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Bogatynia, dn. 26.05.2020 r. 
KWT/FK/FKZ.180-1/2020(III)1-269 

Wg rozdzielnika 
 

Informujemy, że od dnia 01.09.2020 r. wchodzą w życie nowe dobrowolne 
ubezpieczenia w zakresie: 

1. OC w życiu prywatnym – dla pracowników (do wyboru 2 warianty, jednorazowa 
składka raz w roku potrącona z wynagrodzenia za pracę); 

2. NNW dzieci – dla dzieci pracowników do 18 roku życia lub uczące się do 25 roku 
życia (do wyboru 3 warianty, jednorazowa składka raz w roku potrącona z 
wynagrodzenia za pracę). 

W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy podstawowe informacje o 
ubezpieczeniach i ogólne warunki ubezpieczenia w celu zapoznania z nimi pracowników oraz 
deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia. 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy, by wypełnione przez 
zainteresowanych pracowników deklaracje dla danej komórki organizacyjnej zostały zebrane 
przez planistki/sekretariaty, a następnie dostarczone do Działu Księgowości Zarobkowej w 
nieprzekraczalnym terminie do 10.08.2020 r. 

Dokumenty dotyczące nowego programu tj. Umowa generalna grupowego 
ubezpieczenia, Informacje o ubezpieczeniach i ich warunki oraz druki deklaracji 
zamieszczone są na dysku O: Dział Księgowości Zarobkowej – Rachuba FKZ / ubezpieczenia 
OC w życiu prywatnym i NNW dzieci, dostępne są również w Dziale Księgowości 
Zarobkowej pokój 205. 

Ubezpieczenie obowiązuje przez 3 lata z koniecznością aktualizacji deklaracji 
przystąpienia raz w roku tj. przed końcem każdego kolejnego okresu ubezpieczenia: 
-  do 31.08.2021 r.  
-  do 31.08.2022 r.  
-  do 31.08.2023 r.  
O terminie składania deklaracji na kolejne okresy ubezpieczenia będziemy informować. 

Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotowej umowy: 
- Pracownicy Działu Księgowości Zarobkowej  
grazyna.basta@gkpge.pl i barbara.flisek@gkpge.pl, telefon 5-729;  
- Ze strony UNIQA SA 
 dorota.kielak@uniqa.pl, telefon 600 549 902  

 magdalena.jakubisiak@uniqa.pl, telefon 602 195 616 

 
Otrzymują: 

1. Wszystkie komórki organizacyjne, 
2. Organizacje związkowe działające w Oddziale 
3. a/a 
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