
Warszawa, dniaQ4-(}-2022

PELNOMOCNICTWO

Dzialajac w imieniu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczen na Zycie S.A. z siedzibg w Warszawie,
ul. Topiel 12, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcédw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000025443, NIP: 527-100-25-74, kapital zaktadowy:
41 000 000 zi, kapitat wptacony: 41 000 000 zi, (,Towarzystwo"), niniejszym upowazniamy:

Nationale-Nederlanden Ustugi Finansowe Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Topiel 12, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 27325, NIP: 526-24-59-239, kapitat zaktadowy 10 120 000,00 zi, (,Agent Ubezpieczeniowy"), aby
przy pomocy przybranych sobie do pomocy 0s6b fizycznych wykonujacych czynnosci agencyjne (,Przedstawiciele"):

(1) posredniczyt przy zawieraniu uméw:
fal Terminowego Ubezpieczenia na Zycie Ochrona+ (kod: TMR4), objetych Grupami 1, 5 Dziatu | Zatgcznika do ustawy

z dnia 11 wrzeénia 2015 r. 0 dziatalnoéci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej: ,,Zalacznik"), przy czym
maksymalna wysoko$¢ sumy ubezpieczenia jednej z ww. umoéw ubezpieczenia, z uwzglednieniem sum
ubezpieczenia umoéw dodatkowych, w zawarciu ktérej moze posredniczy¢ Agent Ubezpieczeniowy,
wynosi 2 000 000 zi;

bl Ubezpieczenia na Zycie Ochrona ze zwrotem (kod: REN3), objetych Grupa 1 Dzialu | Zalacznika, przy czym
maksymalna wysoko$¢ sumy ubezpieczenia jednej z ww. uméw ubezpieczenia, z uwzglednieniem sum
ubezpieczenia umow dodatkowych, w zawarciu kitérej moze posredniczy¢ Agent Ubezpieczeniowy,
wynosi 400 000 zt;

lc! Ubezpieczenia na Zycie Sposéb na Przyszlosé (kod: TULO), objetych Grupami 1, 3, 5 Dziatu | Zatgcznika, przy
czym maksymalna wysoko$¢ sumy ubezpieczenia jednej z ww. umow ubezpieczenia, z uwzglednieniem sum
ubezpieczenia umoéw dodatkowych, w zawarciu ktérej moze posredniczy¢ Agent Ubezpieczeniowy,
wynosi 2 000 000 zt;

/d/ Ubezpieczenia na Zycie Ochrona jutra (kod: TUL1), objetych Grupami 1, 3, 5 Dzialu | Zatgcznika, przy czym
maksymalna wysoko$¢ sumy ubezpieczenia jednej z ww. umow ubezpieczenia, z uwzglednieniem sum
ubezpieczenia uméw dodatkowych, w zawarciu ktorej moze posredniczy¢é Agent Ubezpieczeniowy,
wynosi 2 000 000 zt;
Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Razem dla siebie (kod: TRM17), objetych Grupami 1, 5 Dzialu | Zatgcznika,
przy czym maksymalna wysoko$¢ sumy ubezpieczenia jednej z ww. umoéw ubezpieczenia, z uwzglednieniem sum
ubezpieczenia umdw dodatkowych, w zawarciu ktérej moze posredniczy¢é Agent Ubezpieczeniowy,
wynosi 1 000 000 zi;

le

a takze umoéw dodatkowych do ww. umodw ubezpieczenia;

(2) posredniczyt w zawieraniu dodatkowych uméw ubezpieczenia objetych Grupa 5 Dziatu | Zatacznika do umoéw:
/al Strategia Lwa (kod: FIRO0);
/bl Strategia Lwa (kod: FIR1);
/c! Ubezpieczenie na zycie z funduszem kapitalowym (kod: ULRO);
/d/ Ubezpieczenie na zycie z funduszem kapitalowym (kod: ULR1);
/e/ Ochrona Lwa (kod: TMR1);
/fl Kapitalowe ubezpieczenie na zycie (kod: E1R0);
/g/ Kapitalowe ubezpieczenie na zycie (kod: E2R0);
/h/ Kapitatlowe ubezpieczenie na zycie (kod: E1R1);
lil Kapitatlowe ubezpieczenie na zycie (kod: E2R1);

(3) posredniczyt w zawieraniu umoéw dodatkowych objetych Grupa 5 Dzialu | Zatgcznika do umow:
/al Grupowe ubezpieczenie na zycie z funduszem kapitatowym (kod: GUL5);
/b/ Plan ubezpieczeniowy z funduszem kapitalowym ,Razem w ING" (kod: SME10);
/c/ Plan ubezpieczeniowy z funduszem kapitalowym ,Razem w ING" (kod: SME11);
/d/ Grupowe ubezpieczenie na zycie (kod: TRM6);
lel Grupowe ubezpieczenie na zycie z ubezpieczeniowym z funduszem kapitalowym (kod: TRM7);
/fl Grupowe ubezpieczenie na zycie z ubezpieczeniowym z funduszem kapitatlowym (kod: TRM14/1/2014,

TRM14/1/2015);
/g/ Grupowe ubezpieczenie na zycie (kod: TRM14/1/2016);

(4) uczestniczyt w wykonywaniu i administrowaniu umoéw wskazanych w punktach (1), (2) i (3), w imieniu i na rzecz
Towarzystwa, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie o posrednictwo ubezpieczeniowe oraz wykonywanie
niektérych czynnosci ubezpieczeniowych zawartej przez Towarzystwo z Agentem Ubezpieczeniowym (,Umowa")
oraz w procedurach i wytycznych przekazanych przez Towarzystwo.
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Agent Ubezpieczeniowy nie jest upowazniony do zawierania uméw ubezpieczenia, wymienionych w punkcie (1) ani uméw
dodatkowych wymienionych w punktach (2) i (3). Agent nie jest upowazniony do wystawiania polis potwierdzajgcych zawarcie
tych umow.

Niniejsze Pelnomocnictwo:
uprawnia do wykonywania dziatalnosci agencyjnej od dnia nastepujacego po dniu wpisania Agenta Ubezpieczeniowego
do Rejestru agentdw ubezpieczeniowych i agentéw oferujacych ubezpieczenia uzupetniajace (,Rejestr"), jako
uprawnionego do wykonywania dziatalnosci agencyjnej na rzecz Towarzystwa,;
zostalo udzielone na czas nieoznaczony;
obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
wygasa w calo$ci wraz z rozwigzaniem Umowy albo w odpowiedniej czesci wraz z rozwigzaniem odpowiedniego
Zalgcznika Produktowego do Umowy;
wygasa z dniem wykreslenia Agenta Ubezpieczeniowego z Rejestru, jako agenta wykonujacego dziatalno$¢ agencyjng
na rzecz Towarzystwa;
wygasa z dniem udzielenia Agentowi Ubezpieczeniowemu nowego pelnomocnictwa w celu wykonywania Umowy.

Towarzystwo odwoluje rownoczesnie wszelkie wczesniejsze petnomocnictwa udzielone Agentowi Ubezpieczeniowemu
w zakresie uregulowanym w niniejszym pelnomocnictwie.

Petnomocnictwo zostaje udzielone w Warszawie, z dniem podpisania.

Za Towarzystwo:
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