PEŁNOMOCNICTWO
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009831, o kapitale
zakładowym 86 352 300 złotych wpłaconym w całości, („Mocodawca”)
niniejszym udziela
Alior Bankowi Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38d, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000305178, o kapitale zakładowym 1 305 539 910 złotych wpłaconym w całości
(„Pełnomocnik”)
pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych – do zawierania w imieniu i na rzecz Mocodawcy
umów ubezpieczeń majątkowych wymienionych w Dziale II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – w zakresie i do wysokości sum ubezpieczenia bądź sum
gwarancyjnych określonych w poniższych Tabelach, a także do:
1) pozyskiwania klientów;
2) odbierania od klientów zawiadomień i oświadczeń składanych w związku z zawartą z PZU SA
umową ubezpieczenia na piśmie lub na innym trwałym nośniku oraz złożonych w dowolnej formie
reklamacji;
3) proponowania lub wykonywania innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia
umowy ubezpieczenia;
4) rzetelnego informowania klientów o rodzajach i warunkach ubezpieczeń oraz wynikających z nich
prawach i obowiązkach stron umowy ubezpieczenia;
5) wystawiania i przekazywania klientom dokumentów potwierdzających zawarcie umowy
ubezpieczenia;
6) inkasowania składek ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczenia, w wysokości zgodnej z
taryfą składek mającą zastosowanie do tych umów ubezpieczenia;
7) doręczania ubezpieczającym tekstu ogólnych warunków ubezpieczenia wraz z ewentualnymi
postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi, przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Pełnomocnictwo ważne jest od dnia 1 stycznia 2021 r.
Obszar działalności Pełnomocnika: teren Rzeczpospolita Polska.
Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnik obowiązany jest zwrócić Mocodawcy dokument pełnomocnictwa niezwłocznie po jego
odwołaniu lub wygaśnięciu.
Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
Tabela 1:
Grupa
ustawowa

Nazwa grupy ustawowej

Wysokość maksymalnej sumy
ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej*

1

Ubezpieczenie wypadku

250 000 PLN

2

Ubezpieczenie choroby

100 000 PLN

8

Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami

20 000 000 PLN
- dot. ubezpieczenia od ognia i innych
żywiołów

5 000 000 PLN – dot. ubezpieczenia
budynków lub lokali dla kredytobiorców
kredytów hipotecznych
20 000 000PLN
dot. ubezpieczenia od kradzieży z
włamaniem i rabunku
50 000 PLN
dot. ubezpieczenia budynków lub lokali
dla kredytobiorców kredytów
hipotecznych

9

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie
zostały ujęte w grupie 3,4,5,6 lub 7)

13

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

100 000 PLN

16

Ubezpieczenia ryzyk finansowych

250 000 PLN

18

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

Zgodnie OWU

Tabela 2:
Grupa
statystyczna

Wysokość maksymalnej
sumy ubezpieczenia bądź
sumy gwarancyjnej *

Rodzaj ubezpieczenia

Grupa
ustawowa

Dobrowolne Majątkowe
Ubezpieczenie budynków i lokale mieszkalne

5 000 000 PLN

8

50 000 PLN

9

100 000 PLN

13

Ubezpieczenie assistance dom, ubezpieczenie assistance
podróżne

Zgodnie z OWU

18

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

20 000 000 PLN

8

Ubezpieczenie wypadku

250 000 PLN

1

Ubezpieczenie choroby

100 000 PLN

2

Ubezpieczenie ryzyk finansowych

250 000 PLN

16

Ubezpieczenie ruchomości domowe i stałe elementów
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

901

* Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej, na jaką Pełnomocnik może zawrzeć
jedną umowę ubezpieczenia, stanowiącą górną granicę sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej, którą
Pełnomocnik może stosować w ramach jednej umowy ubezpieczenia łącznie z ewentualnymi zmianami tej
umowy – doubezpieczenie, rozszerzenie.
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