bankowy AEGON wpłat ewentualnych składek 

dodatkowych lub zaległych, 
 -  dostarczeniu ubezpieczającemu polisy, ogólnych warunków ubezpieczenia, hasła dostępu do aplikacji 

internetowej „Twój rachunek”,
 - informowaniu ubezpieczającego i ubezpieczonego o konieczności wykonania badań lekarskich,
 -  doręczaniu ubezpieczającemu w rocznicę polisy informacji o stanie jednostek uczestnictwa na rachunku ubezpieczającego,
 -  wyjaśnianiu warunków zawartych Umów Ubezpieczenia,
 -  wyjaśnianiu i przypominaniu ubezpieczającym o obowiązkach stron Umowy Ubezpieczenia,
 -  pośredniczeniu między AEGON i ubezpieczającymi w przekazywaniu informacji związanych ze zmianami wprowadzanymi 

do Umowy Ubezpieczenia, w szczególności dotyczącymi:
   1)  aktualizacji danych osobowych i zmianie uposażonych,
   2) zmiany wysokości sumy ubezpieczenia i zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
   3) zmiany częstotliwości opłaty składki,
 -  pośredniczeniu między AEGON i ubezpieczającym w doręczaniu listów informujących o braku terminowej zapłaty 

składki, wygaśnięciu Umowy Ubezpieczenia oraz pośredniczeniu w doręczaniu innych dokumentów, formularzy  
i korespondencji,

 -  pomocy w przygotowywaniu korespondencji kierowanej przez ubezpieczającego do AEGON – na żądanie ubezpieczającego,
 -  pomocy ubezpieczonym i uposażonym w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczenia oraz 

informowanie o trybie wypłaty świadczenia,

Agent ma prawo wykonywać działalność agencyjną oraz czynności agencyjne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone bez prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone od dnia 28.09.2001 r. na czas nieokreślony i zmienione w dniu 07.12.2005 r.

Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

Dariusz Salata         Jarosław Kubiak
Członek Zarządu       Członek Zarządu
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