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Załącznik nr 1 do Aneksu nr 14 
do Umowy agencyjnej nr 9006881941 
z dnia 14 stycznia 2014 

 
PEŁNOMOCNICTWO  

 
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15B, zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w 
całości, NIP 521-28-87-341, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych 
prowadzonym przez IVASS, w imieniu której działają na podstawie posiadanego pełnomocnictwa: 
 

1. Rajmund Rusiecki – Członek Zarządu 
 
2. Arkadiusz Wiśniewski – Członek Zarządu 

 
zwana dalej Generali 

 
udziela: 
 
Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV  Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178; NIP 1070010731, o kapitale zakładowym 1 305 
539 910 PLN wpłaconym  w całości, 
 
zwaną w dalej Agencją 
 
pełnomocnictwa w następującym zakresie: 
 
 

§ 1 
1. Pełnomocnictwa do udzielania pomocy w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia na życie z 
ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką regularną, wraz z dostępnymi umowami dodatkowymi 
na podstawie: 

a) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi 
Komfort Oszczędzania Plus. Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów 
Banku BPH S.A, 
b) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi 
”Ubezpieczenie z Przyszłością – PLUS” ze składką regularną wraz z dostępnymi umowami 
dodatkowymi,  
c) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi 
”Ubezpieczenie z Przyszłością – PLUS” ze składką jednorazową”,  
d) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze 
składką jednorazową na podstawie „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi 
Funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową”. 

2. Pełnomocnictwa do udzielania pomocy w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia na życie z 
ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką jednorazową na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel - Program Inwestycyjny 
ze składką jednorazową. 
3. Pełnomocnictwa do udzielania pomocy w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w zakresie 
ubezpieczenia terminowego na życie „Pakiet Mocno Bezpieczny”. 
4. Pełnomocnictwa do pośredniczenia przy zawieraniu, w tym do zawierania dodatkowych umów ubezpieczenia w 
imieniu Generali, na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń, taryf składek oraz innych niezbędnych 
dokumentów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, a doręczonych uprzednio Agentowi przez Generali 
obowiązujących w Generali w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jak również do udzielania 
pomocy w ich administrowaniu i wykonywaniu,  w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 
umów ubezpieczenia IKE/IKZE, powiązanych z umowami wymienionymi w ust. 1 powyżej, na podstawie: 

a) Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku Nieszczęśliwego 
wypadku; 

b) Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Pobytu w szpitalu w wyniku 
Nieszczęśliwego wypadku; 
c) Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności 
do pracy zarobkowej w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 
d) Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego całkowitego inwalidztwa w 
wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 
e) Ogólnych warunków Umowy prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego; 
f) Ogólnych warunków Umowy prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego; 
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§ 2 

1. Wpłaty kolejnych składek lub rat składek muszą być dokonane przez Klientów za pomocą przelewu 
bankowego lub wpłaty gotówkowej w kasach Oddziałów Banku Agencji lub na poczcie bezpośrednio na 
rachunek bankowy Generali.  

2. Agencja nie jest uprawniona do inkasowania składek ubezpieczeniowych. 
 

§ 3 
1. Pełnomocnictwo niniejsze może być odwołane w każdym czasie. 
2. Pełnomocnictwo niniejsze nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w przedmiotowym zakresie 

udzielonego pełnomocnictwa. 
 

3. Pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą rozwiązania Umowy Agencyjnej łączącej Generali z Agencją. 
4. Agencja po odwołaniu lub wygaśnięciu  Pełnomocnictwa jest zobowiązana do niezwłocznego  zwrotu 

dokumentu Pełnomocnictwa Generali. 
5. Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 01.06.2021r. 

 

 

Generali : 

      

1………………………………………………   

 

2………………………………………………   
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