Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2021 do Umowy Agencyjnej

Załącznik nr 1
do Umowy agencyjnej nr 483/12/A/2016
z dnia 29 listopada 2016 r.

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 zł wpłaconym w całości, („Mocodawca”)
niniejszym udziela
AL Finance Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Tarasa Szewczenki 8, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646878, o kapitale zakładowym 8 750 zł („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 oraz do:
1) odbierania od klientów informacji, zawiadomień, reklamacji i oświadczeń składanych w związku z zawartą z PZU SA umową
ubezpieczenia;
2) wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia;
3) informowania klientów o rodzajach i warunkach ubezpieczeń oraz wynikających z nich prawach
i obowiązkach stron umowy ubezpieczenia;
4) wystawiania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia;
5) inkasowania składek ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczenia;
6) doręczania ubezpieczającym tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia wraz z ewentualnymi postanowieniami
dodatkowymi lub odmiennymi, przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
7) informowania ubezpieczających o trybie postępowania w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
8) udzielania pomocy klientom przy likwidacji szkody, polegającej na informowaniu o zasadach likwidacji szkód
obowiązujących w PZU SA;
9) uczestniczenia w posprzedażowej obsłudze umów ubezpieczenia.
Pełnomocnictwo ważne jest od dnia 1 stycznia 2022r.
Obszar działalności Pełnomocnika: teren Rzeczpospolitej Polskiej.
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.

Gr.
statystyczna

Rodzaj ubezpieczenia

OC komunikacyjne
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu
73
zagranicznym (Zielona Karta – zakres pełny) – suma gwarancyjna szkód
na osobie – na jedno zdarzenie

Wysokość
maksymalnej sumy
ubezpieczenia bądź
sumy gwarancyjnej

27 500 000 PLN

Gr.
ustawowa

10

73

R1

R1

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu
zagranicznym (Zielona Karta – zakres pełny) – suma gwarancyjna szkód
w mieniu – na jedno zdarzenie
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
(taryfikacja dla klienta korporacyjnego) – suma gwarancyjna szkód na
osobie – na jedno zdarzenie
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
(taryfikacja dla klienta korporacyjnego) – suma gwarancyjna szkód w
mieniu – na jedno zdarzenie

5 500 000 PLN

10

27 500 000 PLN

10

5 500 000 PLN

10

100 000 PLN

1

500 000 PLN

3

900 000 PLN

3

10 000 PLN
100 000 PLN

18
18

7 000 000 PLN
3 000 000 PLN

9
7

3 000 000 PLN

7

3 000 000 PLN

7

7 000 000 PLN

9

7 000 000 PLN

8

7 000 000 PLN
7 000 000 PLN
7 000 000 PLN
250 000 PLN

9
8
9
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Auto Casco
Ubezpieczenie następstw NW kierowcy i pasażerów pojazdu
mechanicznego
Ubezpieczenie AC dla klienta korporacyjnego – samochody osobowe i
R0
ciężarowe w nadwoziu osobowym
R0
Ubezpieczenie AC dla klienta korporacyjnego – pozostałe pojazdy
Komunikacyjne pozostałe
H1
PZU Auto Szyba
27
PZU Auto Pomoc
Dobrowolne majątkowe
03
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na jeden obszar ogniowy
20
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego
23
morskiego i kombinowanego
Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego
24
kolejowego, samochodowego, lotniczego i śródlądowego
47
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych dla klienta
K2
korporacyjnego
A5
Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
L6
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego
07
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)
934
Ubezpieczenie straty finansowej GAP
62
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