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Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2/2022 do umowy agencyjnej nr 51/104/11/04

PEŁNOMOCNICTWO
Nr 2/2022
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego nr 22,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, REGON 010644132, posiadająca kapitał
zakładowy w kwocie 137.640.100 PLN (opłacony w całości), („InterRisk”),
reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Mariusza Krzyszczaka – Dyrektora Departamentu Rozwoju Sprzedaży i Nowych Technologii InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, działającego na podstawie
pełnomocnictw nr BZA/06/03/12/2018 z dnia 03.12.2018 r. i BZA/07/03/12/2018 z dnia 03.12.2018 r.
udziela pełnomocnictwa:
CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą UL. GRUDZIĄDZKA 107, 87-100 TORUŃ, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez SAD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPORARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000974038, NIP 9562047158,
numer rejestru pośredników ubezpieczeniowych RPU : 11154159/A
do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności agencyjnych w zakresie działu II zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń oraz
maksymalnych wysokości sum ubezpieczenia, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Pełnomocnictwa.
1.
Pełnomocnik uprawniony jest do:
1) proponowania, doprowadzania do zawierania oraz zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz InterRisk,
2) proponowania i doprowadzania do zawierania umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych,
3) wykonywania innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji
ubezpieczeniowych,
4) tworzenia pozytywnego wizerunku InterRisk,
5) pozyskiwania klientów,
6) przyjmowania wniosków o ubezpieczenie i wniosków o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych,
7) analizy ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie przyjętych wniosków i oświadczeń oraz przeprowadzanych lustracji przedmiotu
ubezpieczenia,
8) analizy ryzyka udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych na podstawie dokumentacji rejestrowej i finansowej przekazanej przez klienta,
9) informowania klienta o warunkach finansowych, na których może być zawarta umowa na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych,
10) obliczanie wysokości oraz pobieranie od ubezpieczających składek z tytułu zawieranych umów ubezpieczenia na podstawie
obowiązujących w InterRisk taryf, warunków ubezpieczenia i innych wytycznych w tym zakresie,
11) wystawiania polis zgodnie z zasadami określonymi przez InterRisk oraz stosowanie ustalonych przez InterRisk kodów ubezpieczeń,
12) organizowania i nadzorowania czynności agencyjnych wykonywanych przez osoby, o których mowa w §2 ust. 3 Umowy,
13) udzielania pomocy w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,
14) przyjmowania zawiadomień i oświadczeń składanych w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia, w tym przyjmowania skarg i
reklamacji od klientów,
15) przyjmowania zawiadomienia o cesji (przelewie) praw do odszkodowania (świadczenia) ubezpieczeniowego, wynikającego z zawartej
Umowy ubezpieczenia,
2.
Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do:
1) udzielania dalszych pełnomocnictw,
2) wprowadzania postanowień dodatkowych i odmiennych do ogólnych warunków ubezpieczeń bez uzyskania uprzedniej zgody InterRisk.
3.
InterRisk wyraża zgodę, aby Agent w umowie dotyczącej wykonywania czynności agencyjnych zawieranej z osobą fizyczną spełniającą
wymogi określone w art. 19 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, udzielał upoważnień do działania w imieniu Agenta.
4.
W zakresie umów ubezpieczenia które nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do pełnomocnictwa pełnomocnik jest uprawniony wyłącznie
do doprowadzania do zawarcia tych umów, jak również do uczestniczenia w ich administrowaniu i wykonywaniu, bez prawa do zawierania w
imieniu i na rzecz InterRisk.
5.
Z dniem wejścia w życie niniejszego pełnomocnictwa odwołuje się pełnomocnictwo nr 1/2022 z dnia 07.06.2022 r.
6.
Pełnomocnictwo jest ważne od dnia 21.11.2022 do odwołania nie dłużej niż do dnia wypowiedzenia Umowy Agencyjnej nr 51/104/11/04.

InterRisk
(podpis i pieczęć)
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Załącznik nr 1 do pełnomocnictwa Nr 2/2022 z dnia 21.11.2022

GRUPY I RODZAJE UBEZPIECZEŃ ORAZ WYSOKOŚCI MAKSYMALNYCH SUM UBEZPIECZENIA 1
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Grupa
Rodzaje Ubezpieczeń
Ubezpieczeń
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego
10
rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania
pojazdów lądowych

03

Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych,
wyjątkiem pojazdów szynowych

01

Ubezpieczenie wypadku

13

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

17

Ubezpieczenia ochrony prawnej

18

Ubezpieczenia świadczenia pomocy

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE INDYWIDUALNE
Grupa
Rodzaje Ubezpieczeń
Ubezpieczeń
01
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

09

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych

13
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej
17
Ubezpieczenia ochrony prawnej
18
Ubezpieczenia świadczenia pomocy
UBEZPIECZENIA MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Grupa
Rodzaje Ubezpieczeń
Ubezpieczeń
01
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
07
Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie
08
Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami
09

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych

10
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
13
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej
16
Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
17
Ubezpieczenia ochrony prawnej
18
Ubezpieczenia świadczenia pomocy
UBEZPIECZENIA OSOBOWE i ZDROWOTNE
Grupa
Rodzaje Ubezpieczeń
Ubezpieczeń
01

Ubezpieczenie wypadku

02
Ubezpieczenia choroby
18
Assistance pomoc w podróży
UBEZPIECZENIA ROLNE
Grupa
Rodzaje Ubezpieczeń
Ubezpieczeń
01
Ubezpieczenie wypadku

08

Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami

09

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych

13

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

z

Maksymalny limit sumy ubezpieczenia na jedną umowę ubezpieczenia / na jedną osobę
Do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej określonej w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)
pojazdów lądowych osobowych
200.000 PLN
pojazdów lądowych innych niż osobowe
300.000 PLN
kombajny, ciągniki rolnicze, Pakiet Agro casco 2
1.200.000 PLN
pozostałe pojazdy rolnicze, Pakiet Agrocasco
300.000 PLN
przyczepy, naczepy, opryskiwacze, Pakiet Agrocasco 2
300.000 PLN
wagi mobilne rolnicze, Pakiet Agrocasco 2
100.000 PLN
ubezpieczenie szyb
2.000 PLN
ubezpieczenie Intercasco
1.000.000 EUR
pakiet asysty po kradzieży
500 PLN
pakiet miejski parkingowy
500 PLN
NNW kierowcy i pasażerów pojazdu
100.000 PLN
NNW kierowcy i pasażerów pojazdu, Pakiet Agrocasco
10.000 PLN
ubezpieczenie osób fizycznych w życiu prywatnym w pakiecie
5.000 PLN
mobilnym
ubezpieczenie ochrony prawnej dla właścicieli, posiadaczy i
40.000 PLN
kierowców pojazdów mechanicznych
ubezpieczenie szyb
2.000 PLN
Assistance komunikacyjny
10.000 EUR
Maksymalny limit sumy ubezpieczenia na jedną umowę ubezpieczenia / na jedną osobę /
w zależności od produktu
100.000 PLN
ubezpieczenie mienia (w tym: domy letniskowe do 200.000 zł
2.000.000 PLN
oraz nagrobki)
ubezpieczenie ruchomości
200.000 PLN
ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego
10.000 PLN
ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia
10.000 PLN
ubezpieczenie osób fizycznych w życiu prywatnym
1000.000 PLN
ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej
100.000 PLN
ubezpieczenie pomocy
5.000 PLN
Maksymalny limit sumy ubezpieczenia na jedną umowę ubezpieczenia / na jedną osobę /
w zależności od produktu
150.000 PLN
300.000 PLN
mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
15.000.000 PLN
mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
1.000.000 PLN
szyby i inne przedmioty od stłuczenia
100.000 PLN
wandalizmu
200.000 PLN
sprzętu elektronicznego
600.000 PLN
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
254.000 EUR
1.000.000 PLN
stałych kosztów działalności
300.000 PLN
ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej
30.000 PLN
ubezpieczenie pomocy
2.500 PLN
Maksymalny limit sumy ubezpieczenia na jedną umowę ubezpieczenia / na jedną osobę
ubezpieczenie wypadku
NNW z progresją świadczeń i częściowym zwrotem składki
50.000 PLN
500.000 PLN

300.000 PLN
500.000 PLN

Maksymalny limit sumy ubezpieczenia na jedną umowę ubezpieczenia / na jedną osobę
NNW Agro Pakiet
50.000 PLN
obowiązkowe ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
1.000.000 PLN
budynków w gospodarstwie rolnym
Pakiet Uprawy Rolne
1.000.000 PLN
dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych od
500.000 PLN
ognia i innych zdarzeń losowych Agro Pakiet
dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych od
100.000 PLN
kradzieży z włamaniem i rabunku Agro Pakiet
Pakiet Uprawy Rolne
1.000.000 PLN
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników - do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej
określonej w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)
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17
Ubezpieczenia ochrony prawnej
18
Ubezpieczenia świadczenia pomocy
UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
Grupa
Rodzaje Ubezpieczeń
Ubezpieczeń
01
Ubezpieczenie wypadku
02

Ubezpieczenia choroby

09

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych

13
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej
18
Ubezpieczenia świadczenia pomocy
UBEZPIECZENIA SZKOLNE
Grupa
Rodzaje Ubezpieczeń
Ubezpieczeń
01
Ubezpieczenie wypadku
02
Ubezpieczenie choroby
08
Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami
09
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych
13
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej
17
Ubezpieczenia ochrony prawnej
18
Ubezpieczenia świadczenia pomocy
1
2

ubezpieczenie osób fizycznych w życiu prywatnym Agro Pakiet
ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej Agro Pakiet
ubezpieczenie home assistance Agro Pakiet

500.000 PLN
10.000 PLN
5.000 PLN

Maksymalny limit sumy ubezpieczenia na jedną umowę ubezpieczenia / na jedną osobę
120.000 PLN
ubezpieczenie kosztów leczenia
ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania
ubezpieczenie bagażu podróżnego
ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem podróży
ubezpieczenie kosztów leczenia
ubezpieczenie pomocy podróży

120.000 EUR
12.500 EUR
4.000 PLN
2.000 PLN
120.000 EUR
50.000 EUR

Maksymalny limit sumy ubezpieczenia na jedną umowę ubezpieczenia / na jedną osobę
80.000 PLN
80.000 PLN
10.000.000 PLN
1.000.000 PLN
500.000 PLN
40.000 PLN
5.000 PLN

- z zastrzeżeniem sum ubezpieczenia określonych w systemie informatycznym dla agentów (IPortalu) oraz wytycznych
- Agro casco -pakiet do 20 pojazdów

InterRisk
(podpis i pieczęć)

