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Witam Państwa, 

dynamika codziennego życia zawodowego i rodzinnego wymagają od nas coraz większej uwagi  

i skupienia. Nader często ocena zdarzeń i dokonywane przez nas w związku z tym wybory odciskają 

na nas i najbliższych nam osobach swoje nieodwracalne piętno. Nie da się tego uniknąć. Ale możemy 

mieć wpływ na to aby skutki tego były mniej dotkliwe.  

W ramach Branżowego Specjalnego Programu Kompleksowego Ubezpieczenia OSK prowadzimy dla 

Państwa w PZU Życie SA. otwartą umowę grupowego ubezpieczenia na życie. Do ubezpieczenia mogą 

przystępować wszystkie osoby które należą do Stowarzyszeń lub Izb jak i są zatrudnione w Państwa 

Ośrodkach.  

W ostatnim okresie odnotowaliśmy wzrost z Państwa strony zainteresowania tym ubezpieczeniem  
i powiększeniem jego zakresu. Przystąpiliśmy zatem do prac nad jego modyfikacją. Zmiany objęły  

m. in. podwyższenie sumy ubezpieczenia, wprowadzenie świadczenia za urodzenie dziecka  

i zwiększenie liczby ciężkich chorób objętych ochroną. Umowa będzie obejmowała również  

do wyboru dwa warianty różniące się wysokością świadczeń i składki. Warunkiem obowiązywania  

w grupie dwóch wariantów składkowych ubezpieczenia jest przystąpienie do każdego z nich min.  

30 osób.  W załączeniu przesyłam ofertę z prezentacją proponowanych wariantów wraz z deklaracją 

przystąpienia do ubezpieczenia wg nowych warunków i przykładem jej wypełnienia.  

 

Podpisane i wypełnione deklaracje wg załączonego wzoru ze wskazaniem wysokości składki 

wybranego wariantu (55 zł lub 70 zł) bardzo proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

do 20 lipca br. pocztą tradycyjną na nw. adres naszego biura w Koszalinie.  

Nr konta rachunku bankowego dedykowany do wpłacania składek pozostaje bez zmian: 

46 1020 2791 0000 7102 0079 7738 
 

Składkę dla wybranego wariantu ubezpieczenia proszę wpłacać na ww. nr konta bankowego 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia br. 

 

Osoby kontynuujące ubezpieczenie opłacają składkę w dotychczasowej wysokości tj. 45,50 zł 

do 20 lipca br. Nowa umowa wejdzie w życie od 01 sierpnia br.  

 
Koszalin dn. 15 czerwca 2015 r. 

Z poważaniem 

 
 

 

 

            
 


