
Liechtenstein, dnia …24/01/2023…… 
 

Pełnomocnictwo  
 
Quantum Leben AG z siedzibą w Lichtenstein, Städtle 18, 9490 Vaduz | LI, zarejestrowane w Izbie Gospodarczej pod 
numerem: FL-0002.124.995-9, reprezentowany przez: 
 
Christopher Hurford-Green - Member of the Executive Management 
Arjen van Dun - Member of the Executive Management 
 
zwane dalej Quantum Leben 
 
udziela: 
4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134,  zarejestrowanej pod numerem KRS 0000313549, 
NIP 9512263500 
 
zwanej dalej Agentem 
 
pełnomocnictwa w następującym zakresie: 

 
§ 1 

1. Pełnomocnictwa do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia, określonych Tabeli nr 1, w imieniu i na rzecz 
Quantum Leben i, na terytorium RP, na podstawie nw. ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU), taryf składek, przepisów 
wewnętrznych, obowiązujących w Quantum Leben,  które mają zastosowanie do Umowy agencyjnej zawartej z Agentem, 
w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jak również do udzielania pomocy w administrowaniu 
i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie w jakim jest to niezbędne do pośredniczenia w zawarciu nowej umowy 
ubezpieczenia: 

 
Tabela nr 1 

8 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW "OCHRONA DLA DZIECKA" 

 
2. Pełnomocnictwa do udzielania pomocy w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz 

Quantum Leben  na podstawie OWU, taryf składek i zawartych z Agentem umów i przepisów wewnętrznych 
obowiązujących w Quantum Leben , które mają zastosowanie do Umowy agencyjnej zawartej z Agentem, w zakresie 
umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Agenta lub powierzonych Agentowi celem udzielania pomocy 
w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie w jakim jest to niezbędne do pośredniczenia 
w zawarciu nowej umowy ubezpieczenia.  

3. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków „Ochrona dla Dziecka” zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa należących do grupy 
1 w dziale II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Quantum 
Leben udziela Agentowi pełnomocnictwa do pośredniczenia przy zawieraniu i zawierania na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej w imieniu i na rzecz Towarzystwa umów ubezpieczenia, zgodnie z ust. 4 poniżej, jak również do udzielania 
pomocy w ich administrowaniu i wykonywaniu, w zakresie w jakim jest to niezbędne do pośredniczenia w zawarciu 
nowej umowy ubezpieczenia. 

4. Agent jest uprawniony do pośredniczenia przy zawieraniu i zawierania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu 
i na rzecz Towarzystwa umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia, 
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa w których sumy ubezpieczenia nie przekraczają kwot określonych w 
Tabeli nr 2, z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczeń, taryf składek, obowiązujących w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia: 
 

Tabela nr 2  

Rodzaj ubezpieczenia 

Zakres
/ 

Grupa 
KNF 

Limit sumy 
ubezpieczenia 

UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW "OCHRONA DLA DZIECKA" Dział II 
grupa I  100 000 

 
5. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków „Ochrona dla Dziecka”, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa (GPR) należących do 
grupy 1 w dziale II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 



Quantum Leben udziela Agentowi pełnomocnictwa do udzielania pomocy w ich administrowaniu i wykonywaniu, w 
zakresie w jakim jest to niezbędne do pośredniczenia w zawarciu nowej umowy ubezpieczenia. 

§ 2
1. Wpłata na poczet pierwszej składki ubezpieczeniowej oraz wpłaty kolejnych składek lub rat składek muszą być dokonane 

przez Klientów za pomocą przelewu bankowego lub wpłaty gotówkowej na poczcie lub w formie direct debit 
bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany w umowie ubezpieczenia.

2. Agent jest uprawniony do przyjmowania wpłaty na poczet składek ubezpieczeniowych w wysokości nieprzekraczającej 
kwot wynikających z poszczególnych umów ubezpieczenia, w których zawarciu pośredniczy.

§ 3
1. Agent jest uprawniony do samodzielnego potwierdzania przyjęcia oświadczeń o dokonanym przez ubezpieczających 

przelewie wierzytelności (cesja) na rzecz banków lub Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK), 
w zakresie umów ubezpieczenia przy zawarciu których Agent pośredniczył lub w przypadku których uczestniczy w ich 
administrowaniu i wykonywaniu.

2. Agent  jest uprawniony do udzielania dalszych upoważnień w zakresie określonym w ust. 1.

§ 4
1. Pełnomocnictwo odwołuje wszystkie poprzednie udzielone w związku z Umową. 
2. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
3. Pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w przedmiotowym zakresie udzielonego

Pełnomocnictwa. 
4. Pełnomocnictwo wchodzi w życie z dniem wystawienia.
5. Pełnomocnictwo traci moc z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy łączącej Quantum Leben z Agentem.
6. Agent po odwołaniu lub wygaśnięciu niniejszego Pełnomocnictwa jest zobowiązany do jego zwrotu Quantum Leben

Arjen Van Dun – Sales Director 

……………………………………… 
Quantum Leben 

Christopher Hurford-Green – Chief Underwriting and Claims Offcier 

……………………………………… 
Quantum Leben 
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