Załącznik nr 7 do Umowy Agencyjnej z dnia 11 marca 2016 zawartej pomiędzy Europ Assistance S.A. a
GSU S.A.
Pełnomocnictwo

Europ Assistance S.A., spółka akcyjna prawa francuskiego, o kapitale zakładowym w wysokości
35.402. 785 Euro, działająca w oparciu o przepisy francuskiego Kodeksu ubezpieczeń, z siedzibą w
Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francja, zarejestrowana w Rejestrze
Handlowym i Spółek w Nanterre pod nr 451 366 405
działająca na terytorium Polski i reprezentowana przez oddział:
Europ Assistance lrish Branch, z siedzibą w Dublinie, 4 - 8 Eden Quay, Dublin1, Irlandia,
zarejestrowany w Urzędzie Rejestrowym pod nr 907 089
reprezentowanym przez:

Mark Butler - Dyrektor Generalny Europ Assistance lrish Branch - upoważniony do reprezentowania
"Ubezpieczyciela"

zwanym dalej „Ubezpieczycielem"

udziela

GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Jana Pawła li nr 2, wpisaną pod nr KRS: 0000211288
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.895.000,00 zł, wpłaconym w całości,
posiadającą numer REGON: 272347678 i NIP: 631-10-08-975.
pełnomocnictwa do obsługi agencyjnej, inkasowania i rozliczania składek z tytułu zawartych umów
ubezpieczenia z podmiotami trzecimi, na warunkach określonych poniżej:
1.

2.

3.

4.

§1

GSU S.A. upoważnione jest do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie Działu li
grupy 18 - stosownie do postanowień ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej.
Pełnomocnictwo do podejmowania działań w imieniu Ubezpieczyciela obowiązuje w takim zakresie,
jaki jest niezbędny do realizacji przedmiotu w/w Umów.
GSU S.A. nie jest upoważniona do składnia oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczyciela ani do
zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia.
GSU S.A. zobowiązana jest do wykonywania swych obowiązków zgodnie z postanowieniami Umowy.
§2

Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia GSU S.A. do dalszego udzielania umocowania osobom fizycznym
wykonującym czynności agencyjne, które związane są stosunkiem prawnym z GSU S.A. w zakresie w
nim określonym, pod warunkiem uzyskania na to uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela.
§3

1.
2.
3.

Pełnomocnictwo niniejsze może być odwołane w każdym czasie.
Pełnomocnictwo niniejsze traci moc z mementem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Agencyjnej.
j
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Załącznik nr 7 do Umowy Agencyjnej z dnia 14 marca 2016 zawartej pomiędzy Europ Assistance S.A. a
GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.
Pełnomocnictwo
Europ Assistance S.A., spółka akcyjna prawa francuskiego, o kapitale zakładowym w wysokości
35.402.785 Euro, działająca w oparciu o przepisy francuskiego Kodeksu ubezpieczeń, z siedzibą w
Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francja, zarejestrowana w Rejestrze
Handlowym i Spółek w Nanterre pod nr 451 366 405
reprezentowana przez oddział
Europ Assistance lrish Branch, z siedzibą w Dublinie, 4 - 8 Eden Quay, Dublin1, Irlandia,
zarejestrowany w Urzędzie Rejestrowym pod nr 907 089
reprezentowanym przez:
Mark Butler - Dyrektor Generalny Europ Assistance lrish Branch - upoważniony do reprezentowania
,,Ubezpieczyciela"
zwanym dalej „Ubezpieczycielem"
udziela
GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy
ul. Jana Pawła li, nr 2, wpisaną pod nr KRS: 0000279234 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym
w wysokości 50 000,00 zł, wpłaconym w całości, posiadającą numer REGON: 240602440, i NIP:
6312525276
pełnomocnictwa do obsługi agencyjnej, inkasowania i rozliczania składek z tytułu zawartych umów
ubezpieczenia z podmiotami trzecimi, na warunkach określonych poniżej:
§1
1. GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. upoważnione jest do działania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie Działu li grupy 18 - stosownie do postanowień ustawy z dnia 22
maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.
2. Pełnomocnictwo do podejmowania działań w imieniu Ubezpieczyciela obowiązuje w takim zakresie,
jaki jest niezbędny do realizacji przedmiotu w/w Umów.
3. GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. nie jest upoważniona do składnia oświadczeń woli w
imieniu Ubezpieczyciela ani do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia.
4. GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. zobowiązana jest do wykonywania swych obowiązków
zgodnie z postanowieniami Umowy.
§2

Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. do dalszego udzielania
umocowania osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne, które związane są stosunkiem
prawnym z
GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. w zakresie w nim określonym, pod warunkiem uzyskania na to
uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela.
§3

1.

Pełnomocnictwo niniejsze może być odwołane w każdym czasie.

Załącznik nr 7 do Umowy Agencyjnej z dnia 14 marca 2016 zawartej pomiędzy Europ Assistance S.A. a
GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.
2. Pełnomocnictwo niniejsze traci moc z mementem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Agencyjnej.
3. Niniejsze pełnomocnictwo wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy Agencyjnej.
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Pełnomocnictwo
Europ Assistance S.A., spółka akcyjna prawa francuskiego, o kapitale zakładowym w wysokości
35.402. 785 Euro, działająca w oparciu o przepisy francuskiego Kodeksu ubezpieczeń, z siedzibą w
Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francja, zarejestrowana w Rejestrze
Handlowym i Spółek w Nanterre pod nr 451 366 405
reprezentowana przez oddział
Europ Assistance lrish Branch, z siedzibą w Dublinie, 4 - 8 Eden Quay, Dublin1, Irlandia,
zarejestrowany w Urzędzie Rejestrowym pod nr 907 089
reprezentowanym przez:
Mark Butler - Dyrektor Generalny Europ Assistance lrish Branch - upoważniony do reprezentowania
.,Ubezpieczyciela"
zwanym dalej „Ubezpieczycielem"
udziela
Superpolisa GSU Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Jana Pawła li lok 2, wpisaną pod nr
KRS: 0000486522 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 zł,
wpłaconym w całości, posiadającą numer REGON: 243422626 i NIP: 631-26-51-348,
pełnomocnictwa do obsługi agencyjnej, inkasowania i rozliczania składek z tytułu zawartych umów
ubezpieczenia z podmiotami trzecimi, na warunkach określonych poniżej:
§1
Firma Superpolisa GSU Sp. z o.o. upoważniona jest do działania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w zakresie Działu li grupy 18 - stosownie do postanowień ustawy z dnia 22 maja 2003 roku
o działalności ubezpieczeniowej.
2. Pełnomocnictwo do podejmowania działań w imieniu Ubezpieczyciela obowiązuje w takim zakresie,
jaki jest niezbędny do realizacji przedmiotu w/w Umów.
3. Firma Superpolisa GSU Sp. z o.o. jest upoważniona do składnia oświadczeń woli w imieniu
Ubezpieczyciela oraz do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia.
4. Firma Superpolisa GSU Sp. z o.o. zobowiązana jest do wykonywania swych obowiązków zgodnie z
postanowieniami Umowy.
1.

§2
Pełnomocnictwo nimeJsze upowazrna firmę Superpolisa GSU Sp. z o.o. do dalszego udzielania
umocowania osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne, które związane są stosunkiem
prawnym z firmą Superpolisa GSU Sp. z o.o. w zakresie w nim określonym, pod warunkiem uzyskania
na to uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela.
§3
1.
2.
3.

Pełnomocnictwo niniejsze może być odwołane w każdym czasie.
Pełnomocnictwo niniejsze traci moc z mementem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Agencyjnej.
Niniejsze pełnomocnictwo wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy Agencyjnej.
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