Załącznik nr 2 do uchwały nr UZ/231/2021
Zarządu PZU SA z dnia 17.08.2021 r.

Katalog Benefitów Programu Moje Akcje PZU z dnia 24 sierpnia 2021 r.
Jeżeli w niniejszym dokumencie nie zdefiniowano inaczej, pojęcia pisane w nim wielką literą mają znaczenie
nadane im w Regulaminie Serwisu mojeakcje.pzu.pl oraz Programu lojalnościowego dla akcjonariuszy
indywidulanych PZU SA pod nazwą Moje Akcje PZU.

Rodzaj Benefitu

Opis

Zniżki na produkty PZU
SA – dostępne w oparciu
o kod zniżkowy (kod
liczbowy, w którym
wyrażony jest Benefit),
zwany też w Katalogu
Kartą Klienta PZU

1. Zniżki:
1) zniżka 10% zostanie udostępniona Uczestnikowi w terminie 16
dni od dnia przystąpienia do Programu i będzie dostępna w
okresie członkostwa w Programie, pod warunkiem, że Uczestnik
posiada na Rachunku Maklerskim w jednym z Biur Maklerskich,
które współpracują z PZU SA minimum 100 Akcji PZU SA lub jest
współwłaścicielem Rachunku Maklerskiego w jednym z Biur
Maklerskich, które współpracują z PZU SA w ramach Programu,
na którym zdeponowane jest minimum 100 Akcji PZU SA według
stanu na dni weryfikacji, o których mowa w § 8 ust. 5
Regulaminu, przypadające w powyższym okresie 16 dni, oraz
wyraził zgodę na udostępnienie PZU SA danych o liczbie Akcji w
celu weryfikacji przez PZU SA spełnienia powyższego warunku;
2) zniżka 20% dostępna będzie dla Uczestnika od pierwszego dnia
po upływie 12 miesięcy od przystąpienia do Programu pod
warunkiem, że we wszystkie dni weryfikacji określone w § 8 ust. 5
Regulaminu w okresie 12 miesięcy od przystąpienia do Programu
Uczestnik posiadał, jako właściciel lub współwłaściciel Rachunku
Maklerskiego w jednym z Biur Maklerskich, które współpracują z
PZU SA, minimum 100 Akcji PZU SA i wyraził zgodę na
udostępnienie PZU SA danych o liczbie Akcji PZU w celu
weryfikacji przez PZU SA spełnienia powyższego warunku;
3) powyższe zniżki na produkty PZU SA dotyczą:
a) ubezpieczenia PZU Auto: AC, OC, NNW Max;
b) ubezpieczenia PZU Gospodarstwo Rolne: Budynki
Obowiązkowe, OC Obowiązkowe Rolnika, Mienie, NNW;
c) ubezpieczenia PZU Dom;
d) ubezpieczenia PZU NNW – szablon oferty NNW ogólne,
umowy indywidualne i rodzinne;
e) ubezpieczenia PZU Wojażer – umowy indywidualne i
rodzinne.

2. Zasady korzystania ze zniżek opisanych w ust. 1:
1) zniżki przysługują, jeżeli ubezpieczający przy zawarciu umowy
ubezpieczenia okaże Kartę Klienta PZU rozumianą jako kod
uprawniający do zniżki oraz poda numer PESEL ubezpieczonego
(posiadacza Karty Klienta PZU/kodu) będącego osobą fizyczną;
2) uzyskanie uprawnień do zniżki w trakcie obowiązywania umowy
ubezpieczenia nie stanowi podstawy do zmiany tej umowy
poprzez zastosowanie zniżki;
3) zniżka nie może być udzielona w umowie ubezpieczenia PZU
Auto dotyczącej:
a) pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do
zarobkowego przewozu osób,
b) pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności
gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów,
c) pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na
zasadach innych niż wynajem pojazdu,
d) pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek
kurierskich,
e) pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub
patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej
na ochronie osób lub mienia,
f) pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy,
g) pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub
konkursowych albo do treningów do tych jazd;
4) zniżki mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych z
12-miesięcznym okresem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem umów
PZU Wojażer, które mogą być zawarte na okresy krótsze;
5) w ramach jednej umowy ubezpieczenia przysługuje tylko jedna
zniżka w wysokości, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2,
niezależnie od liczby ubezpieczonych uprawnionych do zniżki
występujących w tej umowie ubezpieczenia;
6) w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia stanowi
współwłasność majątkową małżeńską albo ułamkową,
a ubezpieczonymi w umowie ubezpieczenia są wszyscy
współwłaściciele, zniżka przysługuje wtedy, gdy uprawnionym do
zniżki jest przynajmniej jeden z ubezpieczonych;
7) zniżka przysługuje także w umowie ubezpieczenia, gdy
korzystający w ramach umowy leasingu lub kredytobiorca,
któremu bank oddał przewłaszczony pojazd do używania,
zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego
niebędącego osobą fizyczną, jest osobą uprawnioną do zniżki;
8) zniżka przysługuje wyłącznie w umowie ubezpieczenia związanej
z ubezpieczeniem mienia prywatnego, nie wykorzystywanego do
prowadzonej działalności gospodarczej, za wyjątkiem
ubezpieczenia PZU Dom, którego to zastrzeżenie nie dotyczy;
9) zniżka, nie przysługuje w umowie ubezpieczenia zawartej w
ramach:
a) umowy generalnej zawartej pomiędzy PZU SA a firmą

10)

11)

12)

13)

Zniżki na członkostwo w
Stowarzyszeniu
Inwestorów
Indywidualnych w
oparciu o kod zniżkowy
(kod liczbowy i literowy,
w którym wyrażony jest
Benefit)

leasingową albo firmą zarządzającą flotą samochodową
(CFM);
b) umowy generalnej flotowej;
naliczanie zniżki nie może naruszać regulacji taryfowych dla
danego produktu ubezpieczeniowego dotyczących składki
minimalnej;
w przypadku spełnienia warunków do otrzymania więcej niż
jednej zniżki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, przysługuje
tylko jedna zniżka; w przypadku, gdyby zniżki były w różnych
wysokościach, wówczas przysługuje zniżka wynikająca z
posiadania Karty Klienta PZU / kodu uprawniającej do uzyskania
większej zniżki;
zniżka łączy się z następującymi zniżkami promocyjnymi:
masową zniżką migracyjną, zniżką incydentalną Everest,
centralną zniżką promocyjną „Karta Dużej Rodziny” oraz
centralną zniżką promocyjną „PROMOKODY”;
zniżka ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych za
pośrednictwem uprawnionego sprzedawcy PZU SA oraz za
pośrednictwem infolinii i przez Internet, z zastrzeżeniem, że
zastosowanie zniżki do umów ubezpieczenia PZU Gospodarstwo
Rolne jest możliwe tylko w przypadku umów zawieranych za
pośrednictwem uprawnionego sprzedawcy PZU SA.

Zasady otrzymania zniżek:
1) W terminie 16 dni od dnia przystąpienia do Programu, Uczestnik,
który posiada na Rachunku Maklerskim w jednym z Biur Maklerskich,
które współpracują z PZU SA minimum 100 Akcji PZU SA lub, który
jest współwłaścicielem Rachunku Maklerskiego w jednym z Biur
Maklerskich, które współpracują z PZU SA w ramach Programu, na
którym zdeponowane jest minimum 100 Akcji PZU SA, według stanu
na najbliższy po dniu przystąpienia do Programu dzień weryfikacji
określony w § 8 ust. 5 Regulaminu, oraz który wyrazi zgodę na
udostępnienie PZU SA danych o liczbie Akcji w celu weryfikacji przez
PZU SA spełnienia powyższego warunku, uzyskuje możliwość:
a) 100% zniżki na roczne członkostwo podstawowe w ramach
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, albo
b) 50% zniżki na roczne członkostwo rozszerzone w ramach
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
2) Uczestnik na stronie https://www.sii.org.pl/rejestracja-1s.html będzie
mógł skorzystać z kodu aby uzyskać jedną ze zniżek, o których mowa
w pkt. 1 na członkostwo podstawowe lub rozszerzone (zgodnie ze
swoją decyzją) w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych.
3) pozostałe szczegóły dostępne są na stronie:
https://www.sii.org.pl/8314/zostan-czlonkiem/poziomyczlonkostwa.html#ak8314.

