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Załącznik nr 1 do Pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej 44405  (zwanej  dalej w niniejszym załączniku „Umową 
Agencyjną”) 

 

1. Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa Agent jest upoważniony do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Towarzystwa oraz 
pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia przez Towarzystwo w  Dziale II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. 

2. Pełnomocnictwo nie obejmuje grup ubezpieczeń nie ujętych w poniższej tabeli lub ubezpieczeń, w przypadku których w poniższej tabeli została wpisana 
wartość „0”. 

Maksymalne sumy ubezpieczenia/gwarancyjne, na które Agent może zawrzeć ubezpieczenie 

Okres obowiązywania pełnomocnictwa Data od: 2022-08-10 Data do:  

Obszar obowiązywania pełnomocnictwa TEREN RP 

Segment klienta  Indywidualny  Indywidualny Grupowy MSP MSP Korporacyjny* Floty samochodowe** 

Rodzaj ubezpieczenia majątkowe i os. komunikacyjne Osobowe majątkowe i os.  komunikacyjne majątkowe i os.  komunikacyjne 

Grupa ubezpieczenia 
 

 

     

        

01 
Ubezpieczenia wypadku, w 
tym wypadku przy pracy i 

choroby zawodowej 

100 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 0 10 000,00 

 PLN PLN PLN PLN PLN   PLN 

 jedna osoba jedna osoba jedna osoba jedna osoba jedna osoba  
jedna osoba, z 

zastrzeżeniem w 
Umowach Generalnych 

 

 

 

     

02 
Ubezpieczenia choroby 100 000,00 20 000,00 150 000,00 

zgodnie z OWU i SWU - 
bez prawa do zawierania 

umów ubezpieczenia 
0 0 0 

 EUR PLN PLN      

 

na osobę; 
Ubezpieczenia 

Onkopensa 150 000 
PLN; ubezpieczenia 
zdrowotne: zgodnie z 
OWU, po uzyskaniu 

akceptacji 
underwritingu 

medycznego Centrali w 
wymaganych 
sytuacjach 

jeden pojazd 

jedna osoba, zgodnie z 
OWU, bez prawa do 

zawierania umów 
ubezpieczenia 
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03 
Ubezpieczenia casco 
pojazdów lądowych, z 
wyjątkiem pojazdów 

szynowych 

0 400 000,00 0 0 0 0 400 000,00 

  PLN      PLN 

  

jeden pojazd; 250 tyś. 
PLN dla pojazdów 

ciężarowych  i 
osobowych o ładowności 

do 2 ton 

    

jeden pojazd; 250 tyś. 
PLN dla pojazdów 

ciężarowych i 
osobowych o 

ładownosci do 2 ton 
 

 

 

     

07 
Ubezpieczenia 
przedmiotów w 

transporcie, obejmujące 
szkody w 

transportowanych 
przedmiotach, niezależnie 

od każdorazowo 
stosowanych środków 

transportu 

0 0 0 300 000,00 0 300 000,00 0 

    PLN   PLN  
    jeden transport  jeden transport  

 

 

 

     

08 
Ubezpieczenia szkód, 

obejmujące szkody 
rzeczowe nieujęte w 

grupach 3-7, 
spowodowane przez 

żywioły 

5 000 000,00 0 0 15 000 000,00 0 7 000 000,00 0 

 PLN   PLN   PLN  

 

jedna lokalizacja; 
Ubezpieczenia rolne  - 

2 mln. PLN 
  jeden klient  

jedna lokalizacja; w tym 4 
mln PLN mienie; 0,5 mln 
PLN powódź w agregacie 
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09 
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 

2 000 000,00 0 0 15 000 000,00 0 7 000 000,00 0 

 PLN   PLN   PLN  

 

na lokalizacja; w tym 
krazdzież 0,25 mln 
PLN na lokalizację 

  jeden klient  
jedna lokalizacja; w tym 4 
mln PLN mienie, 0,5 mln 
PLN powódź w agregacie 

 

 

 

 

     

10 
Ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej 
wszelkiego rodzaju, 

wynikającej z posiadania i 
uzytkowania pojazdów 
lądowych z napędem 
własnym, łącznie z 

ubezpieczeniem 
odpowiedzialności 

przewoźnika 

0 

Minimalna suma 
gwarancyjna wskazana w 

art. 36 ust. 1 ustawy z 
dnia 22.05.2003 roku o 

ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i 

PBUK 

0 0 

Minimalna suma 
gwarancyjna wskazana w 

art. 36 ust. 1 ustawy z 
dnia 22.05.2003 roku o 

ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i 

PBUK 

0 

Minimalna suma 
gwarancyjna wskazana 
w art. 36 ust. 1 ustawy 
z dnia 22.05.2003 roku 

o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i 

PBUK 

         
        

 

 

 

     

13 
Ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej 
(ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej 
ogólnej) nieujętej w 

grupach 10-12 

Minimalna suma 
gwarancyjna wskazana 
w art. 36 ust. 1 ustawy 
z dnia 22.05.2003 roku 

o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i 

PBUK; w tym OC 
ogólne 0,25 mln PLN 

na wszystkie zdarzenia 

0 250 000,00 1 000 000,00 0 0 0 

   PLN PLN     
   wszystkie zdarzenia jeden klient    

 

 

 

     

16 
Ubezpieczenia różnych 

ryzyk finansowych 
0 80 000,00 0 0 80 000,00 0 80 000,00 

  PLN   PLN   PLN 
  jeden pojazd   jeden pojazd  jeden pojazd 
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17 
Ubezpieczenia ochrony 

prawnej 
0 60 000,00 0 0 60 000,00 0 60 000,00 

  PLN   PLN   PLN 
  jeden pojazd   jeden pojazd  jeden pojazd 

 

 

 

     

18 
Ubezpieczenia 

świadczenia pomocy na 
korzyść osób, które 

popadły w trudności w 
czasie podróży lub 

podczas nieobecności w 
miejscu zamieszkania 

100 000,00 10 000,00 0 zgodnie z OWU 10 000,00 0 10 000,00 

 EUR EUR   EUR   EUR 

 

Ubezpieczenie kosztów 
leczenia w podrózy 

zagranicznej; na jedno 
zdarzenie; pozostałe 

zgodnie z OWU 

jedno zdarzenie   jedno zdarzenie  jedno zdarzenie 

 

* nie upoważnia do samodzielnego przygotowania ofert oraz do zawierania umów ubezpieczenia bez udziału pracowników CNL posiadających stosowne pełnomocnictwa w zakresie akceptacji ryzyk korporacyjnych non motor / DUG 

**nie upoważnia do zawierania umów generalnych dot. flot pojazdów oraz do samodzielnego przygotowania ofert dot. flot pojazdów bez udziału Towarzystwa 

 

W imieniu Towarzystwa:  
 
 
 

                          

_____________________________        _____________________________ 

KONRAD KLUSKA                  JAROSŁAW SZWAJGIER     

  

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU                    ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 
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