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Załącznik nr 3 

do Umowy Agencyjnej zawartej pomi ędzy Liberty Seguros Compania 
de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce, a R bou Progres 

S.C. Anna Pie ńkowska-Płotczyk, Mariusz Klimaszewski"  

PEŁNOMOCNICTWO do dokonywania czynno ści agencyjnych 
(„Pełnomocnictwo”) 

 

W imieniu Liberty Seguros, Compania de Seguros Y Reaseguros S półka Akcyjna, Oddział w 
Polsce , ul. Chocimska 17, 00 – 791 Warszawa, KRS 0000273211 (dalej: „Liberty”) niniejszym udzielam  

Mariusz Klimaszewski  prowadzącemu/-ej działalność gospodarczą pod nazwą Rbou Progres S.C. 
Anna Pie ńkowska-Płotczyk, Mariusz Klimaszewski"  z siedzibą w 18-300 Zambrów, ul. Białostocka 
22C posiadającego NIP: 7231196662, (dalej: „Agent”) pełnomocnictwa do prowadzenia działalności 
agencyjnej, tj. do zawierania w imieniu Liberty umów ubezpieczeń majątkowych z Działu II  załącznika do 
ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), z 
zastosowaniem: 

a. Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Liberty Ubezpieczenia, 
b. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mieszkaniowego w Liberty Ubezpieczenia  
c. Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Turystycznych „Obieżyświat” 
d. Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw Liberty 

 
w niżej wymienionych grupach oraz do wysokości sum ubezpieczenia określonych poniżej: 

Grupa  
Działu II 

Nazwa grupy  Maksymalna suma ubezpieczenia na jak ą 
Agent mo że zawrzeć jedn ą umow ę 
ubezpieczenia  

1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby 
zawodowej; 

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż 30 000 
PLN 

2 Ubezpieczenia choroby:  
1) świadczenia jednorazowe; 

 2) świadczenia powtarzające się; 
 3) świadczenia kombinowane. 

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż 200 000 
PLN 

3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem 
pojazdów szynowych; 

Kwota odpowiadająca wartości pojazdu 
określonej zgodnie z Umową w systemie 
informatycznym Liberty, lecz nie 
przekraczająca 500 000 PLN 

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

Zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Dz. U. z 
2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.). 

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

Zgodnie z OWU jednak nie więcej niż 200 000 
PLN. 

8 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące 
szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane 
przez: 
 1) ogień; 
 2) eksplozję; 
 3) burzę; 
 4) inne żywioły; 
 5) energię jądrową; 
 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. 
 

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż 
20 000 000 PLN.  
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9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie 
zostały ujęte w grupie 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. 
 

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż  
5 000 000  PLN.  

13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.  
 

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż  
1 000 000 PLN.  

16 Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym: 
1) ryzyka utraty zatrudnienia; 

2) niewystarczającego dochodu; 
3) złych warunków atmosferycznych; 
4) utraty zysków;  
5) stałych wydatków ogólnych; 
6) nieprzewidzianych wydatków handlowych;  
7) utraty wartości rynkowej; 
8) utraty stałego źródła dochodu; 
9) pośrednich strat handlowych poza wyżej 

wymienionymi; 
10) innych strat finansowych. 

Zgodnie z OWU jednak nie więcej niż  
200 000 PLN. 

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

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż 500 000 
PLN. 

Pełnomocnictwo upoważnia Agenta do zawierania umów ubezpieczenia, o których mowa powyżej, 
wył ącznie w przypadku gdy spełnione s ą wszystkie poni ższe warunki:  

● umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej zawierana jest podczas kontaktu bezpośredniego 
z Klientem, zgodnie z procedurami dostarczonymi przez Liberty Agentowi, oraz  

● umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej zawierana jest przez Agenta z Klientem                     
na warunkach (w tym w szczególności w zakresie wysokości składki ubezpieczeniowej)                      
i w zakresie określonym przez Liberty, za pomocą systemu informatycznego                            
Liberty – „e-Partner”; przesłanie informacji Agentowi następuje w drodze teletransmisji, 

● umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej zawierana jest przez Osoby Fizyczne Wykonujące 
Czynności Agencyjne (OFWCA) Agenta, które zdały egzamin zgodnie z wymaganymi w tym 
zakresie przepisami prawa oraz procedurami Liberty a także zostały dopuszczone przez Liberty 
do wykonywania czynności agencyjnych.  
 

Zawarcie umowy ubezpieczenia przez Agenta z naruszeniem któregokolwiek z powyższych warunków 
uważać się będzie za zawarcie umowy ubezpieczenia z przekroczeniem granic umocowania Agenta          
i nie będzie wiążące dla Liberty.   

Ponadto Pełnomocnictwo upoważnia Agenta do wykonywania czynności agencyjnych polegających         
na pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia (ale nie do zawierania umów ubezpieczenia) 
zawieranych między Liberty, a Klientem w zakresie tzw. ubezpieczeń flot (pkt a. poniżej); ubezpieczeń 
małych i średnich przedsiębiorstw (pkt b. poniżej) oraz ubezpieczeń korporacyjnych (pkt c. - l. poniżej),        
tj. zawieranych na podstawie: 
 

a. Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Liberty Ubezpieczenia – odnośnie umów 
ubezpieczenia zawieranych w inny sposób niż za pośrednictwem serwisu internetowego                     

e-Partner (tzw. ubezpieczenie flot);  

b. Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw Liberty - odnośnie umów 
ubezpieczenia zawieranych w inny sposób niż za pośrednictwem serwisu internetowego              

e-Partner   

c. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Utraty Zysku;  
d. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia w Transporcie Krajowym; 
e. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk; 
f. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Pożaru i Innych Zdarzeń Losowych oraz od Kradzieży    

z Włamaniem lub Rozboju; 
g. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej; 
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h. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego         
w Ruchu Krajowym; 

i. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego         
w Ruchu Międzynarodowym; 

j. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika 
drogowego związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku; 

k. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora; 
l. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk.  

 
Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania, jednakże wygasa najpóźniej z chwilą rozwiązania                  
lub wygaśnięcia Umowy agencyjnej. Agent nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. 
 
Agent jest upoważniony do przyjmowania w imieniu Liberty zawiadomień o cesji praw z umowy 
ubezpieczenia mieszkaniowego, umowy ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw oraz umowy 
ubezpieczenia korporacyjnego. Poza tym Agent nie jest upoważniony do przyjmowania jakichkolwiek 
zawiadomień w imieniu Liberty, w tym zawiadomień o szkodzie.  

Obszar działalności Agenta: teren Rzeczpospolitej Polskiej.  

Niniejsze Pełnomocnictwo zastępuje wszelkie wcześniejsze pełnomocnictwa, udzielone w związku            
z zawarciem pomiędzy Liberty i Agentem Umowy agencyjnej, które tym samym zostają odwołane.  

W zakresie „ubezpieczeń korporacyjnych” pełnomocnictwo wejdzie w życie w dniu przekazania agentowi 
stosownej informacji, co nastąpi w ramach odrębnej korespondencji. Do tego czasu Agent nie udziela 
OFWCA upoważnienia (Załącznik nr 8 do Umowy Agencyjnej) w tym zakresie. 
 

Warszawa, dnia  06.11.2015r. 

 

           

 


