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podpis Agenta

PEINOMOCNICTWO

Zalqcznik nr 1 do Unlowy Agencyjnej nr: LB-AM1:19_3109-P

zaklad Ubezpieczerl Lloyd's lnsurance company s.A., belgijskq sp6lkq z ograniczone odpowiedzialno6ciq (soci6t6 anonyme/
naamloze vennootschap) z siedzibA w Brukseli pod adresem Bastion Tower, 14th Floor, place du Champs de Mars 5, 1OSO
Bruksela, Belgia; zarejestrowanE w Banque-carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van ondernemingen pod numerem
682.594.839 RLE (Bruksela). Lloyd's lnsurance Company S.A. podlega nadzorowi Narodowego Banku Belgii. Numer
referencyjny sp6lki (FRN) i inne szczeg6lowe dane moina znaleii na stronie internetowej W-W-lry,l!b-,.br.1. W dniu 20 czerwca
2018 r. zaklad ubezpieczed zostal wpisany do reiestru notyfikowanych w Polsce zaktaaa* ,U".pi"li"'i paistw czlonkowskich
UE i EFTA - stron umowy o EEA prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego

Reprezentowany na terenie Rp przez przedstawiciela:

Defend lnsurance sp. z o.o., z siedzibq: 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, wpisana do Krajowego Rejestru sqdowego pod
numerem 0000228653 przez S4d Reionowy Katowice-Wsch6d Wydziat Vilt Gospodarczy KRS, Ntp:205OOO1853,
zarejestrowana przez KNF pod numerem17169677/Azwana w dalszej czqici Umowy Defend.

niniejszym udziela fi rmie:

Asist Sp. z o.o.

ul.Owidzka 2O

83-200 Starogard Gdariski

Petnomocnlctwa do wykonywania w imieniu zakladu Ubezpieczed czynno5ci agencyjnych, tj. wykonywania czynno5ci
faktycznych i prawnych zwiqzanych z zawieraniem i wykonywaniem um6w ubezpieczenia, zgodnie z zasadami i warunkami
ubezpieczei obowiEzujEcymi w dniu dokonywania przez agenta czynnoici poirednictwa ubezpieczeniowego w zakresie niiej
wymienionych Srup i rodzaj6w ubezpieczed Dzialu ll (zgodnie z zalqcznikiem do ustawy z dnia lj. wrzesnia 2015 roku
o dzialalno6ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), powszechnie obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz do wysokojci niiej
wskazanych limit6w sum ubezpieczenia:

UBEzPIECZENIE GAP, DZIAI ll, GRUPA 9 - do wysoko6ci TOO.oOO zl (slownie: siedemset tysiQcy zlotych) sumy ubezpieczenia
na jedno zdarzenie.
UBEZ PIECZENIE CAR PROTECT, DzlAt ll, GRUPA 16 - do wysokoJci TOO.OOO zl (slownie: siedemset tysiecy zlotych) sumy
ubezpieczenia na jedno zdarzenie.

2.

3.

Pelnomocnictwo niniejsze udzielane jest na czas nieokre(lony i stanowi integralnE czqsi Umowy agencyjnej, wygasa wraz
z rozwiEzaniem lub wygajniqciem Umowy agencyjnei chyba, 2e zostanie odwolane wcze(niej.
Petnomocnictwo niniejsze upowainia Agenta do dzialania na terenie Rzeczypospolitej polskiej.
Petnomocnictwo niniejsze nie upowa2nia do udzielania dalszych pelnomocnictw. Ewentualne indywidualne
pelnomocnictwa dla os6b wykonujacych czynnojci agencyjne bqdq wydawane przez Defend.
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