PEŁNOMOCNICTWO
wefox Insurance AG z siedzibą w Vaduz, pod adresem: Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz, Liechtenstein,
Numer VAT: 60473, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: FL-0002.574.162-0
reprezentowany przez:
Oliver Lang, CEO
Nicolas Pöltl, COO and Branch Manager
zwany dalej "Ubezpieczycielem",
niniejszym udziela pełnomocnictwa
Unext Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092, wpisanemu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802497,
NIP 1182199314, REGON 384323240, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 złotych
wpłaconym w całości, zwanemu dalej „Agentem”,

do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności agencyjnych tj. polegających na:
a)

zawieraniu umów ubezpieczenia, pośredniczeniu w obejmowaniu ubezpieczeniem
ubezpieczonych i wprowadzaniu zmian do umów ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz
Ubezpieczyciela;

b)

doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu
zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia;

c)

działaniu jako agent Ubezpieczyciela w przyjmowaniu składek ubezpieczeniowych i rozliczania
ich zwrotów;

d)

udzielaniu pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia i ich wykonywaniu;

e)

działaniu jako agent Ubezpieczyciela w odniesieniu do relacji z klientem, rozpatrywania
reklamacji i przyjmowania oświadczeń woli;

f)

organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych,

innych

czynności

przygotowawczych

zgodnie z umową agencyjną z dnia 15 marca 2021.
Powyższe czynności agencyjne dotyczą umów ubezpieczenia, określonych w tabeli poniżej (dalej jako
"Umowy Ubezpieczenia").
Maksymalna suma ubezpieczenia w odniesieniu do każdego typu Umowy Ubezpieczenia określa tabela
poniżej.
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Agenta do działania na terytorium Polski.
Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia Agenta do zawierania w imieniu lub na rzecz
Ubezpieczyciela jakichkolwiek umów innych, niż Umowy Ubezpieczenia lub do składania w imieniu
Ubezpieczyciela jakichkolwiek oświadczeń niewskazanych w niniejszym pełnomocnictwie.
Agent nie jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.
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Niniejsze pełnomocnictwo jest skuteczne od dnia 17.05.2021 r.

Dział i
grupa/

Umowa Ubezpieczenia

Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia albo
sumy gwarancyjnej
Suma gwarancyjna dla szkód na osobie lub na mieniu
zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych (OC)

Dział II, grupa
10

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych
Autocasco (AC)

Dział II, grupa
3

Kwota odpowiadająca wartości
przekraczająca 300 000 PLN

Ubezpieczenie
dodatkowego

Dział II, grupa
3

Kwota odpowiadająca 20% wartości pojazdu nie

Dział II, grupa
3

Zgodnie z OWU,

Dział II, grupa
3

Zgodnie z OWU,

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

Dział II, grupa
1

Zgodnie z OWU,

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

Dział II, grupa
18

wyposażenia

Ubezpieczenie bagażu podróżnego
Ubezpieczenie
parkowania
ratowania pojazdu

i

Ubezpieczenia
szkód
spowodowanych
żywiołami,
obejmujące
szkody
rzeczowe
nieujęte
w
grupach
3-7,
spowodowane przez:
1) ogień;
2) eksplozję;

pojazdu

lecz

przekraczająca PLN 60’000
jednak nie więcej niż 3’000 PLN

jednak nie więcej niż 1’000 PLN

jednak nie więcej niż 200 000 PLN

Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż 25 000 PLN

Zgodnie z OWU,
jednak nie więcej niż:
Dział II, grupa
8

mury - 5 000 000 PLN

3) burzę;

elementy stałe - 1 000 000 PLN

4) inne żywioły;

ruchomości– 1 000 000 PLN

5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia./
Ubezpieczenia pozostałych szkód
rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w
grupie 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./

Zgodnie z OWU,
jednak nie więcej niż:
Dział II, grupa
9

mury - 5 000 000 PLN
elementy stałe - 1 000 000 PLN
ruchomości– 1 000 000 PLN

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

Dział II, grupa
13

Zgodnie z OWU,

Ubezpieczenie
następstw
nieszcześliwych wypadków

Dział II, grupa
1

Zgodnie z OWU,

jednak nie więcej niż 1 000 000 PLN

jednak nie więcej niż 100’000 PLN
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nie

Ubezpieczenie Assistance dla domu

Dział II, grupa
18

Zgodnie z OWU,

Ubezpieczenie Assistance Medyczny

Dział II, grupa
18

Zgodnie z OWU,

17.05.2021
W imieniu: Ubezpieczyciela

___________________________
Oliver Lang, CEO

___________________________
Nicolas Pöltl, COO and Branch Manager
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