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Pełnomocnictwo typu E – AGENT-DILER
obowiązujące od 03.01.2022 r. (dalej: "Pełnomocnictwo")

§ 1

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 
81–731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy–Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000024812, NIP 585–000–16–90, o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który został opłacony w całości, 
posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwana dalej ERGO Hestią, w ramach udzielonego 
Pełnomocnictwa typu E upoważnia Agenta do:

1) Wykonywania na rzecz ERGO Hestii czynności agencyjnych, w tym do zawierania w imieniu i na rzecz 
ERGO Hestii, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, umów ubezpieczenia:

a) w zakresie ubezpieczeń II działu załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wymienionych w § 2 w Tabeli ubezpieczeń i limitów sum 
ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych (dalej: „Tabela”);

b) w granicach limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych oraz klauzul i zastrzeżeń zawartych 
w Tabeli;

c) na podstawie obowiązujących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ogólnych Warunków.

2) Odraczania terminu płatności składki ubezpieczeniowej – nie dłużej, niż do 7 (siedmiu) dni – dla klientów 
segmentu E (to jest Klientów zawierających ubezpieczenie w salonie samochodów danej marki), 
z wyłączeniem możliwości odroczenia terminu płatności należności wcześniej prolongowanych przez 
ERGO Hestię; odraczanie terminu dla pakietu Hestia Podróże nie może przekroczyć daty rozpoczęcia 
okresu ochrony ubezpieczeniowej na polisie.
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Tabela ubezpieczeń i limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych

§ 2

1

1

1

1) a) Wskazany limit dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia dla samochodów marek: Alpina, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, 
Caterham, DS, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Rolls 
Royce, Tesla, Volvo oraz innych marek uznawanych za premium zgodnie z klasyfikacją IBRM Samar.

 b) Dla pojazdów pozostałych marek wartość limitu wynosi 30.000 zł.
2)  a) Wskazany limit dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia dla samochodów marek: Alpina, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, 

Caterham, DS, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Rolls 
Royce, Tesla, Volvo oraz innych marek uznawanych za premium zgodnie z klasyfikacją IBRM Samar.

 b) Dla pojazdów pozostałych marek wartość limitu wynosi 300.000 zł.
3) Z zastrzeżeniem wysokości sum gwarancyjnych przewidzianych w OWU dla poszczególnych wariantów.
4) Wyposażenie i rzeczy osobiste do 500.000 zł
 a) z wyłączeniem dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich
 b) z wyłączeniem architektury ogrodu
5) Z wyłączeniem:
 a) dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich
 b) architektury ogrodu
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§ 3
Postanowienia szczegółowe 

§ 4
Postanowienia końcowe

Zakres umocowania opisany w Pełnomocnictwie może być wykonywany przez Agenta–Dilera z poniższymi 
zastrzeżeniami:

1. Agent–Diler nie jest upoważniony do zawierania umów ubezpieczenia odbiegających od postanowień § 1 
pełnomocnictwa, tj. umów na warunkach odbiegających od OWU oraz SWU oraz przekraczających limity 
sum ubezpieczenia / sum gwarancyjnych i nie uwzględniających zastrzeżeń określonych w tabeli 
zamieszczonej w § 2 pełnomocnictwa, chyba że na zawarcie takiej umowy uprzednio uzyska pisemną 
zgodę Zarządu ERGO Hestii albo upoważnionego przez Zarząd ERGO Hestii pracownika, przy czym za 
zachowanie formy pisemnej uznaje się również przesłanie akceptacji pocztą elektroniczną na adres 
mailowy Agenta–Dilera, wskazany w treści zawartej przez ERGO Hestię z Agentem–Dilerem umowy 
o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

2. Agent–Diler nie jest upoważniony do stosowania jakichkolwiek zniżek składek ubezpieczeniowych 
w stosunku do obowiązujących stawek taryfowych, chyba że doręczone mu instrukcje ERGO Hestii 
dla poszczególnych produktów stanowią inaczej.

1. Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

2. Pełnomocnictwo obowiązuje do czasu jego odwołania.

3. Udzielenie pełnomocnictwa Agentowi–Dilerowi oraz jego ważność potwierdzane zostają przez 
ERGO Hestię w dokumencie: „Certyfikat potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania 
czynności agencyjnych”, który to dokument – wraz z wydrukiem aktualnego pełnomocnictwa – 
Agent–Diler zobowiązany jest udostępnić zgodnie z wymogami ustawowymi, a także okazać klientowi 
na każde żądanie.

Adam Roman
Członek Zarządu

Justyna Wajs
Członek Zarządu


