Upoważnienie
do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu agenta ubezpieczeniowego
Dnia 30.08.2021 w Warszawie Agent ubezpieczeniowy:
PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 89 wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000005874, nr NIP 527-22-67-889 nr REGON: 016206692 reprezentowaną/ym przez:
Iwonę Czuładę – Wiceprezes Zarządu,
Mirosława Łabanowskiego – Prokurenta,
zwany dalej „Upoważniającym”
udziela upoważnienia dla
Pani Anny Szymańskiej, będącej
Ubezpieczeniowych 11260330/P.
zwanego dalej „Upoważnionym”.

pracownikiem

Agenta

ubezpieczeniowego,

numer

w
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Pośredników

§1
Upoważniający udziela Upoważnionemu umocowania do zawierania w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki
Akcyjnej, zwanej dalej „PZU SA”, 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 bądź sum gwarancyjnych określonych w tabelach zamieszczonych w § 7.
§2
Upoważniający udziela Upoważnionemu umocowania do potwierdzania przyjęcia przez PZU SA do wiadomości informacji
o dokonaniu lub zniesieniu cesji praw z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Upoważnionego.
§3
Upoważniający udziela Upoważnionemu umocowania do:
1) odbierania od klientów zawiadomień i oświadczeń oraz reklamacji składanych w związku z zawartą z PZU SA umową
ubezpieczenia,
2) odbierania złożonych w dowolnej formie skarg, w tym reklamacji dotyczących działalności Upoważniającego.
§4
Upoważnienie obowiązuje od dnia podpisania do dnia odwołania. Upoważnienie obowiązuje we wskazanym okresie pod
warunkiem uzyskania przez Upoważnionego wpisu do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję
Nadzoru Finansowego.
§5
Obszar działalności Upoważnionego: obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Upoważniony działający na podstawie niniejszego upoważnienia nie może ustanawiać dla Upoważniającego innych
Upoważnionych.
§7
Zakres i wysokość sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych bądź limitów odpowiedzialności dla umów ubezpieczenia
zawieranych w imieniu i na rzecz PZU SA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000009831, NIP: 526-025-10-49:
Tabela nr 1
Grupa
Ustawowa

Nazwa Grupy

Wysokość maksymalnej
sumy ubezpieczeni, sumy
gwarancyjnej bądź limitów
odpowiedzialności
100 000 zł
1 000 000 zł

1
8

Ubezpieczenie wypadku
Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami

9

Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych

100 000 zł

13

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

500 000 zł

18

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

1 250 000 zł

*Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej wyrażonej w złotych (PLN), na jaką Upoważniony może zawrzeć jedną
umowę ubezpieczenia, stanowią górną granicę sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej, którą Upoważniony może stosować w ramach
jednej umowy.
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