PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………..…………
z siedzibą w ………………………………….., przy ul. ……………………….……….,
NIP nr: ………………………………………....; KRS nr: ………………………………..
niniejszym udzielamy pełnomocnictwa dla:
IBC Manager sp. z o.o. reprezentowanej przez Romana Lerchera, członka Zarządu; z siedzibą w
01-308 Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich 76/33, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000608985; NIP: 5223058157, REGON: 3640101660;
posiadającej zezwolenie Ministra Finansów o numerze 2267/16

na prowadzenie działalności

brokerskiej w zakresie ubezpieczeń,
do reprezentowania na zasadzie wyłączności brokerskiej interesów mocodawcy w zakresie
ubezpieczeń majątkowych / życiowych / zdrowotnych / finansowych / innych* a w szczególności do:


dokonania audytu ryzyka w zakresie każdorazowo ustalonym z nami i w zależności od
naszych potrzeb,



opracowania programu ubezpieczeniowego w zakresie każdorazowo ustalonym z nami i w
zależności od naszych potrzeb,



dostarczania ubezpieczycielom informacji i dokumentów w celu zawarcia umów
ubezpieczenia,



uzyskiwania od ubezpieczycieli informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia umów
ubezpieczenia, w tym informacji o szkodowości,



uzyskiwania propozycji umów ubezpieczenia od ubezpieczycieli,



negocjowania umów ubezpieczenia z ubezpieczycielami;



prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe;



udzielenia rekomendacji brokerskiej w oparciu o rzetelną analizę takiej liczby ofert, która
wystarcza do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz
wyjaśnienia podstaw, na których opiera się rekomendacja,



odbierania dokumentów ubezpieczenia od ubezpieczycieli,



negocjowania zmian w umowach ubezpieczenia,



podejmowania czynności związanych z realizacją umów ubezpieczenia, w tym do
przekazywania związanych z nimi zawiadomień.

Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa jest /nie jest* równoznaczne z odwołaniem przez mocodawcę
pełnomocnictw/zleceń udzielonych dotychczas innym brokerom ubezpieczeniowym, działającym we
wskazanym wyżej zakresie. Udzielenie pełnomocnictwa jest zgodą na współpracę w zebraniu
wszelkich technicznych i finansowych informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia.
Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu sądowym a
także nie obejmuje prawa do zaciągania zobowiązań w imieniu mocodawcy. Broker, w granicach
niniejszego zlecenia, może upoważnić inne uprawnione podmioty do działania w naszym imieniu
Pełnomocnictwo obowiązuje bezterminowo / zawarte jest na czas………………./ * a jego
wypowiedzenie – ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania wszystkich ubezpieczeń zawartych za
pośrednictwem brokera - wymaga formy pisemnej.

……………………………………………………………
za mocodawcę

…………………………………., dnia ……………………………

*) niepotrzebne skreślić

