
Załącznik nr 1a 
do Umowy agencyjnej zawartej w dniu 01.05.2023 
r.pomiędzy Balcia Insurance SE, a CUK 
Ubezpieczenia Sp. z o.o. 

 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
Warszawa, 01.05.2023 r.  
Nr PL2_0108/07-12-2023-19 
 
 
Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w 
Polsce, z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. 
Jerozolimskie 136, wpisany przez Sąd Rejonowy 
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru 
Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
pod numerem 0000493693, numer NIP 108-001-
65-34, działający w imieniu i na rzecz Balcia 
Insurance SE z siedzibą w Rydze, Krišjāņa 
Valdemāra iela 63, zarejestrowaną w Rejestrze 
Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod 
numerem rejestracyjnym łącznym: 40003159840, 
 
reprezentowany przez Jana Pijewskiego, 
Dyrektora Oddziału, osobę reprezentującą 
zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale, 
dalej „BALCIA”, 
 
 

UDZIELA PEŁNOMOCNICTWA 
 
CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. z siedzibą przy 
ulicy Grudziądzkiej  107, 87-100 Toruń wpisanej do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS), prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000974038, NIP: 9562047158, REGON: 
871548350,  kapitale zakładowym opłaconym w 
całości w kwocie: 41 000,00 zł 
 reprezentowaną przez:  
 
Jacek Byliński – Prezes Byliński 
Przemysław Grabowski - Wiceprezes zarządu 
 
do wykonywania w imieniu BALCIA czynności 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, tj. doradzania, 
proponowania lub wykonywania innych czynności 
przygotowawczych zmierzających do zawarcia 
umów ubezpieczenia, wykonywania czynności 
faktycznych lub prawnych związanych z 

Appendix No. 1a 
to Agency Agreement concluded on 01.05.2023 by 
and between Balcia Insurance SE and CUK 
Ubezpieczenia Sp. z o.o. 
 

 
POWER OF ATTORNEY 

 
Warsaw, 01.05.2023 r.  
No. PL2_0108/07-12-2023-19 
 
Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w 
Polsce (Branch in Poland), with its registered office 
in Warsaw (02-305) at Al. Jerozolimskie 136, entered 
by the District Court for the capital city of Warsaw in 
Warsaw, 12th Commercial Division of the National 
Court Register, in the Register of Entrepreneurs of 
the National Court Register, under KRS number 
0000493693, tax identification number (NIP) 108-
001-65-34, acting for and on behalf of Balcia 
Insurance SE with its registered office in Riga, 
Krišjāņa Valdemāra iela 63, entered in the Register of 
Enterprises of the Republic of Latvia under the 
following code number: 40003159840, 
represented by Jan Pijewski, the Branch Director, a 
person representing the foreign entrepreneur in the 
branch, 
hereinafter referred to as “BALCIA”, 
 
 

HEREWITH GRANTS POWER OF ATTORNEY TO 
 
CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. with its registered 
office in Toruń (87-100) at ul. Grunwaldzka 107, 
entered into the Register of Entrepreneurs kept by 
the District Court for the Toruń 7th Commercial 
Department of the National Court Register, under 
KRS number 0000974038 with the share capital of 
PLN 41 000,00 PLN, holding tax identification 
number NIP 9562047158 and REGON number 
871548350, represented by: 
 
Jacek Byliński – Prezes Byliński 
Przemysław Grabowski - Wiceprezes zarządu 
 
to carry out insurance intermediation activities on 
behalf of BALCIA, i.e. to advise, propose or perform 
other preparatory activities with a view to concluding 
insurance contracts, perform actual or legal 
transactions related to the conclusion and 
performance of insurance contracts, in accordance 
with the general insurance terms and conditions 
(GTC) prevailing on the date of performance of 



zawieraniem i wykonywaniem umów 
ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami 
ubezpieczeń (OWU) obowiązującymi w dniu 
dokonywania przez Agenta czynności 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, w zakresie niżej 
wymienionej grupy i rodzaju ubezpieczeń z Działu II 
(zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej): 
 
1. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO, dział II, grupa 

03, suma ubezpieczenia – zgodnie z OWU, tj.: 
1.1. uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież 

pojazdu osobowego i ciężarowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 
3,5t – do sumy ubezpieczenia 200 000 PLN 
(dwieście tysięcy) na jeden pojazd; 

1.2. uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież 
pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej (DMC) powyżej 3,5t, ciągnika 
siodłowego i balastowego, autobusu, 
ciągnika rolniczego – do sumy ubezpieczenia 
400 000 PLN (czterysta tysięcy) na jeden 
pojazd; 

1.3. uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież 
pojazdu nie wymienionego powyżej – do 
sumy ubezpieczenia 120 000 PLN (sto 
dwadzieścia tysięcy) na jeden pojazd. 

2. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) 
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z 
RUCHEM POJAZDÓW, dział II, grupa 10, do 
wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej 
określonej w Ustawie z dnia 22 maja 2003r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. 

3. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I 
PASAŻERÓW, dział II, grupa 01, do sumy 
ubezpieczenia 100 000 PLN (sto tysięcy). 

4. ASSISTANCE, dział II, grupa 18, suma 
ubezpieczenia – zgodnie z OWU. 

5. UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY, dział II, grupa 
03, do sumy ubezpieczenia do sumy 
ubezpieczenia 6 000 PLN (sześć tysięcy. 

6. UBEZPIECZENIE RYZYK W PODRÓŻY, dział II, 
grupa 01, 02, suma ubezpieczenia – zgodnie z 
OWU, a w szczególności: 
6.1. ubezpieczenie PL-KR (na terytorium 

Federacji Rosyjskiej) – do sumy 

insurance intermediation activities by the Agent, in 
the scope of the below named groups and types of 
insurance from Division II (in accordance with the 
Annex to the Act of 11 September 2015 on Insurance 
and Reinsurance Activities): 
 
 
 

1. AUTO CASCO INSURANCE, Division II, Group 03,  
sum insured – in accordance with the GTC, i.e.: 

1.1. damage to, destruction or theft of a passenger 
vehicle and a lorry with a maximum 
permissible gross vehicle weight (GVW) of up 
to 3.5t – up to the sum insured of PLN 200 000 
(two hundred thousand) per one vehicle; 

1.2. damage to, destruction or theft of a lorry with 
a permissible total weight (GVW) above 3.5t, 
truck tractor and ballast tractor, bus, 
agricultural tractor - up to the sum insured of 
PLN 400 000 (four hundred thousand) per one 
vehicle; 
 

1.3. damage to, destruction or theft of a vehicle not 
mentioned above – up to the sum insured of 
PLN 120 000 (one hundred and twenty 
thousand) per vehicle. 

2. COMPULSORY THIRD-PARTY LIABILITY 
INSURANCE (OC) FOR OWNERS OF MOTOR 
VEHICLES FOR DAMAGES CAUSED IN 
CONNECTION WITH VEHICLE TRAFFIC, Division 
II, Group 10, up to the minimum guarantee 
amount specified in the Act of 22 May 2003 on 
Compulsory Insurance, the Insurance Guarantee 
Fund and the Polish Office of Motor Insurers. 

 
 
 
3. DRIVER AND PASSENGER ACCIDENT 

INSURANCE, Division II, Group 01, up to the sum 
insured of PLN 100 000 (one hundred thousand. 
 

4. ASSISTANCE, Division II, Group 18, sum insured - 
in accordance with the GTC. 

5. AUTO WINDOW INSURANCE, Division II, Group 
03, up to the sum insured of PLN 6 000 (six 
thousand). 
 

6. TRAVEL RISK INSURANCE, Division II, Groups 01, 
02, sum insured - in accordance with the GTC., in 
particular: 
6.1. insurance PL-KR (on the territory of the 

Russian Federation) – up to the sum 
insured of EUR 50 000 (fifty thousand); 



ubezpieczenia 50 000 EUR (pięćdziesiąt 
tysięcy); 

6.2. ubezpieczenie PL-BR (na terytorium 
Republiki Białorusi) – do sumy 
ubezpieczenia 20 000 EUR (dwadzieścia 
tysięcy). 

7. UBEZPIECZENIE PODRÓŻY – ŚWIAT, dział II, 
grupa 01, 02, 09, 13, 16, 18 – do sum 
ubezpieczenia/gwarancyjnych zgodnie z OWU. 

8. UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW, dział II, 
grupa 01, 02, 13 – do sum 
ubezpieczenia/gwarancyjnych zgodnie z OWU. 

9. UBEZPIECZENIE GWARANCJI SPEŁNIENIA 
ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO, dział II, grupa 
15 – do sumy ubezpieczenia 54 000 EUR 
(pięćdziesiąt cztery tysiące). 

10. UBEZPIECZENIE BIZNES PAKIET, dział II, 
grupa 01, 07, 08, 09, 13, 18 – zgodnie z OWU 
oraz limitami sum ubezpieczenia/ 
gwarancyjnych wskazanymi w pkt. A poniżej. 

11. UBEZPIECZENIE DOM PAKIET, dział II, grupa 
01, 08, 09, 13, 18 – zgodnie z OWU oraz limitami 
sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych 
wskazanymi w pkt. B poniżej. 

 
Pełnomocnictwo niniejsze jest udzielone na czas 
nieokreślony i wygasa wraz z rozwiązaniem lub 
wygaśnięciem Umowy, chyba że zostanie 
odwołane wcześniej. 
 
Agent, bez uzyskania pisemnej zgody BALCIA, nie 
jest uprawniony do: 
1) zmieniania lub w inny sposób modyfikowania 

dokumentów przekazywanych Agentowi za 
pośrednictwem systemów informatycznych 
Agenta lub BALCIA. 

2) zawierania umowy ubezpieczenia w zakresie 
przekraczającym sumy ubezpieczenia lub 
limity odpowiedzialności, o których mowa 
powyżej, 

3) przedłużania lub zmieniania terminów 
płatności składki lub raty składki ustalonego w 
umowie ubezpieczenia, za wyjątkiem sytuacji 
przewidzianej wyraźnie w obowiązujących 
procedurach, 

4) udzielania ubezpieczającym dodatkowych 
rabatów i zniżek w składce, innych niż ustalone 
przez BALCIA w taryfie stawek i składek oraz 
innych dokumentach przekazywanych do 
Agenta przez BALCIA., 

5) zawierania umowy ubezpieczenia na okresy 
inne niż wskazane w ogólnych warunkach 

 
 

6.2. insurance PL-BR (on the territory of the 
Republic of Belarus) – up to the sum insured 
of EUR 20 000 (twenty thousand). 

 
7. TRAVEL INSURANCE – WORLD, Division II, 

Groups 01, 02, 09, 13, 16, 18 – up to the sum 
insured/ guaranteed in accordance with the GTC. 
 

8. FOREIGNER INSURANCE, Division II, Groups 01, 
02, 13 – up to the sum insured/ guaranteed in 
accordance with the GTC. 

 
9. ROAD CARRIER'S FINANCIAL COMPLIANCE 

GUARANTEE, Division II, Group 15 – up to the sum 
insured of EUR 54 000 (fifty-four thousand). 

 
 
10. BUSINESS PACKAGE INSURANCE, Division II, 

Groups 01, 07, 08, 09, 13, 18 – in accordance with 
the GTC and the limits of the sums 
insured/guaranteed indicated in point A below. 

11. HOUSE PACKAGE INSURANCE, Division II, 
Groups 01, 08, 09, 13, 18 – in accordance with the 
GTC and the limits of the sums 
insured/guaranteed indicated in point B below. 

 
This power of attorney shall be valid for an indefinite 
period and shall expire, unless revoked earlier, upon 
termination or expiry of the Agreement. 
 
 
The Agent, without the written consent of BALCIA, is 
not authorised to: 
1) amend or otherwise modify the documents that 

are provided to the Agent through the Agent’s or 
BALCIA informaton systems; 
 

2) conclude insurance contracts with the 
inurance/guaranteed sum exceeding the 
standart limits provided above, 
 

3) extend or change the premium or premium 
instalment due dates specified in the insurance 
contract, except as expressly provided for in the 
applicable procedures, 

 
4) provide policyholders with any additional 

premium discounts and rebates other than those 
defined by BALCIA in the tariff of rates and 
premiums and other documents provided to the 
Agent by BALCIA, 



ubezpieczenia, za wyjątkiem sytuacji 
przewidzianych wyraźnie w obowiązujących 
procedurach, 

6) wystawiania polis, aneksów do polis, 
duplikatów polis w inny sposób, niż za 
pośrednictwem systemów infomratycznych 
Agenta lub BALCIA . 

5) conclude insurance contracts for periods other 
than those indicated in the general terms and 
conditions of insurance, except as expressly 
provided for in the applicable procedures, 
 

6) issue policies, annexes to policies, duplicate 
policies other than throught the Agent’s or 
BALCIA informaton systems. 

 
A) UBEZPIECZENIE BIZNES PAKIET, dział II, grupa 01, 07, 08, 09, 13, 18 – limity sum ubezpieczenia/ 
gwarancyjnych: 

Przedmiot ubezpieczenia 
Grupa 
ubezpieczeniowa 

Max wysokość sumy 
ubezpieczenia/ 
gwarancyjnej [PLN] 

MIENIE   

mienie od ognia i innych 
zdarzeń losowych, w tym:  

08  10 000 000 

mienie na placu  08  50 000 

wartości pieniężne  08  50 000 

przepięcie  09  100 000 

mienie od kradzieży z 
włamaniem i rozboju, w tym:  

09  200 000 

mienie na placu  09  50 000 

wartości pieniężne:   

a) kradzież z włamaniem w 
lokalu  

09  50 000 

b) rozbój w lokalu  09  50 000 

c) rozbój podczas transportu  09  50 000 

kradzież zwykła  09  5 000 

mienie od wszystkich ryzyk, w 
tym:  

09  10 000 000 

mienie na placu  09  50 000 

wartości pieniężne  09  50 000 

sprzęt elektroniczny   

sprzęt elektroniczny - 
stacjonarny  

09  500 000 

sprzęt elektroniczny - przenośny  09  100 000 

sprzęt elektroniczny - 
geodezyjny przenośny  

09  100 000 

sprzęt elektroniczny - medyczny 
stacjonarny  

09  200 000 

sprzęt elektroniczny - medyczny 
przenośny  

09  50 000 

dane i zewnętrzne nośniki 
danych (w tym 
oprogramowanie)  

09  50 000 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNA (OC)  

13 

1 000 000 
roczny przychód netto 
osiągnięty w ostatnim roku: 
10 000 000 

CARGO – Mienie w transporcie  07  
100 000/ na jeden środek 
transportu 



Następstwa Nieszczęśliwych 
Wypadków (NNW)  

01  50 000/ na jedną osobę 

ASSISTANCE  18  zgodnie z OWU 

 

Klauzule dodatkowe 
Max wysokość sumy 
ubezpieczenia/ 
gwarancyjnej [PLN] 

Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia  

Klauzula M 01 Ubezpieczenia automatycznego nowych 
lokalizacji  

– 

Klauzula M 02 Ubezpieczenia automatycznego środków 
trwałych 

zgodnie z OWU 
20% SU środków trwałych, 
nie więcej niż 500 000 

Klauzula M 03 Ubezpieczenia dokumentów służących do 
prowadzenia działalności  

30 000 

Klauzula M 04 Ubezpieczenia drobnych robót 
budowlanych  

200 000  

Klauzula M 06 Ubezpieczenia katastrofy budowlanej – z 
wyłączeniem budynków starszych niż 50 lat 

500 000 

Klauzula M 08 Ubezpieczenia maszyn lub urządzeń od 
awarii – z wyłączeniem maszyn produkcyjnych 

20 000 

Klauzula M 09 Ubezpieczenia maszyn lub urządzeń od 
szkód elektrycznych  

100 000 

Klauzula M 10 Ubezpieczenia mienia poza miejscem 
ubezpieczenia  

50 000 

Klauzula M 11 Ubezpieczenia pękania mrozowego  10 000 

Klauzula M 12 Ubezpieczenia przenośnego sprzętu 
elektronicznego 

– 
klauzula precyzująca zakres 
ubezpieczenia 

Klauzula M 14 Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
zainstalowanego na stałe w 
pojazdach samochodowych  

20 000 

Klauzula M 15 Ubezpieczenia szyb i przedmiotów 
szklanych od stłuczenia  

100 000 

Klauzula M 16 Ubezpieczenia strajków, rozruchów  100 000 

Klauzula M 17 Ubezpieczenia środków obrotowych od 
szkód powstałych wskutek 
zepsucia  

50 000 

Klauzula M 18 Ubezpieczenia ryzyka terroryzmu  100 000 

Klauzula M 19 Ubezpieczenia ryzyka wandalizmu  100 000 

Klauzula M 20 Ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej 
lub spółdzielni mieszkaniowej 

– 
klauzula precyzująca zakres 
ubezpieczenia 

Wzór obowiązujący od 01.11.2020 r._os. fiz. 

Klauzula M 21 Klauzula rozszerzenia zakresu 
terytorialnego w ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego 

– 
klauzula precyzująca zakres 
ubezpieczenia 

Klauzula M 23 Ubezpieczenia dodatkowych kosztów 
działalności  

50 000 

Klauzula M 24 Ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców  25 000 



Klauzula M 25 Ubezpieczenia zewnętrznych elementów 
budynku, budowli  

20 000 

Klauzula M 26 Ubezpieczenia kosztów usunięcia 
pozostałości po szkodzie  

100 000 

Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia OC  

Klauzula OC 01 Ubezpieczenia OC za szkody powstałe 
na terytorium krajów Unii 
Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii  

1 000 000 

Klauzula OC 03 Ubezpieczenia OC za szkody 
wyrządzone przez ubezpieczonego innemu 
ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu z tej samej 
umowy ubezpieczenia 

do 10% SG, nie więcej niż 
100 000 

Klauzula OC 04 Ubezpieczenia OC pracodawcy  200 000 

Klauzula OC 05 Ubezpieczenia OC za szkody w 
pojazdach mechanicznych pracowników  

do 10% SG, nie więcej niż 
100 000 

Klauzula OC 06 Ubezpieczenia OC najemcy ruchomości  1 000 000 

Klauzula OC 07 Ubezpieczenia OC najemcy 
nieruchomości  

1 000 000 

Klauzula OC 08 Ubezpieczenia OC za emisję substancji 
niebezpiecznych  

200 000 

Klauzula OC 09 Ubezpieczenia OC za szkody powstałe w 
związku z przeprowadzeniem 
imprezy  

200 000 

Klauzula OC 10 Ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach 
przechowywanych, pod 
dozorem lub kontrolą  

1 000 000 

Klauzula OC 11 Ubezpieczenia OC za szkody w 
pojazdach mechanicznych 
przechowywanych, pod dozorem lub kontrolą  

200 000 

Klauzula OC 12 Ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach 
ruchomych stanowiących 
przedmiot wykonania usługi  

1 000 000 

Klauzula OC 13 Ubezpieczenia OC za produkt  1 000 000 

 
B) UBEZPIECZENIE DOM PAKIET, dział II, grupa 01, 07, 08, 09, 13, 18 – limity sum ubezpieczenia/ 
gwarancyjnych: 

Przedmiot ubezpieczenia 
Zakres 
ubezpieczenia 

Grupa 
ubezpieczeniowa 

Max wysokość sumy 
ubezpieczenia/ 
gwarancyjnej [PLN] 

MIENIE    

dom 

ogień i inne zdarzenia 
losowe (08) 
lub 
wszystkie ryzyka (09) 

08/09 1 000 000/L 

mieszkanie  600 000/L   

stałe elementy 
domu/mieszkania  

200 000/L   

udział w nieruchomości  1 000 000/L   

mienie ruchome  200 000/L   

mienie wartościowe  50 000/L   

budynki gospodarcze  300 000/L   

garaże  200 000/L   



budowle  50 000/L   

ryzyka dodatkowe    

sprzęt elektroniczny 
przenośny poza 
miejscem ubezpieczenia  

wszystkie ryzyka (09)  09  3 000/P 

stałe elementy 
kradzież z włamaniem 
i rozbój  

09 100 000/L 

mienie ruchome  100 000/L   

mienie wartościowe  50 000/L   

zewnętrzne elementy 
domu 

kradzież zwykła  09 50 000/L 

zewnętrzne elementy 
budynku 
gospodarczego  

50 000/L   

zewnętrzne elementy 
garażu  

50 000/L   

zewnętrzne elementy 
budowli  

30 000/L   

podwyższone limity 
odpowiedzialności 

   

dewastacja zgodnie z OWU  09 10 000/L 

przepięcie  50 000/L   

koszty poszukiwania 
przyczyny szkody  

20 000/L   

szyby i przedmioty 
szklane  

50 000/L   

Wzór obowiązujący od 01.11.2020 r._os. fiz. 

dom letniskowy 
ogień i inne zdarzenia 
losowe  

08 200 000/L 

mienie ruchome w domu 
letniskowym  

50 000/L   

budynek gospodarczy  100 000/L   

garaż  100 000/L   

budowla  50 000/L   

mienie ruchome w domu 
letniskowym  

kradzież z włamaniem 
i rozbój  

09  30 000/L 

roślinność ogrodowa  zgodnie z OWU  08  2 000/L 

nagrobek  zgodnie z OWU  08  20 000/L 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNA 
(OC) W ŻYCIU PRYWATNYM 

zgodnie z OWU  13  200 000/P 

OC najemcy     

OC wynajmującego    

OC za szkody wyrządzone 
na terytorium 
krajów Europy 

   

NASTĘPSTWA 
NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW (NNW)  

zgodnie z OWU  01  50 000/OS 

ASSISTANCE  zgodnie z OWU  18  zgodnie z OWU 

L – limit na jedną lokalizację, OS – limit na jedną osobę, P – limit na jeden Wniosek-Polisę 



 
 
Dyrektor Oddziału 
Branch Director 
Balcia Insurance SE 
Spółka europejska Oddział w Polsce  _____________________________________  Jan Pijewski 

 




