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PEŁNOMOCNICTWO 
 
 

AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, 
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000145607, NIP: 113-24-01-245, 
REGON: 015318360, kapitał zakładowy: 54.500 000 złotych opłacony w całości, reprezentowane przez: 
 

 Magdalenę Sałacką-Gałka – Pełnomocnika działającego na podstawie Pełnomocnictwa  

nr 186/2022 z dnia 11 maja 2022 r. 

zwane dalej "Towarzystwem”  
 

niniejszym udziela: 

spółce „Unilink” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2; 02-284 Warszawa, adres 
korespondencyjny, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A; 05-090 Raszyn, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000341057, NIP: 1132398690, REGON: 015284773, o kapitale zakładowym w wysokości 560.906 zł, 
opłaconym w całości, (zwanej dalej „Pośrednikiem”), 
 

pełnomocnictwa do: 

§ 1 

1. zawierania umów ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Towarzystwa, w zakresie następujących 
rodzajów ubezpieczeń, do wysokości odpowiadających im sum ubezpieczenia (gwarancyjnych)  dla 
jednej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1: 

 
1) Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

13 
 szkoda w mieniu –  1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 

 szkoda na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 

 
2) Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń 

losowych 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

08  1 500 000 zł na budynek nie więcej niż 5 000 000 zł na wszystkie budynki 

09  1 500 000 zł na budynek nie więcej niż 5 000 000 zł na wszystkie budynki 

 
3) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

01 50 000 zł na osobę 

08 1 600 000 zł 

09 1 600 000 zł 

13 200 000 zł 

 
4) Ogólne warunki ubezpieczenia Agrocasco – do dnia 29 maja 2022 r. 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

03 800 000 zł na jedną maszynę, 2 000 000 zł na wszystkie maszyny 

08 800 000 zł na jedną maszynę, 2 000 000 zł na wszystkie maszyny 

09 800 000 zł na jedną maszynę, 2 000 000 zł na wszystkie maszyny 

07 5 000 zł 

 
Ogólne warunki ubezpieczenia Agrocasco– od dnia 30 maja 2022 r. 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

01 100 000 zł na osobę 

03 1 200 000 zł na jedną maszynę, 2 500 000 zł na wszystkie maszyny 

07 100 000 zł mienie w transporcie (cargo) 

08 1 200 000 zł na jedną maszynę, 2 500 000 zł na wszystkie maszyny 

09 1 200 000 zł na jedną maszynę, 2 500 000 zł na wszystkie maszyny 

13 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
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5) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia „Bezpieczny Dom”  

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia, 
 

01 100 000 zł/osoba 

08 2 000 000 zł 

09 2 000 000 zł 

13 500 000 zł 

18 20 000 zł 

 
6) Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego „Bezpieczny Turysta” 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 
 

01 150 000 zł 

02 1 000 000 zł 

07 5 000 zł 

09 5 000 zł 

13 500 000 zł 

16 15 000 zł 

18 1 000 000 zł 

 
7) Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych ,,Bezpieczne Uprawy” 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

07 1 000 000 zł  

08 1 000 000  zł 

09 1 000 000  zł 

 
8) Ogólne warunki dotowanego  ubezpieczenia zwierząt ,,Bezpieczne Zwierzęta” 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

08 600 000 zł 

09 600 000 zł 

 
9) Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych „Bezpieczny Pojazd Rolnika”  

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

01 20 000 zł na osobę 

03 300 000 zł 

10  szkoda w mieniu –  1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 

 szkoda na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 

 
10) Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczny Pojazd Rolnika Assistance” 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

18 15 000 zł na jedno zdarzenie 

 

11) Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo” 
Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

 

08 2 000 000 zł 

09 2 000 000 zł 

13 500 000 zł 

18 zgodnie z OWU Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo §20 Limity odpowiedzialności 

 
12) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla mikroprzedsiębiorstw realizujących kontrakty o 

wartości do 30 000 EURO 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

13 100.000 zł 

 
13) Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych „Bezpieczny Pojazd”  

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

01 20 000 zł na osobę 

03 300 000 zł 

10  szkoda w mieniu –  1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 

 szkoda na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 

 
 
14) Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczny Pojazd Assistance” 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

18 15.000 zł na jedno zdarzenie 

 
15) Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych „Bezpieczny Motocykl” 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

01 20 000 zł na osobę 

03 200 000 zł 

10  szkoda w mieniu –  1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 
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 szkoda na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 

 
16) Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczny Motocykl Assistance” 

Grupa * Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia 

18 15 000 zł na jedno zdarzenie 

 

* Grupa  Dział II  

01 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej 

02 Ubezpieczenia choroby 

03 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych 

07 Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, 
niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu 

08 Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3–7, spowodowane przez żywioły 

09 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), 
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte 
w grupie 8 

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

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

16 Ubezpieczenia ryzyk finansowych 

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

 

 

2. potwierdzania w sposób określony przez Towarzystwo przyjęcia do wiadomości umowy o przelew 
praw, zwanych Cesją praw, z:  

a) umów obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych 

b) umów ubezpieczenia zawartych na podstawie: 
i. Ogólnych warunków ubezpieczenia mienia Bezpieczny Dom, 
ii. Ogólnych warunków ubezpieczenia Agrocasco, 
iii. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo, 

c) umów ubezpieczenia Autocasco zawartych na podstawie Ogólnych warunków 
ubezpieczenia „Bezpieczny Pojazd”, Ogólnych warunków ubezpieczenia „Bezpieczny 
Pojazd Rolnika” oraz Ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych „Bezpieczny 
Motocykl”, 

3. zawierania w formie pisemnej, w imieniu i na rzecz AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych,  umów przeniesienia wierzytelności, należnych z tytułu dopłat 
bezpośrednich przyznawanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  
z Ubezpieczającymi i na ich wniosek, uprawnionymi na podstawie i w zakresie wskazanym przez 
Ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

 
§ 2 

1. Pośrednik jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia wyższą niż 
wskazana w tabeli w § 1 – pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody, w trybie określonym                       
w § 4 ust. 4-7 Umowy. 

2. Pełnomocnictwo, nie upoważnia Pośrednika do udzielania dalszych pełnomocnictw. Osoby 

fizyczne, przy pomocy, których Pośrednik wykonuje czynności agencyjne działają z upoważnienia 

Pośrednika w ramach niniejszego Pełnomocnictwa. 

3. Pośrednik nie jest uprawniony do: 

1) zmieniania warunków ubezpieczenia, poprzez dokonywanie zmian na wydruku polisy 
ubezpieczeniowej lub aneksowanie umów ubezpieczenia (chyba że z wykorzystaniem aneksu 
przygotowanego przez Towarzystwo i przekazanego Pośrednikowi w celu zmiany umowy 
ubezpieczenia na wniosek ubezpieczającego przekazany do Towarzystwa bezpośrednio lub 
przez Pośrednika), 

2) samodzielnego przedłużania lub zmieniania terminu płatności składek ubezpieczeniowych (rat 
składek ubezpieczeniowych), 

3) przyjmowania od klienta składek ubezpieczeniowych (rat składek ubezpieczeniowych) 
wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia. 

4. Upoważnienie dla osoby fizycznej, przy pomocy, której Pośrednik wykonuje czynności agencyjne 

nie może obejmować uprawnienia do zawarcia umowy ubezpieczenia, w której jest ona 

jednocześnie Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym oraz uprawnienia do wykonywania na rzecz 

samego siebie czynności związanych z przystąpieniem do grupowej umowy ubezpieczenia jako 

Ubezpieczony. 
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§ 3 

1. Pośrednik jest umocowany do wykonywania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w zakresie Działu II ubezpieczeń załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

2. Niniejsze Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 11 maja 2022 r. 
3. Niniejsze Pełnomocnictwo pozostaje skuteczne do chwili jego odwołania albo wygaśnięcia  

lub rozwiązania Umowy. 
 

 

Za Towarzystwo:  
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