Komunikat nr 8/2018
Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie ubezpieczenia grupowego na życie pracowników UEP
W nawiązaniu do Komunikatu nr 14/2017 Kanclerza UEP z dnia 4 grudnia 2017 roku uprzejmie
informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 16 kwietnia br. postępowania przetargowego o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników UEP, została wybrana
oferta złożona przez PZU Życie S.A.
Wprowadzany program ubezpieczenia grupowego na życie jest dobrowolny, co oznacza,
że przystąpienie do ubezpieczenia nastąpi na podstawie oświadczenia woli pracownika. Planowany
termin wdrożenia ochrony to 1 września 2018 roku.
Nowy program ubezpieczenia wyłoniony w postępowaniu przetargowym może zostać
uruchomiony, gdy w ciągu dwóch miesięcy od początku ochrony ubezpieczeniowej do ubezpieczenia
grupowego przystąpi więcej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób tj. 419 (obecnie ubezpieczonych
w PZU Życie S.A. i TUnŻ Warta S.A. jest 837 osób).
Aby zostać objętym ochroną ubezpieczeniową należy wypełnić deklarację przystąpienia
do ubezpieczenia wraz z deklaracją o potrąceniu składki z wynagrodzenia, w terminie do 14 sierpnia
2018 roku. Każdy z przystępujących do programu otrzyma warunki umowy przed rozpoczęciem ochrony
ubezpieczeniowej.
Szczegóły dotyczące nowego programu ubezpieczenia wraz z zakresem i wysokościami świadczeń
znajdują się w załączonej do niniejszego Komunikatu ulotce informacyjnej. Osobą wyznaczoną
do kontaktu ze strony Uczelni jest mgr Monika Kryś – Zastępca Kierownika Działu Zarządzania
Infrastrukturą (tel. 61 854 30 65, 697 750 267, mail: monika.krys@ue.poznan.pl).
W celu przekazania Państwu najważniejszych informacji dotyczących wprowadzanego programu
zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli KJF Broker sp. z o.o. i PZU Życie S.A. dwa spotkania
informacyjnie, w następujących terminach:
1)
24 maja 2018 roku godz. 10:00 – Aula w budynku głównym,
2)
30 maja 2018 roku godz. 10:00 – Aula w budynku głównym,
podczas których zostaną omówione m.in.:
1)
podstawowe założenia programu ubezpieczenia,
2)
proponowane warianty ubezpieczenia,
3)
zakres ubezpieczenia oraz korzyści wynikające z nowego programu,
4)
karencje (tj. czasowe ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela),
5)
procedura przystąpienia do ubezpieczenia.
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach.
KANCLERZ
(mgr Wojciech Zalewski)

