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RPDP/TUNŻ/136/22 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 
12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025443, NIP: 527-100-25-74, kapitał zakładowy: 41 
000 000 zł, kapitał wpłacony: 41 000 000 zł, („Towarzystwo”), niniejszym upoważniamy: 
 

Unilink Życie Sp. z o.o. 
 
z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000334376, REGON: 141982123, NIP: 534-242-90-16, kapitał zakładowy: 3 050 000 zł, 
(„Agent Ubezpieczeniowy”), którego łączy z Towarzystwem Umowa  
o pośrednictwo ubezpieczeniowe z dnia 5 czerwca 2017 r. („Umowa”) 
 
do: 
przyjmowania do wiadomości, przy pomocy przybranych sobie do pomocy osób fizycznych wykonujących czynności 
agencyjne („Przedstawiciele”), w imieniu Towarzystwa treści umów przelewu praw („Przyjęcie Cesji”) z umów:    
/a/  Terminowego ubezpieczenia na życie „Ochrona+” (kod: TMR4), 
/b/  Ubezpieczenia na życie „Ochrona ze zwrotem” (kod: REN3), 
/c/  Ubezpieczenia na życie „Ochrona jutra” (kod: TUL1), 
- zawartych z Towarzystwem za pośrednictwem Przedstawicieli, przy czym wysokość sumy ubezpieczenia jednej umowy 
ubezpieczenia, której dotyczy umowa przelewu praw, nie może przekraczać kwoty 1 000 000 zł (słownie: milion złotych) 
(„Umowy ubezpieczenia”), a cesjonariuszem jest bank. 
 
W celu Przyjęcia Cesji Przedstawiciele są upoważnieni do wykonania obrazu elektronicznego oryginału umowy przelewu 
praw („skan”) oraz do opatrzenia swoim podpisem, pieczęcią zawierającą oznaczenie Agenta Ubezpieczeniowego i datą 
potwierdzającymi Przyjęcie Cesji w imieniu Towarzystwa egzemplarzy umowy przelewu praw, które mają być dostarczone 
cesjonariuszowi.  
 
Oryginalne egzemplarze umów przelewu praw z Umów ubezpieczenia przeznaczone dla Towarzystwa, jak również ich 
skany, Agent Ubezpieczeniowy zobowiązany jest przekazać do Towarzystwa zgodnie z zasadami określonymi 
w odpowiedniej procedurze wykonawczej przygotowanej przez Towarzystwo („Procedura”) pod rygorem 
odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w Procedurze. 
 
Niniejsze Pełnomocnictwo: 
- zostało udzielone na czas nieoznaczony; 
- obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
- wygasa w całości wraz z rozwiązaniem Umowy albo w odpowiedniej części dotyczącej danego produktu w momencie 

rozwiązania odpowiedniego Załącznika Produktowego do Umowy: „Ochrona+”, „Ochrona ze zwrotem” lub 
„Ochrona jutra”; 

- wygasa z dniem wykreślenia Agenta Ubezpieczeniowego z Rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów 
oferujących ubezpieczenia uzupełniające, jako agenta wykonującego działalność agencyjną na rzecz Towarzystwa. 

 
Jednocześnie Towarzystwo odwołuje wcześniejsze pełnomocnictwa udzielone Agentowi Ubezpieczeniowemu w tym 
zakresie. 
Pełnomocnictwo zostaje udzielone w Warszawie, z dniem podpisania przez drugiego reprezentanta Towarzystwa.  
Pełnomocnictwo w imieniu Towarzystwa zostało podpisane za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych 
zgodnie z zasadami reprezentacji przez umocowane do tego osoby, wskazane poniżej: 
 
Za Towarzystwo: 
/1/ Edyta Fundowicz – Członek Zarządu 
/2/ Zbigniew Roszewski – Prokurent 
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