
 
 

 

ANEKS nr 2020/05/AGRO („Aneks”) 

do Umowy agencyjnej nr 3-23-038 zawartej w dniu 2011-10-31 („Umowa agencyjna”) 

zawarty w dniu 05.06.2020r.  w Warszawie w pomiędzy: 

TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bokserskiej 66, 02-690 Warszawa, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171062, kapitał zakładowy w wysokości 167.941.000,00 zł (wpłacony w 
całości), NIP 525-227-15-11, REGON 015531467, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa przez:  
Monikę  Bidermann-Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Sprzedaży 
zwanym dalej „Towarzystwem”,  

a 

"MULTITOP UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

NIP 8971770590, REGON  021461650 

zwanym dalej „Agentem Ubezpieczeniowym”, 

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami” lub każda z osobna ,,Stroną”. 

Zważywszy, że: 

1) Agent Ubezpieczeniowy jest podmiotem oferującym produkty ubezpieczeniowe oraz jest zarejestrowanym pośrednikiem ubezpie-
czeniowym TUZ TUW, 

2) Towarzystwo wprowadza do swojej oferty ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w zakresie ubezpieczenia  zgodnym 

z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, 

3) konieczna jest zmiana Umowy agencyjnej w celu dostosowania zasad współpracy Stron w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, o któ-
rych mowa w pkt 2) powyżej, 

Strony zawarły Aneks o następującej treści:        § 1 

1. Strony wspólnie postanawiają zmienić treść Załącznika nr 1 do Umowy Agencyjnej - ,,System Prowizyjny’ w ten sposób, że w § 4 
,,Stawki prowizyjne” w Tabeli Prowizyjnej po sekcji „Gwarancja ubezpieczeniowa” dodać sekcję „Ubezpieczenia upraw rolnych  
i zwierząt gospodarskich” oraz ustalają stawkę prowizyjną w wysokości 20%. 

GRUPA 
USTAWOWA 

UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH STAWKA PROWIZYJNA 

8 Ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa 
20% licząc od składki zainkasowanej od 

Ubezpieczającego 

8 
Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu 
państwa 

20% licząc od składki zainkasowanej od 
Ubezpieczającego 

 

2. Strony wspólnie postanawiają zmienić treść Załącznika nr 2 do Umowy Agencyjnej - ,,Pełnomocnictwo’’ w ten sposób, że w 
załączniku do Pełnomocnictwa: ,,Tabela Maksymalnych Limitów Sum Ubezpieczenia/Sum Gwarancyjnych Dla Agenta” po pozycji 32 
dodaje się pozycje 33 – 34 o następującej treści: 

LP. PRODUKT GRUPA MAKSYMALNA SUMA UBEZPIECZENIA/GWARANCYJNA 

33 
Ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu 
państwa 

8 250 000 zł 

34 
Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z 
budżetu państwa 

8 250 000 zł  

 
§ 2 

1. Aneks wchodzi w życie z dniem 05.06.2020 r.  

2. Aneks został sporządzony w formacie ,,pdf” i został przesłany do Agenta Ubezpieczeniowego na adres e-mail wskazany  

w Umowie agencyjnej. 

3. Jeżeli Agent Ubezpieczeniowy nie zgłosi w sposób opisany w Umowie Agencyjnej  sprzeciwu w ciągu 7 dni od otrzymania 

niniejszego Aneksu, uznaje się że Aneks wchodzi w życie na zasadach w nim wskazanych. 

 

     …………………………………….. 

           TOWARZYSTWO 


