
Szanowni Państwo ! 
 
 W maju 2004 roku z inicjatywy Okręgowej Izby  Aptekarskiej uruchomiono grupowe 
Ubezpieczenie na Życie, gdzie za stosunkowo niewielką składkę otrzymaliśmy wysoką sumę i szeroki 
zakres ubezpieczenia.  

W związku z tym, iż w dotychczasowym ubezpieczeniu rozszerzenie zakresu o dodatkowe opcje 
wiązałoby się z podniesieniem składki ubezpieczeniowej, podjęliśmy działania w kierunku znalezienia 
bardziej atrakcyjnej oferty. 
 Czas pokazał, że na dzisiejszym rynku ubezpieczeniowym są firmy z równie atrakcyjnymi 
ofertami pod względem składki, opcji oraz serwisem. 
  
 W związku z powyższym wspólnie z naszymi doradcami ubezpieczeniowymi po 
przeanalizowaniu aktualnej oferty Commercial Union i przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia, gdzie 
nie ukrywamy, nie Wszyscy z Państwa byli do końca zadowoleni, postanowiliśmy zaproponować innego 
partnera ubezpieczeniowego, który spełniłby Państwa oczekiwania, a zarazem uatrakcyjnił ofertę dla 
naszej grupy zawodowej. 
 

Miło nam jest Państwa poinformować, że Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia 
Życie S.A. po negocjacjach i naszych sugestiach przedstawiło konkurencyjną ofertę ubezpieczenia. Jest 
ona podobna, lecz bardziej atrakcyjna niż dotychczasowe ubezpieczenie. Ubezpieczyciel przy 
niezmienionej składce, zaproponował dodatkowe opcje rodzinne (w wariancie II) takie jak: śmierć 
rodziców lub teściów, urodzenie dziecka, osierocenie dziecka i inne, co zwiększyło atrakcyjność tego 
ubezpieczenia.  

Wiemy, że ocena ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się między innymi na podstawie wieku, 
więc żeby zapewnić na dalsze lata stabilną składkę, musimy dążyć do tego, aby w ubezpieczeniu 
uczestniczyło jak najwięcej młodych osób. Stąd na sygnały dochodzące od Państwa wyposażyliśmy 
ubezpieczenie w opcje ubezpieczające dzieci. 
 Ponadto, dla usprawnienia pracy w Śląskiej Izbie Aptekarskiej, podjęliśmy decyzję odnośnie 
zmiany wpłaty składek. Składki będą przesyłane na wyodrębnione konto przeznaczone wyłącznie na 
składki ubezpieczeniowe, z którego łączna kwota za grupę osób ubezpieczonych będzie przekazywana na 
konto Ubezpieczyciela. 

Wszystkie osoby ubezpieczone do tej pory w Commercial Union po zmianie Towarzystwa będą 
objęte ochroną bez okresów karencji. 

Ponadto w nowym ubezpieczeniu mają Państwo możliwość indywidualnej kontynuacji 
ubezpieczenia na nie zmienionych warunkach. 

W załączeniu (a do wszystkich ubezpieczonych pocztą) przesyłamy deklaracje przystąpienia do 
nowego ubezpieczenia, prosimy o uzupełnienie w miejscach zaznaczonych na zielono i odesłanie na 
adres; 

 
ADVISER S.C. 

ul. Jana Pawła II  3  
43-190 Mikołów 

 

Listy zwrotne proszę odesłać do dnia 20 maja 2006 r. 
 
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, proszę kontaktować się telefonicznie: 
Pani Jolanta Sienkiewicz , tel. 0 505 796 775; 
Pan Piotr Kaleciński, tel. 0 603 921 904; 
lub na adres e-mail: adviser@pi.pl 
 
 

Z poważaniem 
Prezes ORA w Katowicach 
dr farm. Stanisław Piechula 

 



 
Szanowni Państwo ! 
Zawartość koperty; 
 
 
1. DEKLARACJA – FORMULARZ UCZESTNIKA ODCHODZĄCEGO Z UBEZPIECZENIA -

COMMERCIAL UNION 
 
Proszę podpisać w zaznaczonym miejscu ,,podpis uczestnika’’; jeżeli nie wpisano – uzupełnić numer 
PESEL. 
 
2. DEKLARACJA ZGODY NA PRZYSTAPIENIE DO UMOWY GRUPOWEGO 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE - ERGO HESTIA 
 
Proszę uzupełnić w zaznaczonych miejscach na zielono 
Wybrać wariant ubezpieczenia – ze składką  36,80 zł  lub  44,80 zł 
Na odwrocie koniecznie wpisać – „beneficjentów” (osoby uposażone w razie śmierci) 
Na odwrocie na dole podpisać dokument w miejscu – „podpis osoby ubezpieczanej”  
 
3. OFERTA -  DWA WARIANTY UBEZPIECZENIA  

A)  WARIANT  A:    składka -  36,80  zł   (bez opcji rodzinnych) 
B)  WARIANT  B:     składka – 44,80  zł  (z opcjami rodzinnymi) 

 
4. Począwszy od miesiąca czerwca br. składki  proszę  wpłacać  na konto: 
 

 
ADVISER S..C.  JANA PAWŁA II  3  43-190  MIKOŁÓW 

10 8436 0003 0000 0022 7090 0002 
 

 
 
Składki są płacone „z góry” -  wpłaty muszą być na koncie najpóźniej do 10-tego dnia 
każdego miesiąca !!! 
 
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
- Druki  potrzebne do wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych 
- Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia 
 

Są dostępne na stronie internetowej:  www.katowice.oia.pl 
 

Przy wręczeniu polisy ubezpieczeniowej dostarczymy Państwu komplet w/w druków w wersji 
papierowej. 

 
We wszelkich wątpliwych sytuacjach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 
 
Jolanta  Sienkiewicz  -  tel. 0 505 796 775,  biuro:  tel/fax. 032 738 11 05(-07) 
Piotr Kaleciński  -         tel. 0 603 921 604  
 

e-mail: adviser@pi.pl 


