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OŚWIADCZENIE
UNIQA TU S.A. wykonując postanowienia umowy agencyjnej nr 159/1000/14,
niniejszym oświadcza, że:
I.

W związku z wprowadzanymi zmianami pełnomocnictwa Agenta, polegającymi m.in. na:
1. dodaniu do kompetencji nowego produktu Ubezpieczenia mienia klienta korporacyjnego oznaczonego kodami
MMKK1 oraz MMKK2,
2. modyfikacji kompetencji w obszarze Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz Ubezpieczenia kościołów, związków
i organizacji wyznaniowych - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, poprzez zmiany kodów
ubezpieczeń i przyporządkowanie do grup ministerialnych oraz w obszarze ubezpieczenia AGRO Casco oraz Twoje
Gospodarstwo Rolne poprzez zmianę limitów sum ubezpieczenia,
z dniem 01.02.2017 r. zmianie ulega tabela określająca rodzaje ubezpieczeń i maksymalne sumy ubezpieczenia lub sumy
gwarancyjne, do wysokości których Agent może zawierać umowy ubezpieczenia, stanowiąca załącznik do pełnomocnictwa nr
1992/9044/10 w ten sposób, że dotychczasową jej treść zastępuje się nową, jednolitą treścią w brzmieniu załączonym do
niniejszego oświadczenia.

II.

Z dniem 31.03.2017 r. wykreśla się z tabeli określającej rodzaje ubezpieczeń i maksymalne sumy ubezpieczenia, sumy
gwarancyjne lub podlimity, do wysokości których Agent może zawierać umowy ubezpieczenia, stanowiącej załącznik do
pełnomocnictwa nr 1992/9044/10 produkt Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw wraz z kodami ubezpieczeń
funkcjonującymi w ramach produktu, tj.: MO, MAR1, MK, MAR2, MS oraz MME.

III.

Zmianie ulega załącznik nr 2 do umowy agencyjnej w ten sposób że, w punkcie I.3 Wysokość stawek prowizji agencyjnej
w poszczególnych grupach ubezpieczeń, w grupie IV - Ubezpieczenia gospodarcze w tabeli nr 9:
1. z dniem 01.02.2017 r.:
a)
b)
c)

dodaje się nowy produkt: Ubezpieczenie mienia klienta korporacyjnego oznaczony kodami MMKK1 oraz
MMKK2 – rodzaj ubezpieczenia: korporacyjne,
w kolumnie kod literowy zapis w brzmieniu: „MSE” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „MSE1/MSE2”,
w kolumnie kod literowy zapis w brzmieniu: „MSEK” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „MSEK1/MSEK2”,

2. z dniem 31.03.2017 r. skreśla się produkt korporacyjny: Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw wraz z kodami
ubezpieczeń funkcjonującymi w ramach produktu, tj.: MO, MAR1, MK, MAR2, MS oraz MME.
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Załącznik do oświadczenia UNIQA TU S.A. z dnia 10.01.2017 r.
Załącznik do pełnomocnictwa nr 1992/9044/10
Tabela określająca rodzaj ubezpieczenia i maksymalne sumy ubezpieczeń, sumy gwarancyjne lub podlimity, do wysokości których Agent może zawierać
umowy ubezpieczenia
Obowiązuje od 01.02.2017 r.
Ubezpieczenia osobowe
Grupa
ministerialna

Kod cyfrowy

1

030

1
1

Kod literowy

Opis ubezpieczenia

OGNW1

Nazwa ubezpieczenia

WALUTA

Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna

Grupowe od NW

PLN

OGNW1K

Grupowe od NW korporacyjne

PLN

30 000
30 000

OGNW1C

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w
ubezpieczeniu mienia ze składką płatną miesięcznie
(wariant Bezpieczna Rodzina)

PLN

100 000 - maksymalna suma
ubezpieczenia na rodzinę

1

045, 045F

OKNW/OKNWF

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych

PLN

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

1

445

OKNWK/OKNWKF

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
kierowców pojazdów mechanicznych

PLN

150 000

Twój DOM Plus - ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków

PLN

20 000

Twoje Gospodarstwo Rolne - ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków

PLN

10 000

1

OGNWMDOM

1

OGNWMR

1

043

OPNW1

Uczestników wczasów i wycieczek itp. indywidualne

PLN

27 000

1

033

OPNW1

Uczestników wczasów i wycieczek itp. grupowe

PLN

27 000

1

031

OPNW2

Osób związanych z kulturą fizyczną - grupowe

PLN

27 000

1

034

OPNW3

Kolonie

PLN

10 000

1

032

OSNW

Dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

PLN

20 000

1

OGNWTBP

Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW)

PLN

100 000 - I klasa ryzyka, 60 000 - II klasa
ryzyka

2

OKLIK

Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość
odkrywania" indywidualne krótkoterminowe

PLN

zgodnie z OWU i taryfą

OKLRK

Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość
odkrywania" rodzinne krótkoterminowe

PLN

zgodnie z OWU i taryfą

2

OKLGK

Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość
odkrywania" grupowe krótkoterminowe

PLN

zgodnie z OWU i taryfą

2

OKLIR

Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość
odkrywania" indywidualne roczne z powrotami co 60 dni

PLN

zgodnie z OWU i taryfą

2

OKLI

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

PLN

zgodnie z OWU i taryfą

2

OKLRR

Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość
odkrywania" rodzinne roczne z powrotami co 60 dni

PLN

zgodnie z OWU i taryfą

OKLR

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

PLN

zgodnie z OWU i taryfą

2

OKLGR

Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość
odkrywania" grupowe roczne z powrotami co 60 dni

PLN

zgodnie z OWU i taryfą

2

OKLG

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

PLN

zgodnie z OWU i taryfą

2

2

Ubezpieczenia majątkowe
Grupa
ministerialna

Kod cyfrowy

Kod literowy

Opis ubezpieczenia

Nazwa ubezpieczenia

WALUTA

Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna
Agenci Grupa B

4

ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące
szkody w pojadach szynowych według grupy
ministerialnej 4

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

5

ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące
szkody w statkach powietrznych według grupy
ministerialnej 5

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

6

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

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

limit dla 1 transportu

7

MTK

polisa jednostkowa

PLN

pierwsze ryzyko

PLN

100 000

PLN

150 000, ale nie więcej niż 10 000 000
obrotu towarowego w okresie
ubezpieczenia

PLN

150 000, ale nie więcej niż 10 000 000
obrotu towarowego w okresie
ubezpieczenia

PLN

limit dla 1 transportu
Zakres terytorialny Europa i Turcja z
zastrzeżeniem obszarów wyłączonych
odrębnymi uregulowaniami

polisa generalna

Ubezpieczenie towarów w transporcie krajowym i
międzynarodowym (transport krajowy)

polisa obrotowa

polisa jednostkowa
7

7

PLN

500 000

polisa generalna

PLN

150 000, ale nie więcej niż 10 000 000
obrotu towarowego w okresie
ubezpieczenia

polisa obrotowa

PLN

150 000, ale nie więcej niż 10 000 000
obrotu towarowego w okresie
ubezpieczenia

PLN

150 000

MTZ

MTBPTK
Wzór obowiązuje od 01.02.2017 r.

500 000

pierwsze ryzyko

Ubezpieczenie towarów w transporcie krajowym i
międzynarodowym (transport międzynarodowy)

Twój BIZNES Plus - mienie w transporcie (klauzula nr 10)
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8

MO

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw - ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia
5
od wszystkich ryzyk (zakres ryzyka nazwane)

PLN

15 000 000 - łączna suma ubezpieczenia
na jednego ubezpieczonego - limit łączny
dla MO i MAR1

8

MAR1

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw - ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia
5
od wszystkich ryzyk (zakres wszystkie ryzyka)

PLN

15 000 000 - łączna suma ubezpieczenia
na jednego ubezpieczonego - limit łączny
dla MO i MAR1

8

MMKK1

Ubezpieczenie mienia klienta korporacyjnego - ryzyka z
grupy ministerialnej 8

PLN

15 000 000 - 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

8

MOK

Ubezpieczenie kościołów, związków i organizacji
wyznaniowych – ubezpieczenie mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych

PLN

3 000 000 - łączna suma ubezpieczenia
na jednego ubezpieczonego

8

MBUD1

Ubezpieczenie budowy/montażu od wszystkich ryzyk –
ryzyka z grupy ministerialnej 8

PLN

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

MCPM1

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych - ryzyka z
grupy ministerialnej 8

PLN

300 000 - na jeden przedmiot
ubezpieczenia,
5 000 000 - łaczna SU na jednego
ubezpieczonego - łączny limit dla MCPM1
i MCPM2

PLN

2 400 000

PLN

350 000 - łączna suma ubezpieczenia na
jednego ubezpieczonego

PLN

2 400 000 - łączna suma ubezpieczenia
na jednego ubezpieczonego, lecz nie
więcej niż 10 000 na jedno urządzenie

Ubezpieczenie kościołów, związków i organizacji
wyznaniowych – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ryzyka z grupy ministerialnej 8

PLN

150 000

PLN

75 000

Obowiązkowe - budynki od ognia

PLN

2 000 000

8

sprzęt w miejscu ubezpieczenia

8

MSE1

pozostałe przedmioty ubezp
(dane, nośniki, oprogramowanie,
zwiększone koszty dzialności i
klauzule)

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ryzyka z grupy
ministerialnej 8

sprzęt przenośny poza miejscem
ubezpieczenia na terenie całego
świata
stacjonarny
8

MSEK1
przenośny

8

ROB

3

Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych - wariant PEŁNY

15 000 000 z zastrzeżeniem limitów
ustalonych w taryfie dla poszczególnych
PKD

Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych - wariant SZYBKI

1 000 000 z zastrzeżeniem limitów
ustalonych w taryfie dla poszczególnych
PKD

4

8

MTBPO

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

PLN

3

5 000 000 z zastrzeżeniem limitów
ustalonych w taryfie dla poszczególnych
PKD działalności prowadzonej w
nieruchomości podlegającej
ubezpieczeniu

Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych - wariant WYNAJEM

3

8

MTBPSEO

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 stałe w pojazdach
Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie sprzętu
samochodowych
elektronicznego od wszystkich ryzyk

2 000 000 - sprzęt elektroniczny
stacjonarny i przenośny w miejscu
ubezpieczenia

3

300 000 - zbiory danych, wymienne
nośniki danych, licencjonowane
oprogramowanie systemowe i użytkowe
produkcji seryjnej lub indywidualnej
PLN
2 000 000 - sprzęt elektroniczny
przenośny poza miejscem ubezpieczenia
z zastrzeżeniem, że wartość
pojedynczego urządzenia nie może
przekroczyć 10 000

klauzula ubezpieczenia
przenośnego sprzętu
elektronicznego poza miejscem
ubezpieczenia
klauzula ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego zamontowanego
na stałe w pojazdach
samochodowych

200 000

8

MOWM

nieruchomości

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
1
UNIQA Wspólnota - jest to limit na jedną lokalizację i
jednego ubezpieczającego

PLN

budynki wielorodzinne - wartość budynku
20 000 000, pozostałe budynki i budowle wartość 5 000 000

8

MOWM

maszyny, przewody i rurociągi,
obiekty małej architektury, środki
niskocenne

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
UNIQA Wspólnota - jest to limit na jedną lokalizację i
jednego ubezpieczającego

PLN

500 000

8

MOWM1

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Klauzula 1 ubezpieczenie aktów terrorystycznych

PLN

500 000

8

MOWM2

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Klauzula 2 ubezpieczenie ryzyka wandalizmu

PLN

50 000

8

MOWM3

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Klauzula 3 ubezpieczenie drobnych prac remontowych

PLN

1 000 000

8

MOWM4

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Klauzula 4 ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód
mechanicznych i elektrycznych

PLN

1 000 000

8

MOWM5

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Kluzula 5 ubezpieczenie powodzi

PLN

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

Wzór obowiązuje od 01.02.2017 r.
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MOSM

nieruchomości

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
1
Wielomieszkaniowymi - limit na jedną lokalizację i
jednego ubezpieczonego

PLN

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

8

MOSM

maszyny, przewody i rurociągi,
budowle, obiekty małej
architektury, środki niskocenne,
srodki obrotowe, wyposażenie,
nakłady inwestycyjne

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi

PLN

500 000

8

MOSM

mienie prywatne pracowników,
gotówka

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi

PLN

100 000

8

MOSM1

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 1 ubezpieczenie aktów
terrorystycznych

PLN

500 000

8

MOSM2

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 2 ubezpieczenie ryzyka
wandalizmu

PLN

50 000

8

MOSM3

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 3 ubezpieczenie
drobnych prac remontowych

PLN

200 000

8

MOSM4

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 4 ubezpieczenie maszyn
i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych

PLN

200 000

8

MOSM5

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 5 ubezpieczenie ryzyka
powodzi

PLN

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

8

MOSM6

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

PLN

50 000

8

MR1

Twoje Gospodarstwo Rolne

PLN

150 000

8

ruchomości domowe, stałe
elementy, produkty rolne,
inwentarz żywy, mienie związane
z prowadzeniem gospodarstwa
2
rolnego - w lokalizacji
nieruchomości/nieruchomości ze
stałymi elementami, stałe
elementy, ruchomości domowe,
stałe elementy działki,
zewnętrzne elementy
budynków/lokalu/ogrodzenia - w
2
lokalizacji oraz garaż poza
lokalizacją

8

MDOM1/MDOM1R

klauzula 1 - bagaż podróżny

1 200 000

Twój DOM Plus - ubezpieczenie od zdarzeń losowych

PLN

10 000
łączna suma ubezpieczenia dla wszystkich
ubezpieczonych

klauzula 2 - przenośny sprzęt
elektroniczny poza miejscem
ubezpieczenia

10 000

klauzula 3 - szyby i przedmioty
szklane od stłuczenia

5 000

klauzula 4 - nagrobek cmentarny

8

nieruchomości ze stałymi
elementami, stałe elementy
2
MDOM5OG/MDOM5OGR działki - w lokalizacji

15 000

Twój DOM Plus - ubezpieczenie domu letniskowego od
zdarzeń losowych

150 000
PLN

ruchomości domowe - w
2
lokalizacji

20 000

nieruchomości ze stałymi
elementami, stałe elementy
2
działki - w lokalizacji

8

8

ruchomości - materiały
MDOM6OG/MDOM6OGR budowlane na terenie budowy,
materiały budowlane
zgromadzone w
budynku/lokalu/garażu,
wyposażenie budowlane - w
2
lokalizacji
MCZ A

PLN

1 200 000

PLN

40 000

PLN

180 000

PLN

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/Przedstawicielstwa - limit
łączny dla MK i MAR2

Twój DOM Plus - ubezpieczenie mienia w budowie od
zdarzeń losowych

ruchomości, stałe elementy, lokal
Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie
lub dom mieszkalny

1

9

MK

Wzór obowiązuje od 01.02.2017 r.

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw - ubezpieczenie
mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku (zakres
5
ryzyka nazwane)

Strona 4

1

9

PLN

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/Przedstawicielstwa - limit
łączny dla MK i MAR2

Ubezpieczenie mienia klienta korporacyjnego - ryzyka z
grupy ministerialnej 9

PLN

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

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw - ubezpieczenie
mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku (zakres
5
wszystkie ryzyka)

MAR2

9

MMKK2

9

MKK

Ubezpieczenie kościołów, związków i organizacji
wyznaniowych – ubezpieczenie mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku

PLN

200 000

9

MS

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw - ubezpieczenie
5
szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

PLN

100 000

9

MSK

Ubezpieczenie kościołów, związków i organizacji
wyznaniowych – ubezpieczenie witraży, szyb i innych
przedmiotów szklanych od stłuczenia

PLN

20 000

PLN

2 400 000

PLN

350 000 - łączna suma ubezpieczenia na
jednego ubezpieczonego

PLN

2 400 000 - łączna suma ubezpieczenia
na jednego ubezpieczonego, lecz nie
więcej niż 10 000 na jedno urządzenie

PLN

150 000

sprzęt w miejscu ubezpieczenia

9

MSE2

pozostałe przedmioty ubezp
(dane, nośniki, oprogramowanie,
zwiększone koszty dzialności i
klauzule)

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ryzyka z grupy
ministerialnej 9

sprzęt przenośny poza miejscem
ubezpieczenia na terenie całego
świata
stacjonarny
9

MSEK2
przenośny

Ubezpieczenie kościołów, związków i organizacji
wyznaniowych – ubezpieczenie sprzętu elektronicznegoryzyka z grupy ministerialnej 9

PLN

75 000

9

MMA

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń

PLN

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

9

MME

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw - ubezpieczenie
5
maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

PLN

1 000 000

9

MBUD2

Ubezpieczenie budowy/montażu od wszystkich ryzyk –
ryzyka z grupy ministerialnej 9

PLN

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

MCPM2

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych - ryzyka z
grupy ministerialnej 9

PLN

300 000 - na jeden przedmiot
ubezpieczenia,
5 000 000 - łączna SU na jednego
ubezpieczonego - łączny limit dla MCPM1
i MCPM2

9

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

Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie mienia od kradzieży z
ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku włamaniem i rabunku (ubezpieczenie zawierane w
oraz klauzule i koszty dodatkowe wariancie PEŁNY i WYNAJEM)

9

MTBPK

PLN

ubezpieczenie mienia od
Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie mienia od kradzieży z
kradzieży z włamaniem i rabunku
włamaniem i rabunku - wariant SZYBKI
oraz klauzule i koszty dodatkowe

kradzież zwykła (elementy
zewnętrzne
budynku/budowli/lokalu)

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 i agencji bankowych

Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku

zgodnie z OWU
3

9

MTBPSEK

ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od wszystkich
ryzyk oraz klauzule i koszty
dodatkowe z wyłączeniem
klauzuli ubezpieczenia
przenośnego sprzętu
elektronicznego poza miejscem
ubezpieczenia oraz klauzuli
Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie sprzętu
ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego zamontowanego elektronicznego od wszystkich ryzyk
na stałe w pojazdach
samochodowych

2 000 000 - sprzęt elektroniczny
stacjonarny i przenośny w miejscu
ubezpieczenia

3

PLN

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

klauzula ubezpieczenia
przenośnego sprzętu
elektronicznego poza miejscem
ubezpieczenia

9

MTBPSEK

9

MTBPS

Wzór obowiązuje od 01.02.2017 r.

300 000 - zbiory danych, wymienne
nośniki danych, licencjonowane
oprogramowanie systemowe i użytkowe
produkcji seryjnej lub indywidualnej

klauzula ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego zamontowanego Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie sprzętu
na stałe w pojazdach
elektronicznego od wszystkich ryzyk
samochodowych

PLN

200 000

szyby i inne przedmioty szklane
od stłuczenia

PLN

100 000

Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie szyb i innych
przedmiotów szklanych od stłuczenia
Strona 5

9

MKSM

maszyny i urządzenia, instalacje,
środki niskocenne, wyposażenie,
Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
środki obrotowe, wewnętrzne
Podmiotów Zarządzających Budynkami
stałe elementy budynku, mienia
Wielomieszkaniowymi
prywatne pracowników, wartości
pieniężne

9

MKSM1

maszyny i urządzenia, instalacje,
środki niskocenne, wyposażenie,
środki obrotowe, wewnętrzne
stałe elementy budynku

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 1 ubezpieczenie ryzyka
dewastacji

PLN

50 000

9

MSESM

sprzęt elektroniczny

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi

PLN

400 000

przenośny sprzęt elektroniczny

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 1 ubezpieczenie
przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem
ubezpieczenia

PLN

200 000

zewnętrzne urządzenia i
instalacje

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi

PLN

100 000

PLN

400 000 sumy stałe, 200 000 pierwsze
ryzyko

9

MSESM1

9

MZUSM

9

MSSM

szyby

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi

PLN

60 000

9

MCZ B

ruchomości

Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie

PLN

180 000

ruchomości domowe i stałe
2
elementy - w lokalizacji

PLN

180 000

kradzież zwykła

PLN

5 000

PLN

10 000
łączna suma ubezpieczenia dla wszystkich
ubezpieczonych

PLN

10 000

klauzula 1 - bagaż podróżny
9

MDOM2/MDOM2R

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

klauzula 2 - przenośny sprzęt
elektroniczny poza miejscem
ubezpieczenia
klauzula 3 - szyby i przedmioty
szklane od stłuczenia
ruchomości domowe i stałe
2
elementy - w lokalizacji

9

MDOM5KR/MDOM5KRR

9

ruchomości - materiały
budowlane na terenie budowy,
materiały budowlane
zgromadzone w
MDOM6KR/MDOM6KRR
budynku/lokalu/garażu,
wyposażenie budowlane, stałe
elementy budynku/lokalu/garażu
2
w budowie - w lokalizacji

9

MR2

ruchomości domowe, stałe
2
elementy - w lokalizacji

9

RAC

maszyny - w lokalizacji

9

RZ1

9

MKWM

9

9

PLN

5 000

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

PLN

20 000

Twój DOM Plus - ubezpieczenie mienia w budowie ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
dewastacji

PLN

40 000

100 000

Twoje Gospodarstwo Rolne

PLN

Agro - Casco

PLN

70 000

Zwierzęta od padnięcia i uboju z konieczności

PLN

zgoda Centrali

maszyny, urządzenia i instalacje,
stałe elementy budynku, środki
niskocenne

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

PLN

800 000 sumy stałe, 200 000 pierwsze
ryzyko

MKWM1

maszyny, urządzenia i instalacje,
stałe elementy budynku, środki
niskocenne

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Klauzual 1 ubezpieczenie ryzyka dewastacji

PLN

50 000

MSEWM

urządzenia i instalacje
zewnętrzne

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

PLN

100 000

pozostałe ubezpieczenia według
grup ministerialnych 7, 8, 9

Pozostałe ubezpieczenia według grup ministerialnych 7,
8, 9 nieujęte w niniejszej tabeli

szyby

2

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

13

MSWM

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

PLN

60 000

10

MOCPK

OC przewoźnika w krajowym ruchu drogowym

PLN

300 000

10

MOCPM

OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym,
zakres terytorialny zgodny z taryfą z zastrzeżeniem
obszarów wyłączonych odrębnymi uregulowaniami

PLN

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

11

ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej wszelkiego rodzaju,
wynikającej z posiadania i
użytkowania statków
powietrznych, łącznie z
ubezpieczeniem
odpowiedzialności przewoźnika,
według grupy ministerialnej 11

zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

12

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

zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

13

MOCGK

13

MCZ C

Wzór obowiązuje od 01.02.2017 r.

Ubezpieczenie kościołów, związków i organizacji
wyznaniowych - ubezpieczenie OC

PLN

1 500 000

Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie OC
w życiu prywatnym

PLN

200 000

Strona 6

13

MDOM3/MDOM3R

OC z tytułu posiadania oraz
użytkowania nieruchomości
objętej ochroną wraz z
klauzulami dodatkowymi nr 5-12

Twój DOM Plus - ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w życiu prywatnym

PLN

200 000

13

MDOM5OC/MDOM5OCR

OC z tytułu posiadania oraz
użytkowania domu letniskowego

Twój DOM Plus - ubezpieczenie domu letniskowego

PLN

100 000

13

OC z tytułu szkód w mieniu osób
MDOM6OC/MDOM6OCR trzecich w związku z prowadzoną Twój DOM Plus - ubezpieczenie mienia w budowie
budową

PLN

100 000

13

MR OC1

OC gospodarstwa
agroturystycznego

Twoje Gospodarstwo Rolne

PLN

50 000

13

MR OC2

OC w życiu prywatnym

Twoje Gospodarstwo Rolne

PLN

50 000

ubezpieczenie OC z tytułu
prowadzenia działalności lub
posiadania mienia

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

PLN

1 500 000

13

MOCG2 (1)

13

MOCG2 (2)

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania
mienia - OC za produkt

PLN

podlimit 500 000

13

MOCG2 (3)

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania
mienia - Klauzula nr 1 OC pracodawcy

PLN

podlimit 500 000

13

MOCG2 (4)

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

PLN

podlimit 1 500 000

13

MOCG2 (5)

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

PLN

podlimit 1 500 000

MOCG2 (6)

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

PLN

podlimit 500 000

13

MOCG2 (7)

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania
mienia - 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)

PLN

podlimit 500 000

13

MOCG2 (8)

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 innego produktu pozbawionego wad

PLN

podlimit 500 000

13

MOCG2 (9)

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

PLN

podlimit 400 000

13

MOCG2 (10)

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania
mienia - Klauzula nr 8 OC za czyste straty finansowe

PLN

podlimit 300 000

13

MOCG2 (11)

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania
mienia - Klauzula nr 9 OC za szkody w rzeczach
ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na
podstawie umowu najmu

PLN

podlimit 1 500 000

13

MOCG2 (12)

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

PLN

do wysokości s.g./ podlimitów w
określonych klauzulach

13

MOCG2 (13)

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania
mienia - Klauzula nr 11 OC za szkody wyrządzone na
terenie USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii

PLN

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

13

MOCG2 (14)

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

PLN

podlimit 400 000

13

MOCG2 (15)

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania
mienia - Klauzula nr 13 OC za szkody wyrządzone w
związku z wykonywaniem władzy publicznej

PLN

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

13

MOCDZ

z wyłączeniem OC projektantów

OC z tytułu wykonywania zawodu

PLN

300 000

13

MOCP1

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

OC projektantów

PLN

zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

13

MOCP6

OC członków organów zarządzających osobami
prawnymi

PLN

zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

13

ROC

13

Obowiązkowe - OC rolników

EURO

minimalna SG - zgodnie z ustawą

13

MOCN1

Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości

EURO

minimalna suma gwarancyjna - zgodnie z
właściwym Rozporządzeniem MF

13

MOCKR

Obowiązkowe OC przedsiębiorców wykonujących
działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych

EURO

minimalna suma gwarancyjna - zgodnie z
właściwym Rozporządzeniem MF

13

MOCGSM

13

MOCGSM1A

Wzór obowiązuje od 01.02.2017 r.

OC zakres podstawowy

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi

PLN

300 000

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 1 wariant I
ubezpieczenie OC za szkody powstałe w skutek zalań i
przepięć

PLN

100 000

Strona 7

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 1 wariant II
ubezpieczenie OC za szkody powstałe w skutek zalań i
przepięć z sumą gwarancyjną na lokal
mieszkalny/użytkowy

PLN

5 000

13

MOCGSM1B

13

MOCGSM2

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 2 ubezpieczenie OC
pracodawcy

PLN

300 000

13

MOCGSM3

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

PLN

300 000

13

MOCGSM4

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 4 ubezpieczenie OC za
szkody wyrzadzone przez podwykonawców

PLN

300 000

13

MOCGSM5

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 5 ubezpieczenie OC z
tytułu prowadzenia parkingów

PLN

200 000

13

MOCGSM6

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 6 ubezpieczenie OC za
szkody powstałe wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań

PLN

300 000

MOCGSM7

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

PLN

200 000

MOCGSM8

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

PLN

200 000

MOCGSM9

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
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej organizatora
imprez masowych

PLN

200 000

MOCGSM10

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

PLN

50 000

13

MOCGSM11

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych
Podmiotów Zarządzających Budynkami
Wielomieszkaniowymi Klauzula 11 ubezpieczenie OC za
szkody powstałe w wyniku wykonywania bieżącej
konserwacji budynku

PLN

100 000

13

MOCGWM

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

PLN

700 000

13

MOCGWM1 A

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Klauzula nr 1 wariant I OC rozszerzona o zalania i
przepięcia z podlimitem w ramach SG

PLN

350 000

13

MOCGWM1 B

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Klauzula nr 1 warinat II OC rozszerzona o zalania i
przepięcia: SG na jeden lokal mieszkalny/użytkowy

PLN

8 000

13

MOCGWM2

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Klauzula 2 szkody wyrządzone przez podwykonawców

PLN

350 000

13

MOCGWM3

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Klauzula 3 szkody w nieruchomości wspólnej

PLN

200 000

13

MOCGWM4

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Klauzula 4 szkody poszukiwania przyczyn awarii

PLN

10 000

13

MTBPOC

Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej

PLN

500 000

13

MBUD3

Ubezpieczenie budowy/montażu od wszystkich ryzyk –
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

PLN

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

OC członków władz Spółdzielni Mieszkaniowych

PLN

Zgoda Dyr.
Przedstawicielstwa/Oddziału/Centrali

OC zarządu WM

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

PLN

Zgoda Dyr.
Przedstawicielstwa/Oddziału/Centrali

pozostałe ubezpieczenia z grupy
ministerialnej 13

Pozostałe ubezpieczenia z grupy ministerialnej 13
nieujęte w niniejszej tabeli

13

13

13

13

13

13

029C

OC zakres podstawowy

odpowiedzialność cywilna

MOCZSM, MOCZSM1,
MOCZSM2, MOCZSM3,
MOCZSM4, MOCZSM5,
MOCZSM6, MOCZSM7
MOCZWM

13

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

16

MBI1

Ubezpieczenie utraty zysku spowodowanej przerwą w
działalności gospodarczej (zakres ryzyka nazwane)

PLN

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

16

MBI2

Ubezpieczenie utraty zysku spowodowanej przerwą w
działalności gospodarczej (zakres wszystkie ryzyka)

PLN

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa
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16

Ubezpieczenie utraty zysku spowodowanej przerwą w
działalności gospodarczej (zakres maszyny i urządzenia
od uszkodzeń)

PLN

koszty dodatkowe działalności

Twój BIZNES Plus - ubezpieczenie kosztów dodatkowych
działalności - wariant Pełny

PLN

upadłość - klauzula nr 12

Twój BIZNES Plus - klauzula upadłości likwidacyjnej wariant Pełny

PLN

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa/Centrali

utrata czynszu - klauzula nr 13

Twój BIZNES Plus - klauzula utraty czynszu - wariant
Wynajem

PLN

50 000

ubezpieczenia różnych ryzyk
finansowych według grupy
ministerialnej 16

Pozostałe ubezpieczenia ryzyk finansowych, nieujęte w
niniejszej tabeli

MBI3

MTBPBI
16

MTBPUPAD
MTBPUC

16
17

POP

17

MDOMPOP

18

MDOM4/MDOM4R

18

MTBPAS

18

MCZ D

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa
zgodnie z OWU

Zgoda Dyrektora
Oddziału/Przedstawicielstwa

Ubezpieczenie ochrony prawnej

PLN

zgodnie z taryfą

ubezpieczenie ochrony prawnej

Twój DOM Plus - ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu
prywatnym

PLN

zgodnie z taryfą

Assistance

Twój DOM Plus - ubezpieczenie Assistance

PLN

20 000

Twój Assistance BIZNES Plus

Twój BIZNES Plus - Assistance

PLN

50 000

Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie
Assistance Plus

PLN

9 000

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.
1

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
2
przez lokalizację należy rozumieć mienie znajdujące się pod jednym adresem
3

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)
4
5

maksymalna wysokość łącznej sumy ubezpieczenia
kompetencje obowiązują do 31.03.2017 r.

Ubezpieczenia komunikacyjne
Grupa
ministerialna

Kod cyfrowy

Kod literowy

3

KAC

3

KACF

3

KAC

3

KACF

3

KAC

3

KACF

3

KGLAS

3

KGLASF

10

KOC/KOCF

Opis ubezpieczenia

AUTO CASCO

Nazwa ubezpieczenia

WALUTA

Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna
Agenci Grupa A

Ubezpieczenie Auto Casco - samochody osobowe

PLN

250 000

Ubezpieczenie Auto Casco - samochody osobowe - flota

PLN

150 000

Ubezpieczenie Auto Casco - pozostałe pojazdy

PLN

600 000

Ubezpieczenie Auto Casco - pozostałe pojazdy - flota

PLN

200 000

Ubezpieczenie Auto Casco - Motocykle

PLN

60 000

Ubezpieczenie Auto Casco - motocykle - flota

PLN

50 000

Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24

PLN

zgodnie z OWU

Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24 - flota

PLN

zgodnie z OWU

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

EURO

minimalna SG - zgodnie z ustawą

Ubezpieczenie OC graniczne komunikacyjne

EURO

minimalna SG - zgodnie z ustawą

Ubezpieczenie OC komunikacyjne - Zielona karta

EURO

ustawowa
zgodnie z SWU

10

KOCG

10

KZK/KZKF

18

KASSI

Ubezpieczenie Assistance Auto PLUS24service

EURO

18

KASSIF

Ubezpieczenie Assistance Auto PLUS24service - flota

EURO

zgodnie z SWU

18

KASSIM

Ubezpieczenie Mini Assistance Auto PLUS24service

PLN

zgodnie z OWU

18

KASSIMF

Ubezpieczenie Mini Assistance Auto PLUS24service flota

PLN

zgodnie z OWU

18

KASSITF

Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service flota

PLN

zgodnie z OWU

18

KREH

Ubezpieczenie Rehabilitacja Auto PLUS24service

PLN

zgodnie z OWU

18

KREHF

Ubezpieczenie Rehabilitacja Auto PLUS24 service - flota

PLN

zgodnie z OWU
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