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Załącznik nr 2 do Umowy Agencyjnej nr 2200182008

PEŁNOMOCNICTWO
do umowy agencyjnej nr 2200182008 z dnia 15 października 2008
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 22A,
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033882, NIP 524-030-23-93, REGON 010594552, kapitał zakładowy 110.382.876 zł – wpłacony
w całości (dalej jako Mocodawca), upoważnia Agenta:
ALWIS & SECURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
do wykonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności faktycznych i prawnych związanych
z zawieraniem umów ubezpieczenia w ramach Działu II, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, z zastrzeżeniem że rodzaje ubezpieczeń, w zakresie których Agent może zawierać umowy ubezpieczenia, oraz odnoszące
się do nich maksymalne sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) wskazane zostały w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa.
Agent jest uprawniony do:
1)

przyjmowania od ubezpieczających wniosków o ubezpieczenie oraz oświadczeń dotyczących przedmiotu ubezpieczenia;

2)

obliczania i przyjmowania, za pokwitowaniem, na firmowym druku Mocodawcy, składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartych
umów ubezpieczenia, w zakresie zgodnym z treścią załącznika do niniejszego pełnomocnictwa;

3)

zawierania w imieniu i na rzecz Mocodawcy umów ubezpieczenia oraz potwierdzania ich zawarcia dokumentem ubezpieczenia;

4)

w odniesieniu do umów ubezpieczeń detalicznych, wskazanych w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa, oraz
do ubezpieczenia GoBiznes – przyjmowania od ubezpieczającego zawiadomienia o cesji (przelewie) praw do świadczenia
ubezpieczeniowego, wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do składania w imieniu Mocodawcy oświadczeń
o przyjęciu zawiadomienia do wiadomości i stosowania;

5)

w odniesieniu do umów ubezpieczeń korporacyjnych, wskazanych w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa, z wyłączeniem
ubezpieczenia GoBiznes – przyjmowania od ubezpieczającego zawiadomienia o cesji (przelewie) praw do świadczenia
ubezpieczeniowego, wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia, w celu przekazania do Centrali Mocodawcy, bez prawa
składania w imieniu Mocodawcy oświadczeń o przyjęciu zawiadomienia do wiadomości i stosowania;

6)

przyjmowania od ubezpieczających oświadczeń woli o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, w tym umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Niniejsze pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w razie rozwiązania albo wygaśnięcia umowy agencyjnej.

Pełnomocnictwo jest ważne od dnia 8 lipca 2019

..........................................................

..........................................................

Pieczęć Wiener TU S.A.

Podpis przedstawiciela Wiener TU S.A.

Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group
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Załącznik nr 2A do Umowy Agencyjnej nr 2200182008

LIMITY SUM UBEZPIECZENIA I SUM GWARANCYJNYCH

UBEZPIECZENIA DETALICZNE
Niniejszy dokument stanowi załącznik do pełnomocnictwa udzielonego przez Spółkę do umowy agencyjnej nr 2200182008 i jest ważny
od dnia 8 lipca 2019
Dotyczy Agenta: ALWIS & SECURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spółka upoważnia Agenta do zawierania umów ubezpieczeń detalicznych, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej w ramach Działu II, w następujących grupach i rodzajach ubezpieczeń, zgodnie z warunkami ubezpieczenia, do wysokości
poniżej podanych sum ubezpieczenia oraz gwarancyjnych:

Rodzaj ubezpieczenia

Grupa
ubezpieczeń

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i
choroby zawodowej

1

Ubezpieczenia choroby

2

Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem
pojazdów szynowych
3

Ubezpieczenie Szyb Samochodowych
Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco
statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej

6

Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe
nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły:
1) ubezpieczenie budynku mieszkalnego, mieszkania,
budynku gospodarczego, budowli, stałych
elementów wnętrz

1 000 000 zł (słownie:
jeden milion złotych)
1 500 000 zł (słownie:
jeden milion pięćset
tysięcy złotych)
5 000 000 zł (słownie: pięć
milionów złotych)
200 000 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych) jeden pojazd osobowy
500 000 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych) jeden pojazd inny
zgodnie z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia
250 000 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych)
4 000 000 zł (słownie:
cztery miliony złotych)

8

2) ubezpieczenie maszyn rolniczych

3) pozostałe mienie (niewymienione w pkt. 1 i 2)
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli
nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7),
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny
(jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w
grupie 8:

Limit sumy
ubezpieczenia
albo sumy gwarancyjnej

9

3 000 000 zł (trzy miliony
złotych)
250 000 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych) na jedną
maszynę
1 000 000 zł (słownie:
jeden milion złotych)
4 000 000 zł (słownie:
cztery miliony złotych)

Zastrzeżenia
Limit na jednego
ubezpieczonego
Limit na jednego
ubezpieczonego
Łączna suma ubezpieczenia na
jednego ubezpieczonego

Łączny limit na jedną
lokalizację
Limit na jeden budynek
mieszkalny, mieszkanie
1 000 000 zł (słownie: jeden
milion złotych) łączny limit na
wszystkie maszyny rolnicze

Łączny limit na jedną
lokalizację
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1) ubezpieczenie budynku mieszkalnego, mieszkania,
budynku gospodarczego, budowli, stałych elementów
wnętrz

3 000 000 zł (słownie: trzy
miliony złotych)

Limit na jeden budynek
mieszkalny, mieszkanie

2) ubezpieczenie maszyn rolniczych

250 000 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych) na jedną
maszynę

1 000 000 zł (słownie: jeden
milion złotych) łączny limit na
wszystkie maszyny rolnicze

3) pozostałe mienie (niewymienione w pkt. 1 i 2)

1 000 000 zł (słownie:
jeden milion złotych)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego
rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania
pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z
ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika

10

nie więcej niż minimum
ustalone przepisami
prawa.

12

1 000 000 zł (słownie:
jeden milion złotych)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę
morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i
użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków
morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności
przewoźnika
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej)
nieujętej w grupach 10-12):

2 000 000 zł (słownie: dwa
miliony złotych)

13

1 000 000 zł (słownie:
jeden milion złotych)

Limit dotyczy również
rozszerzeń zakresu
zastosowanych w OWU.

nie więcej niż minimum
ustalone przepisami
prawa.

3) obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu
posiadanego gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenia ryzyk finansowych

Limit łączny na jednego
ubezpieczonego (nie dotyczy
pkt. 3).

1 000 000 zł (słownie:
jeden milion złotych)

1) OC w życiu prywatnym
2) OC placówek oświatowych, OC nauczyciela i
wychowawcy, OC dyrektora placówki oświatowej

tylko obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów
mechanicznych

16

50 000 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy
złotych)

Ubezpieczenie kosztów
rezygnacji uczestnictwa w
imprezie turystycznej lub
wcześniejszego powrotu do RP
oraz kosztów anulowania
biletu.
Limit na jedną imprezę
turystyczną lub wyjazd.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

17

Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób,
które popadły w trudnosci w czasie podróży lub
podczas nieobecności w miejscu zamieszkania

18

100 000 zł (słownie: sto
tysięcy złotych)
1 500 000 zł (słownie:
jeden milion pięćset
tysięcy złotych)
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LIMITY SUM UBEZPIECZENIA I SUM GWARANCYJNYCH
UBEZPIECZENIA KORPORACYJNE
Niniejszy dokument stanowi załącznik do pełnomocnictwa udzielonego przez Spółkę do umowy agencyjnej nr 2200182008 i jest ważny
od dnia 8 lipca 2019
Dotyczy Agenta: ALWIS & SECURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spółka upoważnia Agenta do zawierania umów ubezpieczenia, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej w ramach Działu II, w następujących grupach i rodzajach ubezpieczeń zgodnie z warunkami ubezpieczenia, do wysokości
poniżej podanych sum ubezpieczenia oraz gwarancyjnych:
Grupa
ubezpieczeń

Limit sumy ubezpieczenia albo sumy gwarancyjnej

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i
choroby zawodowej

1

GoBiznes: 20 000 zł,
inne ubezpieczenia – w uzgodnieniu z underwriterem

Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące
szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od
każdorazowo stosowanych środków transportu

7

GoBiznes: 200 000 zł,
inne ubezpieczenia – w uzgodnieniu z underwriterem

Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe
nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły

8

GoBiznes: 10 000 000 zł,
inne ubezpieczenia – w uzgodnieniu z underwriterem

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie
zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez
grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli
przyczyny te nie są ujęte w grupie 8

9

GoBiznes: 10 000 000 zł,
inne ubezpieczenia – w uzgodnieniu z underwriterem

Rodzaj ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego:

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego
rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów
lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem
odpowiedzialności przewoźnika

10

a) dla jednego pojazdu silnikowego (lub zestawu
pojazdów) suma gwarancyjna wynosi 9.000 EUR,
względnie równowartość w złotych, określona według
kursu z pierwszego dnia roboczego października
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia
następnego roku kalendarzowego;
b) dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub
zestawu pojazdów suma gwarancyjna wynosi 5.000
EUR, względnie równowartość w złotych, określona jak
w punkcie poprzedzającym
Suma gwarancyjna stanowi sumę kwot wymienionych
w punktach a) i b).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach
10-12

13

GoBiznes: 2 500 000 zł,
inne ubezpieczenia – w uzgodnieniu z underwriterem

Ubezpieczenia ryzyk finansowych

16

GoBiznes: 200 000 zł,
inne ubezpieczenia – w uzgodnieniu z underwriterem

Ubezpieczenia ochrony prawnej

17

GoBiznes: 100 000 zł,
inne ubezpieczenia – w uzgodnieniu z underwriterem

Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które
popadły w trudności w czasie podróży lub podczas
nieobecności w miejscu zamieszkania

18

GoBiznes: 2 800 zł,
Wiener Truck Assistance: 3 000 EUR / Truck Standard,
inne: 3 500 EUR
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