
REGULAMIN KOMPETENCYJNY POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO NR 14/2017 
 

I. Zakres stosowania 
1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie kompetencji 

Pośredników Ubezpieczeniowych CONCORDIA 
POLSKA TUW (zwanego dalej Towarzystwem)  
do zawierania umów ubezpieczenia. 

2. Za Pośrednika uważa się Agenta 
Ubezpieczeniowego CONCORDIA POLSKA TUW, 
w tym również Agenta Bankowego oraz pracownika 
CONCORDIA POLSKA TUW zatrudnionego  
w wymiarze 1/100 etatu.   

3. Niniejszy Regulamin ma charakter ogólny. Inne akty 
wewnętrzne Towarzystwa (regulaminy, procedury  
i wytyczne), a także obowiązujące w Towarzystwie 
taryfy składek, mogą wprowadzać postanowienia 
szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu  
i mają w takim wypadku pierwszeństwo stosowania 
przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. Towarzystwo może również przyznać Pośrednikowi 
indywidualne kompetencje, mające pierwszeństwo 
stosowania przed postanowieniami niniejszego 
Regulaminu. 
 

II. Kompetencje Pośrednika i zgoda na ich 
przekraczanie 

1. Kompetencje Pośrednika określają załączniki  nr 1 
oraz 2 do niniejszego regulaminu oraz poniższe 
zapisy. 

2. Wprowadza się podział na produkty, w których 
kompetencje są weryfikowane przez System 
Obsługi Sprzedaży Rubinet (dalej: SOS Rubinet),  
a zgłoszenie wniosku o zgodę na warunki 
niestandardowe jest możliwe wyłącznie za 
pośrednictwem  SOS Rubinet – zgodnie  
z pkt. VI.2. (dalej: produkty weryfikowane lub umowy 
weryfikowane) oraz produkty, w których 
kompetencje nie są weryfikowane przez SOS 
Rubinet, a zgłoszenie wniosku o zgodę na warunki 
niestandardowe jest możliwe wyłącznie drogą 
mailową – zgodnie z pkt. VI.3 (dalej: produkty 
nieweryfikowane lub umowy nieweryfikowane). 

3. W odniesieniu do produktów weryfikowanych, 
(wskazanych w załączniku nr 1) kompetencje 
Pośrednika są zaimplementowane w  SOS Rubinet. 
Maksymalne sumy ubezpieczeń, do których 
Pośrednik może zawrzeć dane ubezpieczenie 
zostały także określone w załączniku nr 1.  

4. W odniesieniu do produktów nieweryfikowanych, 
maksymalne sumy ubezpieczenia, do których  
Pośrednik może zawrzeć ubezpieczenie, zostały 
określone w załączniku nr 2. Pośrednik 
zobowiązany jest każdorazowo przed zawarciem  
umowy ubezpieczenia sprawdzić swoje 
kompetencje w odniesieniu do tych produktów.  

5. W przypadku przekroczenia przez Pośrednika 
kompetencji w odniesieniu do produktów 
określonych w załączniku nr 2, będzie to traktowane 
jako naruszenie postanowień Umowy Agencyjnej. 
 
 

III. Wymóg uzyskania zgody 

1. Niezależnie od zasad określonych w taryfach i 
wytycznych wprowadza się wymóg uzyskania 
zgody Towarzystwa,  na zawarcie umowy 
ubezpieczenia komunikacyjnego dotyczącej 
wymienionych poniżej rodzajów pojazdów: 

 

1) należących do flot centralnie zarządzanych 
(car fleet management), 

2) wynajmowanych krótko- i długookresowo, 
3) autobusów, trolejbusów, przyczep 

autobusowych, 
4) ciągników samochodowych, siodłowych lub 

balastowych, 
5) motorowerów, motocykli, 
6) wykorzystywanych do usług holowniczych 

(lawety), 
7) uprzywilejowanych i wojskowych, 
8) wykorzystywanych do transportu kurierskiego, 
9) uszkodzonych. 
W odniesieniu do umów weryfikowanych wniosek  
o zgodę składany jest przez Pośrednika  
wg procedury określonej w pkt VI.2.  W odniesieniu 
do  umów nieweryfikowanych wniosek o zgodę 
składany jest przez Pośrednika wg procedury 
określonej w pkt. VI.3. 

2. Niezależnie od zasad określonych w taryfach i 
wytycznych wprowadza się wymóg uzyskania 
zgody Towarzystwa, na zawarcie umowy 
ubezpieczenia w Pakiecie Concordia Agro Ekspert 
– w ramach ubezpieczenia Agro Casco lub 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, dotyczącej wymienionych poniżej 
rodzajów maszyn: 

1) koparko-ładowarek, 
2) koparek, 
3) naczep, 
4) przyczep innych niż, te które mogą być 

ciągnięte przez ciągnik rolniczy, ładowarkę lub 
kombajn, 

5) wykorzystywanych w celach budowlanych, 
6) w przypadku których nie jest możliwa 

identyfikacja na podstawie nr rejestracyjnego, 
nr seryjnego lub nr VIN, 

7) innych niż maszyny rolnicze, zgodnie z 
definicją maszyn rolniczych określoną w OWU 
w pakiecie Concordia Agro Ekspert. 

Wniosek o zgodę składany jest przez Pośrednika  
wg procedury określonej w pkt VI.3. 

 

IV. Stosowanie specjalnych zniżek pozataryfowych 
oraz inne odstępstwa od taryfy 

1. Pośrednik jest uprawniony do stosowania 
specjalnych zniżek pozataryfowych, jeśli możliwość 
ich stosowania została przez Towarzystwo 
wprowadzona na terenie Oddziału, któremu 
organizacyjnie podlega (np. w ramach promocji 
dotyczącej danego ubezpieczenia). 



2. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, wszelkie 
odstępstwa od taryfy, w tym zastosowanie 
specjalnej zniżki pozataryfowej czy indywidualna 
kalkulacja składki, wymagają uprzedniej zgody 
Towarzystwa. 
 

V. Odstępstwa od ogólnych warunków 
ubezpieczenia / wzorców umów ubezpieczenia 
stosowanych w Towarzystwie 

 
Zawarcie przez Pośrednika umowy ubezpieczenia  
z zastosowaniem postanowień szczególnych w stosunku 
do obowiązujących w odniesieniu do danego 
ubezpieczenia ogólnych warunków ubezpieczenia lub 
wzoru umowy ubezpieczenia stosowanego  
w Towarzystwie wymaga każdorazowo uprzedniej zgody 
Towarzystwa. 
 
VI. Procedura uzyskania zgody 
 
1. Zawarcie umów na warunkach niestandardowych tj. 

przekraczających kompetencje Pośrednika wymaga 
każdorazowo uprzedniej zgody Towarzystwa.  

2. W odniesieniu do umów weryfikowanych, wniosek  
o zgodę jest składany za pośrednictwem SOS 
Rubinet. Odpowiedź na wniosek jest udzielana 
 w SOS Rubinet. 

3. W odniesieniu do umów nieweryfikowanych, 
wniosek jest przesyłany drogą mailową na adres 

Oddziału Towarzystwa, pod który organizacyjnie 
podlega Pośrednik. Odpowiedź na wniosek jest 
udzielana drogą mailową, na adres e-mail 
Pośrednika, z którego został wysłany wniosek. 

4. Przed udzieleniem odpowiedzi, Pośrednik może 
zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych 
informacji lub dokumentów, niezbędnych dla 
podjęcia decyzji w danej sprawie. 

5. Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie 
– jednak nie wcześniej, niż w czasie niezbędnym  
dla dochowania obowiązujących w Towarzystwie 
procedur, w szczególności w przypadku 
konieczności uzyskania przez Towarzystwo zgody 
właściwego Biura Towarzystwa bądź Zarządu. 

 
VII. Postanowienia końcowe 
 
1. W odniesieniu do Pośredników podlegających 

organizacyjnie pod Centralę Towarzystwa, wnioski,  
o których mowa w pkt. VI.3, kierowane są na adres 
mailowy Centrali Towarzystwa. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 
15.11.2017 r. i obowiązuje na czas nieokreślony. 

3. Niniejszy Regulamin uchyla i zastępuje wszystkie 
dotychczasowe akty wewnętrzne Towarzystwa 
regulujące w sposób ogólny kwestie regulowane 
niniejszym Regulaminem, w szczególności 
Regulamin Nr 13/2017. 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – produkty weryfikowane przez SOS Rubinet, 
2. Załącznik nr 2 – produkty nieweryfikowane przez SOS Rubinet. 

 



Załącznik nr 1 – produkty weryfikowane przez SOS Rubinet 

Produkt 
 

Ryzyko/dodatkowe dane 

Maksymalna suma ubezpieczenia 
(SU)/ gwarancyjna (SG) w PLN 

  
Uwagi 

Concordia Plus 

Ogień i  inne zdarzenia losowe         1 000 000   
łączny limit na lokalizację dla wszystkich 

przedmiotów ubezpieczenia 

Kradzież z włamaniem i rabunek  
            125 000     

                
łączny limit na lokalizację dla wszystkich 

przedmiotów ubezpieczenia 

Szyby od stłuczenia lub pęknięcia 
50 000     

                
brak 

OC w życiu prywatnym            500 000     brak 

Ochrona Prawna       40 000     brak 

NNW 60 000 brak 

Ochrona Prawna 

Ochrona Prawna      100 000     brak 

Concordia Turysta 

NNW                 50 000     SU zryczałtowane 

Koszty leczenia i assistance             500 000     SU zryczałtowane 

OC 500 000 SU zryczałtowane 

Bagaż 4 000 SU zryczałtowane 

Concordia Auto 

 
Auto Casco SU (wartość pojazdu) 
 

Osobowy       150 000     brak 

Ciężarowy do 3,5 tony DMC 150 000 brak 

Ciężarowy powyżej 3,5 tony DMC 200 000     brak 

Mikrobus       200 000           brak 

Pojazd specjalny 200 000     brak 

Przyczepa towarowa do 750 kg DMC 200 000     brak 

Przyczepa towarowa powyżej 750 kg 
DMC 

200 000     brak 

Przyczepa kampingowa 200 000     brak 

Naczepa 200 000     brak 

Ciągnik samochodowy siodłowy lub 
balastowy 
Autobus 
Przyczepa autobusowa  
Trolejbus 
Motorower 
Motocykl 

wymagana zgoda Towarzystwa brak 

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych 
min. zgodnie  

z ustawą 
brak 

NNWK 50 000     SU zryczałtowane 

Klauzula ubezpieczenia życia          100 000              SU zryczałtowane 

Klauzula ubezpieczenia pobytu w szpitalu 3 000     SU zryczałtowane 

Klauzula –  utrata zdolności do pracy zarobkowej             100 000     SU zryczałtowane 

Ubezpieczenie Zielonej Karty 
min. zgodnie  

z ustawą 
brak  

Auto Assistance               30 000               SU zryczałtowane 

Ochrona Prawna 100 000     SU zryczałtowane 



 

 

 

Przedmiot/ryzyko 
Maksymalna suma ubezpieczenia  

(SU)/ gwarancyjna (SG) w PLN 
  

Uwagi 

Concordia Agro 

Ogień i  inne zdarzenia losowe 5 000 000 
łączny limit na lokalizację dla 

wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia 

Kradzież z włamaniem i rabunek 700 000     
łączny limit na lokalizację dla 

wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia 

NNW 20 000         brak 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego 
min. SG zgodnie   

z ustawą 
brak 

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 500 000 brak 

Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa lub bez dopłaty 

 Uprawy 3 000 000     limit na gminę w ramach danej polisy 

OC BUP 

Całkowita kwota transakcji płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
zawarcie ubezpieczenia 

6 000 000 EUR 
suma określana jest w PLN jako 
równowartość wskazanej kwoty  

w EUR 

OC Certyfikatorów Energetycznych 

OC Certyfikatorów Energetycznych 100 000 EUR 
SG określana jest w PLN jako 

równowartość wskazanej kwoty  
w EUR 

OC Pośredników Nieruchomości 

OC Pośredników Nieruchomości 200 000 EUR 
SG określana jest w PLN jako 

równowartość wskazanej kwoty  
w EUR 

Concordia Dom 

Ogień i inne zdarzenia losowe 2 000 000 
łączny limit na lokalizację dla 

wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia 

Kradzież z włamaniem i rabunek 70 000 
łączny limit na lokalizację dla 

wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna 100 000 brak 

Szyby od stłuczenia i pęknięcia 20 000 brak 

Concordia Firma 

Ogień i inne zdarzenia losowe (Basic/Standard/Premium) 5 000 000 
łączny limit na lokalizację dla 

wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia 

Kradzież z włamaniem i rabunek 1 000 000 
łączny limit na lokalizację dla 

wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia 

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 1 000 000 
łączny limit na lokalizację dla 

wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna 
              500 000     

               
limit na zakres podstawowy 

(delikt+kontrakt) 

Szyby od stłuczenia i pęknięcia 20 000 brak 

CARGO 200 000 brak 

Biznes Cesja 

Ogień i inne zdarzenia losowe 5 000 000 
łączny limit na lokalizację dla 

wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia 

Kradzież z włamaniem i rabunek 2 500 000 
łączny limit na lokalizację dla 

wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna 200 000 brak 

NNW Indywidualne 

NNW Indywidualne 60 000 
z zastrzeżeniem ograniczeń 

taryfowych 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot/ryzyko 
 

Ryzyko/dodatkowe dane 

Maksymalna suma ubezpieczenia  
(SU)/ gwarancyjna (SG) w PLN 

  
Uwagi 

Concordia Agro Ekspert 

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych min. zgodnie z ustawą brak 

Maszyny rolnicze 
Agro Casco – ubezpieczenie na  
12 m-cy lub wieloletnie 

             800 000     limit na daną maszynę/sprzęt 

Maszyny rolnicze 
Agro Casco – ubezpieczenie na okres 
poniżej 12 m-cy 

   600 000     limit na daną maszynę/sprzęt 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie Ogień i inne zdarzenia losowe          2 000 000     limit na lokalizację 

NNWK 15 000 SU zryczałtowane 

OC z tytułu usług sąsiedzkich 50 000 SU zryczałtowane 

Porada prawna 
zgodnie z o.w.u. w pakiecie  

Concordia Agro Ekspert 
świadczenia mają charakter 

zryczałtowany 



Załącznik nr 2 – produkty nieweryfikowane przez SOS Rubinet 

 

 

Przedmiot/ryzyko 
 

Ryzyko/dodatkowe dane 

Maksymalna suma ubezpieczenia  
(SU)/ gwarancyjna (SG) w PLN 

  
Uwagi 

Ubezpieczenie zwierząt 

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą budżetu państwa 
  2 000 000     

       
limit na lokalizację 

Ubezpieczenie koni        10 000     limit na konia 

Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej od utraty zysku      wymagana zgoda Towarzystwa      limit na lokalizację 

OC Zarządców Nieruchomości 

OC Zarządców Nieruchomości 200 000 EUR 
SG określana jest w PLN jako 

równowartość wskazanej kwoty  
w EUR 

Majątek banku 

Majątek banku 
 

Kompetencje określone w Kompleksowym Programie Ubezpieczenia Banku 
 

NNW Grupowe 

NNW Grupowe 50 000 SU zryczałtowane 

Ubezpieczenie budowlano - montażowe 

Ryzyka budowlano - 
montażowe 

Budowy, remonty 
domów jednorodzinnych Ogień i inne zdarzenia 

losowe 

wymagana zgoda Towarzystwa 

brak 

Pozostałe rodzaje 
budów i montażu 

wymagana zgoda Towarzystwa 

Budowy, remonty 
domów jednorodzinnych 

Kradzież 
wymagana zgoda Towarzystwa 

Pozostałe rodzaje 
budów i montażu 

wymagana zgoda Towarzystwa 

 Odpowiedzialność cywilna wymagana zgoda Towarzystwa 

Concordia Auto (umowy ubezpieczenia zawierane poza SOS Rubinet) 

Auto Casco wymagana zgoda Towarzystwa 

brak 

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych wymagana zgoda Towarzystwa 

NNWK wymagana zgoda Towarzystwa 

Klauzula ubezpieczenia życia wymagana zgoda Towarzystwa 

Klauzula ubezpieczenia pobytu w szpitalu wymagana zgoda Towarzystwa 

Klauzula ubezpieczenia pobytu w szpitalu wymagana zgoda Towarzystwa 

Klauzula –  utrata zdolności do pracy zarobkowej wymagana zgoda Towarzystwa 

Ubezpieczenie Zielonej Karty wymagana zgoda Towarzystwa 

Auto Assistance wymagana zgoda Towarzystwa 

Ochrona Prawna wymagana zgoda Towarzystwa 


