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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, działając 
poprzez swój polski oddział wefox Insurance AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Żwirki i Wigury 
16a, 02-092 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy XIV, pod numerem KRS 
0000901247, który reprezentuje: 
 
 
Lorand Heissmann - Branch Manager 
 
Julian Teicke - Member of the Board of Directors of wefox Insurance AG  
 
 

zwany dalej "Ubezpieczycielem", 

 

niniejszym udziela pełnomocnictwa 

Ubea Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 52c/1, 53-333 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458356, NIP 899-274-
32-10, REGON 022116719, 

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 innych czynności przygotowawczych 
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; 

 
zgodnie z zawartą umową agencyjną. 

 
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.  

Niniejsze pełnomocnictwo jest skuteczne od dnia 15 lutego 2022 r. 

Umowa Ubezpieczenia  Dział i 
grupa/  

Wysokość maksymalnej sumy 
ubezpieczenia albo sumy gwarancyjnej  

Obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 

Dział II, grupa 10  Suma gwarancyjna dla szkód na osobie lub na 
mieniu zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach 
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posiadaczy pojazdów 
mechanicznych (OC)  

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych  

Ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych Autocasco (AC) 

Dział II, grupa 3  Kwota odpowiadająca wartości pojazdu lecz nie 
przekraczająca 300 000 PLN w tym: 
Ubezpieczenie bagażu podróżnego 3 000 PLN, 
Ubezpieczenie parkowania i ratowania pojazdu 1 
000 PLN oraz w razie objęcia ochroną 
Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego 20% 
wartości pojazdu lecz nie więcej niż 60 000 PLN. 

Ubezpieczenie wyposażenia 
dodatkowego  

Dział II, grupa 3 Kwota odpowiadająca 20% wartości pojazdu nie 
przekraczająca  60 000 PLN 

Ubezpieczenie bagażu podróżnego  Dział II, grupa 3 Zgodnie z OWU,  

jednak nie więcej niż  3 000 PLN 

Ubezpieczenie parkowania i 
ratowania pojazdu  

Dział II, grupa 3 Zgodnie z OWU,  

jednak nie więcej niż  1 000 PLN 

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

Dział II, grupa 1   Zgodnie z OWU,  

jednak nie więcej niż 100 000 PLN  

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

Dział II, grupa 18  Zgodnie z OWU, jednak nie więcej niż 25 000 PLN 
dla ubezpieczenie komunikacyjnego. 

Ubezpieczenia  szkód  
spowodowanych  żywiołami,  
obejmujące szkody rzeczowe 
nieujęte w grupach 3-7, 
spowodowane przez: 

1) ogień; 

2) eksplozję; 

3) burzę;  

4) inne żywioły; 

5) energię jądrową; 

6) obsunięcia ziemi lub 
tąpnięcia.  
 

Dział II, grupa 8  Zgodnie z OWU,  

jednak nie więcej niż: 

mury   3 000 000 PLN 

elementy stałe 500 000 PLN 

ruchomości 300 000 PLN 

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. 

Dział II, grupa 9 Zgodnie z OWU,  

jednak nie więcej niż: 

mury   3 000 000 PLN 

elementy stałe  500 000 PLN 

ruchomości  300 000 PLN  

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

Dział II, grupa 13  Zgodnie z OWU,  

jednak nie więcej niż 500 000 PLN  

Ubezpieczenie następstw 
nieszcześliwych wypadków 
Home 

Dział II, grupa 1 Zgodnie z OWU,  

jednak nie więcej niż 100 000 PLN  
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Ubezpieczenie Assistance dla 
domu 

Dział II, grupa 18 Zgodnie z OWU, nie więcej niż 1 500 PLN 

Ubezpieczenie Assistance 
Medyczny 

Dział II, grupa 18 Zgodnie z OWU, nie więcej niż 1 500 PLN 

 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku działań lub zaniechań OFWCA 
narażających Ubezpieczyciela na ryzyko reputacyjne lub prawne, w tym związane z wprowadzeniem 
klienta w błąd (tzw. Misselling), na żądanie Ubezpieczyciela  Agent ma obowiązek niezwłocznie 
odwołać upoważnienie udzielone wskazanej przez Ubezpieczyciela OFWCA w imieniu Agenta na 
rzecz Ubezpieczyciela. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia upoważnienia Agent zobowiązany 
jest do odebrania od OFWCA dokumentu upoważnienia. W przypadku, gdy Agent nie odwoła 
OFWCA upoważnienia do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
Ubezpieczyciela w przypadku określonym powyżej, Ubezpieczyciel uprawniony jest, po uprzednim 
7 – dniowym zawiadomieniu Agenta, do złożenia odpowiedniego wniosku do rejestru pośredników 
ubezpieczeniowych, prowadzonego przez organ nadzoru, w celu wykreślenia OFWCA z tego 
rejestru jako osoby wykonującej czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
Ubezpieczyciela. 

Ubezpieczyciel jest uprawniony do złożenia wniosku o wykreślenie OFWCA z rejestru pośredników 
ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru także na wniosek tej osoby złożony 
bezpośrednio do Ubezpieczyciela. 

 
15 lutego 2022r. 

W imieniu Ubezpieczyciela:  
 
Lorand Heissmann - Branch Manager 
 
 
 
Julian Teicke - Member of the Board of Directors 
of wefox Insurance AG   
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