
Komunikat dot. ubezpieczenia 

 

Koleżanki i Koledzy  

Informujemy, że UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w Łodzi podjęło decyzję 
o nieprzedłużeniu ochrony na kolejny rok dla naszej grupy. 

W związku z tym polisy 85006058 oraz 85009686 zostaną rozwiązane z dniem 
31.08.2022 roku. 

Wobec powyższego podjęto działania w trakcie, których wyłoniono nowego 

ubezpieczyciela tj. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie ERGO HESTIA S.A.  

w Sopocie, które zadeklarowało 3 polisy wynikające z obecnej struktury wiekowej.  

1. Do ubezpieczenia grupowego w tej polisie mogą przystąpić emeryci i członkowie ich 

rodzin (do 65 roku życia) ze składką 65 złotych miesięcznie.  

Osoby zainteresowane, które chcą być ubezpieczone muszą wypełnić druk 

„Deklaracja zgody na objęcie grupowym ubezpieczeniem na życie dla …” . 

2. Do ubezpieczenia grupowego w tej polisie mogą przystąpić emeryci i członkowie ich 

rodzin (do 65 roku życia) ze składką z 80 złotych miesięcznie . 

Osoby, które chcą kontynuować ubezpieczenie muszą wypełnić druk „Deklaracja 

zgody na objęcie grupowym ubezpieczeniem na życie dla …”  

3. Do ubezpieczenia grupowego w tej polisie mogą przystąpić tylko emeryci  

i członkowie ich rodzin, ( którzy na obecną chwilę mają skończone 65 lat życia i nie 

więcej jak 79 lat życia i są dotychczas ubezpieczone w naszej polisie 85009686 lub 

85006058) ze składką z 82 złotych miesięcznie. Osoby zainteresowane dalszym 

ubezpieczeniem grupowym mają obowiązek wypełnić druk „Deklaracja zgody na 

objęcie grupowym ubezpieczeniem na życie …”.  

Jednocześnie informujemy, że osoby dotychczas ubezpieczone w UNIQA, które nie 

złożą ww. „Deklaracji zgody na objęcie grupowym ubezpieczeniem na życie…” w 

ERGO HESTIA, ich polisa wygaśnie w T.U. UNIQA z dniem 31.08.2022 roku i nie 

będą ubezpieczeni. 

Aktualne oferty, ERGO HESTIA znajdują się na naszej stronie internetowej  

w zakładce - ubezpieczenia. W zakładce tej są również aktualne deklaracje przystąpienia do 

ubezpieczenia dla nowych osób.  

Nadmieniam, że istnieje możliwość złożenia Deklaracji przystąpienia 

elektronicznie. Link z hasłem można uzyskać od kol. Aleksandra Sieradzan. 

Nowe polisy ważne będą przez okres 12 miesięcy tj. od 01.09.2022 roku do 
31.08.2023 roku. 

Więcej szczegółów uzyskacie kontaktując się z kol. Aleksandrem Sieradzan tel. 
602-707-203 oraz w siedzibie Zarządu naszego związku w Kielcach przy ul. 
Kusocińskiego 51w każdy wtorek i środę w godz. 10.00-13.00.  

                                                                                                                                        
                                             Zarząd Terenowy  

  Emerytów i Rencistów     
NSZZ Policjantów w Kielcach 


