PEŁNOMOCNICTWO
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133
Warszawa, wpisana 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, NIP 526-025-10-49, („Mocodawca”),
niniejszym udziela
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony
(„Agent”)
pełnomocnictwa do zawierania w imieniu i na rzecz Mocodawcy umów ubezpieczenia w zakresie 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, sum gwarancyjnych,
określonych w poniższej Tabeli.
Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 05.01.2021 r. do dnia odwołania.
Obszar działalności Agenta: obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia Agenta do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Grupa
Nazwa grupy
Wysokość maksymalnej sumy
ustawowa
ubezpieczenia, sumy
gwarancyjnej*
8

Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami

5 mln zł

9

Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych

15 tys. zł

13

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

75 tys. zł

* limity odpowiedzialności PZU SA określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Ponadto, Mocodawca niniejszym udziela Agentowi pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu lub na rzecz PZU
SA następujących czynności agencyjnych:
1) odbierania od klientów zawiadomień i oświadczeń składanych w związku z zawartą z PZU SA umową
ubezpieczenia,
2) potwierdzania przyjęcia przez PZU SA do wiadomości informacji o dokonaniu lub zniesieniu cesji praw z
umowy ubezpieczenia,
3) pozyskiwania klientów do umów ubezpieczenia,
4) wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia,
5) informowania klientów o rodzajach i warunkach ubezpieczeń oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach
stron umowy ubezpieczenia,
6) wystawiania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia,
7) inkasowania składek ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczenia,
8) doręczania ubezpieczającym tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia przed zawarciem umowy
ubezpieczenia,
9) informowania ubezpieczających o trybie postępowania w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
10) udzielania pomocy klientom przy likwidacji szkody, polegającej na informowaniu o zasadach likwidacji szkód
obowiązujących w PZU SA,
11) uczestniczenia w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia.
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