
Pełnomocnictwo do czynności dystrybucyjnych typu R 

Sopot, dnia 09-01-2023 roku 

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (kod: 81-731) 

przy ul. Hestii 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000024807, NIP 5851245589, o kapitale zakładowym 64.000.000 zł, który został opłacony w całości, 

posiadające status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: „ERGO Hestia”)  

 

udziela pełnomocnikowi, którym jest 

 CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w: 87-100 TORUŃ, UL. 

GRUDZIĄDZKA 107, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 

KRS: 0000974038, NIP: 9562047158, o kapitale zakładowym: 41000,00 zł, którą reprezentuje/ą: 

Pan JACEK BYLIŃSKI  -  PREZES ZARZĄDU 

Pan PRZEMYSŁAW GRABOWSKI  -  CZŁONEK ZARZĄDU 

 

zwana dalej „Agentem”, 

 

pełnomocnictwa w zakresie i w granicach opisanych w niniejszym dokumencie, w celu wykonywania przez 

Agenta czynności wynikających z zawartej przez Agenta z ERGO Hestią umowy o świadczenie usług 

pośrednictwa ubezpieczeniowego nr 09682 z dnia 09-12-2019 (dalej: „Umowa”). 
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Umocowanie Agenta 

1. Niniejsze pełnomocnictwo stanowi umocowanie Agenta do: 

1) wykonywania w imieniu oraz na rzecz ERGO Hestii czynności dystrybucyjnych w ramach działalności 

agencyjnej, w tym do zawierania w imieniu i na rzecz ERGO Hestii, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń I działu (dalej: „Dział I”) załącznika do ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wymienionych w rozdziałach 2 i 3 

poniżej, na warunkach określonych w niniejszym dokumencie; 

2) wykonywania czynności przygotowawczych, zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, w tym 

przyjmowania od klientów wypełnionych elektronicznie, za pośrednictwem systemu iHestia lub systemu 

Syriusz wniosków o indywidualne lub grupowe ubezpieczenie z Działu I oraz przekazywania tych wniosków 

ERGO Hestii, na zasadach i w terminach określonych w Umowie;  

3) przedstawiania klientom aktualnej oferty ERGO Hestii, możliwej do wygenerowania z systemu Syriusz  

oraz potwierdzania objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia  

na życie Hestia Razem, na podstawie obowiązujących w chwili przystąpienia Warunków Ubezpieczenia, 

poprzez wystawianie certyfikatów za pomocą tego systemu;  



4) zawierania – wyłącznie z wykorzystaniem systemu Syriusz – w imieniu ERGO Hestii umów grupowego 

ubezpieczenia na życie pracowników i ich rodzin Hestia Rodzina oraz dodatkowych do tego produktu 

umów, takich jak: Medi Plan, Medical Assistance, Global Doctors, Ubezpieczenia Ryzyk Związanych  

z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela, na podstawie obowiązujących w chwili zawarcia danej umowy 

ubezpieczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w zakresie określonym w tabeli w rozdziale 2 poniżej,  

w przypadku, gdy ubezpieczającym jest przedsiębiorca zatrudniający, nie mniej, niż 2 (dwie) i nie więcej,  

niż 100 (sto) osób;  

5) zawierania – wyłącznie z wykorzystaniem systemu iHestia – w imieniu ERGO Hestii umów indywidualnego 

ubezpieczenia na życie ERGO 4 oraz ubezpieczenia Global Doctors, na podstawie obowiązujących w chwili 

zawarcia danej umowy ubezpieczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w zakresie określonym w tabeli 

w rozdziale 3 poniżej.  

6) potwierdzania faktu dokonania cesji praw z indywidualnej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem 

oznaczenia tego w systemie iHestia i wydania klientowi dokumentacji możliwej do wygenerowania przez 

ten system w przedmiotowym zakresie. 

2. Agent, jak i osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne w imieniu Agenta, mogą być drugą stroną 

umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Agenta z ERGO Hestią, z tym zastrzeżeniem,  

że w celu wyeliminowania potencjalnego konfliktu interesów, Agent nie otrzymuje prowizji od umowy 

zawartej w powyższym trybie.  
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Limit sumy ubezpieczenia w systemie Syriusz 

Tabela produktów i maksymalnych poziomów odpowiedzialności dla umów ubezpieczenia z Działu I, 

zawieranych z wykorzystaniem systemu Syriusz: 

                         ZAKRES UBEZPIECZENIA 
GRUPA 

UBEZPIECZEŃ 

MAKSYMALNA SUMA 

UBEZPIECZENIA 
 

Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego    

Zgon Ubezpieczonego I 120 000 zł  

Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku V 120 000 zł  

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym  

lub powietrznym 
V 120 000 zł  

Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy V 120 000 zł  

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, 

wodnym lub powietrznym 
V 120 000 zł  

Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu I 80 000 zł  

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku 
V 80 000 zł  

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku  

w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 
V 80 000 zł  

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia 

sercowego lub krwotoku śródmózgowego 
V 50 000 zł  

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego w następstwie trwałego uszczerbku  

na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
V 5 000 zł  



Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek choroby  

lub nieszczęśliwego wypadku 
V 50 000 zł  

Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 
V 50 000 zł  

Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego V 5 000 zł  

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego V 25 000 zł  

Poważne zachorowania Ubezpieczonego - rak piersi i prostaty in situ  

(nowotwór in situ sutka/gruczołu krokowego) 
V 5 000 zł  

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego V 8 000 zł  

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego. Zastrzeżenie:  

V 
36 000 zł 

 

1)  maksymalna kwota za 1 dzień leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku: 200 zł 

 

2)  maksymalna kwota za 1 dzień leczenia szpitalnego wskutek choroby: 80 zł 
 

3)  maksymalna kwota za 1 dzień leczenia szpitalnego na oddziale intensywnej 

opieki medycznej (OIOM): 80 zł 

 

4)  maksymalna kwota jednorazowa za zwolnienie poszpitalne powyżej 30 dni: 

500 zł 

 

  

  

 

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 

Zastrzeżenie: 
V 36 000 zł 

 

maksymalna kwota za jeden dzień leczenia szpitalnego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku: 200 zł 

 

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku  

w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Zastrzeżenie: 
V  36 000 zł 

 

maksymalna kwota za jeden dzień leczenia szpitalnego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym: 200 zł 

 

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

przy pracy. Zastrzeżenie: 
V  36 000 zł 

 

maksymalna kwota za jeden dzień leczenia szpitalnego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku w pracy: 200 zł 

 

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego  

lub krwotoku śródmózgowego. Zastrzeżenie: 
V 14 500 zł 

 

maksymalna kwota za jeden dzień leczenia szpitalnego wskutek zawału 

mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego: 80 zł 

 

Koszty leczenia poszpitalnego Ubezpieczonego V 1 500 zł  

Pobyt Ubezpieczonego w sanatorium V 1 000 zł  

Leczenie Ubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym V 3 600 zł  

Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego V 4 500 zł  

Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonych      

Zgon Małżonka I 25 000 zł  

Zgon Małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku V 25 000 zł  

Zgon Małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, 

wodnym lub powietrznym 
V 25 000 zł  

Trwałe inwalidztwo Małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku V 15 000 zł  

Poważne zachorowania Małżonka V 10 000 zł  

Leczenie szpitalne Małżonka. Zastrzeżenie: 

V 27 000 zł 

 

1)  maksymalna kwota za 1 dzień leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku: 100 zł 

 

2)  maksymalna kwota za 1 dzień leczenia szpitalnego wskutek choroby: 50 zł 
 



3)  maksymalna kwota za 1 dzień leczenia szpitalnego na oddziale intensywnej 

opieki medycznej (OIOM): 50 zł 

 

4)  maksymalna kwota jednorazowa za zwolnienie poszpitalne powyżej 30 dni: 

500 zł 

 

  

    

 

Zgon Rodzica I 2 800 zł  

Zgon Rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku V 2 800 zł  

Zgon Teścia I 2 800 zł  

Zgon Teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku V 2 800 zł  

Pakiet świadczeń dotyczący Dziecka      

Osierocenie Dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego I 10 000 zł  

Zgon Dziecka I 7 000 zł  

Zgon Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku V 7 000 zł  

Zgon Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, 

wodnym lub powietrznym 
V 7 000 zł  

Trwałe inwalidztwo Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku V 15 000 zł  

Urodzenie się Dziecka V 2 000 zł  

Urodzenie się Dzieci wskutek ciąży mnogiej V 2 000 zł  

Urodzenie martwego noworodka I 5 000 zł  

Wada wrodzona Dziecka V 5 000 zł  

Poważne zachorowania Dziecka V 10 000 zł  

Leczenie szpitalne Dziecka V 1 400 zł  

Global Doctors      

Global Doctors V 2 000 000 euro  

Pakiety Assistance      

Assistance Medyczny  V 3 000 zł  

MediPlan V 10 000 zł  

Pakiet świadczeń dotyczący Nauczyciela      

Całkowita okresowa niezdolność do pracy nauczyciela V 5 000 zł  

Całkowita trwała niezdolność do pracy nauczyciela V 15 000 zł  

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku  

przy pracy 
V 20 000 zł  

Wystąpienie u Ubezpieczonego utraty głosu lub głuchoty V 7 500 zł  
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Limit sumy ubezpieczenia w systemie iHestia 

Tabela produktów i maksymalnych poziomów odpowiedzialności dla umów ubezpieczenia z Działu I, 

zawieranych z wykorzystaniem systemu iHestia:  

                         ZAKRES UBEZPIECZENIA 
GRUPA 

UBEZPIECZEŃ 

MAKSYMALNY POZIOM 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Pakiet świadczeń dotyczący polisy krótkoterminowej 

Ubezpieczenie życia (ubezpieczenie podstawowe) I 1 000 zł 



Ubezpieczenie życia NW – wariant I V 500 000 zł 

Uszkodzenie ciała NW – wariant I V 500 000 zł 

Poważne zachorowanie – wariant I V 200 000 zł 

Uszkodzenie ciała dziecka NW – wariant I V 200 000 zł 

Global Doctors – wariant podstawowy V 1 000 000 euro 

Global Doctors – wariant rozszerzony V 2 000 000 euro 

Global Doctors dziecka – wariant podstawowy V 1 000 000 euro 

Global Doctors dziecka – wariant rozszerzony V 2 000 000 euro 

Pakiet świadczeń dotyczący polisy długoterminowej 

Ubezpieczenie życia (ubezpieczenie podstawowe) I 1 000 zł 

Ubezpieczenie życia – wariant II I 750 000 zł 

Ubezpieczenie życia – wariant III I 750 000 zł 

Niezdolność do pracy NW – wariant II V 750 000 zł 

Niezdolność do pracy – wariant III V 750 000 zł 

Uszkodzenie ciała NW – wariant III V 500 000 zł 

Poważne zachorowanie – wariant II V 200 000 zł 

Poważne zachorowanie – wariant III V 200 000 zł 

Poważne zachorowanie dziecka – wariant II i III V 200 000 zł 

Uszkodzenie ciała dziecka NW – wariant III V 200 000 zł 
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Ograniczenia w umocowaniu Agenta 

1. Agent nie jest uprawniony do: 

1) przyjmowania od klientów składek ubezpieczeniowych oraz jakichkolwiek innych opłat z tytułu 

ubezpieczeń na życie; 

2) zmiany warunków ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 6) – 7) poniżej; 

3) stosowania jakichkolwiek zniżek w składkach ubezpieczeniowych w stosunku do obowiązujących stawek 

taryfowych, chyba że zostały mu przekazane przez ERGO Hestię zasady, na jakich zgodnie z wewnętrznymi 

regulacjami ERGO Hestii możliwe jest stosowanie tych zniżek; 

4) wystawiania duplikatów polis czy certyfikatów, z wyjątkiem duplikatów do umów ubezpieczenia 

wskazanych w rozdziale 1 ust. 1 pkt 3 – 5 powyżej; 

5) zawierania umów ubezpieczenia odbiegających od postanowień wskazanych w rozdziałach 1 - 3 powyżej;  

to jest: 

a. umów grupowego ubezpieczenia, gdy ubezpieczającym jest przedsiębiorca zatrudniający więcej, 

niż 100 (sto) osób, lub  

b. umów ubezpieczenia na warunkach niezgodnych z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, lub  

c. umów ubezpieczenia w zakresie świadczeń przekraczających maksymalne poziomy 

odpowiedzialności, określone w tabeli w rozdziałach 2 – 3 powyżej, lub 

d.  umów ubezpieczenia, wymagających dodatkowej oceny ryzyka, 



chyba, że na zawarcie takiej umowy Agent uprzednio uzyska – za pośrednictwem systemu Syriusz  

lub iHestia – zgodę upoważnionego pracownika ERGO Hestii;  

6) zawierania indywidualnych umów ubezpieczenia, odbiegających od postanowień wskazanych w rozdziale 1 

i rozdziale 3 powyżej, to jest umów ubezpieczenia na warunkach niezgodnych z Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia lub umów ubezpieczenia w zakresie świadczeń przekraczających maksymalne poziomy 

odpowiedzialności, określone w tabeli w rozdziale 3 powyżej, chyba, że na zawarcie takiej umowy Agent 

uprzednio uzyska – za pośrednictwem systemu iHestia – zgodę upoważnionego pracownika ERGO Hestii;  

7) nanoszenie jakichkolwiek odręcznych dopisków lub zmian na wydrukach polis czy certyfikatów  

lub na dodatkowych dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych klientowi za wyjątkiem 

odręcznego uzupełniania informacji, danych w miejscu do tego przeznaczonym (np. podpis);  

8) występowania w roli pełnomocnika ubezpieczającego przy zawieraniu umowy grupowego ubezpieczenia  

na życie Hestia Razem; 

9) obejmowania ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego, jeśli w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego działa 

pełnomocnik, z uwagi na brak możliwości dokonania rzetelnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego  

oraz prawidłowego zweryfikowania potrzeb i wymagań ubezpieczeniowych Ubezpieczonego; 

10) zawierania umowy ubezpieczenia, jeśli w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego, będącego osobą fizyczną, 

działa pełnomocnik, z uwagi na brak możliwości realizowania obowiązków nałożonych ustawą z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub brak możliwości 

dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 
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Postanowienia szczegółowe  

1. Agent nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Osoby fizyczne, przy pomocy których Agent wykonuje 

czynności agencyjne, działają z upoważnienia Agenta – w ramach niniejszego pełnomocnictwa, przy czym 

upoważnienie to powinno nastąpić w formie pisemnej.  

2. Jeżeli Agent posługuje się przy wykonywaniu Umowy osobą fizyczną, o której mowa w ust. 1 powyżej, 

ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tej osoby, jak za własne działania lub zaniechania. 

Przy wykonywaniu czynności agencyjnych w ramach Umowy, Agent zobowiązany jest do posługiwania się 

tylko i wyłącznie osobami fizycznymi, spełniającymi wymogi ustawowe, posiadającymi uprawnienia  

do wykonywania czynności agencyjnych i wpisanymi do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych, 

prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego; osoby te działają w imieniu Agenta.  
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Postanowienia końcowe  

1. Pełnomocnictwo obowiązuje do czasu jego odwołania lub zakończenia współpracy Stron na mocy Umowy.  

2. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa nie stanowi wypowiedzenia Umowy.  

3. Zmiana oraz odwołanie niniejszego pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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