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Szanowni Państwo
Pracownicy SP ZOZ ZSM w Chorzowie

Uprzejmie informuję, ze SP ZoZ Zespół SzpitaI i  Miejskich w Chorzowie zakończył postępowanie o
udzie|enie zamówienia pub|icznego i  wyłonił Ubezpieczycie|a z którym została zawarta umowa
grupowego ubezp ieczen ia  na  zyc ie  na  okres  3  la t  t j .  od  dn ia  01 .07 .2018 do 30.06.2021.
Wykonawcq zamówienia jest

Pramerica Zycie
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A.

al .  Jana Pawła II 17
OO-854 Warszawa

Pramerica zaoferowała najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia w tym gwarancję niezmienności
składek przez cały okres trwania umowv.
Szczegóły oferowanej ochrony ubezpieczeniowej zawiera u|otka
do n in ie j szego p i sma.
Pracownicy i  ich rodziny zainteresowani zawarciem umowy mogą składać wnioski o przystqpienie do
ubezpieczenia od dnia dzis iejszego.
Druki wniosków wraz z warunkami ubezpieczenia sq dostępne:
1) lokaIizacja StrzeIców Bytomskich 11

. w Sekcji Płac
o w sekretar iacie

2) lokal izacja Truchana 7
. w sekretar iacie

Wnioski i  ankiety medyczne mozna takze pobrać w wersj i  e|ektronicznej w formacie pdf.
Stanowiq załącznik do niniejszego pisma.
Wypełnione i  podpisane wnioski można składać w siedzibie SP ZoZ ZSM ul.  Strzelców
Bytomskich 11' budynek administracj i  pawi lon 6 ; Sekcja Płac pokó j .  22L ,222
Prezentacja f i rmy Pramerica i  szczegółów ochrony ubezpieczeniowej wynikających z zawartej umowy
odbędzie s ię w dniu 22.06'2oIB o godzinie 11.tej w SaIi  konferencyjnej SP zozzsM u|. Slrze|ców
Bytomskich 11. Jeś|i uczestnictwem w spotkaniu zainteresowanych będzie duza i|ość pracowników
spotkanie zostanie przeniesione do świet| icy W PawiIonie nr 6. Podczas spotkania osoby
zainteresowane będą miały okazję do zadawania pytań i  wyjaśnienia ewentuaInych wątpIiwości.
Po zakończeniu spotkaniu przedstawicie| Pramerica będzie udzie|ał wyjaśnień do godziny 15-tej.
Przedstawicie|e Pramerica będą dodatkowo w dniach 25-29,06.2018 pełni| i  dyżiry w siedzibie SP
zoz Zs|"1 w Chorzowie u|. Strze|ców Bytomskich 11 i  będą udzie|al i  wyjaśnień związanych z
wypełnieniem dekIaracj i  przystqpienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Harmonogram
dyzurów przedstawicie| i  Pramerica na pierwsze 3 dnijest załączony do niniejszego pisma.
Ponadto przedstawiciele Kance|ari i  Brokerskiej TASK będą pełni| i  dyżury w siedzibie SP ZoZ ZSY|
codz ienn ie  do dn ia  29 .06 .2018 w godz inach 10-12 te j .
Wsze|kie pytania dotyczqce nowego programU ubezpieczeniowego d|a Pracowników mozna kierować
bezpośrednio Iub za pośrednictwem SP ZoZ ZsM w Chorzowie do brokera Kance|ari i  Brokerskiej
TASK Sp'z o .o' - Sabina Krawczyk te|. 502 4I3 8t2 e-mai|: skralrygzyk.Qbrokęrlaskol

Jednocześnie  przypominamy '  że W dn iu  30 .06 . .2018 kończą s .ę  umowy
ubezpieczenla grupowego zawartego z Inter PoIska Życie. PzU życie s.A.,

Złożenie wniosku w terminie do 29.o6.2o18 zapewni c iągłość ochrony ubezpieczeniowej.

Karencja zostata zniesiona dla Pracowników przystępujących do umowy ubezpieczenia przed
01 . 09 . 2018

Z powazan iem

informacyjna stanowiqca załącznik

KANCELAR!A TASK Spółka z o.o.41-506 Chorzów ul. Kurta A|dera 44


