
   

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 do  umowy agencyjnej 101917 – Pełnomocnictwo do czynności agencyjnych 
 

 

PEŁNOMOCNICTWO  
do czynności agencyjnych 
 
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 

02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, o kapitale 

zakładowym w kwocie 95 480 000 złotych, wniesionym w kwocie 87 267 500 złotych, NIP: 5260209975, REGON: 010587003, 

udziela 

UNILINK ŻYCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-284, Aleja Krakowska  2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000334376, REGON 141982123, NIP 5342429016, wysokość kapitału zakładowego 3.050.000,00 zł 

(wpłacony w całości), wpisanej do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego 

pod  numerem 11223184/A 

 
pełnomocnictwa do: 

a) wykonywania w imieniu TU Allianz Życie Polska S.A. czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego,  

tj. wykonywania czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, 

zgodnie z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczeń obowiązującymi  

w dniu dokonywania przez Agenta czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w zakresie niżej wymienionych grup i 

rodzajów ubezpieczeń z Działu I (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia  

11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844 z późn. zm.) oraz do wysokości 

sum ubezpieczenia lub wysokości świadczeń wskazanych w poniższej tabeli, 

b) samodzielnego potwierdzania w imieniu TU Allianz Życie Polska S.A. przyjęcia oświadczeń  

o dokonaniu cesji praw z  niżej wskazanych umów ubezpieczenia: 

 

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
  DZIAŁ GRUPA DO WYSOKOŚCI SŁOWNIE 

1 PLAN PEŁNEJ OCHRONY I 1 10 000 000 zł sumy ubezpieczenia dziesięć 
milionów 

złotych 

1.1 Umowa dodatkowa - Śmierć 
wskutek wypadku albo 
wypadku komunikacyjnego 

I 5 1 000 000 zł sumy ubezpieczenia jeden milion 
złotych 

1.2 Umowa dodatkowa - Poważne 

zachorowania 

I 5 1 000 000 zł sumy ubezpieczenia jeden milion 

złotych 
1.3 Umowa dodatkowa - Utrata 

samodzielności 

I 5 1 000 000 zł sumy ubezpieczenia jeden milion 

złotych 
1.4 Umowa dodatkowa - Leczenie 

w szpitalu 

I 5 210 000 zł sumy ubezpieczenia dwieście 

dziesięć 
tysięcy złotych 

1.5 Umowa dodatkowa - Zabiegi 
operacyjne 

I 5 100 000 zł sumy ubezpieczenia sto tysięcy 
złotych 

1.6 Umowa dodatkowa - 
Miesięczna renta w razie 
śmierci Ubezpieczonego 

I 5 wspólny limit dla umowy dodatkowej i umowy głównej, z którą 
zawieraną jest niniejsza umowa dodatkowa, tj. 10 000 000 zł; 

suma ubezpieczenia rozumiana jako iloczyn kwoty renty i okresu 
wypłaty renty wyrażonego w miesiącach 

dziesięć 
milionów 

złotych 

1.7 Umowa dodatkowa - Trwały 
uszczerbek na zdrowiu wskutek 
wypadku 

I 5 200 000 zł sumy ubezpieczenia dwieście 
tysięcy złotych 

1.8 Umowa dodatkowa - Opieka 
medyczna bez granic 

I 5 2 000 000 euro sumy ubezpieczenia dwa miliony 
euro 

1.9 Umowa dodatkowa - Assistance 
onkologiczny 

I 5 bez limitu sumy ubezpieczenia  

1.10 Umowa dodatkowa - Assistance 
wypadkowy 

I 5 bez limitu sumy ubezpieczenia  

1.11 Umowa dodatkowa - 
Ubezpieczenie na życie dziecka 

I 1 100 zł sumy ubezpieczenia sto złotych 



   
2 ALLIANZ BEZPIECZNE ŻYCIE  

(wraz z dodatkowymi 
świadczeniami) 

I 1, 5 do maksymalnej wysokości świadczenia 500 000 zł pięćset tysięcy 

złotych 

 

GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
  DZIAŁ GRUPA DO WYSOKOŚCI SŁOWNIE 

1 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA 
ŻYCIE ALLIANZ RODZINA  (wraz z 

umowami dodatkowymi oraz 
świadczeniami dodatkowymi) 

I 1, 5 do maksymalnej wysokości 
świadczenia 1 000 000 zł 

jeden milion 
złotych 

2 GRUPOWE UBEZPIECZENIE 
ZDROWOTNE (wraz z umowami 
dodatkowymi) 

I 1, 5 do maksymalnej wysokości 
świadczenia 50 000 zł 

pięćdziesiąt 
tysięcy złotych 

 
Pełnomocnictwa do  wykonywania w imieniu TU Allianz Życie Polska S.A. czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, tj. 

wykonywania czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonywaniem umów ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi i 

szczególnymi warunkami ubezpieczeń obowiązującymi w dniu dokonywania przez Agenta czynności pośrednictwa 

ubezpieczeniowego, w zakresie niżej wymienionych grup i rodzajów ubezpieczeń z Działu I (zgodnie z załącznikiem do ustawy 

dnia 11 września 2015 r.  

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 poz. 1844 z późn. zm.) oraz do wysokości poniżej wskazanych 

sum ubezpieczenia lub wysokości świadczeń: 

 

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
  DZIAŁ GRUPA DO WYSOKOŚCI SŁOWNIE 

8 PLAN NA DZIŚ I JUTRO, PLAN PEŁNEJ 
OCHRONY (umowy dodatkowe): 

    

8.1 Umowa dodatkowa - Śmierć wskutek 
wypadku 

I 5 1 000 000 zł sumy ubezpieczenia jeden milion 
złotych 

8.2 Umowa dodatkowa - Poważne 
zachorowania 

I 5 1 000 000 zł sumy ubezpieczenia jeden milion 
złotych 

8.3 Umowa dodatkowa - Niezdolność  
do samodzielnej egzystencji 

I 5 1 000 000 zł sumy ubezpieczenia jeden milion 
złotych 

8.4 Umowa dodatkowa - Pobyt w szpitalu I 5 180 000 zł sumy ubezpieczenia sto osiemdziesiąt 
tysięcy złotych 

8.5 Umowa dodatkowa - Leczenie operacyjne I 5 50 000 zł sumy ubezpieczenia pięćdziesiąt tysięcy 
złotych 

8.6 Umowa dodatkowa - Renta miesięczna w 
razie śmierci Ubezpieczonego 

I 5 wspólny limit  
dla umowy dodatkowej i umowy głównej, z którą 

zawieraną jest niniejsza umowa dodatkowa,  

tj. 10 000 000 zł; suma ubezpieczenia rozumiana 
jako iloczyn kwoty renty i okresu wypłaty renty 

wyrażonego w miesiącach 

dziesięć milionów 
złotych 

8.7 Umowa dodatkowa - Allianz Assistance I 5 bez limitu sumy ubezpieczenia  

8.8 Umowa dodatkowa - Poważne 
zachorowanie dziecka 

I 5 300 000 zł sumy ubezpieczenia trzysta tysięcy 
złotych 

8.9 Umowa dodatkowa - Pobyt w szpitalu dla 
dziecka 

I 5 108 000 zł sumy ubezpieczenia sto osiem tysięcy 
złotych 

8.10 Umowa dodatkowa - Uszczerbek na 
zdrowiu oraz zabiegi operacyjne wskutek 
wypadku dla dziecka 

I 5 100 000 zł sumy ubezpieczenia sto tysięcy złotych 

 
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Agenta do wykonywania czynności agencyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
Pełnomocnictwo niniejsze jest udzielane na czas nieokreślony i wygasa wraz z rozwiązaniem  
lub wygaśnięciem umowy agencyjnej, chyba że zostanie odwołane wcześniej. 
 

 
     Warszawa, dnia 4 lipca 2022r. 

 
 
 

________________________________ 
           TU Allianz Życie Polska S.A. 
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