Informacja dotycząca aktualnego grupowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia
z funduszem kapitałowym oraz pracowniczego planu oszczędnościowego dla
pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informujemy, iż od dnia 1.01.2017 r. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
obowiązują zmienione warunki ubezpieczenia grupowego na życie.

Wszystkie osoby, które po zapoznaniu się z proponowanymi ofertami grupowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia
z funduszem kapitałowym oraz opcji inwestycyjnej, chcą przystąpić do wybranego przez siebie wariantu proszone są o wypełnienie:
1.
2.

Oświadczenia o wyborze oferty, wraz ze zgodą na potrącanie comiesięcznej składki na ubezpieczenie.
Właściwej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia na życie:


W przypadku PZU Życie SA należy wypełnić:
a) załączoną DEKLARACJĘ przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz do Klubu PZU Pomoc w Życiu.



W przypadku TUnŻ Warta S.A. należy wypełnić:
a) załączone OŚWIADCZENIA dla ProBroker Outsourcing Sp. z o.o. oraz
b) załączoną DEKLARACJĘ uczestnictwa.
Jedynie poprawne wypełnienie deklaracji oraz oświadczeń wraz z datą i czytelnym podpisem osoby przystępującej daje
możliwość przystąpienia do ubezpieczenia.
Jeżeli chcą Państwo aby z ubezpieczenia skorzystał również współmałżonek, partner lub dorosłe dziecko, należy pobrać
odpowiednią Deklarację ze strony www.np.com.pl/sum. Pobrana edytowalna Deklaracja PZU powinna zostać wypełniona
elektronicznie oraz wydrukowana i podpisana przez ubezpieczonego (współmałżonka/partnera/dziecko) oraz ubezpieczonego
podstawowego (pracownika). Deklarację Warty należy wydrukować i wypisać odręcznie. W przypadku problemów
z wypełnieniem deklaracji pod adresem www.np.com.pl/sum znajdą Państwo przykłady uzupełnionych formularzy w różnych
przypadkach (np. gdy ubezpieczonym jest małżonek lub dziecko).

3.

Osoby chcące skorzystać z opcji inwestycyjnej (niezależnie od formuły przyjętej przez ubezpieczycieli – czy w formie
ubezpieczenia w PZU Życie SA oraz TUnŻ Warta S.A., czy też programu oszczędnościowego w PZU S.A.), proszone są
o zaznaczenie właściwego wariantu w oświadczeniu o wyborze oferty.


W przypadku wyboru ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień w PZU Życie SA należy wypełnić:
a) załączoną DEKLARACJĘ przystąpienia do grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień.
Minimalna składka na to ubezpieczenie to 25 PLN.



W przypadku wyboru Pracowniczego Planu Oszczędnościowego w PZU S.A. należy wypełnić:
a) załączoną DEKLARACJĘ przystąpienia do Pracowniczego Planu Oszczędnościowego prowadzonego przez Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Minimalna składka dla tego produktu to 50 PLN.



W przypadku wyboru Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego TUnŻ Warta S.A. należy wypełnić:
a) załączoną DEKLARACJĘ uczestnictwa (miesięczna składka ochronna wynosić będzie 2 zł, przy sumie ubezpieczenia
ustalonej na poziomie 1 000 zł). Składka ta będzie potrącana z wnioskowanej składki funduszowej,
b) ankietę dotyczącą potrzeb klienta w związku z przystąpieniem do dodatkowej umowy funduszowej grupowego
ubezpieczenia na życie,
c) załącznik do deklaracji uczestnictwa.
Minimalna składka na to ubezpieczenie to 25 PLN.

Na stronie www.np.com.pl/sum znajdą Państwo wszystkie potrzebne druki Deklaracji (wraz ze wzorem ich wypełnienia), a także
komplet Ogólnych Warunków Ubezpieczenia związanych w proponowanymi produktami.

Podpisane dokumenty należy przekazać do Działu Płac.
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