
Zalącznik nr 2do umowy agencyjnej zawartej w dniu
Pełnomocnictwo d la Agenta.

pomiędzy Link4 a UBEA sp, z o.o.

warszawa dnia r.

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu, 02-676 Warszawa,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy Xlll
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142452, numer NlP 526-2672-

654, kapitał zakładowy w wysokości 111.354,305,00 PLN, w całości opłacony, zwaną dalej Link4,

reprezentowaną przez:
t. Marcina Niewiadomskiego - Członka Zarządu
2, Katarzynę Kankę - Członka 7arządu

niniejszym upoważnia
Ubea Sp,zo.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 52Cl1.53-333 WROCŁAW wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000458356, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Wrocławia Fabrycznej, Vl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NlP 899-274-

32-70, , zwaną dalej Agentem, posiadającym wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych
prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem LL2I5O59/A,

do wykonywania czynności agencyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mających na celu:(i)

pozyskiwanie klientów, (ii) wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania

umów ubezpieczenia, w szczególności zaś do:
a) przekazywania wszelkich informacji wymaganych prawem dotyczących oferowanych przez

Link4 umów ubezpieczenia,

b) rzetelnego i dokładnego przekazywania informacji ubezpieczającym o rodzajach ubezpieczeń
oferowanych przez Link4,

c) rzetelnego i dokładnego przekazywania informacji ubezpieczającym o obowiązkach i prawach

stron umów ubezpieczenia oferowanych przez Link4,

d) przyjmowania w imieniu Link4 oświadczeń woli Ubezpieczonego, Ubezpieczającego w związku

z Umową ubezpieczenia zawartą z Link4,

e) przyjmowania od ubezpieczających wniosków o zawarcie umów ubezpieczenia,

Link4 upoważnia Agenta do dokonywania powyższych czynności prowadzących do zawarcia umowy

ubezpieczenia w granicach sum ubezpieczenia, o których mowa w załączniku do niniejszego
pełnomocnictwa, sta nowiącym jego i ntegra l ną część.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone na czas obowiązywania Umowy Agencyjnej zawartej

pomiędzy Link4 a Agentem i wygasa z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Agencyjnej oraz

może zostać w każdej chwili odwołane. Odwołanie pełnomocnictwa następuje w formie pisemnej pod

rygorem nieważności.
Niniejsze pełnomocnictwo nie podlega substytucji,
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Towarzystwo U bezpieczeń S.A. :

Członek 7arządu



Warszawa, dnia r.

Załącznik do Pełnomocnictwa z dnia r, udzielonego UBEA sp. z o.o.

Lp. Nazwa produktu Dział lGrupa Maksymalna
suma

ubezpieczenia

1,. umowa

obowiązkowego

u bezpieczen ia

rd powied zia lnośc

icywilnej
posiadaczy

pojazdór,rl

mechanicznych

|l/rc suma

gwarancyjna

określona ustawą

z dnia 22 maja

2003 r. o

ubezpieczeniach

obowiązkowych,

Ubezpieczeniowy

m Funduszu

Gwarancyjnym i

Polskiej Biurze

Ubezpieczeń

Komunikacyjnych

(Dz, U 2003 Nr

I24, poz. tI52)

ż.

Program Pomocy

z samochodem

Zastępczym i

Assistance Opony

|l/t8

350 PLN -

Holowanie po

wypadku

200 PLN -

Naprawa na

miejscu wypadku

Samochód

zastępczy - limit 3

dnikalendarzowe

2000 PLN _

Pomoc w
wymianie opony

lub holowanie i

naprawa opony \Ą

warsztacie

3. Auto Casco |l l3 250.000 PLN
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5. Ubezpieczenie od

kradzieży

|l /3 250.000 PLN

Kluczyki |lB kradzież

kluczyków 300

zł

kradzież tablic

rejestracyjnych

150 zł

kradzież lub

zagubienie

dowodu

nejestracyjnego

L00 zl

l5oo p]_N l
8. Auto Assistance |l /18 wariant Polska Europa

Holowanie
pojazdu

100 km 100 km

Naprawa na

miejscu

zdarzenia

400 PLN 1000 PLN

Pomoc przy

wymianie

koła

400 PLN lub holowanie

pojazdu do 1-00 km

1000 PLN lub

holowanie

pojazdu do 100

km

Pomoc w
uruchomieniu

pojazdu w
przypadku

rozładowania

akumulatora

400 PLN lub holowanie
pojazdu do 100 km

1000 PLNlub

holowanie
pojazdu do 100

km

Dosta rczenie

paliwa

Bez limitu dla liczby

zdarzeń

Bez limitu dla

liczby zdarzeń

Pomoc na

wypadek

utraty lub

zniszczenia

kluczyków

400 PLN lub holowanie

pojazdu do 100 km

1000 PLN lub

holowanie

pojazdu do 100

km

/

I2
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złomowanie
pojazdu

500 PLN 1000 PLN

parkowanie

pojazdu

3 dni 3 dni

Samochód

zastępczy po

kradzieży i

wypadku

7 dni 7 dni

Nocleg 1 doba 1 doba

Transport

kierowcy i

pasażerów

400 PLN 1000 PLN

Opieka nad

zwierzętami

3 dni 3 dni

lnfolinia

medyczna

Bez limitu Bez limitu

lnformacja

telefoniczna

Bez limitu Bez limitu

przekaza nie

informacji

Bez limitu Bez limitu

lnformacja

drogowa

Bez limitu Bez limitu

9. Auto Assisatnce Plus |l / 1,8 wariant Polska Europa

Holowanie
pojazdu

3OO km 3O0 km

Naprawa na

miejscu

zdarzenia

400 PLN 1200 PLN

Pomoc przy

wymianie

koła

400 PLN lub holowanie

pojazdu do 300 km

1200 PLN lub

holowanie
pojazdu do 300

km

Pomoc w

uruchomieniu

pojazdu w

przypadku

rozładowania

400 PLN lub holowanie

pojazdu do 300 km

1200 PLN lub

holowanie

pojazdu do 300

km
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akumulatora

Dostarczenie

paliwa

Bez limitu dla liczby

zdarzeń

Bez limitu dla

liczby zdarzeń

Pomoc na

wypadek

utraty lub

zniszczenia

kluczyków

400 PLN lub holowanie
pojazdu do 300 km

1200 PLN lub

holowanie
pojazdu do 300

km

złomowanie
pojazdu

500 PLN 1000 PLN

Odbiór
pojazdu po

naprawie lub

kradzieży

Bez limitu Bez limitu

Pomoc

,,paliwo"

400 PLN lub holowanie
pojazdu do 300 km

1200 PLN lub

holowanie

pojazdu do 300

km

parkowanie

pojazdu

5 dni 5 dni

Pomoc w

wymianie

żarówek

400 PLN lub holowanie
pojazdu do 300 km

1200 PLN lub

holowanie

pojazdu do 300

km

Samochód

zastępczy po

kradzieży i

wypadku

14 dni 14 dni

Samochód

zastępczy po

awarii

7 dni 7 dni

Nocleg 5 dób 5 dób

Transport

kierowcy i

pasażerów

400 PLN 1200 PLN

Kierowca

zastępczy

Bez limitu

dla liczby zdarzeń

Bez limitu

dla liczby

zdarzeń

Opieka nad 3 dni 3 dni

{h
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1,1,, DoM |l f 8,9,1,3,1,8 1000.000 PLN

Zawarcie umowy ubezpieczenia na sumy wyzsze niż wymienione w niniejszym załączniku wymaga

uprzedniej zgody Link4 w formie pisemnej.

Towarzystwo U bezpieczeń S.A.: Mfu
Członek Zarządu

zwierzętami

Opieka nad

dziećmi

5 dni 5 dni

Transport

sa nita rny

500 PLN 1000 PLN

Wizyta osoby

bliskiej

3 dni 3 dni

Pomoc
psychologa

Bez limitu Bez limitu

lnfolinia

medyczna

Bez limitu Bez limitu

lnformacja

telefoniczna

Bez limitu Bez limitu

p rze kaza nie

informacji

Bez limitu Bez limitu

lnformacja

drogowa

Be;z limitu Bez limitu

10, Następstw

N ieszczęśliwych

Wypadków

|l/1 50.000 PLN
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