
Załącznik nr 1

do Umowy Agencyjnej nr 5133/1003, zawartej pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń
Wzajemnych "TUW" a MARIUSZ KLIMASZEWSKI

PEŁNOMOCNICTWO

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" upoważnia

MARIUSZ KLIMASZEWSKI agenta ubezpieczeniowego TUW "TUW" na podstawie
Umowy Agencyjnej nr 5133/1003 z dnia 2022-03-31, zwanego dalej "Agentem" do:

1) przyjmowania w imieniu i na rzecz TUW "TUW" deklaracji członkowskich i
wniosków o ubezpieczenie, do zawierania umów ubezpieczenia wskazanych w
dziale II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w grupach, rodzajach i limitach sum
ubezpieczeń wskazanych w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa;

2) pobierania kwoty wpisowego, udziałów, składek członkowskich i składek
ubezpieczeniowych, z chwilą wystawienia ubezpieczającemu polisy lub innego
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia;

3) pobierania odsetek,
4) przyjmowania zawiadomień o cesji praw z umów ubezpieczenia,
5) w zakresie ubezpieczenia upraw (OWU 01, 02, 27) agent może wykonywać

czynności wymienione w pkt 1, 2 wyłącznie na terenie powiatów woj.
podlaskiego

Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia Agenta do pośredniczenia przy zawieraniu w
imieniu TUW "TUW" umów gwarancji ubezpieczeniowych i umów zlecenia gwarancji
ubezpieczeniowych ani zawierania takich umów.

Agent wykonuje wyżej wymienione czynności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo ważne jest w okresie obowiązywania Umowy Agencyjnej.

Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw.
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Data, pieczęć TUW "TUW'
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pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej

Załącznik - rodzaje i limity sum ubezpieczenia



Załącznik nr 1 (c.d.) do pełnomocnictwa z dnia 2022-03-31 udzielonego przez
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Agentowi MARIUSZ KLIMASZEWSKI
na podstawie Umowy Agencyjnej nr 5133/1003, zawartej w dniu 2022-03-31

L. p. Rodzaj ubezpieczenia Grupa Kod Limity per ryzyko w zł
OWU dla agenta TUW HTUW"

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych od zdarzeń
1 losowych, w tym realizowane na podstawie ustawy o 9 01 1 000 000*

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt qospodarskicn

2
Ubezpieczenie upraw rolnych od gradu lub gradu i 9 02 1000000
przymrozków

3 Ubezpieczenie "BEZPIECZNA SZKOŁA":

a Następstwa nieszczęśliwych wypadków 1 03
50 ODO/osobę, łączny limit 10 000

0002

b Odpowiedzialność cywilna nauczycieli 13 04 50 ODO/osobę
c Odpowiedzialność cywilna placówki oświatowej 13 05 50000

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń
Drób 1500**/ zwierzę łączny limit

BOD000**, w tym 200 000/cykI3, inne
4 losowych, w tym realizowane na podstawie ustawy o B 08 gatunki zwierząt 3 OOO'*/zwierzęubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

łączny limit 300 0003

5
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu 10 09 zgodnie z Regulaminem Rady Biur
zagranicznym

6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 1 10
50 ODO/osobę, łączny limit 10 000

0002

7 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 1 11 100 ooo/osouę-, łączny limit 1 000
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) 0002

8 Ubezpieczenie auto-casco:
a Zgodnie z Tabelą nr.1 poz.1 taryfy składek 3 14 200000
b auto-casco mini 3 Hl 20000
c Pozostałe 3 14 300000
9 Ubezpieczenie aqro-cascu:

a zarejestrowane ciągniki i przyczepy rolnicze 3 15 500 coo/sprzęt" łączny limit 500
0006

b pozostały sprzęt rolniczy 9 C2 500 000/sprzęt6 łączny limit 500
0006

c Ubezpieczenie szyb 9 C3 50 OOO/sprzęt
d NNW Operatorów i Pasażerów sprzętu rolniczego 1 K1 50 ODO/osobęłączny limit 50 0002

e Ochrona Prawna 17 K2 10000
f OC z tytułu międzysąsiedzkich uslug maszynowych 13 K3 100000
10 Ubezpieczenie "BEZPIECZNE MIENIE":
a Mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych 8 18 25000006

b Mienie od wszystkich ryzyk B 49 25000006

c Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku 9 26 2000000

11 Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w 8 19 25000006
gospodarstwie rolnym

12 Ubezpieczenie "BEZPIECZNA RODZINA":

a
Budynki, mieszkania i budowle od pożaru i innych

8 21 15000006
zdarzeń losowych

b Mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych 8 22 5000006

c Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku 9 96 200000
d Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia 9 30 100000
e Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 13 45 300000
f Ochrona prawna 17 47 10000
g Następstwa nieszczęśliwych wypadków 1 12 50 ODO/osobę
h Domy letniskowe (klauzula) 8 24 100000
i Dom Assistance 18 97 5000

13 Ubezpieczenie drobiu w chowie fermowym od ognia (...) B 25 500 0006, 200 000/cyk13
14 Ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych 9 27 500000
15 Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia (...) 9 28 Wymagana zgoda BUR/BR/ODDZ
16 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 9 31 500000

17 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 10 33 SG minimalna wynikająca z Ustawyposiadaczy pojazdów
18 Ochrona zniżek w OC 10 H3 6000



Rodzaj ubezpieczenia Grupa Kod Limity per ryzyko w zl
Lp. OWU dla agenta TUW "TUW"

19 Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym 10 34 wymagana zgoda Dyrektora BR lub
Oddziału

20 Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu 10 35 wymagana zgoda BUM
międzynarodowym

21 Ubezpieczenie OC deliktowej i kontraktowej 13 37 500000

22 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedziałności cywilnej 13 39 SG minimalna wynikająca z Ustawy
rolników

23 Ubezpieczenie OC lekarzy i innych zawodów w służbie 13 40 wymagana zgoda BUM
zdrowia

24 Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu 13 41 wymagana zgoda BUM
przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne

25
Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów 13 42 wymagana zgoda BUMwykonujących doradztwo podatkowe

26 Ubezpieczenie OC pracowników samorządowych 13 44 100000
27 Assistance auto 18 46 zgodnie z OWU
28 Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych 13 58 wymagana zgoda BUM
29 Ubezpieczenie "BEZPIECZNA FIRMA":
a Mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych 8 59 25000006

b Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku 9 60 2000000
d Sprzęt elektroniczny 9 32 500000
e Odpowiedzialność cywilna 13 61 300000
f Mienie od dewastacji 9 62 200000
g Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia 9 63 100000
h Wzrost kosztów dzialalności 16 64 200000
i Ochrona prawna 17 65 10000

j Następstwa nieszczęśliwych wypadków 1 66
50 OOO/osobę,łączny limit 10 000

0002

k Mienie w transporcie krajowym 7 16 100000
I Mienie w transporcie międzynarodowym 7 17 wymagana zgoda BUM
30 Ubezpieczenie "BEZPIECZNA GMINA"; " ..>,.." •.

a Mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych 8 72 50000006

b Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku 9 73 1000000
c Odpowiedzialność cywilna 13 74 300000
d Mienie od dewastacji 9 75 100000
e Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia 9 76 50000
f Ochrona prawna 17 77 10000

g Następstwa nieszczęśliwych wypadków 1 78
50 OOO/osobę,łączny limit 10 000

0002

h Sprzęt elektroniczny 9 79 500000
i Mienie od aktów terrorystycznych 9 80 100000
31 Ubezpieczenie "BEZPIECZNA ZAGRODA":
a Budynki, budowle od pożaru i innych zdarzeń losowych 8 Al 25000006

b Mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
8 A2 10000006od pożaru i innych zdarzeń losowych

c Ruchomości domowe i stale elementy od pożaru i innych
8 81 5000006zdarzeń losowych

d Mienie ruchome od utraty lub zniszczenia 9 82 200000
e Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia 9 A3 100000
f Następstwa nieszczęśliwych wypadków 1 83 50 OOO/osobę
g Uprawy 9 84 500000
h Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 13 85 300000
i Odpowiedzialność cywilna kombajnisty 13 A4 50000
j Ochrona prawna 17 AS 10000
k Odpowiedzialność cywilna - uslugi agroturystyczne 13 A6 100000
I Dom Assistance 18 A8 5000

Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorców
32 wykonujących działalność w zakresie uslugowego 13 87 wymagana zgoda BUM

prowadzenia ksiąg rachunkowych

33 Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytulu wykonywania
13 88 wymagana zgoda BUMczynności agencyjnych

34 Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządców
13 89 wymagana zgoda BUMnieruchomości



L. p. Rodzaj ubezpieczenia Grupa Kod Limity per ryzyko w zł
OWU dla agenta TUW "TUW"

35
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawców 13 90 wymagana zgoda BUM
majątkowych

36 Obowiązkowe ubezpieczenie OC komorników sądowych 13 92 wymagana zgoda BUM
Ubezpieczenie na rzecz podróżnych w związku z

37 działałnością wykonywaną przez organizatorów turystyki 13 93 wymagana zgoda BUMi przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych
usług turystycznych

38 Ubezpieczenie casco maszyn, sprzętu budowlanego i 9 94 100000transportowego
39 Ubezpieczenie .Bezpieczny Dom w Budowie" 8 95 1000000

40
Obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatorów imprez 13 99 wymagana zgoda BUMmasowych

41 Ubezpieczenie "BEZPIECZNY AGROBIZNES":
a Mienie od wszystkich ryzyk - zakres standardowy 8 Bl 25000006

b Szyby, kolektory i inne przedmioty szk1ane od stłuczenia 9 B2 100000- zakres rozszerzony
c Dewastacja - zakres rozszerzony 9 B3 100000

d Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 9 B4 1000000elementy stałe od kradzieży -zakres rozszerzony
e Rozmrożenie - zakres rozszerzony 9 B5 20000
f Sprzęt rolniczy - zakres rozszerzony 9 B6 500 0006 łączny limit 500 0006

g Zwierzęta od padnięcia i uboju z konieczności 9 B7 3 OOO/zwierzę, łączny limit 300 000
h Cargo - zakres rozszerzony 7 B8 100000
i Odpowiedzialność cywilna 13 B9 300000

j Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 1 Cl 50 OOO/osobe,łączny limit 10 000
0002

42 AutoSzyby 3 F1 zgodnie z OWU
43 Bezpośrednia Likwidacja Szkód 18 H2 30000
44 Ubezpieczenie "BEZPIECZNY ROWERZYSTA":
a Następstwa nieszczęśliwych wypadków rowerzysty 1 F2 50 OOO/osobę
b Odpowiedzialność cywilna rowerzysty 13 F3 100000
c Casco roweru i przyczepki rowerowej 9 F4 15000

45 Ubezpieczenie "BEZPIECZNA PODRÓŻ Z "TUW-em":
a Koszty leczenia 2 Gl 300 OOO/osobę
b Assistance 18 G2. zgodnie z OWU
c Następstwa nieszczęśliwych wypadków 1 G3 50 OOO/osobę
d Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 13 G4 300 OOO/osobę
e Bagaż podróżny/ sprzęt sportowy 9 G5 3 ODO/osobę
f Odwołanie podróży 16 G6 20 OOO/osobę

46 Ubezpieczenie "BEZPIECZNY BIZNES w TUW-ie"

a Mienie od pożaru i innych żywiołów w wariancie ryzyka
8 11 25000006nazwane

b Mienie od pozostałych zdarzeń losowych w wariancie 9 Jl 25000006ryzyka nazwane
c Mienie od powodzi w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych 8 Ll 25000006

d Mienie od pożaru i innych żywiołów w wariancie
8 12 25000006wszystkie ryzyka

e Mienie od pozostałych zdarzeń losowych w wariancie 9 J2 25000006wszystkie ryzyka
f Mienie od powodzi w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk 8 L2 25000006
h Sprzęt elektroniczny od pożaru i innych żywiołów 8 13 500000
i Sprzęt elektroniczny od pozostałych zdarzeń losowych 9 J3 500000
j Sprzęt elektroniczny od powodzi 8 L3 500000

k Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
9 J4 2000000dewastacji

I Sprzęt elektroniczny od kradzieży z włamaniem 9 J5 500000
m Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia 9 J6 100000

n Mienie i sprzęt elektroniczny od strajków ( ... ) i aktów
9 J7 200000terrorystycznych

o Koszty stałe, Koszty dodatkowe, koszty rzeczoznawców 16 J8 200000
P Odpowiedzialność cywilna 13 Ml 300000
r Ochrona prawna 17 M2 10000



L. p. Rodzaj ubezpieczenia Grupa Kod Limity per ryzyko w z/
OWU dla agenta TUW "TUW"

s Następstwa nieszczęśliwych wypadków 1 M3
50 ODO/osobęłączny limit 10 000

0002

t Mienie w transporcie krajowym 7 M4 100000
u Mienie w transporcie rmęnzynarodowym 7 M5 wymagana zgoda BUM

* W przypadku ubezpieczeń z dopłatą do składki z budżetu państwa, suma ubezpieczenia jednego ha upraw rolnych nie może być większa niż
maksymalna suma ubezpieczenia upraw rolnych, wynikająca z obowtązująceqo w danym roku rozporządzenia MRiRW.

** W przypadku ubezpieczeń z dopłatą do składki z budżetu państwa, suma ubezpieczenia jednego zwierzęcia nie może być większa niż
maksymalna suma ubezpieczenia zwierząt, wynikająca z obowiązującego w danym roku rozporządzenia MRiRW.

l Nie więcej niż maksymalna suma ubezpieczenia przewidziana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu (NNW).
2 Łączny limit sumy ubezpieczenia liczony jako iloczyn liczby osób objętych ubezpieczeniem i sumy ubezpieczenia na jedną osobę - limit
dotyczy zakresu OWU wraz ze wszystkimi rozszerzeniami (klauzule).
3 Limit sumy ubezpieczenia odnosi się do każdego budynku inwentarskiego.
6 Limit sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odrębnych regulacji, dotyczy:

1) branż z grup ryzyka 1, 2, 3 i 4 w obiektach niepalnych (z wyłączeniem branży drobiarskiej), dla których:
a) w przypadku ubezpieczeń nowych jest określony - w przypadku kumulacji ryzyka - dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń w jednej
jednostce adresowej,
b) w przypadku ubezpieczeń kontynuowanych jest określony - w przypadku kumulacji ryzyka - dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń w
jednej jednostce adresowej, pod warunkiem że zakres i sumy ubezpieczenia w umowach ubezpieczenia poszczególnych rodzajów
ubezpieczeń nie ulegają zwiększeniu i w ostatnim okresie ubezpieczenia nie wystąpiły szkody.

2) branż z grup ryzyka l, 2, 3 i 4 w obiektach palnych (z drewna il1ub płyty warstwowej) oraz branży drobiarskiej, dla których:
a) w przypadku ubezpieczeń nowych dla obiektów i znajdującego się w nich mienia (w tym drobiu) wynosi 800 000 PLN i jest określony
- w przypadku kumulacji ryzyka - dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń w jednej jednostce adresowej,
b) w przypadku kontynuowanych ubezpieczeń, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, wynosi 2 500 000 PLN lub 5 000 000 PLN - w
przypadku kumulacji ryzyka - dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń w jednej jednostce adresowej, pod warunkiem że zakres i sumy
ubezpieczenia w umowach ubezpieczenia poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie ulegają zwiększeniu i w ostatnim okresie
ubezpieczenia nie wystąpiły szkody,

3) branż z grup ryzyka 5 i 6 (w tym branży drzewnej), dla których bez względu na wysokość sumy ubezpieczenia, wymagana jest
akceptacja:

a) w przypadku nowych ubezpieczeń· Biura Ubezpieczeń Majątkowych lub Biura Ubezpieczeń Rolnych,
b) w przypadku kontynuowanych ubezpieczeń - Biura Regionalnego lub Biura Ubezpieczeń Majątkowych, lub Biura Ubezpieczeń
Rolnych, stosownie do posiadanych kompetencji, z tym że w przypadku Biura Regionalnego warunkiem jest, aby zakres i sumy
ubezpieczenia w umowach ubezpieczenia poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie zostały zwiększone i w ostatnim okresie
ubezpieczenia nie wystąpiły szkody.

TUW"TUW"


