PEŁNOMOCNICTWO BROKERSKIE
Z dniem ……………… jako „Zleceniodawca” udzielam pełnomocnictwa firmie M&M
Ubezpieczenia Marcin Goławski z siedzibą w Warszawie przy ul. Roty 51, 04-420 Warszawa, NIP:
1132196615, Regon: 142166740 zwana dalej „Zleceniobiorcą" reprezentowanej przez Pana Marcina
Goławskiego posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie
ubezpieczeń nr 1916/13 wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego do:
1.

prowadzenia negocjacji i podejmowania ustaleń z zakładami ubezpieczeń w celu
przygotowania ofert ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń na życie oraz pozostałych
ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych (dział I i II załącznika do ustawy o
działalności ubezpieczeniowej), w tym negocjowania warunków odpowiadających potrzebom
Zleceniodawcy, odbiegających od warunków standardowo proponowanych przez
ubezpieczycieli oraz do kierowania zapytań do zakładów ubezpieczeń o przebieg
dotychczasowych ubezpieczeń posiadanych przez Zleceniodawcę (szkodowość),

2.

pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia pomiędzy Zleceniodawcą, a zakładem
ubezpieczeń,

3.

doprowadzenia do zawarcia umów ubezpieczenia , po uprzedniej akceptacji warunków umowy
ubezpieczenia przez Zleceniodawcę,

4.

pomocy Zleceniodawcy w sprawach związanych ze zgłaszaniem szkód do zakładów
ubezpieczeń,

5.

reprezentowania Zleceniodawcy bez prawa wyłączności w zakresie wskazanym w punktach 1-4.

Zleceniobiorca będzie wykonywał czynności wymienione w punktach 1-5 bez wynagrodzenia ze
strony Zleceniodawcy .
Udzielone Pełnomocnictwo nie upoważnia Zleceniobiorcy do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w
imieniu Zleceniodawcy.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą administrowane, przetwarzane i przekazywane Zakładom
Ubezpieczeń w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji czynności brokerskich. Z naszą polityką
prywatności możecie się Pan/Pani zapoznać na stronie www.mmbroker.com.pl w zakładce „RODO Polityka
firmy”.
Podpisanie niniejszego pełnomocnictwa stanowi zgodę na administrowanie, przetwarzanie, powierzanie i
podpowierzanie Pani/Pana danych przez M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski Zakładom Ubezpieczeń w
celu niezbędnym do realizacji czynności brokerskich.
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziane w każdym
czasie przez każdą ze stron z warunkiem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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