ROZDZIAŁ 3. Członkostwo

Art. 9.
1.

Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. ---------------------------------------------

2.

W Towarzystwie występują następujące rodzaje członkostwa: -------------------------------a) członek kapitałowy - założyciel – który objął udziały zaliczone do kapitału
zakładowego w momencie powoływania Towarzystwa, --------------------------------b) członek kapitałowy – który objął udziały zaliczone do kapitału zakładowego, ------c) członek zwyczajny – który przystąpił do Towarzystwa zawierając z Towarzystwem
umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na którego rachunek umowa
ubezpieczenia została zawarta przez innego ubezpieczającego. ----------------------

1.

Udziały zaliczone do kapitału zakładowego objęte w momencie powoływania
Towarzystwa są uprzywilejowane co do głosu tak, że 1 (jeden) udział daje 5 (pięć)
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie udziałów nie wygasa w przypadku
zbycia udziałów. -------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Udziały objęte w podwyższonym kapitale zakładowym przez członków kapitałowych założycieli są uprzywilejowane co do głosu tak, że 1 (jeden) udział daje 5 (pięć) głosów
na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie udziałów nie wygasa w przypadku zbycia
udziałów.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Z zastrzeżeniem ust. 6 udziały objęte w podwyższonym kapitale zakładowym przez
członków kapitałowych, innych niż członkowie kapitałowi - założyciele

są

uprzywilejowane co do głosu według następujących zasad: -----------------------------------1) w przypadku jednorazowego objęcia udziałów o łącznej wartości nominalnej
powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 1.000.000,00 zł (jeden milion
złotych) - wszystkie objęte udziały są uprzywilejowane co do głosu tak, że 1 (jeden)
udział daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, ------------------------------------2) w przypadku jednorazowego objęcia udziałów o łącznej wartości nominalnej
powyżej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) do 1.500.000,00 zł (jeden milion
pięćset tysięcy złotych) - wszystkie objęte udziały są uprzywilejowane co do głosu
tak, że 1 (jeden) udział daje 3 (trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu, --------------3) w przypadku jednorazowego objęcia udziałów o łącznej wartości nominalnej
powyżej 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) do 2.000.000,00 zł
(dwa miliony złotych) - wszystkie objęte udziały są uprzywilejowane co do głosu
tak, że 1 (jeden) udział daje 4 (cztery) głosy na Walnym Zgromadzeniu, -----------4) w przypadku jednorazowego objęcia udziałów o łącznej wartości nominalnej
powyżej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) - wszystkie objęte udziały są

uprzywilejowane co do głosu tak, że 1 (jeden) udział daje 5 (pięć) głosów na
Walnym Zgromadzeniu. -------------------------------------------------------------------------4.

Uprzywilejowane zgodnie z ust. 5 są wyłącznie udziały utworzone w drodze uchwały o
podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej do dnia 31 grudnia 2017 r. -------------------

5.

Uprzywilejowanie udziałów, o którym mowa w ust. 5 nie wygasa w przypadku ich zbycia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 10.

Zasady uzyskania członkostwa: ------------------------------------------------------------------------------1. Członkostwo kapitałowe uzyskuje się przez objęcie lub nabycie udziałów w kapitale
zakładowym. Członkostwo kapitałowe nie wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia.-2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się poprzez zawarcie z Towarzystwem umowy
ubezpieczenia. Ubezpieczony niebędący ubezpieczającym może uzyskać członkostwo
zwyczajne

poprzez

złożenie

Towarzystwu

pisemnego

oświadczenia

woli

o

przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie przez
ubezpieczającego z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na rachunek tego
ubezpieczonego. ---------------------------------------------------------------------------------------3. (skreślony) -----------------------------------------------------------------------------------------------4. (skreślony) -----------------------------------------------------------------------------------------------5. (skreślony) -----------------------------------------------------------------------------------------------Art. 11.
1.

Osoby prawne, bądź inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
posiadające jednostki terenowe, występują jako jeden członek. ------------------------------

2.

Prawo do zawierania umów ubezpieczenia posiada również małżonek, dzieci będące we
wspólnym gospodarstwie domowym oraz każda inna osoba, z którą członek pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym. ------------------------------------------------------------

Art. 12.
1.

Ustanie członkostwa następuje na skutek: ---------------------------------------------------------1) śmierci osoby fizycznej, ------------------------------------------------------------------------2) likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej, ---------------------------------------------------------------------------------------------3) wypowiedzenia członkostwa zwyczajnego przez Zarząd, gdy członek popełnił lub
usiłował popełnić przestępstwo związane z zawartymi umowami ubezpieczenia. 4) zbycia lub umorzenia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym. -----------------

2.

Wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy ubezpieczenia nie powoduje
automatycznego ustania członkostwa. --------------------------------------------------------------Art. 13.

1.

W stosunku do członka zwyczajnego, któremu Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w
wyniku zdarzenia powstałego z winy danego członka, bądź działającego na szkodę
Towarzystwa, Zarząd może w każdej chwili wypowiedzieć członkostwo.--------------------

2.

Umowy ubezpieczenia zawarte z członkiem, któremu wypowiedziano członkostwo lub
którego członkostwo ustało z innych przyczyn rozwiązują się z terminem ich
obowiązywania. --------------------------------------------------------------------------------------------

