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Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2B do Umowy Agencyjnej nr 2200012013 

 

 
LIMITY SUM UBEZPIECZENIA I SUM GWARANCYJNYCH 

  

UBEZPIECZENIA KORPORACYJNE 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do pełnomocnictwa udzielonego przez Spółkę do umowy agencyjnej  

nr 2200012013 i jest ważny od dnia 15 lutego 2022r. 

 

Dotyczy Agenta: CONSULTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

Spółka upoważnia Agenta do zawierania umów ubezpieczenia, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w ramach Działu II, w następujących grupach i rodzajach ubezpieczeń zgodnie 

z warunkami ubezpieczenia, do wysokości poniżej podanych sum ubezpieczenia oraz gwarancyjnych: 

 

Rodzaj ubezpieczenia 
Grupa 

ubezpieczeń 

Limit sumy ubezpieczenia albo sumy 

gwarancyjnej 

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy 

i choroby zawodowej 
1 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) 

Ubezpieczenia choroby 2 
1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 

złotych) 

Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, 

obejmujące szkody w transportowanych 

przedmiotach, niezależnie od każdorazowo 

stosowanych środków transportu 

7 
Go Biznes: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych) 

Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe 

nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły 

8 

4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) 

Go Biznes: 10 000 000 zł(słownie: dziesięć milionów 

złotych) 

1) ubezpieczenie budynku mieszkalnego, 

mieszkania, budynku gospodarczego, budowli, 

stałych elementów wnętrz 

3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) 

2) ubezpieczenie maszyn rolniczych 

1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) łączny 

limit na wszystkie maszyny rolnicze 

250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) na jedną maszynę 

3) pozostałe mienie (niewymienione w pkt. 1 i 2) 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) 
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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 

9 

4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) 

Go Biznes: 10 000 000 zł(słownie: dziesięć milionów 

złotych) 

1) ubezpieczenie budynku mieszkalnego, 

mieszkania, budynku gospodarczego, budowli, 

stałych elementów wnętrz 

3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) 

2) ubezpieczenie maszyn rolniczych 

1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) łączny 

limit na wszystkie maszyny rolnicze 

250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) na jedną maszynę 

3) pozostałe mienie (niewymienione w pkt. 1 i 2) 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i 

użytkowania pojazdów lądowych z napędem 

własnym, łącznie z ubezpieczeniem 

odpowiedzialności przewoźnika 

10 

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - nie 

więcej niż minimum ustalone przepisami prawa. 

Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika 

drogowego: 

a) dla jednego pojazdu silnikowego (lub zestawu 

pojazdów) suma gwarancyjna wynosi 9.000 EUR, 

względnie równowartość w złotych, określona 

według kursu z pierwszego dnia roboczego 

października opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego 

od dnia 1 stycznia następnego roku 

kalendarzowego; 

b) dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego 

lub zestawu pojazdów suma gwarancyjna wynosi 

5.000 EUR, względnie równowartość w złotych, 

określona jak w punkcie poprzedzającym 

 

Suma gwarancyjna stanowi sumę kwot 

wymienionych w punktach a) i b). 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) 

nieujętej w grupach 10-12 13 

2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) 

Go Biznes: 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset 

tysięcy złotych) 

1) OC obowiązkowe i zawodowe nie więcej niż minimum ustalone przepisami prawa. 
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Ubezpieczenia ryzyk finansowych 16 

Go Biznes: 200 000 zł ( słownie: dwieście tysięcy 

złotych) 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji uczestnictwa w 

imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu do 

RP oraz kosztów anulowania biletu – 50 000 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

Ubezpieczenia ochrony prawnej 17 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 

Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, 

które popadły w trudności w czasie podróży lub 

podczas nieobecności w miejscu zamieszkania 

18 
1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 

złotych) 

* wskazane powyżej limity mogą zostać zmienione wyłącznie na wniosek i za zgodą underwrittera Wiener 

**inne ubezpieczenia, nie wymienione powyżej – wyłącznie za zgodą underwrittera Wiener
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