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Załącznik nr 1 do Załącznik nr 9 do umowy agencyjnej 344/10/A/2008  

z dnia 22.12.2008 roku pomiędzy PZU SA i Promesa Plus Sp. z o.o. 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE1 

 

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 

Warszawa, wpisaną 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 

 

PROMESA PLUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134340, o kapitale zakładowym  

50 000,00 zł, 

 

pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych – do zawierania w imieniu i na rzecz Mocodawcy 

umów ubezpieczeń komunikacyjnych 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 bądź limitów odpowiedzialności określonych w Tabeli nr 1. 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo ważne jest od dnia 16 września 2022 roku. 

 

 

 

Obszar działalności Agenta: teren Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

 

Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

  

 
1 Na kopii pełnomocnictwa przechowywanej w PZU SA, agent-pełnomocnik powinien potwierdzić (data, podpis) 

otrzymanie oryginału Pełnomocnictwa. 
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Tabela nr 1 

 

Grupa 

ustawowa 

Grupa 

Statystyczna 

PZU 

Nazwa grupy Wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia, sumy 

gwarancyjnej bądź limitów odpowiedzialności 

03 403 Autocasco 500 000,00 zł dla pojazdów osobowych 

900 000,00 zł – dla pozostałych grup pojazdów 

10 401 OC p.p.m. − w przypadku szkód na osobie - 5.210.000 euro w 

odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 

objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych, 

− w przypadku szkód w mieniu - 1.050.000 euro w 

odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 

objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych. 

18 408 PWD zgodnie z OWU 

01 411 PAZ Zgodnie z OWU 

18 412 OPONY Zgodnie z OWU 

17 410 PAOP Zgodnie z OWU 

01 406 NW 50 000,00 PLN 

18 409 AutoSzyba 10 000,00 PLN 

10 404 Zielona Karta Suma gwarancyjna obowiązująca w danym państwie 

członkowskim jednolitego porozumienia nie mnie niż: 

− w przypadku szkód na osobie - 5.210.000 euro w 

odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 

objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych, 

− w przypadku szkód w mieniu - 1.050.000 euro w 

odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 

objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych. 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Mocodawca 
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