Załącznik nr 1 do Umowy Agencyjnej oTAlo4l01l2o18
zawańej w dniu 03'12.2018 r.

PEŁNoMoGNlcTWo

z siedzibą w Luksemburgu, rue Jean Piret'1, L-235o
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do Rejestru Handlu i SpÓłek w Luksemburgu pod
numerem 861605' z kapitałem zakładowym Wynoszącym 9 500 000 EUR (wpłacony w całości),działĄąca

Colonnade lnsurance Societe Anonyme,

W Polsce poprzez Colonnade Insurance Societe Anonyme oddział w
z

Polsce

siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 11'l, wpisany do Ęestru pzedsiębiorcÓw
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xll Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
1

070038451

KRs

0000678377, posiadającą NlP

zwana dalej,,Colonnade",
niniejszym udziela:

We care lnsurance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (a0-265), ul. Murckowska 14A, zwanej dalej
,,Agentem"

pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Colonnade czynności agencyjnych polegających na
wykonywaniu czynności faktycznych lub prawnych ztliązanych z zawieraniem

wykonywaniem umów ubezpieczenia, w zakresie ryzyk, o ktÓrych mowa W grupach 1,2,9,13,18 działu
ll załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalnoŚci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do
wysokoŚci niŹej wskazanych sum ubezpieczenia w zakresie poszczególnych ryzyk:
i

1' dla

umowy ubezpieczenia zawańej na podstawie ogólnych warunków grupowego
ubezpieczenia podróżnego Travel Protect na wyjazdy zagraniczne.
SUMA UBEZPIECZENIA DLA
KAZDEGo UBEZP|ECaoNEGo W €

ZAKRES UBEZPIECZENIA
U

U

bezpiecze n ie kosztów leczen ia oraz ass istance
bezpieczen ie nastę pstw n ieszczęś iwyc h wypad ków
l

uszczerbek
U bezpiecze n ie następstw n ieszczęśl iwych wypad ków
śmieró
Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia
bagażu podróżnego
Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego
Ubezpieczenie opóźnienia lotu
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym za szkody na osobie
Ubezpieczenie od powiedzialności cywiI nej w życiu
prywatnym za szkody nanzeczy
Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu i
utraconej przez ubezpieczonego w wyniku rabunku
podczas podróży

€ 150 000
-

€6000

_

€6000
€1000
€ 250

(opóźnienie powvżei 4h)
€ 150
(opóźnienie powyżej 4h)
€ 200 000
€ 10 000
€ 150

Ubezpieczenie mienia ruchomego pozostawionego w
mieszkaniu w kraju stałego zamieszkania ubezpieczonego
od kradzieży z włamaniem podczas zagranicznej podróży
ubezpieczonego

€3200

2. dla umowy

ubezpieczenia zawańej na podstawie ogólnych warunków grupowego
ubezpieczenia podróżnego Travel Protect na wyjazdy krajowe.
SUMA UBEZPIECZENIA
DLA KAZDEGO
UBEZPIECZoNEGo W€

ZAKRES UBEZPIECZENIA
U

bezpiecze n ie nastę pstw

n

ieszczęśl iwyc h wypad ków

- uszczerbek

Ubezpieczen ie następstw nieszczęśl iwych wypadków - śmieró
Ubezpieczenie od utraty, kradzieŻy lub uszkodzenia bagażu

podróżnego

Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego
Ubezpieczenie opóźnienia lotu
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za
szkody na osobie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za
szkody na rzeczy

€6000
€6000
€1000
250 €
(opóźnienie powyżei 4h)
€ 150
(opóźnienie powyżei 4h)

€ 200 000

€ 10 000

3. dla umowy ubezpieczenia zawańej na podstawie ogólnych warunków

grupowego
ubezpieczenia podróżnego Travel Protect kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych.
SUMA UBEZPIECZENIA
DLA KAZDEGO
UBEZPIECZoNEGo W €

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego, kolejowego,
autokarowego i rezenracji hotelowej

€5000

4. dla

umowa ubezpieczenia grupowego zawańej na podstawie ogóInych Warunków
Grupowego Ubezpieczenia Bagażu Podróżnego Travel Protect
SUMA UBEZPIECZENIA
DLA KMDEGO

ZAKRES UBEZPIECZENIA

UBEZP|ECZoNEGo W€

Ubezpieczenie bagażu podróżnego od utraty, kradzieży lub uszkodzenia
Ubezpieczenie przenośnegosp]zętu elektronicznego należącego do
Ubezpieczonego
U

bezpieczen ie sprzętu sportowego należącego do

U

bezpieczonego

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego poza krajem

stałego zamieszkania

€2000

€ 500

(opóŹnienie powyżej 4h)

Aqent nie iest uprawnionv do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Gotonnade.
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Agenta do wykonywania czynności agencyjnych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielane na czas nieokreślony i wygasa wraz z rozwiązaniem lub
wygaśnięciem umowy agencyjnej zawartĄ z Agentem, chyba że zostanie odwołane wcześniej.
Grzegorz Kulik
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