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Nazwisko i imię

Adres

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 56 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla miasta Gdańsk VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, NIP 5833177765
reprezentowany przez:
Andrzeja Adamczyka - Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka - Wiceprezesa Zarządu
Zwany dalej Agentem

Załącznik nr 1 do umowy z dnia

Zwany/a dalej Przedstawicielem

1. Zawierania z klientami indywidualnych Umów ubezpieczenia;
2. Wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania Umów ubezpieczenia;
3. Doręczaniu bez wezwania Klientom tekstu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia lub Warunków Ubezpieczenia – nie później niż przed zawarciem 
Umowy ubezpieczenia – oraz innych dokumentów związanych z wymogami dotyczącymi zawarcia Umowy ubezpieczenia, w tym określających 
warunki, na jakich Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta;
4. Udzielaniu pomocy Klientom przy wypełnianiu wniosków o zawarcie Umowy ubezpieczenia i innych dokumentów dotyczących Umowy 
ubezpieczenia, m.in. poprzez: 
 a) udzielanie wyczerpujących informacji na temat dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy ubezpieczenia;
 b) kontrolę prawidłowości wypełnienia wniosków ubezpieczeniowych i innych formularzy dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy  
 ubezpieczenia.
5. Wystawianiu w imieniu Towarzystwa dokumentu polisy, potwierdzającego zawarcie Umowy ubezpieczenia;
6. Doręczeniu Ubezpieczającym dokument polisy;
7. Posługiwaniu się przy wykonaniu Umowy wyłącznie drukami i formularzami wymaganymi i dostarczonymi przez Bezpieczny.pl;

wykonywania przez Przedstawiciela, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czynności agencyjnych polegających na stałym wykonywaniu w 
imieniu Bezpieczny.pl i na rzecz Generali TU S.A. i Generali Życie TU S.A. (dalej Towarzystwo).

Upoważnienia do

Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

Niniejszym udziela Panu/Pani

1. Reprezentowania zarówno Spółki Bezpieczny.pl jak i oferty Bezpieczny.pl w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym w szczególności 
prezentowania oferty Dyrektorom, Radom Rodziców czy innym zainteresowanym o ile Strony oddzielnym upoważnieniem nie postanowią inaczej.
2. Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
3. Podejmowania czynności w imieniu Bezpieczny.pl i na rzecz Towarzystwa które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
4. Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
5. Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia; 
6. Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
7. Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
8. Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
9. Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub 
zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie 
Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
10. Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
11. Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających 
zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
12. Reklamowania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy, lub działalności Towarzystwa, chyba że 
Towarzystwo wyrazi zgodę na podejmowanie takich działań;
13. Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia.

Niniejsze upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

PESEL

Upoważnienie udzielone w dniu
2020-10-22

2020-10-22

Adrian Buczek 88011216995

OPOLSKA 10/8, 41-908 BYTOM
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Niniejsze Upoważnienie może zostać odwołane ze skutkiem natychmiastowym po przekroczeniu przez Przedstawiciela ww. upoważnień.  
Dopuszcza się odwołanie Upoważnienia także za pośrednictwem drogi elektronicznej przy wykorzystaniu służbowego adresu e-mail  
Przedstawiciela na domenie Bezpieczny.pl.

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie której Przedstawiciel wykonuje Czynności 
agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Towarzystwa.

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Łabiak

Za Agenta
Prezes Zarządu
Andrzej Adamczyk
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