Szanowni Państwo,
pragniemy przypomnieć o funkcjonujących od wielu lat programach ubezpieczeń
dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej
– ubezpieczeniu na życie oraz dodatkowym ubezpieczeniu opieki zdrowotnej.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
1. PROGRAM EMERYT SW 5.0
Do ubezpieczenia mogą przystąpić emerytowani funkcjonariusze i pracownicy Służby
Więziennej oraz członkowie ich rodzin tj. małżonkowie, pełnoletnie dzieci
oraz partnerzy życiowi, w wieku do 74 roku życia (ramowe informacje o Programie
zostały zawarte w załączonej broszurze informacyjnej).
Program Emeryt SW 5.0 skierowany jest wyłącznie do emerytów SW, którzy jako
funkcjonariusze/pracownicy SW byli objęci ubezpieczeniem na życie w PZU Życie SA.
Osoby, w stosunku do których została orzeczona niezdolność do pracy lub służby
mogą zostać ubezpieczone w Programie wyłącznie pod warunkiem zachowania
ciągłości w przekazywaniu składek.
W tym Programie nie jest wymagane członkostwo w NSZZF i PW.
WAŻNE!
Jeśli do ubezpieczenia przystępują współmałżonkowie/partnerzy życiowi*/pełnoletnie
dzieci:
•
•

•

Deklaracja współmałżonka/partnera życiowego*/pełnoletniego dziecka musi
być uzupełniona o dane i podpis emeryta SW w punkcie VII.
Partner życiowy przystępujący do ubezpieczenia musi zostać wskazany
na deklaracji emeryta SW w punkcie IV (a oprócz tego wypełnia swoją
deklarację przystąpienia)
Każdy ubezpieczony opłaca składkę na osobny, indywidualny numer konta

* małżonek nie jest partnerem życiowym w rozumieniu warunków ubezpieczenia.
Proszę nie wpisywać małżonków w punkcie "Partner życiowy"

Osoba dedykowana do kontaktu:
Magdalena Roubo, tel. 56/ 669 33 96,
e-mail: magdalena.roubo@mentor.pl

2. POLISY PRZY ZARZĄDZIE GŁÓWNYM NSZZF I PW
Do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie emerytowani funkcjonariusze
i pracownicy Służby Więziennej, w wieku do 69 roku życia.
Warunkiem skorzystania z tego wariantu Programu jest członkostwo
w NSZZF i PW.
Aby przystąpić do ubezpieczenia należy zarejestrować się na
www.sw.mentor.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną tam procedurą.

portalu

Osoba dedykowana do kontaktu:
Katarzyna Gruszczyńska, tel. 56/ 669 32 50,
e-mail: katarzyna.gruszczynska@mentor.pl

OPIEKA ZDROWOTNA – LEKARZE BEZ KOLEJEK
Od 2019 roku emerytowani funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej mają
również możliwość wykupienia ubezpieczenia opieki zdrowotnej.
Ubezpieczenie zdrowotne, w ramach opłacanego co miesiąc abonamentu, gwarantuje
dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych (w zależności
od wybranego wariantu).
Ubezpieczenie funkcjonuje niezależnie od ubezpieczenia na życie.
Najważniejsze informacje dotyczące Programu znajdą Państwo w załączonej ulotce.

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać do Mentor S.A.
w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa (np. przesłanie dokumentów do 20 maja
oznacza przystąpienie od 1 czerwca).
W tym samym terminie musi też wpłynąć składka na konto bankowe (indywidualne
dla każdego ubezpieczonego).
Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczeń znajdują się w umowie
ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia Grupy PZU dostępnych
u osób obsługujących ubezpieczenie oraz na stronie: www.sw.mentor.pl

