Toruń, dn. 20.01.2021 r.

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością informujemy o zakończeniu prac nad nowym programem ubezpieczenia dla emerytowanych
funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej – „STRAŻAK 5.0 EMERYT”. Program został opracowany
i wynegocjowany przez brokera ubezpieczeniowego Mentor S.A. przy współpracy związków zawodowych działających
w Państwowej Straży Pożarnej.
Ubezpieczycielem nadal pozostaje wiodące towarzystwo ubezpieczeń w Polsce – PZU Życie SA, a dzięki zastosowaniu
niestandardowych rozwiązań (wynegocjowanych wyłącznie dla Państwa grupy zawodowej) Program gwarantuje
ochronę ubezpieczeniową na najwyższym poziomie.
Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze zmiany:
możliwość przystępowania do ubezpieczenia do 75 roku życia,
wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej do 76 roku życia,
zwiększenie liczby dostępnych wariantów ubezpieczenia z 3 do 5,
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Ubezpieczenie Operacji Chirurgicznych, Ubezpieczenie Leczenia
Specjalistycznego oraz Ubezpieczenie Lekowe Cztery Pory Roku,
ź zwiększenie liczby ciężkich chorób objętych ochroną z 17 do 22 jednostek chorobowych,
ź atrakcyjna oferta ubezpieczenia zdrowotnego z bezpłatnym dostępem do specjalistycznej opieki lekarskiej, badań
laboratoryjnych oraz diagnostyki.
ź
ź
ź
ź

Nowe ubezpieczenie zostanie uruchomione od 01.03.2021 r.
Oferta zakłada zniesienie karencji dla osób przystępujących do ubezpieczenia z datą początkową 01.03.2021,
01.04.2021, 01.05.2021, i które zrobią to z zachowaniem ciągłości, czyli bez przerwy w opłacaniu składek pomiędzy
dotychczasowym i nowym programem. Jednakże w przypadku niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych mają
zastosowanie karencje do różnic w wysokości świadczeń pomiędzy dotychczasowym ubezpieczeniem a nową ofertą
(dokładniejszy opis karencji znajduje się w broszurze załączonej do pisma).
Wprowadzenie nowej oferty ubezpieczenia „STRAŻAK 5.0 EMERYT” wiąże się z koniecznością zakończenia
poprzedniej wersji programu - Emeryt PSP 2014. W stosunku do osób, które nie złożą nowej deklaracji,
odpowiedzialność PZU Życie SA wygaśnie z datą zamknięcia dotychczasowych polis.
W celu zachowania ochrony ubezpieczeniowej prosimy Państwa o pilne spisanie nowej deklaracji przystąpienia
i odesłanie jej do Mentor S.A.
Dokumenty dostarczone do Mentor S.A.:
ź do 20 lutego, umożliwią przystąpienie do nowego ubezpieczenia od 1 marca,
ź do 20 marca, umożliwią przystąpienie do nowego ubezpieczenia od 1 kwietnia,
ź do 20 kwietnia, umożliwią przystąpienie do nowego ubezpieczenia od 1 maja.
Jednocześnie w tym samym terminie należy dokonać wpłaty składki w zmienionej wysokości, odpowiadającej
wybranemu wariantowi ubezpieczenia. Konto do wpłat nie ulega zmianie.
Deklarację należy odesłać do Mentor S.A., ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń.
Warianty ubezpieczenia na życie i zdrowie, wysokości świadczeń oraz informacje dotyczące terminów przesłania
deklaracji i składki ubezpieczeniowej szczegółowo prezentujemy w broszurze. Prosimy Państwa o uważne zapoznanie
się z dołączonymi do pisma materiałami informacyjnymi.
W przypadku zainteresowania prywatną opieką medyczną, prosimy Państwa o kontakt z pracownikami Mentor S.A.
wskazanymi w broszurze.
Z poważaniem

