
 

                                         
                                                                                                      Załącznik nr 2  

                                       do umowy agencyjnej nr 3-02-546 
 

PEŁNOMOCNICTWO nr  P/03/2023/3-02-546 

 

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, kod pocztowy: 02-672, wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171062, kapitał zakładowy w wysokości 166.841.000,00 zł 

(wpłacony w całości), REGON 015531467, NIP 5252271511, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

które reprezentuje: 
 
Monika Rasińska – Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży 
imię i nazwisko 
 
zwany dalej Mocodawcą 

z dniem 20.03.2023r. udziela pełnomocnictwa  
 
Agentowi PROMESA PLUS SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ         
                          
NIP: 5242442046  REGON: 015236366 

   

Wpisanej/mu  do rejestru podmiotów gospodarczych prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności 
Gospodarczej/ /Krajowy Rejestr Sądowy 
Zwanej/mu dalej Agentem Ubezpieczeniowym. 
 
Mocodawca upoważnia Pełnomocnika do samodzielnego wykonywania w jego imieniu i na jego rzecz czynności faktycznych i prawnych 
związanych z zawarciem umów ubezpieczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w granicach sum ubezpieczenia/gwarancyjnych, o 
których mowa w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa. 
 

       § 1 
Agent Ubezpieczeniowy uprawniony jest do: 

1) przyjmowania wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dodatkowych oświadczeń dotyczących postanowień umowy 
ubezpieczenia; 

2) ustalania wysokości składek należnych z tytułu zawieranych umów, o których mowa  
w pkt. 1, w oparciu o obowiązujące w TUZ TUW  taryfy składek, a także inne przepisy wewnętrzne, o ile mają zastosowanie;  

3) ustalenia wysokości udziałów członkowskich w oparciu o przepisy wewnętrzne TUZ TUW; 
4) informowania o prawach i obowiązkach stron umowy ubezpieczenia, w tym o postępowaniu  

w razie wystąpienia szkody; 
5)  przyjmowania składki ubezpieczeniowej, wpisowego oraz udziałów członkowskich, za pokwitowaniem, z zawartych umów 

ubezpieczenia; 
6) wystawiania (wypełniania i podpisywania) polis potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 

ogólnych warunków ubezpieczenia i taryf z zastrzeżeniem ryzyk określonych w § 2. 
 

 
 

     § 2 
 

Wymaga się uzyskania uprzedniej zgody TUZ TUW  na zawarcie umowy ubezpieczania następujących ryzyk: sprzedaż detaliczna i 
hurtowa wyrobów jubilerskich, broni, wystawy artystyczne, targi, galerie, antykwariaty, komisy (w tym samochodowe), hurtownie 
wyrobów alkoholowych, tytoniowych, produkcja i sprzedaż materiałów petrochemicznych i wybuchowych, a także innych ryzyk, które 
nie są wyszczególnione w taryfach oraz ryzyk, określonych w taryfach jako nie ubezpieczane. 
 

      § 3 
 

1. Umowy ubezpieczenia zawarte przez Agenta Ubezpieczeniowego na podstawie niniejszego pełnomocnictwa, w imieniu i na rzecz 
TUZ TUW są prawnie skuteczne i wiążą strony umowy ubezpieczenia. 

2. Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy agencyjnej lub może być odwołane w każdym 
innym czasie. 

3. Niniejsze pełnomocnictwo wchodzi w życie w dniu podpisania i jest ważne do odwołania. 
4. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 



5. Z dniem udzielenia niniejszego pełnomocnictwa odwołuje się dotychczas obowiązujące pełnomocnictwo, o ile takie zostało wydane. 
6. Integralną częścią niniejszego pełnomocnictwa jest załącznik określający rodzaje ubezpieczeń, w zakresie których Agent 

Ubezpieczeniowy może zawierać umowy ubezpieczenia oraz obowiązujące go maksymalne (limity) sumy 
ubezpieczenia/gwarancyjne. Zawarcie umowy ubezpieczenia na ryzyka nie wymienione w pełnomocnictwie lub na sumy 
ubezpieczenia wyższe niż określone w pełnomocnictwie wymaga uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego pracownika  TUZ TUW  
Niniejsze pełnomocnictwo nie podlega substytucji. 

 
 

       § 4 
 

W razie zaistnienia okoliczności powodujących utratę ważności pełnomocnictwa Agent obowiązany jest  
je zwrócić do jednostki terenowej TUZ TUW  w terminie 7 dni od dnia utraty jego ważności. 
 
 
Warszawa ,  dnia 20.03.2023r  
 
 
 
 
 
 
                          W imieniu TUZ TUW   
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 



 Załącznik do pełnomocnictwa z dnia 20.03.2023r. 

                                                                                                                             udzielonego Agentowi  PROMESA PLUS SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 
TABELA MAKSYMALNYCH LIMITÓW SUM UBEZPIECZENIA/SUM GWARANCYJNYCH DLA AGENTA 

 
Limity maksymalnych sum ubezpieczenia/gwarancyjnych określone w niniejszym załączniku mają zastosowanie do ubezpieczeń 
jednostkowych oraz pakietowych. 
 
W przypadku, gdy postanowienia ubezpieczeń jednostkowych i pakietowych (OWU i taryf) przewidują stosowanie niższych 
maksymalnych sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych pełnomocnictwo ograniczone jest do limitów ustalonych dla tych ubezpieczeń. 
 
W przypadku, gdy ogólne warunki ubezpieczenia dopuszczają zastosowanie klauzul, pełnomocnictwo ograniczone jest do limitów 
określonych w tych klauzulach (taryfach), jednak w każdym przypadku ograniczone jest do limitu wynikającego z niniejszego załącznika. 
 
 

Grupa 
ustawowa* 

                                         Ubezpieczenie Maksymalna suma ubezpieczenia/gwarancyjna 

Ubezpieczenia komunikacyjne indywidualne i flotowe 

1 Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pojazdu 
mechanicznego 

 100 000 PLN  na jedną osobę 

3 Ubezpieczenie Autoszyby  5 000 PLN  na jeden pojazd 

3 Ubezpieczenie Autocasco  135 000 PLN  na jeden pojazd 
osobowy (nie 
dotyczy flot) 

 135 000 PLN  na jeden pojazd 
inny niż osobowy 
(nie dotyczy flot) 

10 Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) 

 minimalna ustawowa suma 
gwarancyjna zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i 
PBUK*   

na jeden pojazd 

10 Ubezpieczenie OC graniczne  minimalna ustawowa suma 
gwarancyjna zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i 
PBUK*   

na jeden pojazd 

10 Ubezpieczenie Zielona Karta  minimalna ustawowa suma 
gwarancyjna zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i 
PBUK*   

na jeden pojazd 

18 Ubezpieczenie Auto Assistance  zgodnie z OWU  na jeden pojazd 

18 Ubezpieczenie Auto Concierge  zgodnie z OWU  na jeden pojazd 

3 Ubezpieczenie mini Autocasco   30 000 PLN  na jeden pojazdd 

3 Ubezpieczenie Autocasco - szkoda całkowita  150 000 PLN  na jeden pojazd 

10 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych (OC) krótkoterminowe 

 minimalna ustawowa suma 
gwarancyjna zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i 
PBUK*   

na jeden pojazd 

Ubezpieczenia Bezpieczny Dom 

1 NNW  60 000 PLN  na jedno miejsce 
ubezpieczenia 2 Druga opinia medyczna  10 000 PLN  

8 Ubezpieczenie mienia  1 500 000 PLN dom/mieszkanie/tylko 
stałe elementy (w tym 800 000 PLN 
konstrukcja łatwopalna),  

 budynki niemieszkalne: 200 000 PLN   

 stałe elementy posesji: 100 000 PLN  

 zielone źródła energii: 50 000 PLN  

 ruchomości domowe: 200 000 PLN   



 nagrobki cmentarne: 25 000 PLN  

9 Ubezpieczenie mienia  ruchomości domowe od kradzieży z 
włamaniem i rabunku: 150 000 PLN   

 stałe elementy od kradzieży z 
włamaniem i rabunku: 150 000 PLN  

 stłuczenie szyb i elementów szklanych: 
30 000 PLN dla ryzyk nazwanych; dla All 
risk zgodnie z OWU 

 przepięcia: 50 000 PLN  dla ryzyk 
nazwanych; dla All risk zgodnie z OWU 

 nagrobki cmentarne: 25 000 PLN  

13 OC w życiu prywatnym  300 000 PLN  

17 Ubezpieczenie ochrony prawnej  10 000 PLN  

18 Assistance home-med.  500 PLN za zdarzenia z jednego 
ryzyka/max limit zdarzeń zgodnie z 
OWU  

Ubezpieczenia domków letniskowych 

8 Ubezpieczenie domków letniskowych od ognia i innych zdarzeń 
losowych 

 100 000 PLN  na jedno miejsce 
ubezpieczenia 

9 Ubezpieczenie domków letniskowych od kradzieży z włamaniem i 
rabunku 

 7 000 PLN  

13 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym  35 000 PLN  

Ubezpieczenia rolne TUZ 

8 Ubezpieczenie obowiązkowe budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego 

 3 500 000 PLN  na jedno miejsce 
ubezpieczenia 

13 Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej rolnika  minimalna ustawowa suma 
gwarancyjna zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i 
PBUK*   

na jedną umowę 
ubezpieczenia 

8 Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu 
Państwa 

 500 000 PLN na jedną umowę 
ubezpieczenia 

Pakiet Bezpieczny Rolnik 

3 Ubezpieczenie maszyn rolniczych i innego sprzętu rolniczego w 
zakresie AGROCASCO 

 Kombajn:250 000 PLN 
Ciągnik:250 000 PLN  
Inny sprzęt rolniczy: 250 000 PLN  

na przedmioty 
ubezpieczenia 
wskazane w 
umowie 
ubezpieczenia, nie 
więcej niż 1 500 
000 PLN na 
wszystkie 
maszyny/sprzęt 
rolniczy  

8 Ubezpieczenie obowiązkowe budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego 

 3 500 000PLN 
Kurniki:0 PLN 
Stodoły, spichlerze, magazyny: 500 000 
PLN 
Szklarnie, cieplarnie: 0 PLN  

na jedno miejsce 
ubezpieczenia 

8 Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym od ognia i 
zdarzeń losowych 

 minimalna ustawowa suma 
gwarancyjna zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i 
PBUK*   

na jedno miejsce 
ubezpieczenia 

13 Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej rolnika  minimalna ustawowa suma 
gwarancyjna zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i 
PBUK*   

na jedną umowę 
ubezpieczenia 

13 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym  100 000 PLN  na jedną umowę 
ubezpieczenia 



1 Ubezpieczenie NNW  7 000 PLN  na jedną osobę 

Ubezpieczenia osobowe TUZ 

Ubezpieczenie NNW 

1 Ubezpieczenie NNW   35 000 PLN  na jedną osobę 

2 Koszty leczenia  zgodnie z OWU  

18 Assistance medyczny  300 PLN na zdarzenie z jednego ryzyka/max limit zdarzeń 
zgodnie z OWU  

Ubezpieczenie Bezpieczna Nauka 

1 Ubezpieczenie NNW   zgodnie z OWU  na jedną osobę 

Ubezpieczenia Firmowe i Korporacyjne TUZ 

Ubezpieczenia Bezpieczna Firma 

8 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych                                                    
203 000 PLN  

na jedno miejsce 
ubezpieczenia 

9 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzęt 
elektroniczny od wszystkich ryzyk i inne ryzyka w ramach pakietu 

                                                   
  68 000 PLN  

13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej                                                   
100 000 PLN  

Ubezpieczenia Bezpieczny Pracownik 

1 Ubezpieczenie NNW  za zgodą DUD**  na jedną osobę 

2 Ubezpieczenie kosztów leczenia   za zgodą DUD**  

Ubezpieczenia Bezpieczny Przedsiębiorca PLUS 

8/9 Budynki, budowle, lokale, nakłady inwestycyjne  gr 8: 5 000 000 PLN  na jedno miejsce 
ubezpieczenia  gr 9: 1 750 000 PLN w tym:  

Maszyny, urządzenia, wyposażenie  kradzież z włamaniem, rabunek, 
dewastacja:504 000 PLN,  

 akt terroru: 560 000 PLN,  

Środki obrotowe  dewastacja: 17 500 PLN,  

 katastrofa budowalana: 420 000 PLN,   

Wartości pieniężne  przepięcie: 100 000 PLN,  

 koszty poszukiwania przyczyny szkody: 
20 000 PLN,  

Mienie pracownicze  rozmrożenie: 10 000 PLN,  

 szyby: 50 000 PLN  

 mienie pracownicze: 1500   PLN/1 
pracownik,  

Mienie osób trzecich  nie więcej jednak niż limity określone 
w poszczególnych klauzulach zgodnie z 
OWU i taryfą składek   

9 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  400 000 PLN 
w tym:         
sprzęt biurowy 200 000 PLN 
zewnętrzne ośniki danych 100 000 PLN 
sprzęt przenośny 100 000 PLN " 

na jedno miejsce 
ubezpieczenia 

7 Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym (cargo)  max łączny limit: 30 000 PLN  na jedno miejsce 
ubezpieczenia 

13 Odpowiedzialność cywilna wraz z rozszerzeniem zakresu zgodnie 
z OWU  

 600 000 PLN, nie więcej jednak niż 
limity klauzul zgodnie z OWU i taryfą  

na jedno miejsce 
ubezpieczenia 

16 Dodatkowe koszty działalności  30 000 PLN  na jedno miejsce 
ubezpieczenia 

 
 

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej 

13 OC zawodowe przewoźnika drogowego Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego 

wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26/WE, ze 

zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i 
(UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie 

drogowym 

na jedną umowę 
ubezpieczenia 



13 Pozostałe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
niewymienione w innych pozycjach 

za zgodą DUD** 

Ubezpieczenia pozostałe 

7 Ubezpieczenie mienia w transporcie - cargo krajowe  za zgodą DUK***  na jedną umowę 
ubezpieczenia 

8/9 Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw  za zgodą DUK*** na jedną umowę 
ubezpieczenia 

16 Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku  za zgodą DUK*** na jedną umowę 
ubezpieczenia 

9 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  za zgodą DUK*** na jedną umowę 
ubezpieczenia 

9 Ubezpieczenie prac budowlano montażowych - szkody w mieniu  za zgodą DUK***  na jedną umowę 
ubezpieczenia 

13 Ubezpieczenie prac budowlano montażowych - 
odpowiedzialność cywilna 

 za zgodą DUK*** na jedną umowę 
ubezpieczenia 

10 Ubezpieczenie przewoźnika drogowego w transporcie krajowym  za zgodą DUK***  na jedną umowę 
ubezpieczenia 

13 Pozostałe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej   za zgodą DUK*** na jedną umowę 
ubezpieczenia 

 
 
* ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). 
 
**  DUD - Departament Ubezpieczeń Detalicznych TUZ Ubezpieczenia  
*** DUK - Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych TUZ Ubezpieczenia  
  
 
Zawarcie umowy ubezpieczenia na ryzyka nie wymienione w pełnomocnictwie lub na sumy ubezpieczenia wyższe niż określone w 
pełnomocnictwie wymaga pisemnej zgody TUZ TUW.  
W grupach 08, 09 i 13 obowiązuje przestrzeganie aktualnych pism okólnych i wytycznych TUZ TUW do zawierania ubezpieczeń 
przekazanych do sieci sprzedaży. 
 
 
Warszawa ,  dnia  20.03.2023r. 
 
 
 
 
 
 
               W imieniu TUZ TUW 
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