INFORMACJA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO
Niniejsza informacja dystrybutora ubezpieczeń – agenta ubezpieczeniowego sporządzona została zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o dystrybucji ubezpieczeń
(Dz.U. z 2017, poz. 2486 z późn. zm., dalej „ustawa o dystrybucji ubezpieczeń”).
określenie agenta ubezpieczeniowego
nr wpisu do rejestru agentów

„Asekuracja” Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (81-743), ul. Władysława IV 22
(dalej Asekuracja)
nr wpisu: 11116845/A

 wniosek (ustny, pisemny, w formie elektronicznej, telefonicznie) do Komisji
Nadzoru Finansowego o udzielenie informacji z rejestru,
 dostęp do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w godzinach
pracy Komisji, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18
sposób sprawdzenia wpisu do rejestru
września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników
ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru
(Dz.U. z 2006 r. Nr 178, poz. 1316)
 poprzez stronę internetową https://au.knf.gov.pl/Au_online/
Asekuracja wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego przy pomocy
osób fizycznych spełniających wymagania określone w art. 19 ustawy o
dystrybucji ubezpieczeń, wpisanych do rejestru agentów i posiadających
odpowiednie umocowanie upoważniające do działania w imieniu Asekuracji.
obszar działania
Rzeczpospolita Polska
Asekuracja działa na rzecz więcej niż jednego Zakładu Ubezpieczeń, to jest:
 SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie
(SALTUS TUW),
 SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą
informacja o współpracy z zakładami
w Sopocie (SALTUS TU ŻYCIE SA),
ubezpieczeń
 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą
w Sopocie,
 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
Agent w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia
otrzymuje wynagrodzenie od Zakładu Ubezpieczeń w charakterze prowizji
charakter wynagrodzenia agenta
uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej, a także może otrzymywać
ubezpieczeniowego otrzymywanego
od Zakładu Ubezpieczeń wynagrodzenie innego rodzaju - w postaci korzyści
w związku z proponowaniem
ekonomicznych lub zachęt o charakterze finansowym i niefinansowym (w tym
zawarcia umowy ubezpieczenia
finansowanie szkoleń, programów motywacyjnych lub innych działań
wspierających dystrybucję ubezpieczeń).
Klient ma prawo wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń lub Agenta
Ubezpieczeniowego zgłaszając zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych
przez dany podmiot (reklamacja). Reklamacje można składać w formie
pisemnej na adres Agenta Ubezpieczeniowego, ustnie w siedzibie Agenta lub u
osoby wykonującej czynności agencyjne w imieniu Agenta Ubezpieczeniowego
oraz telefonicznie pod numerem + 48 58 770 36 90.
informacja o możliwości złożenia
reklamacji, wniesienia skargi oraz
Osobie fizycznej, będącej ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym lub
pozasądowego rozwiązywania
uprawnionym z umowy ubezpieczenia, po wyczerpaniu drogi postępowania
sporów
reklamacyjnego, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika
Finansowego oraz prawo wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem
o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów
między klientem a podmiotem rynku finansowego na zasadach wskazanych w
ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i
Rzeczniku Finansowym.
Żaden z Zakładów Ubezpieczeń, na rzecz których Asekuracja realizuje
czynności agencyjne, nie posiada udziałów uprawniających co najmniej do 10
% głosów na zgromadzeniu wspólników Asekuracji. Asekuracja nie posiada
informacja o posiadanych udziałach
udziałów lub akcji wyżej wskazanych Zakładów Ubezpieczeniowych
uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub
zgromadzeniu wspólników.
sposób wykonywania czynności
pośrednictwa ubezpieczeniowego

zakres działalności agenta ubezpieczeniowego, ze wskazaniem działu i grup ubezpieczeń oraz wysokość maksymalnej
sumy ubezpieczenia, na jaką agent ubezpieczeniowy może zawrzeć jedną umowę ubezpieczenia
aktualizacja 01.10.2018.
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SALTUS TUW
Dział II: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Nr grupy
ubezpieczeniow
ej nadany przez
Ministra
Finansów

Kod
produktu

1604

1605

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia

1403

1608

Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia

0821
0921
0820
0920

1623
1620

0920
0922

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
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Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych
nieuczciwością pracowników (NPR)

16

Zgodnie z OWU
Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
Ubezpieczenie docelowej kwoty oszczędzania na rachunku
systematycznego oszczędzania w SKOK (DKO)

16

65 000,00 zł
Ubezpieczenia kredytu, w tym:
1) ogólnej niewypłacalności;
2)
kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu
rolniczego.
Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

14

Zgodnie z OWU
Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
Ubezpieczenie identyfikacyjnych kart magnetycznych

16

Zgodnie z OWU
Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami, Ubezpieczenia
pozostałych szkód rzeczowych wywołanych przez grad lub mróz oraz
inne przyczyny (np. kradzież)
Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
budynki i budowle – 10 000 000,00 zł (w stosunku do pojedynczego
budynku lub budowli)
lokale – 10 000 000,00 zł
maszyny, urządzenia, wyposażenie (bez urządzeń elektronicznych) –
10 000 000,00 zł
rzeczowe aktywa obrotowe – 10 000 000,00 zł
nakłady inwestycyjne – 10 000 000,00 zł
mienie osób trzecich – 10 000 000,00 zł
mienie pracownicze – 10 000 000,00 zł
bankomat od pożaru i innych zdarzeń losowych – 10 000 000,00 zł
wartości pieniężne od pożaru i innych zdarzeń losowych –
1 000 000,00 zł
gotówka w bankomacie od pożaru i innych zdarzeń losowych –
1 000 000,00 zł
Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności

08,09

16

1 000 000,00 zł
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych wywołanych przez grad
lub mróz oraz inne przyczyny (np. kradzież)
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rozboju i
wandalizmu
maszyny, urządzenia, wyposażenie (bez urządzeń elektronicznych) –
3 000 000,00 zł
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09

Grupa
ubezpieczenia

0820
0920
0823
0923

0920

1301

0101

0824
0924
1324

0909

0114
0214
0814
0914
1314

Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia

Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia

nakłady inwestycyjne – 2 000 000,00 zł
rzeczowe aktywa obrotowe – 3 000 000,00 zł
mienie osób trzecich – 1 000 000,00 zł
mienie pracownicze – 200 000,00 zł
bankomat od kradzieży z włamaniem i rozboju oraz wandalizmu –
500 000,00 zł
wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem – 1 000 000,00 zł
wartości pieniężne od rozboju w lokalu – 1 000 000,00 zł
wartości pieniężne podczas transportu – 1 000 000,00 zł
gotówka w bankomacie od kradzieży z włamaniem i rozboju –
1 000 000,00 zł
mienie od wandalizmu – 500 000,00 zł
Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami. Ubezpieczenia
pozostałych szkód rzeczowych wywołanych przez grad lub mróz oraz
inne przyczyny (np. kradzież).
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
stacjonarny sprzęt elektroniczny – 5 000 000,00 zł
przenośny sprzęt elektroniczny – 1 000 000,00 zł
dane i wymienne nośniki danych – 1 000 000,00 zł
klauzula obowiązująca do OWU – 500 000,00 zł
zwiększone koszty prowadzenia działalności- 500 000,00 zł
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych wywołanych przez grad
lub mróz oraz inne przyczyny (np. kradzież)
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
odpowiedzialność cywilna deliktowa – 1 500 000,00 zł
odpowiedzialność cywilna umowna – 1 500 000,00 zł
odpowiedzialność cywilna najemcy – 200 000,00 zł
odpowiedzialność cywilna pracodawcy – 200 000,00 zł
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej lub użytkowania mienia – 1 500 000,00 zł
klauzula obowiązująca do OWU – 200 000,00 zł
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami. Ubezpieczenia
pozostałych szkód rzeczowych wywołanych przez grad lub mróz oraz
inne przyczyny (np. kradzież). Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej
Grupowe ubezpieczenie mieszkań członków SKOK

Max wys. sumy
ubezpieczenia

500,00 zł
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13

01,02

50 000,00 zł

Rodzaj
ubezpieczenia

Rodzaj
ubezpieczenia

09

1 000 000,00 zł

Wariant I – 15 00,000 zł
Wariant II – 25 000,00 zł
Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami. Ubezpieczenia
pozostałych szkód rzeczowych wywołanych przez grad lub mróz oraz
inne przyczyny (np. kradzież).
Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub
rozboju

Grupa
ubezpieczenia

08,09

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej. Ubezpieczenia choroby. Ubezpieczenie szkód
spowodowanych żywiołami. Ubezpieczenia pozostałych szkód
rzeczowych wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (np.
kradzież). Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenia turystyczne
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08, 09, 13

09

01, 02, 08,
09, 13

Max wys. sumy
ubezpieczenia

Koszty leczenia i transportu medycznego Wariant podstawowy –
10 000 EUR
Koszty leczenia i transportu medycznego Wariant rozszerzony –
30 000 EUR
Następstwa nieszczęśliwych wypadków Wariant podstawowy –
5 000,00 zł
Następstwa nieszczęśliwych wypadków Wariant rozszerzony –
10 000,00 zł
Utrata i uszkodzenie bagażu Wariant rozszerzony – 1 000,00 zł

Grupa
ubezpieczenia

0115
0215
0815
0915
1315

Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna - Wariant rozszerzony:
szkody w mieniu – 10 000,00 zł,
szkody na osobie – 50 000,00 zł
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej. Ubezpieczenia choroby. Ubezpieczenie szkód
spowodowanych żywiołami. Ubezpieczenia pozostałych szkód
rzeczowych wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (np.
kradzież). Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenia podróżne (direct) – zawierane od dnia 01 grudnia
2010 r.
Koszty leczenia i transportu medycznego 60 000 EUR

01, 02, 08,
09, 13

Następstwa nieszczęśliwych wypadków 40 000,00 zł
Utrata i uszkodzenie bagażu 3 000,00 zł
Odpowiedzialność cywilna 100 000 EUR

Grupa
ubezpieczenia

Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia

Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami. Ubezpieczenia
pozostałych szkód rzeczowych wywołanych przez grad lub mróz oraz
inne przyczyny (np. kradzież). Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej
Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych MÓJ DOM

Dom jednorodzinny
Dom jednorodzinny w
budowie
Mieszkanie

Budynki gospodarcze
Garaże wolnostojące
Obiekty małej
architektury
Elementy obiektów małej
architektury
Stałe elementy
wyposażenia
0150
0850
0950
1350

Stałe elementy
wyposażenia
Ruchomości domowe
Ruchomości domowe
Zewnętrzne stałe
elementy domu lub
mieszkania
Zewnętrzne stałe
elementy domu lub
mieszkania
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od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od kradzieży zwykłej
od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od kradzieży z
włamaniem i rozboju
od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od kradzieży z
włamaniem i rozboju
od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od kradzieży zwykłej
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2 500 000,00 zł

1 500 000,00 zł

1 500 000,00 zł

40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
5 000,00 zł
200 000,00 zł
150 000,00 zł
200 000,00 zł
150 000,00 zł
20 000,00 zł
1 000,00 zł

01, 08, 09,
13

Antyki, dzieła sztuki,
kolekcje
Antyki, dzieła sztuki,
kolekcje
Szyby i inne przedmioty
od stłuczenia
Domek letniskowy wraz
ze stałymi elementami
wyposażenia
Ruchomości domowe w
domku letniskowym
Stałe elementy
wyposażenia oraz
ruchomości domowe w
domku letniskowym
Grobowiec, nagrobek,
nisza w kolumbarium

od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od kradzieży z
włamaniem i rozboju
od stłuczenia
od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od pożaru
i innych zdarzeń
losowych
od kradzieży z
włamaniem i rozboju
od pożaru, kradzieży
zwykłej, dewastacji

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie sprzętu
wędkarskiego
Utrata dokumentów

Mienie przenośne poza
miejscem ubezpieczenia

0116
0216
1316

ubezpieczenie sprzętu
wędkarskiego all risk
od kradzieży z
włamaniem oraz
kradzieży zwykłej i
rozboju
od pożaru i innych
zdarzeń losowych,
kradzieży z włamaniem,
rabunku i utraty

Klucze

utrata kluczy

Dewastacja

mienie od dewastacji

Graffiti

mienie od graffiti

200 000,00 zł
150 000,00 zł
10 000,00 zł
200 000,00 zł
30 000,00 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł
200 000,00 zł
25 000,00 zł
8 000,00 zł

500,00 zł

3 000,00 zł

500,00 zł
20 000,00 zł
1 000,00 zł

Grupa
ubezpieczenia

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej

Rodzaj
ubezpieczenia

Ubezpieczenie
(indywidualne)

Max wys. sumy
ubezpieczenia

Następstwa nieszczęśliwych wypadków 50 000,00 zł

następstw

nieszczęśliwych

wypadków
01, 02, 13

Odpowiedzialność cywilna 200 000,00zł
Grupa
ubezpieczenia
0129
0229
0135
0235

Rodzaj
ubezpieczenia

Max wys. sumy
ubezpieczenia

0109

0118
0218

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia
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Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej. Ubezpieczenia choroby
Grupowe ubezpieczenie zdrowotne, w tym ubezpieczenie
Medycyna Pracy
Grupowe ubezpieczenie zdrowotne SALTUS
Ubezpieczenie Medycyna Pracy

01, 02

Zgodnie z OWU
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej.
Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Polisa IKS

01

Zgodnie z OWU
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej. Ubezpieczenia choroby
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01, 02

Rodzaj
ubezpieczenia

1339

Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max. wys. sumy
ubezpieczenia

0837
0937
1337
1637

Ubezpieczenie posiadaczy konta IKS MED
Zgodnie z OWU
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i
wychowawców
100 000,00 zł
Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami. Ubezpieczenia
pozostałych szkód rzeczowych wywołanych przez grad lub mróz oraz
inne przyczyny (np. kradzież). Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej –
ubezpieczenie pakietowe „LABORUS”
10 000 000,00zł*
Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń
losowych
Ubezpieczenie wartości pieniężnych od pożaru i
150 000,00 zł*
innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowadzenia
100 000,00 zł
działalności
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i
2 000 000,00 zł
rozboju
Ubezpieczenie wartości pieniężnych od kradzieży z
włamaniem

150 000,00 zł

Ubezpieczenie wartości pieniężnych od rozboju
Ubezpieczenie mienia od wandalizmu
Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, przenośnego
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
sprzętu medycznego, sprzętu wykorzystywanego w
poligrafii i przemyśle graficznym
Dane i wymienne nośniki danych
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od
stłuczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
deliktowej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
deliktowej wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
OC z tytułu Zarządzania

100 000,00 zł
100 000,00 zł
500 000,00 zł*

Klauzula 01 - automatycznego ubezpieczenia nowo
zakupionych środków trwałych
Klauzula 02 - automatycznego ubezpieczenia
mienia w nowych lokalizacjach
Klauzula 03 - reprezentantów
Klauzula 04 – ubezpieczenie aktów terroryzmu
Klauzula 05 - ubezpieczenie rozmrożenia środków
obrotowych przechowywanych w urządzeniach
chłodniczych
Klauzula 06 – ubezpieczenie drobnych prac
remontowych
Klauzula 07 – włączenie ryzyka graffiti
Klauzula 08 – ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego zamontowanego na stałe w
pojazdach
Klauzula 09 - ubezpieczenie maszyn od awarii
mechanicznej i uszkodzeń
Klauzula 10 – ubezpieczenie maszyn elektrycznych
od szkód elektrycznych
Klauzula 11 - pękania mrozowego
Klauzula 12 - ubezpieczenie zamontowanych na
stale zewnętrznych urządzeń lub elementów
budynków i budowli od kradzieży
Klauzula 13 - ubezpieczenie ustawowej
odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub
na osobie wyrządzone osobom trzecim przez
Ubezpieczającego wynikłe z niewykonania lub
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500 000,00 zł*
100 000,00 zł
1 000 000,00 zł
500 000,00 zł
100 000,00 zł
500 000,00 zł
500 000,00 zł
1 000 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
50 000,00 zł
5 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
50 000,00 zł
10 000,00 zł
1 000 000,00 zł

08, 09,13,16

0113
0213

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia

aktualizacja 01.10.2018.

nienależytego zobowiązania (odpowiedzialność
cywilna kontraktowa)
Klauzula 14 – ubezpieczenie odpowiedzialności
1 000 000,00 zł
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z
wprowadzeniem produktu do obrotu
(odpowiedzialność cywilna za produkt)
Klauzula 15 - ubezpieczenie ustawowej
500 000,00 zł
odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody
na osobie wyrządzone pracownikom wynikające z
wypadków przy pracy (odpowiedzialność cywilna
pracodawcy)
Klauzula 16 – ubezpieczenie odpowiedzialności
1 000 000,00 zł
cywilnej za szkody w nieruchomościach osób
trzecich, z których Ubezpieczający korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo
innego podobnego udokumentowanego stosunku
prawnego (odpowiedzialność cywilna najemcy
nieruchomości)
Klauzula 17 - ubezpieczenie odpowiedzialności
200 000,00 zł
cywilnej za szkody w rzeczach ruchomych osób
trzecich, z których Ubezpieczający korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo
innego podobnego udokumentowanego stosunku
prawnego (odpowiedzialność cywilna najemcy
ruchomości)
Klauzula 18 – ubezpieczenie odpowiedzialności
200 000,00 zł
cywilnej za szkody w rzeczach znajdujących się w
pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
Klauzula 19 – ubezpieczenie odpowiedzialności
200 000,00 zł
cywilnej za szkody w pojazdach mechanicznych
znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub
kontrolą Ubezpieczającego
Klauzula 20 – ubezpieczenie odpowiedzialności
50 000,00 zł
cywilnej za szkody w wartościach pieniężnych
znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub
kontrolą Ubezpieczającego
Klauzula 21 – ubezpieczenie odpowiedzialności
200 000,00 zł
cywilnej za szkody w mieniu stanowiącym przedmiot
obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach
usług świadczonych przez Ubezpieczającego
Klauzula 22 - ubezpieczenie odpowiedzialności
200 000,00 zł
cywilnej za szkody powodujące powstanie
roszczenia pomiędzy osobami Ubezpieczonymi na
podstawie tej samej umowy (odpowiedzialność
cywilna wzajemna)
Klauzula 23 – ubezpieczenie odpowiedzialności
1 000 000,00 zł
cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim
przez podwykonawców Ubezpieczającego
(odpowiedzialność cywilna podwykonawcy)
Klauzula 24 – ubezpieczenie odpowiedzialności
200 000,00 zł
cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy nie
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej
Klauzula 25 – ubezpieczenie odpowiedzialności
1 000 000,00 zł
cywilnej za szkody wynikłe z wadliwego wykonania
prac lub usług powstałe po przekazaniu odbiorcy
przedmiotu wykonanych prac lub usług
Klauzula 26 – ubezpieczenie odpowiedzialności
200 000,00 zł
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z
organizowaniem imprez
Klauzula 27 – ubezpieczenie odpowiedzialności
100 000,00 zł
cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób
zakaźnych i zakażeń
Klauzula 28 - rozszerzenie terytorialnego zakresu
1 000 000,00 zł
ubezpieczenia
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej
Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ATUT
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01,02

1611
1613

1614

1633

1610
1612

0132
0232

0145
0245
1645

Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia

50.000,00 zł
Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych

Rodzaj
ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie członków SKOK na wypadek utraty pracy ETAT (w tym ETAT II)

Max wys. sumy
ubezpieczenia

Zgodnie z OWU

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia

Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych
Grupowe ubezpieczenie członków SKOK na wypadek utraty pracy SUPERETAT

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia
Max wys. sumy
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia

Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych

Rodzaj
ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
WALOR

Max wys. sumy
ubezpieczenia

500.000,00 zł

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej. Ubezpieczenia choroby. Ubezpieczenie różnych ryzyk
finansowych
Grupowe ubezpieczenie SUPER DUET

Max wys. sumy
ubezpieczenia

50.000,00 zł

16

16

10.000,00 zł
Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych
Grupowe ubezpieczenie na wypadek utraty pracy - POSADA
16
500.000,00 zł

Grupowe ubezpieczenie członków SKOK na wypadek utraty pracy LABORA (w tym LABORA II)

16

10 000,00 zł
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej
01,02

01,02,16

SALTUS TU ŻYCIE SA
DZIAŁ (zgodnie
z załącznikiem
do ustawy o
działalności
ubezpieczeniow
ej i
reasekuracyjnej)

I
Ubezpieczenia
na życie

GRUPA (zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej)
RODZAJ UBEZPIECZENIA (nazwa i numer statystyczny nadany przez zakład
ubezpieczeń)

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE – OPTIMUM
Grupa
Ubezpieczenia na życie
1
ubezpieczenia
Rodzaj
Ubezpieczenie na życie – umowa
1-01-0
ubezpieczenia
podstawowa
Grupa
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe,
5
ubezpieczenia
jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń
wymienionych w grupach 1 – 4
Grupowe ubezpieczenie na życie RODZINA
Rodzaj
1-01-1-R
ubezpieczenia
– umowa dodatkowa
Grupa
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe,
5
ubezpieczenia
jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń
wymienionych w grupach
1–4

aktualizacja 01.10.2018.
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LIMIT SUMY
UBEZPIECZENIA

15 000,00 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł

Grupowe ubezpieczenie na życie WYPADEK 1-01-5-W
– umowa
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe,
5
jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń
wymienionych w grupach
1–4
Grupowe ubezpieczenie na życie SZPITAL –
Rodzaj
1-01-5-S
ubezpieczenia
umowa dodatkowa
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW – PROMESA
Rodzaj
ubezpieczenia
Grupa
ubezpieczenia

I
Ubezpieczenia
na życie

I
Ubezpieczenia
na życie

I
Ubezpieczenia
na życie

I
Ubezpieczenia
na życie

I

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia

Ubezpieczenia na życie

1

Ubezpieczenie na życie – umowa
podstawowa

1-02-0

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE RENTOWE – SKOK RENTA
Grupa
Ubezpieczenie rentowe
4
ubezpieczenia
Rodzaj
Indywidualne ubezpieczenie rentowe SKOK
4-01-0
ubezpieczenia
RENTA – umowa podstawowa
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE – OPTIMUM PRACOWNIK
Ubezpieczenia na życie
1
Grupa
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli 5
ubezpieczenia
są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych
w grupach 1-4
Rodzaj
Ubezpieczenie na życie – umowa
1-07-0
ubezpieczenia
podstawowa
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe –
umowy dodatkowe
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - OPTIMUM MAX
Grupa
Ubezpieczenia na życie
1
ubezpieczenia
Rodzaj
Ubezpieczenie na życie – umowa
1-13-0
ubezpieczenia
podstawowa

Grupa
ubezpieczenia

Ubezpieczenia
na życie
Rodzaj
ubezpieczenia

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE – VERTUS
Ubezpieczenia na życie
1
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli 5
są uzupełnieniem ubezpieczeń
wymienionych w grupach 1-4
Ubezpieczenie na życie – umowa
podstawowa
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe –
umowy dodatkowe
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1-18-0

10 000,00 zł

100 000,00 zł

Zgodnie
z OWU

Maksymalne
sumy
ubezpieczenia na
poszczególne
ryzyka zawiera
załącznik nr 1 do
pełnomocnictwa
20 000,00 zł

zgodnie
z OWU

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE CZŁONKÓW SKOK - PROMESA STANDARD
Grupa
Ubezpieczenia na życie
1
I
ubezpieczenia
Rodzaj
Ubezpieczenie
na
życie
–
umowa 1-16-0
Ubezpieczenia ubezpieczenia
podstawowa
na życie
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE CZŁONKÓW SKOK - PROMESA PREMIUM
Grupa
Ubezpieczenia na życie
1
I
ubezpieczenia
Ubezpieczenia
na życie

Rodzaj
ubezpieczenia

Ubezpieczenie
podstawowa

na

życie

–

500.000,00 zł

500.000,00 zł

umowa 1-17-0

UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CZŁONKÓW SKOK – LINEA
Grupa
Ubezpieczenie na życie
1
I
ubezpieczenia
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli 5
są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych
Suma
Ubezpieczenia
w grupach 1-4
ubezpieczenia
na życie
równa limitowi
Rodzaj
Ubezpieczenie
na
życie
–
umowa 1-10-0
określonemu w
ubezpieczenia
podstawowa
umowie o linie
pożyczkową
Ubezpieczenia
wypadkowe
–
umowa
dodatkowa
UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CZŁONKÓW SKOK – POSIADACZY LINII POŻYCZKOWEJ
ZGODNIE Z WYKAZEM UMÓW PRZEKAZYWANYM PRZEZ TOWARZYSTWO
I
Grupa
Ubezpieczenie na życie
1
ubezpieczenia
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli 5
Ubezpieczenia
są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych
na życie
w grupach 1-4
Rodzaj
Ubezpieczenie
na
życie
–
umowa 1-08-0
50.000,00 zł
ubezpieczenia
podstawowa
Ubezpieczenia
dodatkowa

wypadkowe

–

umowa

UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CZŁONKÓW SKOK – „CHWILÓWKA”

I
Ubezpieczenia
na życie

Grupa
ubezpieczenia
Rodzaj
ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie

1
5.000,00 zł

Ubezpieczenie
podstawowa

na

życie

–

umowa 1-12-0

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.
NR GRUPY
MINISTERIALNEJ

I

III

III

III

NAZWA GRUPY
MINISTERIALNEJ

Ubezpieczenia
wypadku, w tym
wypadku przy pracy i
choroby zawodowej
Ubezpieczenia casco
pojazdów lądowych, z
wyjątkiem pojazdów
szynowych
Ubezpieczenia casco
pojazdów lądowych, z
wyjątkiem pojazdów
szynowych
Ubezpieczenia casco
pojazdów lądowych, z
wyjątkiem pojazdów
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SYMBOL
PRODUKTU

PAKIET

A01

KDir

C02

KDir

C03

KDir

C05

KDir

RODZAJ UBEZPIECZENIA

Następstwa
nieszczęśliwych
wypadków kierowcy
i pasażerów
Autocasco

SUMA
UBEZPIECZENIA/SUMA
GWARANCYJNA

25 000,00 zł

400 000,00 zł
Autocasco - Kradzież
400 000,00 zł

Minicasco
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150 000,00 zł

szynowych
III

X

Ubezpieczenia casco
pojazdów lądowych, z
wyjątkiem pojazdów
szynowych
Ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej wszelkiego
rodzaju, wynikającej z
posiadania i
użytkowania pojazdów

C12

KDir

Autocasco – Ochrona
Utraty Zniżki

J07

KDir

OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych

400 000,00 zł

6 000 000,00 euro

Zastrzeżenie:
Limit sumy gwarancyjnej w przypadku szkód na osobie wynosi 5 000 000,00 euro a w przypadku szkód w mieniu limit
wynosi 1 000 000,00 euro.
Ubezpieczenia
Zielona Karta
X
odpowiedzialności
J08
KDir
6 000 000,00 euro
cywilnej wszelkiego
rodzaju, wynikającej z
posiadania i
użytkowania pojazdów
Zastrzeżenie:
Limit sumy gwarancyjnej w przypadku szkód na osobie wynosi 5 000 000,00 euro a w przypadku szkód w mieniu limit
wynosi 1 000 000,00 euro.
Ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów
X
odpowiedzialności
J12
KDir
mechanicznych –
6 000 000,00 euro
cywilnej wszelkiego
Ochrona Utraty Zniżki
rodzaju, wynikającej z
posiadania i
użytkowania pojazdów
Zastrzeżenie:
Limit sumy gwarancyjnej w przypadku szkód na osobie wynosi 5 000 000,00 euro a w przypadku szkód w mieniu limit
wynosi 1 000 000,00 euro.
Ubezpieczenia
Holowanie
XVIII
świadczenia pomocy na
S03
KDir
5 000,00 zł
korzyść osób, które
popadły w trudności w
czasie podróży
Ubezpieczenia
Assistance Pojazdu
XVIII
świadczenia pomocy na
S04
KDir
15 000,00 zł
korzyść osób, które
popadły w trudności w
czasie podróży

XVIII

XVIII

XVIII

Ubezpieczenia
świadczenia pomocy na
korzyść osób, które
popadły w trudności w
czasie podróży
Ubezpieczenia
świadczenia pomocy na
korzyść osób, które
popadły w trudności w
czasie podróży
Ubezpieczenia
świadczenia pomocy na
korzyść osób, które
popadły w trudności w
czasie podróży
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Szyby
S16

KDir

S32

KDir

S46

KDir

5 000,00 zł

Telefoniczny Asystent
Prawny

2 000,00 zł

Wymiana opon
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2 000,00 zł

CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
Grupa ubezpieczeń i rodzaj ubezpieczenia
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

Limit pełnomocnictwa

ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków

300.000,00 zł na osobę

ubezpieczenie kosztów
leczenia

300.000,00 zł na osobę

ubezpieczenie casco
1.000.000,00 zł na pojazd

Grupa 7
Grupa 8

Grupa 9

ubezpieczenie mienia w
transporcie krajowym

300.000,00 zł na jeden transport

ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych

15.000.000,00 zł na polisę albo na lokalizację

ubezpieczenie od kradzieży z
włamaniem i rabunku

3.000.000,00 zł na polisę albo na lokalizację

ubezpieczenie
■ ubezpieczenia obowiązkowe - minimalna suma gwarancyjna na pojazd odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi danego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów
ubezpieczenia zawierane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia mechanicznych
2.000 000 zł na polisę
Grupa 13
ubezpieczenie
■ ubezpieczenia obowiązkowe - minimalna suma gwarancyjna na
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego - zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi danego
prywatnej i w życiu zawodowym ubezpieczenia - ubezpieczenia zawierane na podstawie ogólnych warunków
ubezpieczenia - 2 000 000,00 zł na polisę
Grupa 14-16
ubezpieczenia finansowe
brak
Grupa 10

Grupa 17

ochrona prawna
300.000,00 zł na polisę

Grupa 18

assistance
300.000,00 zł na polisę

LINK 4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Lp.

Nazwa produktu

1.

umowa obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów
mechanicznych

2.

Program Pomocy z
Samochodem Zastępczym
i Assistance Opony

Dział / Grupa

Maksymalna suma ubezpieczenia

II / 10

suma gwarancyjna określona ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskiej Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych
(tekst jedn. Dz. U 2016 , poz. 2060)

II / 18

3.
4.
5.

Auto Casco
Smart Casco
Kluczyki

II / 3
II / 3
II/3

6.

Szyby 24

II / 3

7.

Auto Assistance

II / 18

aktualizacja 01.10.2018.

350,00 PLN - Holowanie po wypadku
200,00 PLN - Naprawa na miejscu wypadku
Samochód zastępczy – limit 3 dni kalendarzowe
2000,00 PLN – Pomoc w wymianie opony lub holowanie i
naprawa opony w warsztacie
300.000,00 PLN
40.000,00 PLN
kradzież kluczyków 300,00 PLN
kradzież tablic rejestracyjnych 150,00 PLN
kradzież lub zagubienie dowodu rejestracyjnego 100,00 PLN
3.000,00 PLN
wariant

Polska

Europa

Holowanie pojazdu

200 km

200 km

Naprawa na miejscu zdarzenia

400,00 PLN

1000,00 PLN

Złomowanie pojazdu

500,00 PLN

1 000,00 PLN
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Parkowanie pojazdu

2 dni

2 dni

Wynajem samochodu
zastępczego po kradzieży albo
po wypadku

4 dni

4 dni

Nocleg

1 doba

1 doba

Transport kierowcy i
pasażerów

400,00 PLN

1 000,00 PLN

Infolinia medyczna

Bez limitu

Bez limitu

Informacja telefoniczna

Bez limitu

Bez limitu

Przekazanie informacji

Bez limitu

Bez limitu

Informacja drogowa

Bez limitu

Bez limitu

wariant

Polska

Europa

Holowanie pojazdu

200 km

200 km

Naprawa na miejscu zdarzenia

400,00 PLN

1 000,00 PLN

Złomowanie pojazdu

500,00 PLN

1 000,00 PLN

Parkowanie pojazdu

2 dni

2 dni

Wynajem samochodu
zastępczego po kradzieży albo
wypadku

4 dni

4 dni

Samochód zastępczy po awarii

2 dni

2 dni

Nocleg

1 doba

1 doba

Transport kierowcy i
pasażerów

400,00 PLN

1 000,00 PLN

Infolinia medyczna

Bez limitu

Bez limitu

Informacja telefoniczna

Bez limitu

Bez limitu

Przekazanie informacji

Bez limitu

Bez limitu

Informacja drogowa

Bez limitu

Bez limitu

Wariant

Polska

Europa

Holowanie pojazdu

Bez limitu km

500 km

Naprawa na miejscu zdarzenia

400,00 PLN

1 200,00 PLN

Złomowanie pojazdu

500,00 PLN

1 000,00 PLN

Odbiór pojazdu po naprawie
lub kradzieży

tak

tak

Parkowanie pojazdu

5 dni

5 dni

Wynajem samochodu
zastępczego po kradzieży i
wypadku

10 dni

10 dni

5 dni

5 dni

(łącznie dla wszystkich
Ubezpieczonych)

8.

Auto Assistance Plus

II / 18

(łącznie dla wszystkich
Ubezpieczonych)

9.

Auto Assistance Komfort

II/18

Wynajem samochodu
zastępczego po awarii

aktualizacja 01.10.2018.
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Nocleg

5 dób

5 dób

Transport kierowcy i
pasażerów

400,00 PLN

1 200,00 PLN

Kierowca zastępczy

tak

tak

Opieka nad zwierzętami

3 dni

3 dni

Opieka nad dziećmi

5 dni

5 dni

Transport sanitarny

500,00 PLN

1 000,00 PLN

(łącznie dla wszystkich
Ubezpieczonych)

Następstw
Nieszczęśliwych
Wypadków
Odpowiedzialności
cywilnej w ruchu
zagranicznym Zielona
Karta

10.

11.

Wizyta osoby bliskiej

3 dni

3 dni

Infolinia medyczna

Bez limitu

Bez limitu

Informacja telefoniczna

Bez limitu

Bez limitu

Przekazanie informacji

Bez limitu

Bez limitu

Informacja drogowa

Bez limitu

Bez limitu

II / 1

100 000,00 PLN

II/10

suma gwarancyjna odpowiadająca limitom ustanowionym w
regulacjach prawnych państwa, na terytorium którego miało
miejsce zdarzenie lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie
ubezpieczenia, nie niższej jednak niż sumy gwarancyjne dla
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody związane z ruchem tych pojazdów, określone w art. 36
ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz.
U. z 2016 r., poz. 2060 z późn. zm.).

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Ubezpieczenia osobowe
Grupa
ministerial
na

Kod
cyfrowy

Kod literowy

1

030

OGNW1

1

OGNW1K

1

OGNW1C

1

045, 045F

aktualizacja 01.10.2018.

Opis
ubezpieczenia

Nazwa ubezpieczenia
Grupowe od NW
Grupowe od NW
korporacyjne
Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych
wypadków w
ubezpieczeniu mienia ze
składką płatną
miesięcznie (wariant
Bezpieczna Rodzina)
Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych
wypadków kierowców i
pasażerów pojazdów
mechanicznych

OKNW/OKNW
F
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Suma
ubezpieczenia/Suma
gwarancyjna
30000
30000

100 000- maksymalna
suma ubezpieczenia na
rodzinę
150 000- maksymalną
łączna suma
ubezpieczenia na
wszystkie miejsca w
pojeździe. Suma
ubezpieczenia na jedno
miejsce w pojeździe nie
może przekroczyć 15 000

1

043

OPNW1

Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych
wypadków kierowców
pojazdów mechanicznych
Twój DOM Plus ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych
wypadków
Twoje Gospodarstwo
Rolne - ubezpieczenie
następstw
nieszczęśliwych
wypadków
Uczestników wczasów i
wycieczek itp.
indywidualne

1

033

OPNW1

Uczestników wczasów i
wycieczek itp, grupowe

27000

1

031

OPNW2

Osób związanych z
kulturą fizyczną - grupowe

27000

1

034

OPNW3

Kolonie

10000

1

445

OKNWK/OKN
WKF

1

OGNWMOOM

1

OGNWMR

1

032

OSNW

1

OGNWTBP

2

OKLIK

2

OKLRK

2

OKLGK

2

OKLIR

2

OKLI

2

OKLRR

2

OKLR

2

OKLGR
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Dzieci i młodzieży w
placówkach oświatowych
Twój BIZNES Plus ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych
wypadków (NNW) ***
Ubezpieczenie podróży
zagranicznej "Radość
odkrywania1'
indywidualne
krótkoterminowe
Ubezpieczenie podróży
zagranicznej "Radość
odkrywania" rodzinne
krótkoterminowe
Ubezpieczenie podróży
zagranicznej "Radość
odkrywania" grupowe
krótkoterminowe
Ubezpieczenie podróży
zagranicznej "Radość
odkrywania" indywidualne
roczne z powrotami co 60
dni
Ubezpieczenie podróży
zagranicznej "Radość
odkrywania" Indywidualne
roczne ciągły pobyt za
granicą
Ubezpieczenie podróży
zagranicznej "Radość
odkrywania" rodzinne
roczne z powrotami co 60
dni
Ubezpieczenie podróży
zagranicznej "Radość
odkrywania" rodzinne
roczne ciągły pobyt za
granicą
Ubezpieczenie podróży
zagranicznej "Radość
odkrywania" grupowe
roczne z powrotami co 60
dni
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150000

20000

10000

27000

20000

100 000 -1 klasa ryzyka,
60 000 - li klasa ryzyka
zgodnie z OWU i taryfą

zgodnie z OWU i taryfą

zgodnie z OWU i taryfą

zgadnie z OWU i taryfą

zgodnie z OWU i taryfą

zgodnie z OWU i taryfą

zgodnie z OWU i taryfą

zgodnie z OWU i taryfą

2

OKLG

Ubezpieczenie podróży
zagranicznej "Radość
odkrywania" grupowe
roczne ciągły pobyt za
granicą

zgodnie z OWU i taryfą

Nazwa ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia/Suma
gwarancyjna Agenci
Grupa 5

Ubezpieczenia majątkowe
Grupa
ministerialna

Kod
cyfrow
y

Kod literowy

Opis
ubezpieczenia
ubezpieczenia
casco pojazdów
szynowych,
obejmujące szkody
w pojazdach
szynowych według
grupy ministerialnej
4
ubezpieczenia
casco statków
powietrznych,
obejmujące szkody
w statkach
powietrznych
według grupy
ministerialnej 5
ubezpieczenia
żeglugi morskiej i
śródlądowej casco
statków żeglugi
morskiej i statków
żeglugi
śródlądowej,
obejmujące szkody
w; 1) statkach
żeglugi morskiej; 2)
statkach żeglugi
śródlądowej
według grupy
ministerialnej 6

4

5

6

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa

Zgoda Dyrektora
Oddziału/
Przedstawicielstwa

limit dla 1 transportu
polisa jednostkowa
pierwsze ryzyko
7

MTK

polisa generalna

polisa obrotowa

polisa jednostkowa
7

MTZ
polisa generalna

polisa obrotowa
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500000
100000
Ubezpieczenie towarów w 150 000, ale nie więcej niż
10 000 000 obrotu
transporcie krajowym i
towarowego w okresie
międzynarodowym
ubezpieczenia
(transport krajowy)
150 000, ale nie więcej niż
10 000 000 obrotu
towarowego w okrasie
ubezpieczenia
limit dla 1 transportu
Zakres terytorialny Europa
i Turcja z zastrzeżeniem
obszarów wyłączonych
odrębnymi
uregulowaniami
Ubezpieczenie towarów w
transporcie krajowym i
500000
międzynarodowym
150 000, ale nie więcej niż
(transport
10 000 000 obrotu
międzynarodowy)
towarowego w okresie
ubezpieczenia
150 000, ale nie więcej niż
10 000 000 obrotu
towarowego w okresie
Ubezpieczenia
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7

MTKM

pierwsze ryzyko

7

MTBPTK

pierwsze ryzyko

8

MO

8

MAR1

8

MOK

&

MBUD1

8

MCPM1

3

ROB

8

MOM

8

MTTBPO

Ubezpieczenie małych I
średnich przedsiębiorstw mienie w transporcie
krajowym ******
Twój BIZNES Plus mienie w transporcie
(klauzula nr 10)***
Ubezpieczenie mienia
przedsiębiorstw ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych oraz mienia od
wszystkich ryzyk (zakres
ryzyka nazwane)
Ubezpieczenie mienia
przedsiębiorstw ubezpieczenie mienia od
ognia i Innych zdarzeń
losowych oraz mienia od
wszystkich ryzyk (zakres
wszystkie ryzyka)
Ubezpieczenie kościołów,
związków i organizacji
wyznaniowych ubezpieczenie mienia od
ognia ( innych zdarzeń
losowych
Ubezpieczenie wszystkich
ryzyk budowy/montażu od
wszystkich ryzyk ubezpieczenie mienia
(żywioły)
Ubezpieczenie sprzętu i
maszyn budowlanych
(żywioły)

ubezpieczenie
mienia od ognia i
innych zdarzeń
losowych oraz
klauzule l koszty
dodatkowe

Obowiązkowe - budynki
od ognia
Ubezpieczenie małych i
średnich przedsiębiorstw ogień I inne zdarzenia
losowe ******
Twój BIZNES Plus ubezpieczenie mienia od
ognia I innych zdarzeń
losowych - wariant PEŁNY
***
Twój BIZNES Plus ubezpieczenie mienia od
ognia l Innych zdarzeń
losowych - wariant
SZYBKI ***

ubezpieczenie
sprzętu
elektronicznego od
wszystkich ryzyk
oraz klauzule I
koszty

aktualizacja 01.10.2018.
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Twój BIZNES Plus ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych - wariant
WYNAJEM ***

100000

150000

15 000 000 -łączna suma
ubezpieczenia na jednego
ubezpieczonego - limit
łączny dla MOiMARI
1S 000 OOD - łączna
suma ubezpieczenia na
jednego ubezpieczonego limit łączny dla MO i MARt

3 000 000 - łączna suma
ubezpieczenia na jednego
ubezpieczonego

Zgoda Dyrektora
Oddziału/
Przedstawicielstwa
300 000 - na jeden
przedmiot ubezpieczenia,
5 000 000 - łączna SU na
jednego ubezpieczonego łączny limit dla MCPM1
IMCPM2
2000000
7000000

16 000 000 **** z
zastrzeżeniem limitów
ustalonych w taryfie dla
poszczególnych PKD
1 000 000 ***** i
zastrzeżeniem limitów
ustalonych w taryfie dla
poszczególnych PKD
5 000 000 **** z
zastrzeżeniami limitów
ustalonych w taryfie dla
poszczególnych PKD
działalności prowadzonej
w nieruchomości
podlegającej
ubezpieczeniu
2 000 000 **** - sprzęt
elektroniczny stacjonarny i
przenośny w miejscu
ubezpieczenia

8

MTBPSEO

8

MOWM

8

MOWM

8

MOWM1

8

MOWM2

8

MOWM3

8

MOWM4
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dodatkowe z
wyłączeniem
klauzuli
ubezpieczenia
przenośnego
sprzętu
elektronicznego
poza miejscem
ubezpieczenia oraz
klauzuli
ubezpieczenia
sprzętu
elektronicznego
zamontowanego
na stałe w
pojazdach
samochodowych

300 000 **** - zbiory
danych, wymienne nośniki
danych, licencjonowane
oprogramowanie
systemowe i użytkowe
produkcji seryjnej lub
Indywidualnej
Twój BIZNES Plus ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od
wszystkich ryzyk ***

klauzula
ubezpieczenia
przenośnego
sprzętu
elektronicznego
poza miejscem
ubezpieczenia

2 000 000 ~ sprzęt
elektroniczny przenośny
poza miejscem
ubezpieczenia z
zastrzeżeniem, że wartość
pojedynczego urządzenia
nie może przekroczyć 10
000

klauzula
ubezpieczenia
sprzętu
elektronicznego
zamontowanego
na stale w
pojazdach
samochodowych

200000

Pakiet dla Właścicieli
Budynków Wie
[omieszkam owych
nieruchomości
UNIQA Wspólnota - Jest
to limit na jedną
lokalizację * I jednego
ubezpieczającego
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
maszyny,
Wielomieszkaniowych
przewody I
UNIQA Wspólnota - jest to
rurociągi, obiekty
limit na jedną lokalizację *
małej architektury,
i jednego
środki nisko cenne
ubezpieczającego
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Klauzula 1 ubezpieczenie
ataków terrorystycznych
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Klauzula 2 ubezpieczenie
ryzyka wandalizmu
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Klauzula 3 ubezpieczenie
drobnych prac
remontowych
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Klauzula 4 ubezpieczenie
maszyn i urządzeń od
szkód mechanicznych i
elektrycznych
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budynki wielorodzinne wartości budynku 20 000
000, pozostałe budynki I
budowie -wartość 5 000
000

500000

500000

50000

1000000

1000000

8

8

e

MO W MS

MOSM

nieruchomości

MOSM

maszyny,
przewody i
rurociągi, budowle,
obiekty malej
architektury, środki
nisko cenne, środki
obrotowe,
wyposażenie,
nakłady
inwestycyjne

8

MOSM

8

MOSM1

6

MOSM2

8

MOSM3

8

MOSM4

8
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Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Klauzula 5 ubezpieczenie
powodzi
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi limit na jedną lokalizację *
i jednego ubezpieczonego

mienie prywatne
pracowników,
gotówka

MOSM5
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Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi'
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i Innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi *
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 1 ubezpieczenie
aktów terrorystycznych
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 2 ubezpieczenia
ryzyka wandalizmu
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i Innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 3 ubezpieczenie
drobnych prac
remontowych
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i Innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 4 ubezpieczenie
maszyn i urządzeń od
szkód mechanicznych i
elektrycznych
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych 1 innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi

budynki wielorodzinne wartość budynku 24 000
000, pozostałe budynki i
budowle -wartość 5 000
000
budynki
wielomieszkaniowe wartość budynku 24 000
000, pozostałe budynki i
budowle - wartość S 000
ODO

500000

100000

500000

50000

200000

200000

budynki
wielomieszkaniowe wartość budynku 24 000
000, pozostałe budynki i
budowle - wartość 5 000
000

Klauzula 5 ubezpieczenie
ryzyka powodzi

8

8

8

MOS MB

MR1

MD0M1/MD0M
1R

ruchomości
domowe, stałe
elementy, produkty
rolne, inwentarz
żywy, mienie
związane z
prowadzeniem
gospodarstwa
rolnego - w
lokalizacji **
nieruchomości/nier
uchomości ze
stałymi
elementami, stałe
elementy,
ruchomości
domowe, stałe
elementy działki,
zewnętrzne
elementy
budynków/lokalu/o
grodzenia - w
lokalizacji ** oraz
garaż poza
lokalizacją
klauzula 1 - bagaż
podróżny

Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i Innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 7 ubezpieczenie
kosztów poszukiwania
miejsca awarii

50000

Twoje Gospodarstwo
Rolne

400000

1200000

Twój DOM Plus ubezpieczenie od zdarzeń
losowych

klauzula 2 przenośny sprzęt
elektroniczny poza
miejscem
ubezpieczenia

8
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klauzula 3 - szyby l
przedmioty szklane
od stłuczenia
klauzula 4 nagrobek
cmentarny
nieruchomości ze
stałymi
elementami, stałe
MDCM50G/MD elementy działki 0M50GR
w lokalizacji **
ruchomości
domowe - w
lokalizacji **
nieruchomości ze
stałymi
elementami, stałe
elementy działki w lokalizacji **
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10 000 łączna suma
ubezpieczenia dla
wszystkich
ubezpieczonych

10000

5000

15000

Twój DOM Plus ubezpieczenie domu
letniskowego od

150900

20000

1200000

8

8

9

9

MD0M50G/MD
OM60GR

MCZ A

Twój DOM Plus ubezpieczenie mienia w
budowie od zdarzeń
losowych

ruchomości, stale
elementy, lokal lub
dom mieszkalny

Ubezpieczenie mienia ze
składką płatną
miesięcznie

40000

MK

Ubezpieczenie mienia
przedsiębiorstw ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem
lub rabunku (zakres
ryzyka nazwane)

MAR2

Ubezpieczenie mienia
przedsiębiorstw ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem
lub rabunku (zakres
wszystkie ryzyka)

9

MKK

9

MS

9

MSK
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ruchomości materiały
budowlane na
terenie budowy,
materiały
budowlane
zgromadzone w
budyń ku/loka!
u/garażu,
wyposażenie
budowlane - w
lokalizacji **

Ubezpieczenie kościołów,
związków i organizacji
wyznaniowych ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem i
rabunku
Ubezpieczenie mienia
przedsiębiorstw ubezpieczenie szyb i
innych przedmiotów
szklanych od stłuczenia
Ubezpieczenie kościołów,
związków i organizacji
wyznaniowych ubezpieczenie witraży,
szyb i innych przedmiotów
szklanych od stłuczenia
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180000
Limit na jedną lokalizację *
350 000 z wyłączeniem
lombardów, zakładów
złotniczych, sklepów i
zakładów jubilerskich,
salonów telefonii
komórkowej, komisów i
serwisów telefonów
komórkowych, sklepów
handlujących zegarkami,
kantorów wymiany walut,
banków i agencji
bankowych dla których
wymagana jest zgoda
Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa - limit łączny dla MK i
MAR2
Limit na jedną lokalizację *
350 000 z wyłączeniem
lombardów, zakładów
złotniczych, sklepów 1
zakładów jubilerskich,
salonów telefonii
komórkowej, komisów i
serwisów telefonów
komórkowych, sklepów
handlujących zegarkami,
kantorów wymiany walut,
banków i agencji
bankowych dla których
wymagana jest zgoda
Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa - limit łączny dla MK i
MAR2

200000

100000

20000

9

MSE

sprzęt w miejscu
ubezpieczenia
pozostałe
przedmioty ubezp.
(dane, nośniki,
oprogramowanie,
zwiększone koszty
działalności l
klauzule)
sprzęt przenośny
poza miejscem
ubezpieczenia na
terenie całego
świata

2400000
350 000 - łączna suma
ubezpieczenia na jednego
ubezpieczonego
Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego
2 400 000 - łączna suma
ubezpieczenia na jednego
ubezpieczonego, lecz nie
więcej niż 10 000 na jedno
urządzenie
Ubezpieczenie kościołów,
związków l organizacji
wyznaniowych ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od
wszystkich ryzyk

stacjonarny
9

MSEK
przenośny

9

9

MME

9

MBUD2

9

MCPM2

9

MKM
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Ubezpieczenie maszyn 1
urządzeń od uszkodzeń

MMA

Ubezpieczenie mienia
przedsiębiorstw ubezpieczenie maszyn
elektrycznych od szkód
elektrycznych
Ubezpieczenie
budowy/montażu od
wszystkich ryzyk ubezpieczenie mienia
(pozostałe ryzyka)

150000

75000
Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa

1000000

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa
300 000 - na jeden
przedmiot ubezpieczenia,
Ubezpieczenie sprzętu i
5 000 000- łączna SU na
maszyn budowlanych
jednego ubezpieczonego (pozostałe ryzyka)
łączny limit dla MCPM1 i
MCPM2
800 000 wraz z klauzulą
automatycznego pokrycia
w systemie sum stałych,
300 000 W systemie
pierwszego ryzyka z
wyłączeniem hurtowni
alkoholi i papierosów oraz
sklepów i hurtowni
Ubezpieczenie małych i
jubilerskich, na które w
średnich przedsiębiorstw każdym przypadku
kradzież z włamaniem i
wymagana jest zgoda
rabunek (łącznie dla
Centrali, oraz z
całego mienia znajd, się w
wyłączeniem sklepów 1
1 lokalizacji *) ******
hurtowni z branży
kuśnierskiej, sprzętu RTV,
AGD1 komputerowego,
dla których za każdym
razem wymagana jest
zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa
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9

9

ubezpieczenie
mienia od
kradzieży z
włamaniem I
rabunku oraz
klauzule i koszty
dodatkowe

Twój BIZNES Plus ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem 1
rabunku (ubezpieczenie
zawierane w wariancie
PEŁNY i WYNAJEM) ***

ubezpieczenie
mienia od
kradzieży z
włamaniem i
rabunku oraz
klauzule i koszty
dodatkowe

Twój BIZNES Plus ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem 1
rabunku - wariant SZYBKI
***

MTBPK

MTSPSEK

kradzież zwykła
(elementy
zewnętrzne
budynku/budowli/lo
kalu)
ubezpieczenie
sprzętu
elektronicznego od
wszystkich ryzyk
oraz klauzule i
koszty
dodatkowe z
wyłączeniem
klauzuli
ubezpieczenia
przenośnego
sprzętu
elektronicznego
poza miejscem
ubezpieczenia oraz
klauzuli
ubezpieczenia
sprzętu
elektronicznego
zamontowanego
na stale w
pojazdach
samochodowych
klauzula
ubezpieczenia
przenośnego
sprzętu
elektronicznego
poza miejscem
ubezpieczenia

aktualizacja 01.10.2018.
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Twój BIZNES Plus ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem i
rabunku ***

400 000 z wyłączeniem
hurtowni z branży
kuśnierskiej, sprzętu RTV,
AGD i komputerowego,
lombardów, zakładów
złotniczych, sklepów i
zakładów jubilerskich,
salonów telefonii
komórkowej, komisów i
serwisów telefonów
komórkowych, sklepów
handlujących zegarkami,
kantorów wymiany walut,
banków i agencji
bankowych
zgodnie z OWU z
wyłączeniem hurtowni z
branży kuśnierskiej,
sprzętu RTV, AGD i
komputerowego,
lombardów, zakładów
złotniczych, sklepów i
zakładów jubilerskich,
salonów telefonii
komórkowej, komisów i
serwisów telefonów
komórkowych, sklepów
handlujących zegarkami,
kantorów wymiany walut,
banków 1 agencji
bankowych

zgodnie z OWU

2 000 000 **** - sprzęt
elektroniczny stacjonarny
1 przenośny w miejscu
Ubezpieczenia

300 000 **** - zbiory
danych, wymienne nośniki
danych, licencjonowane
oprogramowanie
systemowe i użytkowe
produkcji seryjnej lub
indywidualnej
Twój BIZNES Plus ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od
wszystkich ryzyk ***
2 000 000 - sprzęt
elektroniczny przenośny
poza miejscem
ubezpieczenia z
zastrzeżeniem, że wartość
pojedynczego urządzenia
nie może przekroczyć 10
000

klauzula
ubezpieczenia
sprzętu
elektronicznego
zamontowanego
na stała w
pojazdach
samochodowych

9

MSEM

9

MSEM

9

MSM

9

MTBPS

9

MKSM

9

MKSM1

9

MSESM

9

MSESM1

9

MZUSM
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Ubezpieczenie małych 1
średnich przedsiębiorstw sprzęt elektroniczny 1/
stacjonarny 2/ przenośny
******
Ubezpieczenie małych i
średnich przedsiębiorstw sprzęt elektroniczny
pozostałe przedmioty
ubezp. (dane, nośniki,
oprogramowanie) ****■'
Ubezpieczenie małych i
średnich przedsiębiorstw szyby i Inne przedmioty
szklane ******
Twój BIZNES Plus ubezpieczenie szyb 1
szyby i inne
innych przedmiotów
przedmioty szklane
szklanych od stłuczenia
od stłuczenia
***
maszyny i
urządzenia,
instalacje, środki
Pakiet dla Spółdzielni
niskocenne,
Mieszkaniowych i innych
wyposażenie,
Podmiotów
środki obrotowe,
Zarządzających
wewnętrzne stale
Budynkami
elementy budynku,
wielomieszkaniowymi
mienia prywatne
pracowników,
wartości pieniężne
maszyny I
Pakiet dla Spółdzielni
urządzenia,
Mieszkaniowych 1 innych
instalacje, środki
Podmiotów
niskocenne,
Zarządzających
wyposażenie,
Budynkami
środki obrotowe,
Wielomieszkaniowymi
wewnętrzne stałe Klauzula 1 ubezpieczenie
elementy budynku
ryzyka dewastacji
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i Innych
sprzęt
Podmiotów
elektroniczny
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i Innych
Podmiotów
Zarządzających
przenośny sprzęt
Budynkami
elektroniczny
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 1 ubezpieczenie
przenośnego sprzętu
elektronicznego poza
miejscem ubezpieczenia
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
zewnętrzne
Podmiotów
urządzenia i
Zarządzających
instalacje
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
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200000

1) 3 000 000 z klauzulą
automatycznego pokrycia
2) 500 000 z klauzulą
automatycznego pokrycia

po 150 000

100000

100000

400 000 sumy stałe, 200
000 pierwsze ryzyko

50000

400000

200000

100000

9

MSSM

szyby

9

MCZB

ruchomości
ruchomości
domowe 1 stale
elementy - w
lokalizacji **

Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Ubezpieczenie mienia ze
składką płatną
miesięcznie

9

klauzula 1 - bagaż
podróżny
klauzula 2 przenośny sprzęt
elektroniczny poza
miejscem
ubezpieczenia
klauzula 3 - szyby i
przedmioty szklane
od stłuczenia

180000
180000

kradzież zwykła

MDOM2/MDO
M2R

60000

Twój DOM Plus ubezpieczenie od
kradzieży z włamaniem i
rabunku oraz dewastacji

5000
10 000 łączna suma
ubezpieczenia dla
wszystkich
ubezpieczonych

10000

5000
Twój DOM Plus ubezpieczenie domu
letniskowego ubezpieczenie od
kradzieży z włamaniem i
rabunku oraz dewastacji

ruchomości
domowe i stałe
elementy - w
lokalizacji **
ruchomości materiały
budowlane na
terenie budowy,
materiały
Twój DOM Plus budowlane
ubezpieczenie mienia w
zgromadzone w
budowie -ubezpieczenie
budynku/lokalu/gar
od kradzieży z włamaniem
ażu, wyposażenie
1 rabunku oraz dewastacji
budowlane, stale
elementy
budynku/lokalu/gar
ażu w budowie - w
lokalizacji **
ruchomości
domowe, stale
Twoje Gospodarstwo
elementy - w
Rolne
lokalizacji **

9

MDOM5KR/MD
OM5KRR

9

MDOM6KR/MD
OM6KRR

9

MR2

9

RAC

Agro - Casco

1110000

9

R21

Zwierzęta od padnięcia 1
uboju z konieczności

zgoda Centrali

9

MKWM

9

MKWM1

9

MSEWM
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maszyny,
urządzenia i
Instalacje, stale
elementy budynku,
środki niskocenne
maszyny,
urządzenia i
instalacje, stale
elementy budynku,
środki niskocenne
urządzenia I
instalacje
zewnętrzne
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Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Klauzula 1 ubezpieczenie
ryzyka dewastacji
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych

20000

40000

100000

800 000 sumy stale, 200
000 pierwsze ryzyko

50000

100000

pozostałe
ubezpieczenia
według grup
ministerialnych 7,
8, 9

13

MSWM

10

MOCPK

10

szyby

MOC PM

ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej wszelkiego
rodzaju,
wynikającej z
posiadania i
użytkowania
statków
powietrznych,
łącznie z
ubezpieczeniem
odpowiedzialności
przewoźnika,
według grupy
ministerialnej 11
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej za żeglugę
morską i
śródlądową,
wynikającej z
posiadania i
użytkowania
statków żeglugi
śródlądowej I
statków morskich,
łącznie z
ubezpieczeniem
odpowiedzialności
przewoźnika,
według grupy
ministerialnej 12

11

12

13

MOCGK

13

MCZC

13

MDOM3/MDO
M3R

13

MDOM50C/MD
OM50C R

OC z tytułu
posiadania oraz
użytkowania domu
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Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa

60000

300000
300 000; OC z tytułu
przewozów kabotażowych
na terenie Niemiec - za
zgodą Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa

zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa

zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa

Ubezpieczenie kościołów,
związków I organizacji
wyznaniowych ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie mienia ze
składką płatną
miesięcznie OC w życiu
prywatnym
OC z tytułu
posiadania oraz
użytkowania
nieruchomości
objętej ochroną
wraz z klauzulami
dodatkowymi nr 512

aktualizacja 01.10.2018.

Pozostałe ubezpieczenia
według grup
ministerialnych 7, 8, 9
nieujęte w niniejszej tabeli
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
OC przewoźnika w
krajowym ruchu
drogowym
OC przewoźnika w
międzynarodowym ruchu
drogowym, zakres
terytorialny zgodny z
taryfą z zastrzeżeniem
obszarów wyłączonych
odrębnymi
uregulowaniami

1500000

200000

Twój DOM Plus ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilne] w życiu
prywatnym

200000

Twój DOM Plus ubezpieczenie domu
letniskowego

100000

letniskowego

13

MD0M60C/MD
OM60CR

13

MR OC1

13

MR OC2

13

MOCG1 (1)

13

MOCG1 (2)

13

MOCG1 (3)

13

MOCG1 (4)

13

MOCG1 (5)

13

MOCG1 (6)

13

MOCG1 (7)

13

MOCG1 (8)

13

MOCG1 (9)
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OC z tytułu szkód
w mieniu osób
trzecich w związku
z prowadzoną
budową
OC gospodarstwa
agroturystycznego
OC w życiu
prywatnym
ubezpieczanie OC
z tytułu
prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia

Twój DOM Plus ubezpieczenie mienia w
budowie
Twoje Gospodarstwo
Rolne
Twoje Gospodarstwo
Rolne
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia zakres podstawowy i
klauzule 9, 10, 11, 12, 13
******
OC za produkt - klauzula
nr 1 - OC z tytułu
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
OC pracodawcy - klauzula
nr 2 - OC z tytułu
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
OC najemcy
nieruchomości - klauzula
nr 3 - OC z tytułu
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
OC kontrakt - klauzula nr
4 - OC z tytułu
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
OC pojazdów
niepodlegających
obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdów
mechanicznych - klauzula
nr 5 - OC z tytułu
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
OC wzajemne - klauzula
nr 6 - OC z tytułu
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
OC prowadzącego hotel
lub podobny zakład klauzula nr 7 - OC z tytułu
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
OC parkingów
strzeżonych - klauzula nr
8 - OC z tytułu
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
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100000

50000
50000

1500000

400000

400000

400000

500000

400000

1500000

500000

400000

13

MOCG1 (10)

13

MOCG1 (11)

13

MOCG1 (12)

13

MOCG1 (13)

13

MOCG1 (14)

13

MOCG1 (15)

13

MOCG1 (16)

13

M0CG1 (17)

13

M0CG1 (18)

13

M0CG1 (19)

13
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MOCG2 (1)

OC warunki indywidualne
zgoda Dyrektora
- OC z tytułu prowadzenia
Oddziału/Przedstawicielst
działalności lub
wa
posiadania mienia ******
OC za szkody poniesione
przez producenta wyrobu
finalnego - klauzula nr 14 300000
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia ******
OC za szkody w
środowisku naturalnym klauzula nr 15 -OC z tytułu
250000
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
OC za czyste straty
finansowe - klauzula nr 16
- OC z tytułu prowadzenia
250000
działalności lub
posiadania mienia ******
OC za szkody
spowodowane przez
niedostarczenie energii
lub dostarczenie energii o
niewłaściwych
250000
parametrach - klauzula nr
17 - OC z tytułu
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
OC za szkody związane z
usunięciem produktu
wadliwego i zastąpienie
go produktem wolnym od
300000
wad -klauzula nr 18 - OC
z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia ******
OC za szkody powstałe w
związku zjazdami
próbnymi -klauzula nr 19250000
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia ******
OC organizatora imprez
masowych - klauzula nr
20 - OC z tytułu
250000
prowadzenia działalności
lub posiadania mienia
******
klauzula maszynowa klauzula nr 21- OC z tytułu
prowadzenia działalności
300000
lub posiadania mienia
******
OC za szkody
wyrządzone poza
odpowiednio do
terytorium
wysokości sum
Rzeczypospolitej Polskiej
gwarancyjnych w zakresie
z wyłączeniem USA,
podstawowym i w
Kanady, Australii - ki, 22 poszczególnych
OC z tytułu prowadzenia
klauzulach
działalności lub
posiadania mienia ******
ubezpieczenie OC
z tytułu
prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia

OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia - OC
deliktowo- kontraktowa ***
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1500000

13

M0CG2 (2)

13

M0CG2 (3)

13

M0CG2 (4)

13

M0CG2 (5)

13

MOCG2 (6)

13

M0CG2 (7)

13

M0CG2 (S)
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OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia - OC za
produkt ***
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 1 OC
pracodawcy ***
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 2 OC za
szkody wyrządzone przez
jednego Ubezpieczonego
innemu Ubezpieczonemu
w ramach tej samej
umowy ubezpieczenia ***
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 3 OC za
szkody w mieniu
przechowywanym lub
poddanym obróbce,
naprawie lub innym
czynnościom, w tym w
pojazdach mechanicznych
***
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia 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
***
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 5 OC za
szkody powstałe wskutek
wady rzeczy
wytworzonych tub
poddanych obróbce przy
wykorzystaniu maszyn lub
urządzeń
wyprodukowanych,
dostarczonych,
naprawionych,
konserwowanych przez
Ubezpieczonego (klauzula
maszynowa) *
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 6 OC za
szkody wynikłe z
konieczności usunięcia,
demontażu lub
odsłonięcia wadliwego
produktu lub montażu,
umocowania lub położenia
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podlimit 500 000

podlimit 500 000

podlimit 1 500 000

podlimit 1 500 000

podlimit 500 000

podlimit 500 000

podlimit 500 000

innego produktu
pozbawionego wad *

13

MO CG 2 (9)

13

MOCG2 (10)

13

MOCG2 (11)

13

MOCG2 (12)

13

MOCG2 (13)

13

MOCG2 (14)

13

MOCG2 (15)

13

MOCDZ
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OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia 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 ***
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 8 OC za
czyste straty finansowe ***
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 9 OC za
szkody w rzeczach
ruchomych użytkowanych
przez Ubezpieczonego na
podstawie umowy najmu
***
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 10 OC za
szkody wyrządzone poza
terytorium Unii
Europejskiej, z
wyłączeniem USA,
Kanady, Australii, Nowej
Zelandii ***
OC z ty tulu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 11 OC za
szkody wyrządzone na
terenie USA, Kanady,
Australii lub Nowej
Zelandii ***
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 12 OC
organizatora za szkody
powstałe w związku z
organizacją imprez nie
podlegających
obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC ***
OC z tytułu prowadzenia
działalności lub
posiadania mienia Klauzula nr 13 OC za
szkody wyrządzone w
związku z wykonywaniem
władzy publicznej ***
z wyłączeniem OC
projektantów
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OC z tytułu wykonywania
zawodu

podlimit 400 000

podlimit 300 000

podlimit 1 500 000

do wysokości s.gw.
podlimitów w określonych
klauzulach

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa

podlimit 400 000

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa

300000

13

MOCP1

13

MOCP6

13

ROC

13

MOCN1

13

MOCKR

13

MOCGSM

13

MOCGSM1A

13

MOCGSM1B

13

MOCGSM2

13

MOCGSM3
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na podstawie OWU
z tyt. wykonywania
zawodu i SWU OC
projektantów

OC projektantów
OC członków organów
zarządzających osobami
prawnymi
Obowiązkowe - OC
rolników
Obowiązkowe OC
zarządcy nieruchomości

OC zakres
podstawowy

Obowiązkowe OC
przedsiębiorców
wykonujących działalność
z zakresu usługowego
prowadzenia ksiąg
rachunkowych
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 1 wariant 1
ubezpieczenie OC za
szkody powstałe w skutek
zalań i przepięć
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych I innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 1 wariant li
ubezpieczenie OC za
szkody powstałe w skutek
zalań i przepięć z sumą
gwarancyjną na lokal
mieszkalny/użytkowy
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowmi
Klauzula 2 ubezpieczanie
OC pracodawcy
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 3 ubezpieczenie
OC za szkody w
nieruchomościach
użytkowanych przez
Ubezpieczonego na
podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub Innego
podobnego stosunku
prawnego
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zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa
zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa
minimalna SG - zgodnie z
ustawą
minimalna suma
gwarancyjna - zgodnie z
właściwym
Rozporządzeniem MF

minimalna suma
gwarancyjna - zgodnie z
właściwym
Rozporządzeniem MF

300000

100000

5000

300060

300000

13

MOCGSM4

13

MOCGSMS

13

MOCGSM6

13

MOCGSM7

13

MOCGSM8

13

MOCGSM9
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Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami Wielo
mieszkaniowymi Klauzula
4 ubezpieczenie OC za
szkody wyrządzone przez
podwykonawców
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 5 ubezpieczenie
OC z tytułu prowadzenia
parkingów
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i Innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 6 ubezpieczenie
OC za szkody powstałe
wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania
zobowiązań
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 7 ubezpieczenie
OC za szkody
wyrządzone w związku z
ruchem pojazdów
niepodlegających
obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdów
mechanicznych
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 8 ubezpieczenie
OC za szkody w rzeczach
ruchomych użytkowanych
przez Ubezpieczonego na
podstawie umowy najmu,
dzierżawy, leasingu lub
Innego stosunku
prawnego o podobnym
charakterze
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych I innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 9 ubezpieczenie
OC za szkody powstałe w
związku z organizacją
imprez masowych
niepodlegających
obowiązkowemu
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300000

200000

300000

200000

200000

200000

ubezpieczeniu
odpowiedzialności
cywilnej organizatora
imprez masowych

13

MOCGSM10

13

MOCGSM11

13

MOCGWM

13

MOCGWM1 A

13

MOCGWM1B

13

MOCGWM2

13

MOCGWM3

13

MOCGWM4

13

MOCGM
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OC zakres
podstawowy

Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 10
ubezpieczenie OC za
szkody powstałe w mieniu
osób trzecich w wyniku
poszukiwania przyczyn
awarii
Pakiet dla Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych
Podmiotów
Zarządzających
Budynkami
Wielomieszkaniowymi
Klauzula 11
ubezpieczenie OC za
szkody powstałe w wyniku
wykonywania bieżącej
konserwacji budynku
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Pakiet dla Właścicieli
Budynków Wielo mieszka
ni owych Klauzula nr 1
wariant I OC rozszerzona
o zalania i przepięcia z
podlimitem w ramach SG
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Klauzula nr 1 wariant II
OC rozszerzona o zalania
i przepięcia; SG na jeden
lokal mieszkalny/użytkowy
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Klauzula 2 szkody
wyrządzone przez
podwykonawców
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Klauzula 3 szkody w
nieruchomości wspólnej
Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych
Klauzula 4 szkody
poszukiwania przyczyn
awarii
Ubezpieczenie małych i
średnich przedsiębiorstw OC ******
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50000

100000

700000

350000

8000

350000

200000

10000

700000

13

MTBPOC

13

MBUD3

13

023C

13

MOCZSM,
MOCZSM1,
MOCZSM2,
MOCZSM3,
MOCZSM4,
MOCZSM5,
MOCZSM6,
MOCZSM7
MOCZ W M

13

16

MBI1

16

MBI2

16

MBI3

16

MBIM

MTBPBI

16

MTBPUPAD

MTBPUCW

16

17

POP

17

MDOMPOP
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odpowiedzialność
cywilna

OC zarządu WM

Twój BIZNES Pius ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej ***
Ubezpieczenie
budowy/montażu od
wszystkich ryzyk ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielst
wa

OC członków władz
Spółdzielni
Mieszkaniowych

Zgoda Dyr.
Przedstawicielstwa/Oddzi
ału Centrali

Pakiet dla Właścicieli
Budynków
Wielomieszkaniowych

Zgoda Dyr.
Przedstawicielstwa/Oddzi
ału Centrali

pozostaje
ubezpieczenia z
Pozostałe ubezpieczenia
grupy ministerialnej z grupy ministerialnej 13
13
nieujęte w niniejszej tabeli
Ubezpieczenie utraty
zysku spowodowanej
przerwą w działalności
gospodarczej {zakres
ryzyka nazwane)
Ubezpieczenie utraty
zysku spowodowanej
przerwą w działalności
gospodarczej (zakres
wszystkie ryzyka)
Ubezpieczenie utraty
zysku spowodowanej
przerwą w działalności
gospodarcza] {zakres
maszyny i urządzenia od
uszkodzeń)
Ubezpieczenia małych i
średnich przedsiębiorstw dodatkowe koszty
działalności ******
Twój BIZNES Plus koszty dodatkowe
ubezpieczanie kosztów
działalności
dodatkowych działalności
- wariant Pełny ***
Twój BIZNES Plus upadłość - klauzula
klauzula upadłości
nr 12
likwidacyjnej -wariant
Pełny ***
Twój BIZNES Plus utrata czynszu klauzula utraty czynszu klauzula nr 13
wariant Wynajem ***
ubezpieczenia
różnych ryzyk
Pozostałe ubezpieczenia
finansowych
ryzyk finansowych,
według grupy
nieujęte w niniejszej tabeli
ministerialnej 16
Ubezpieczenie ochrony
prawnej
Twój DOM Plus ubezpieczenie
ubezpieczenie ochrony
ochrony prawnej
prawnej w życiu
prywatnym
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500000

Zgoda Dyrektora
Oddziału/
Przedstawicielstwa
Zgoda Dyrektora
Oddziału/
Przedstawicielstwa

Zgoda Dyrektora
Oddziału/
Przedstawicielstwa

Zgoda Dyrektora
Oddziału/
Przedstawicielstwa

500000

zgodnie z OWU
Zgoda Dyrektora
Oddziału/
Przedstawicielstwa

50000
Zgoda Dyrektora
Oddziału/
Przedstawicielstwa

zgodnie z taryfą
zgodnie z taryfą

MDOM4/MDO
M4R

13

Assi stance

MASSIM
18
13

MTBPAS

18

MCZD

Twój DOM Plus ubezpieczenie Assistance
Ubezpieczenie małych I
średnich przedsiębiorstw A i ****** Assistance Firma

Twój Assistance
BIZNES Plus

20000
9000

Twój BIZNES Plus Assistance ***
Ubezpieczenie mienia ze
składką płatną
miesięcznie Assistance
Plus

50000
9000

W określonych w kompetencjach limitach musi mieścić się suma ubezpieczenia powiększona o wszystkie dodatkowe kwoty zwiększające sumę ubezpieczenia,
tj.wynikające z klauzul dodatkowych, np. klauzuli automatycznego pokrycia, klauzuli przeniesienia mienia, klauzuli dodatkowej / przezornej sumy ubezpieczenia, klauzuli
usunięcia pozostałości po szkodzie, klauzuli kosztów dodatkowych, klauzuli wynagrodzenia ekspertów, klauzuli VAT, klauzuli inflacyjnej itp.
* Przez lokalizację należy rozumieć mienie znajdujące się pod jednym adresem. Mienie znajdujące się w różnych lokalizacjach, lecz sąsiadujących ze sobą, należy
traktować jako mienie w jednej lokalizacji
** Przez lokalizację należy rozumieć mienie znajdujące się pod jednym adresem
*** kompetencje wchodzą w życie od 21-04-2016
**** łączna wartość mienia. znajdującego się w posiadaniu Ubezpieczonego we wszystkich lokalizacjach (przez lokalizację należy rozumieć mienie znajdujące się pod
jednym adresem, przy czym mienie znajdujące się w różnych lokalizacjach, lecz sąsiadujących ze sobą, należy traktować jako mienie w jednej lokalizacji)
***** maksymalna wysokość łącznej sumy ubezpieczenia
****** kompetencje obowiązują do 30-06-2016

Ubezpieczenia komunikacyjne
Grupa
ministerialna

Kod
cyfrowy

Kod literowy

3

KAC

3

KACF

3

KAC

3

KACF

3

KAC

3

KACF

3

KG LAS

3

KGLASF

10

KOC/KOCF

10

KOGG

10

KZK/KZKF

13

KASSI

18

KASSIF

18

KASSIM

Opis
ubezpieczenia

Ubezpieczenie Auto
Casco - samochody
osobowe
Ubezpieczenie Auto
Casco - samochody
osobowe - flota
AUTO CASCO
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Nazwa ubezpieczenia

Ubezpieczenie Auto
Casco - pozostałe pojazdy
Ubezpieczenie Auto
Casco - pozostałe pojazdy
- flota
Ubezpieczenie Auto
Casco - Motocykle
Ubezpieczenie Auto
Casco - motocykle - flota
Ubezpieczenie Auto
Szyby PLUS24
Ubezpieczenie Auto
Szyby PLUS24 - flota
Ubezpieczenie OC
komunikacyjne
Ubezpieczenie OC
graniczne komunikacyjne
Ubezpieczenie OC
komunikacyjne - Zielona
karta
Ubezpieczenie Assistance
Aulo PLUS24service
Ubezpieczenie Assistance
Auto PLUS24service flota
Ubezpieczenie Mini
Assistance Auto
PLUS24service
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Suma
ubezpieczenia/Suma
gwarancyjna Agenci
Grupa B

200000
150000

500000

200000
50000
50000
zgodnie z OWU
zgodnie z OWU
minimalna SG - zgodnie z
ustawą
minimalna SG - zgodnie z
ustawą

ustawowa
zgadnie z SWU

zgodnie z SWU

zgodnie z OWU

Ubezpieczenie Mini
Assistance Auto
PLUS24service -flota
Ubezpieczenie Truck
Assistance Auto
PLUS24service -flota
Ubezpieczenie
Rehabilitacje Auto
PLUS24service
Ubezpieczenie
Rehabilitacja Auto
PLUS24 service - flota

KASSIMF
18
KASSITF
18

18

KREH

18

KREHF

zgodnie z OWU

zgodnie z OWU

zgodnie z OWU
zgodnie z OWU

Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne przy pierwszej czynności udostępnia dokument upoważniający
do działania w imieniu agenta ubezpieczeniowego oraz pełnomocnictwo o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
o dystrybucji ubezpieczeń.
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