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Pełnomocnictwo 
w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych i mieszkalnictwa 

 
 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271543, posiadająca NIP 1070006155 
oraz REGON 140806789, o kapitale zakładowym w wysokości 141 730 747 złotych, wpłaconym w całości,  
zwana dalej „UNIQA” 
 
udziela  
 
Pani/Panu MARIUSZ KLIMASZEWSKI 

prowadzącej/emu działalność gospodarczą pod nazwą: "Regionalne Biuro Obsługi Ubezpieczeniowej 

PROGRES s.c. Anna Pieńkowska-Płotczyk, Mariusz Klimaszewski" Mariusz Klimaszewski 

z siedzibą: 18-300 ZAMBRÓW, UL. BIAŁOSTOCKA 22C 

NIP: 7231196662 

zwanej/emu dalej „Agentem” 
 

pełnomocnictwa do: 

1) świadczenia przez Agenta usług Pośrednictwa Ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu 
w imieniu i na rzecz UNIQA czynności faktycznych oraz czynności prawnych polegających 
na pozyskiwaniu Klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania 
umów ubezpieczenia, zawieraniu umów oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów 
ubezpieczenia („umowy ubezpieczenia”), do wysokości maksymalnej sumy ubezpieczenia lub sumy 
gwarancyjnej, na jaką Agent może zawrzeć jedną umowę ubezpieczenia z zastosowaniem 
obowiązujących na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia: 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia klienta korporacyjnego; 

➢ Ogólnych Warunków Kompleksowego Ubezpieczenia mienia klienta korporacyjnego; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klienta korporacyjnego; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu 

drogowym; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC projektantów; 

➢ Obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych; 

➢ Obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Auto Casco; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zielona Karta; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Rehabilitacja; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów 

pojazdów mechanicznych; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców pojazdów 

mechanicznych; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych; 
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➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów 

zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie; 

➢ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie; 

➢ Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości; 

w działach i grupach oraz do wysokości sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych określonych w poniższej 
tabeli: 

 
Ubezpieczenia majątkowe 

Umowa 
ubezpieczenia 

Dział 
i grupa 

Kod literowy Opis ubezpieczenia 
 

Limit sumy ubezpieczenia / 
sumy gwarancyjnej  

Waluta 

Ubezpieczenie mienia 
klienta korporacyjnego  

Dział II, 
grupa 8 

MMKK1   

20 000 000 - łączna suma ubezpieczenia na jednego 
ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że dla 

następujących przedmiotów ubezpieczenia 
wprowadzone zostają poniższe limity 

odpowiedzialności:  
wartości pieniężne - 200 000  

prewencyjna suma ubezpieczenia - 200 000  

PLN 

Dział II, 
grupa 9 

MMKK2   

1 000 000 - łączna suma ubezpieczenia na jednego 
ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że dla 

następujących przedmiotów ubezpieczenia 
wprowadzone zostają poniższe limity 

odpowiedzialności:  
wartości pieniężne - 200 000  

prewencyjna suma ubezpieczenia - 200 000  

PLN 

Ubezpieczenie 
budowy/montażu 
od wszystkich ryzyk 

Dział II, 
grupa 8 

MBUD1    2 000 000 dla ubezpieczenia jednostkowego PLN 

Dział II, 
grupa 9 

MBUD2    2 000 000 dla ubezpieczenia jednostkowego PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MBUD3  
ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 

500 000 PLN 

Dział II, 
grupa 9 

MBUD9 klauzule konserwacyjne 

2 000 000 dla ubezpieczenia jednostkowego 
łączny okres konserwacji (klauzule CAR 004 i CAR 

003) nie przekracza 24 miesięcy, gdzie: 

• maksymalny okres odpowiedzialności dla klauzuli 
003 – 12 miesięcy i 

• maksymalny okres odpowiedzialności dla klauzuli 
004 – 12 miesięcy 

PLN 

Ubezpieczenie sprzętu 
i maszyn budowlanych 

Dział II, 
grupa 8 

MCPM1   
4 000 000 - łączna suma ubezpieczenia na jednego 

ubezpieczonego, lecz nie więcej niż  
400 000 na jeden przedmiot ubezpieczenia 

PLN 

Dział II, 
grupa 9 

MCPM2   
4 000 000 - łączna suma ubezpieczenia na jednego 

ubezpieczonego, lecz nie więcej niż  
400 000 na jeden przedmiot ubezpieczenia 

PLN 

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego klienta 
korporacyjnego 

Dział II, 
grupa 8 

MSEKK1 
sprzęt stacjonarny 
i przenośny (przenośny 
na terenie całego świata) 

3 000 000 - łączna suma ubezpieczenia na jednego 
ubezpieczonego, lecz nie więcej niż: 

a) 500 000 łącznie dla wszystkich przedmiotów z grupy 
sprzęt medyczny i 

b) 500 000 łącznie dla wszystkich przedmiotów z grupy 
pozostały sprzęt elektroniczny i 

c) 1 000 000 na jedno urządzenie stacjonarne z grup: 
sprzęt biurowy i elektroniczne przetwarzanie danych, 
sprzęt RTV, telekomunikacyjny i radiowy oraz sprzęt 

alarmowy, pomiarowy i geodezyjny i 
d) 20 000 na jedno urządzenie przenośne z każdej 

grupy taryfowej 

PLN 

Dział II, 
grupa 8 

  

pozostałe przedmioty ubezp. 
(dane, nośniki, 
oprogramowanie, 
zwiększone koszty 
działalności) 

450 000 - łączna suma ubezpieczenia na jednego 
ubezpieczonego 

PLN 

 Dział II, 
grupa 9 

MSEKK2 
sprzęt stacjonarny 
i przenośny (przenośny 
na terenie całego świata) 

3 000 000 - łączna suma ubezpieczenia na jednego 
ubezpieczonego, lecz nie więcej niż: 

a) 500 000 łącznie dla wszystkich przedmiotów z grupy 
sprzęt medyczny i 

b) 500 000 łącznie dla wszystkich przedmiotów z grupy 
pozostały sprzęt elektroniczny i 

c) 1 000 000 na jedno urządzenie stacjonarne z grup: 
sprzęt biurowy i elektroniczne przetwarzanie danych, 
sprzęt RTV, telekomunikacyjny i radiowy oraz sprzęt 

alarmowy, pomiarowy i geodezyjny i 
d) 20 000 na jedno urządzenie przenośne z każdej 

grupy taryfowej 

PLN 
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 Dział II, 
grupa 9 

  

pozostałe przedmioty ubezp. 
(dane, nośniki, 
oprogramowanie, 
zwiększone koszty 
działalności) 

450 000 - łączna suma ubezpieczenia na jednego 
ubezpieczonego 

PLN 

OC przewoźnika 
w krajowym ruchu 
drogowym  

Dział II, 
grupa 10 

MOCPK   1 500 000 PLN 

OC przewoźnika 
w międzynarodowym 
ruchu drogowym 

Dział II, 
grupa 10 

MOCPM   
1 500 000 PLN; 

na kabotaż na terenie Niemiec: suma gwarancyjna  
1 200 000 EUR, limit na zdarzenie 600 000 EUR 

PLN | 
EUR 

OC z tytułu 
prowadzenia 
działalności lub 
posiadania mienia  

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (1) 
Zakres podstawowy 
(z wyłączeniem OC 
za produkt) 

4 000 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (2)  OC za produkt 4 000 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (3)  
Klauzula nr 1 - OC 
pracodawcy 

podlimit 2 000 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (4)  

Klauzula nr 2 - OC za szkody 
wyrządzone przez jednego 
Ubezpieczonego innemu 
Ubezpieczonemu w ramach 
tej samej umowy 
ubezpieczenia 

podlimit 2 000 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (5)  

Klauzula nr 3 - OC za szkody 
w mieniu przechowywanym 
lub poddanym obróbce, 
naprawie lub innym 
czynnościom, w tym 
w pojazdach mechanicznych 

podlimit 2 000 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (6) 

Klauzula nr 4 - OC za szkody 
poniesione przez dalszego 
producenta wskutek 
połączenia lub zmieszania 
wadliwego produktu 
dostarczonego przez 
Ubezpieczonego z rzeczą 
pochodzącą od dalszego 
producenta albo wskutek 
dalszego przetwarzania 
produktu 

podlimit 500 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (7)  

Klauzula nr 5 - OC za szkody 
powstałe wskutek wady 
rzeczy wytworzonych lub 
poddanych obróbce przy 
wykorzystaniu maszyn lub 
urządzeń wyprodukowanych, 
dostarczonych, 
naprawionych, 
konserwowanych przez 
Ubezpieczonego (klauzula 
maszynowa) 

podlimit 500 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (8)  

Klauzula nr 6 - OC za szkody 
wynikłe z konieczności 
usunięcia, demontażu lub 
odsłonięcia wadliwego 
produktu lub montażu, 
umocowania lub położenia 
innego produktu 
pozbawionego wad 

podlimit 500 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (9)  

Klauzula nr 7 - OC za szkody 
bezpośrednio lub pośrednio 
wynikłe z emisji, wycieku lub 
innej formy przedostania się 
do powietrza, wody lub 
gruntu substancji 
zanieczyszczających 

podlimit 1 000 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (10)  
Klauzula nr 8 - OC za czyste 
straty finansowe 

podlimit 500 000 PLN 

 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (11) 

Klauzula nr 9 - OC za szkody 
w rzeczach ruchomych 
użytkowanych przez 
Ubezpieczonego 
na podstawie umowy najmu 

podlimit 2 000 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (12) 

Klauzula nr 10 - OC za 
szkody wyrządzone poza 
terytorium Unii Europejskiej, 
z wyłączeniem USA, Kanady, 
Australii, Nowej Zelandii 

do wysokości sumy gwarancyjnej lub podlimitu dla 
klauzul określonych w niniejszym pełnomocnictwie, 

które obejmują daną szkodę  
PLN 
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 Dział II, 
grupa 13 

MOCG2 (14) 

Klauzula nr 12 - OC 
organizatora za szkody 
powstałe w związku z 
organizacją imprez nie 
podlegających 
obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC 

1 000 000 PLN 

OC z tytułu 
wykonywania zawodu 

Dział II, 
grupa 13 

MOCDZ  
z wyłączeniem OC 
projektantów  

Zgodnie z wytycznymi, kalkulatorem, ale nie więcej niż 
400 000 

PLN 

OC projektantów 
Dział II, 
grupa 13 

MOCP1 

OC projektantów 
na podstawie OWU z tyt. 
wykonywania zawodu i SWU 
OC projektantów, 
z wyłączeniem Klauzuli nr 1 - 
czyste straty finansowe 

200 000 PLN 

 Dział II, 
grupa 13 

MOCP1 
Klauzula nr 1 - Czyste straty 
finansowe 

podlimit 100 000 PLN 

Obowiązkowe OC 
przedsiębiorców 
wykonujących 
działalność z zakresu 
usługowego 
prowadzenia ksiąg 
rachunkowych 

Dział II, 
grupa 13 

MOCKR    
minimalna suma gwarancyjna - zgodnie z właściwym 

Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów 
EUR 

 
Ubezpieczenia komunikacyjne flotowe 

Ubezpieczenie Auto 
Casco 

Dział II, 
grupa 3 

KACF Auto Casco 
Kwota odpowiadająca wartości pojazdu określonej w 

systemie informatycznym UNIQA, lecz 
nieprzekraczająca 400 000  

PLN 

Dział II, 
grupa 18 

KASSIF Assistance zgodnie z OWU/SWU EUR 

Dział II, 
grupa 18 

KREHF Rehabilitacja zgodnie z OWU PLN 

Dział II, 
grupa 1 

OKNWF 

Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
kierowców i pasażerów 
pojazdów mechanicznych 

150 000 - maksymalna łączna suma ubezpieczenia na 
wszystkie miejsca w pojeździe. Suma ubezpieczenia 
na jedno miejsce w pojeździe nie może przekroczyć 

 15 000 

PLN 

Dział II, 
grupa 1 

OKNWKF 

Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
kierowców pojazdów 
mechanicznych 

150 000 PLN 

Ubezpieczenie OC 
komunikacyjne 

Dział II, 
grupa 10 

KOCF 
Ubezpieczenie 
komunikacyjne 

minimalna SG - zgodnie z ustawą EUR 

Dział II, 
grupa 10 

KZKF Zielona karta ustawowa EUR 

 
Ubezpieczenia mieszkalnictwa 

Umowa 
ubezpieczenia 

Dział 
i grupa 

Kod literowy Opis ubezpieczenia 

 
Limit sumy ubezpieczenia / 

sumy gwarancyjnej 
 

Waluta 

Ubezpieczenie  
Pakiet dla Właścicieli 
Budynków 
Wielomieszkaniowych 
 

Dział II, 
grupa 8 

MOPWM, 
MARPWM 

 

Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  
jednak nie więcej niż 60 000 000 łącznie  

na jednego ubezpieczonego w tym: 
budynek wielomieszkaniowy – 60 000 000  

pozostałe budynki 10 000 000  
pozostałe przedmioty ubezpieczenia łącznie 

1 000 000 

PLN 

MOPWM1 
Klauzula 1 - ubezpieczenie 
aktów terrorystycznych 

1 000 000 PLN 

MOPWM2 
Klauzula 2 - ubezpieczenie 
ryzyka wandalizmu 

100 000 PLN 

MOPWM3 
Klauzula 3 - ubezpieczenie 
drobnych prac remontowych 

1 000 000 PLN 

MOPWM4 
Klauzula 4 - ubezpieczenie 
od szkód mechanicznych 
i elektrycznych 

500 000 PLN 

MOPWM5 
Klauzula 5 - ubezpieczenie 
ryzyka powodzi 

60 000 000 lecz nie więcej niż SU dla 
poszczególnych grup mienia 

PLN 

MOPWM6 
Klauzula 6 - 
automatycznego pokrycia 
wzrostu wartości mienia 

20% SU danej grupy mienia, lecz nie więcej niż  
1 000 000 dla wszystkich grup mienia 

PLN 

MOPWM7 
Klauzula 7 - ubezpieczenie 
kosztów poszukiwania 
miejsca awarii 

100 000 PLN 

MOPWM8 
Klauzula 8 - ubezpieczenie 
kosztów utraty mediów 

20 000 PLN 
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MSEPWMO 

sprzęt elektroniczny – 
stacjonarny, przenośny, 
licencjonowane 
oprogramowanie, wymienne 
nośniki danych, zbiory 
danych elektronicznych 

50 000 PLN 

MSEPWM1 

Klauzula 1 - ubezpieczenie 
przenośnego sprzętu 
elektronicznego poza 
miejscem ubezpieczenia 

50 000 PLN 

Dział II, 
grupa 9 

MKPWM  
Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  

jednak nie więcej niż 1 000 000 na sumy stale, 
300 000 na pierwsze ryzyko 

PLN 

MKPWM1 
Klauzula 1 - ubezpieczenie 
od kradzieży zwykłej 

50 000 PLN 

MSEPWMK 

sprzęt elektroniczny - 
stacjonarny, przenośny, 
licencjonowane 
oprogramowanie, wymienne 
nośniki danych, zbiory 
danych elektronicznych 

50 000 PLN 

MSEPWM1 

Klauzula 1 - ubezpieczenie 
przenośnego sprzętu 
elektronicznego poza 
miejscem ubezpieczenia 

50 000 PLN 

MSPWM szyby 50 000 PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCGPWM OC zakres podstawowy 
Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  

jednak nie więcej niż 1 000 000 
PLN 

MOCGPWM1 
Klauzula nr 1 - OC za 
szkody powstałe wskutek 
zalań i przepięć 

500 000 PLN 

MOCGPWM2 
Klauzula 2 - OC za szkody 
wyrządzone przez 
podwykonawców 

500 000 PLN 

MOCGPWM3 
Klauzula 3 - OC za szkody 
w nieruchomości wspólnej 

500 000 PLN 

MOCGPWM4 

Klauzula 4 - OC za szkody 
powstałe wskutek 
poszukiwania przyczyn 
awarii 

50 000 PLN 

MOCGPWM5 

Klauzula 5 - OC za szkody 
powstałe w związku 
z organizacją imprez 
osiedlowych 

200 000 PLN 

MOCZPWM OC członków zarządu WM 
Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  

jednak nie więcej niż 200 000 
PLN 

MOCZPWM1 
Klauzula 1 - OC za szkody 
powstałe wskutek utraty 
danych osobowych 

200 000 PLN 

MOCZPWM2 
Klauzula 2 - OC za szkody 
polegające na zapłacie kar 
umownych 

50 000 PLN 

MOCZPWM3 
Klauzula 3 - OC za szkody 
wobec osób trzecich 

200 000 PLN 

Dział II, 
grupa 17 

POPPWM 
ubezpieczenie asysty 
i ochrony prawnej 

Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  
jednak nie więcej niż 10 000 

PLN 

Dział II, 
grupa 18 

ASSPWM Assistance zgodnie z OWU  

PSM 3.0 - 
Ubezpieczenie  
Pakiet dla Spółdzielni 
Mieszkaniowych 
i innych podmiotów 
zarządzających 
budynkami 
wielomieszkaniowymi 

 

Dział II, 
grupa 8 

MOPSM 

 

Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  
jednak nie więcej niż 100 000 000 łącznie  

na jednego ubezpieczonego, w tym: 
na jeden budynek wielomieszkaniowy – 60 000 000  

pozostałe budynki 20 000 000 
zewnętrzne instalacje i urządzenia – 50 000 

mienie pracowników – 10 000 
wartości pieniężne - 10 000 

pozostałe przedmioty ubezpieczenia łącznie 
1 000 000 

PLN 

Klauzula 1 - ubezpieczenie 
aktów terrorystycznych 

1 000 000 PLN 

Klauzula 2 - ubezpieczenie 
wandalizmu (w tym 
dewastacji) 

100 000 PLN 

Klauzula 3 - ubezpieczenie 
drobnych prac remontowych 

500 000 PLN 

Klauzula 4 - ubezpieczenie 
maszyn i urządzeń od 
szkód mechanicznych i 
elektrycznych 

300 000 PLN 

Klauzula 5 - ubezpieczenie 
ryzyka powodzi 

100 000 000 lecz nie więcej niż łączna SU mienia PLN 

Klauzula 6 - ubezpieczenie 
automatycznego pokrycia 
wzrostu wartości mienia 

20% SU danej grupy mienia, lecz nie więcej niż  
2 000 000 dla wszystkich grup mienia łącznie 

PLN 
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Klauzula 7 - ubezpieczenie 
kosztów poszukiwania 
miejsca awarii 

50 000 PLN 

Klauzula 8 - ubezpieczenie 
kosztów utraty mediów 

20 000 PLN 

Klauzula 9 - ubezpieczenie 
prac budowlano-
montażowych 

1 000 000 PLN 

Dział II, 
grupa 8, 9 

MPSM1 
MPSM2 

 

Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  
jednak nie więcej niż 100 000 000 łącznie  

na jednego ubezpieczonego, w tym: 
na jeden budynek wielomieszkaniowy – 60 000 000  

pozostałe budynki 20 000 000 
zewnętrzne instalacje i urządzenia – 50 000 

mienie pracowników – 10 000 
wartości pieniężne - 10 000 

sprzęt elektroniczny stacjonarny – 500 000 
sprzęt elektroniczny przenośny – 300 000 

zbory danych i wymienne nośniki danych – 50 000 
licencjonowane oprogramowanie – 50 000 
szyby i inne przedmioty szklane – 70 000 

pozostałe przedmioty ubezpieczenia łącznie 
1 000 000 

PLN 

Klauzula 1 - ubezpieczenie 
aktów terrorystycznych 

1 000 000 PLN 

Klauzula 3 - ubezpieczenie 
drobnych prac remontowych 

500 000 PLN 

Klauzula 5 - ubezpieczenie 
ryzyka powodzi 

100 000 000 lecz nie więcej niż łączna SU mienia PLN 

Klauzula 6 - ubezpieczenie 
automatycznego pokrycia 
wzrostu wartości mienia 

20% SU danej grupy mienia, lecz nie więcej niż  
2 000 000 dla wszystkich grup mienia łącznie 

PLN 

Klauzula 7 - ubezpieczenie 
kosztów poszukiwania 
miejsca awarii 

50 000 PLN 

Klauzula 8 - ubezpieczenie 
kosztów utraty mediów 

20 000 PLN 

Klauzula 9 - ubezpieczenie 
prac budowlano-
montażowych 

1 000 000 PLN 

Klauzula 10 - ubezpieczenie 
od kradzieży zwykłej 

50 000 PLN 

Klauzula 12 - ubezpieczenie 
przenośnego sprzętu 
elektronicznego poza 
miejscem ubezpieczenia  

300 000 PLN 

Dział II, 
grupa 9 

MKPSM 

 
Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi jednak nie 

więcej niż 500 000 PLN na sumy stale,  
300 000 PLN na pierwsze ryzyko 

PLN 

koszty naprawy 
zabezpieczeń 

50 000 PLN 

Klauzula 10 - ubezpieczenie 
od kradzieży zwykłej 

50 000 PLN 

Klauzula 11 - ubezpieczenie 
automatycznego pokrycia 
wzrostu wartości mienia 

20% SU danej grupy mienia, lecz nie więcej niż  
50 000 dla wszystkich grup mienia  

PLN 

MSPSM 
szyby i inne przedmioty 
szklane 

70 000 PLN 

Dział II, 
grupa 8, 9 

MSEPSMO 
MSEPSMK 

sprzęt elektroniczny 
stacjonarny 

500 000 PLN 

sprzęt elektroniczny 
przenośny 

300 000 PLN 

zbory danych i wymienne 
nośniki danych 

50 000 PLN 

licencjonowane 
oprogramowanie 

50 000 PLN 

Klauzula 12 - ubezpieczenie 
przenośnego sprzętu 
elektronicznego poza 
miejscem ubezpieczenia  

300 000 PLN 

Klauzula 13 - ubezpieczenie 
automatycznego pokrycia 
wzrostu wartości mienia 

20% SU danej grupy mienia, lecz nie więcej niż  
50 000 dla wszystkich grup mienia 

PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MOCGPSM 

OC zakres podstawowy 
Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  

jednak nie więcej niż 500 000 
PLN 

Klauzula 14 - OC 
pracodawcy 

500 000 PLN 
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Klauzula 15 - OC za szkody 
w mieniu użytkowanym 
przez ubezpieczonego 
na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego podobnego 
stosunku prawnego nie 
przenoszącego prawa 
własności 

50 000 PLN 

Klauzula 16 - OC za szkody 
wyrządzone przez 
podwykonawców 

500 000 PLN 

Klauzula 17 - OC z tytułu 
prowadzenia parkingów 
strzeżonych 

100 000 PLN 

Klauzula 18 - OC za szkody 
wyrządzone osobie trzeciej 
w podziemnych instalacjach 
i urządzeniach w związku z 
prowadzonymi pracami  

50 000 PLN 

Klauzula 19 - OC za szkody 
wyrządzone w związku 
z ruchem pojazdów 
niepodlegających 
obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC 
posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

50 000 PLN 

Klauzula 20 - OC za szkody 
powstałe w związku 
z organizacją imprez 
niepodlegających 
obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC 
organizatora imprez 
masowych 

300 000 PLN 

Klauzula 21 - OC za szkody 
powstałe w mieniu osób 
trzecich w wyniku 
poszukiwania miejsca i 
przyczyny awarii 

50 000 PLN 

Klauzula 22 - OC za szkody 
powstałe w wyniku 
wykonywania bieżącej 
naprawy budynku 

50 000 PLN 

Klauzula 23 - ubezpieczenie 
czystych strat finansowych 

50 000 PLN 

Klauzula 24 - OC za szkody 
w środowisku naturalnym 

50 000 PLN 

Dział II, 
grupa 17 

POPPSM  
ubezpieczenie asysty i 
ochrony prawnej 

Wariant 1 – 10 000 
Wariant 2 – 20 000 

PLN 

Ubezpieczenie 
Bezpieczne 
Mieszkanie 

Dział II, 
grupa 1 

OGNW1C 

ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
- wariant Bezpieczna 
Rodzina 

Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  
jednak nie więcej niż 100 000  

- maksymalna suma ubezpieczenia na rodzinę 
PLN 

Dział II, 
grupa 8 

MCZA 

Wariant Bezpieczny - 
ruchomości, stałe elementy;  
Wariant Bezpieczny Plus - 
lokal mieszkalny / budynek 
mieszkalny 

Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  
jednak nie więcej niż 

Wariant Bezpieczny – 70 000 
Wariant Bezpieczny Plus – 500 000  

Wariant Bezpieczny Nagrobek – 10 000 

PLN 

Dział II, 
grupa 9 

MCZB 
Wariant Bezpieczny - 
ruchomości, stałe elementy 

Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  
jednak nie więcej niż 

Wariant Bezpieczny - 70 000  
PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MCZC OC w życiu prywatnym 
Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  

jednak nie więcej niż 500 000  
PLN 

Dział II, 
grupa 18 

MCZD Assistance 9 000 PLN 

Ubezpieczenie mienia 
ze składką płatną 
miesięcznie 

Dział II, 
grupa 1 

OGNW1C 
ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków 

Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  
jednak nie więcej niż 100 000  

- maksymalna suma ubezpieczenia na rodzinę 
PLN 

Dział II, 
grupa 8 

MCZA 
ruchomości, stałe elementy, 
lokal lub dom mieszkalny 

Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  
jednak nie więcej niż 250 000 

PLN 

Dział II, 
grupa 9 

MCZB ruchomości 
Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  

jednak nie więcej niż 250 000 
PLN 

Dział II, 
grupa 13 

MCZC OC w życiu prywatnym 
Zgodnie z OWU, taryfą i wytycznymi  

jednak nie więcej niż 200 000 
PLN 

Dział II, 
grupa 18 

MCZD Assistance Plus 9 000 PLN 

Obowiązkowe 
ubezpieczenie 
odpowiedzialności 
cywilnej Zarządców 
Nieruchomości 

Dział II, 
grupa 13 

MOCN1 
Obowiązkowe 
ubezpieczenie  
OC zarządcy nieruchomości 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w 
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, 
taryfą i wytycznymi jednak nie więcej niż 75 000 

EUR 
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2) świadczenia przez Agenta usług Pośrednictwa Ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu 
na rzecz UNIQA czynności zmierzających do pozyskiwania Klientów oraz czynności przygotowawczych 
zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, a także uczestniczeniu w administrowaniu 
i wykonywaniu umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń wskazanych w pkt 1 ponad określone tam 
limity sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej oraz w zakresie pozostałych ubezpieczeń z działu II 
grupy 1 – 18. 

Zawarcie przez Agenta umowy ubezpieczenia z naruszeniem, któregokolwiek z powyższych warunków 
lub limitów uważać się będzie za przekroczeniem granic umocowania. 

Niniejsze Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie Agenta do działania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wykonywanie czynności na podstawie Pełnomocnictwa może odbywać się tylko z zachowaniem warunków 
określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

Niniejsze Pełnomocnictwo wygasa wraz z rozwiązaniem umowy agencyjnej. 

Pełnomocnictwo jest ważne od 15 marca 2023 r. do odwołania. 

Jednocześnie z 14 marca 2023 r. UNIQA TU S.A. cofa dotychczasowe pełnomocnictwo w zakresie 

ubezpieczeń korporacyjnych i mieszkalnictwa. 

Pełnomocnik jest upoważniony także do przyjmowania zawiadomienia o cesji praw do świadczenia 
ubezpieczeniowego wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia oraz potwierdzania cesji z zawartych 
umów ubezpieczenia. 
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