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ZANIM ZADZWONISZ PROSIMY O  ZAPOZNANIE  SIĘ Z TREŚCIĄ CAŁEGO NINIEJSZEGO DOKUMENTU ! 

 
 

     Kraków dnia 18.11.2015 
SZANOWNI PAŃSTWO 
 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych ma przyjemność poinformować, że udzieliło Pełnomocnictwa 
Brokerowi KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. w celu wynegocjowania dla SEiRP nowych, korzystniejszych od 
dotychczasowych, warunków grupowego ubezpieczenia na życie. 
W zawiązku z powyższym SEiRP informuje, że od 01.01.2016 roku następuje obligatoryjna zmiana warunków grupowego 
ubezpieczenia na życie SEiRP 2009, w ramach którego jesteście Państwo objęci ochroną, na nowy korzystniejszy Program 
SEiRP 2016. 
Główne zalety nowych warunków ubezpieczenia w ramach PROGRAMU SEiRP 2016 przedstawione zostały szczegółowo w 
załączonej do niniejszego pisma ulotce. 
 
W celu zachowania ciągłości Państwa ubezpieczenia grupowego przedstawiamy poniższą propozycję. 
Prosimy o zapoznanie się z nową propozycją oraz dokonanie formalności mających na celu zachowanie ciągłości ochrony 
ubezpieczeniowej. 
 
Co należy zrobić, aby przystąpić do nowego Programu ubezpieczeniowego? 
 
W celu właściwego dokonania procesu zmiany warunków ubezpieczenia, konieczne jest czytelne wypełnienie aktualnymi danymi 
adresowymi i osobowymi oraz czytelne podpisanie niżej wymienionych dokumentów i odesłanie na niżej podany adres: 

 deklaracji uczestnictwa (w załączeniu), 
 kserokopii legitymacji (tylko w przypadku Emerytów - posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty 

policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 rok), 
 dokonania w Banku zmiany dyspozycji opłacania składek, na nowy indywidualnie nadany dla każdego ubezpieczonego 

oraz współubezpieczonego numer konta. 
 
Wzory jak należy wypełnić deklarację oraz wszelkie dokumenty dotyczące likwidacji świadczeń oraz najczęściej zadawanych pytań 
dotyczących nowego Programu SEiRP 2016 znajdują się na stronie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
www.seirp.pl w zakładce PROGRAM SEiRP 2016. 
 
Definicje w deklaracji uczestnictwa: 

 Pracownik - to główny ubezpieczony EMERYT - osoba posiadająca ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej 
na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku  lub osoba określona według definicji ubezpieczonego zamieszczonej w 
załączonej ulotce. 

 

Dane które należy bezwzględnie wypełnić: 
 
Główny ubezpieczony: 
 w przypadku „Pracownika” czyli głównego ubezpieczonego Emeryta, prosimy o czytelne uzupełnienie punktu A i C, 

złożenia czytelnego podpisu, wpisanie daty wypełnienia deklaracji w punkcie D oraz zweryfikowanie poprawności danych 
w punkcie A i B 

Współubezpieczeni: 
 w przypadku małżonka lub pełnoletniego dziecka dodatkowo należy wypełnić punkt F (Pracownik –to główny 

ubezpieczony i należy w punkcie F uzupełnić dodatkowo jego imię, nazwisko, PESEL i podpis), 
 w przypadku partnera życiowego dodatkowo należy wypełnić punkt E oraz punkt F (Pracownik –to główny ubezpieczony i 

należy w punkcie F uzupełnić dodatkowo jego imię ,nazwisko, PESEL i podpis), 
 we wskazanych w deklaracji uczestnictwa miejscach prosimy złożyć czytelne podpisy przez osoby uprawnione. 

 
W celu ułatwienia kontaktu z Państwem bardzo prosimy o obligatoryjne podanie aktualnego numeru telefonu do 
kontaktu oraz adresu mailowego (deklaracja - punkt A). W przypadku nie posiadania własnego adresu mailowego, prosimy o 
podane adresu osób bliskich, z którymi utrzymujecie stały kontakt lub założenie własnego adresu mailowego do kontaktu. 
 

Do kiedy należy dokonać zmiany. 
Z uwagi na to, iż składka na ubezpieczenie grupowe w Państwa Programie ubezpieczeniowym SEiRP 2016 opłacana jest z 
góry, dokonanie formalności do 15 grudnia 2015 (opłacenie składki oraz odesłanie deklaracji uczestnictwa), pozwoli na 
wdrożenie nowych warunków ubezpieczenia od 1 stycznia 2016. 
Zmiana warunków ubezpieczenia bez zastosowania karencji musi zostać dokonana w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 
2016. 
Nie dopełnienie formalności w wymaganym terminie (max. do 15 lutego 2016) i brak prawidłowych wpłat składek miesięcznych 
na właściwe indywidualne konto spowoduje przerwanie dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Wypełnioną i czytelnie podpisaną deklarację uczestnictwa prosimy przesłać na adres: 
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KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. 
Ul. Rzemieślnicza 1, pok.221 
30-363 Kraków      z dopiskiem na kopercie: ubezpieczenie SEiRP 2016 

 
Każdy ubezpieczony posiada swój indywidualny numer konta, dlatego nie możliwym jest opłacanie składki za kilku członków 
rodziny (współubezpieczonych) na jeden numer konta – wpisując do ubezpieczenia dodatkowo nowego, dotychczas 
nieubezpieczonego członka rodziny należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo (w celu uzyskania dodatkowego 
indywidualnego dla każdego ubezpieczonego numeru rachunku bankowego) na podany adres mailowy: seirp@kdb-brokerzy.pl. 
Informujemy, iż Zarząd Główny Stowarzyszenia Rencistów i Emerytów Policyjnych podjął decyzję o wypowiedzeniu 
dotychczasowych Umów grupowego ubezpieczenia na życie w PZU Życie SA oraz zamknięcie konta w banku, na które 
dotychczas były dokonywane przez Państwa wpłaty z tytułu ubezpieczenia grupowego na życie, na dzień 31.03.2016. 
Od 1 kwietnia 2016 zostają zamknięte dotychczasowe polisy w PZU Życie SA i funkcjonować będzie tylko nowy Program 
Ubezpieczenia SEiRP 2016 wynegocjowany w TU WARTA SA. 
Osoby, które nie wyrażą chęci skorzystania z nowych korzystniejszych warunków ubezpieczenia w TU WARTA SA, będą mogły 
indywidualnie kontynuować ubezpieczenie w PZU Życie SA, na gorszych indywidualnych warunkach. 
W związku z powyższym, osoby nie wyrażające zgody na przystąpienie do nowego wariantu ubezpieczenia proszone są o przesłanie 
oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, ponieważ na tej podstawie zostanie im przesłana informacja o możliwości podjęcia 
kontynuacji indywidualnej w PZU Życie SA, z którą się będą musiały zgłosić do placówki PZU w celu dopełnienia formalności (wzór 
oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia znajduje się na stronie www.seirp.pl) na adres: 
 

KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. 
ul. Rzemieślnicza 1, pok. 221 
30-363 Kraków 

Informacje dodatkowe: 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz nie ukończyły 70 roku życia. Nowe 
warunki ubezpieczenia pozwalają korzystać z grupowej formy w ramach SEiRP do rocznicy polisy, kiedy ubezpieczony kończy 
75 rok życia. Po ukończeniu 75 roku życia ubezpieczony może dożywotnio indywidualnie kontynuować ubezpieczenie zgodnie z 
OWU - INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS. 
W celu przejścia na indywidualną kontynuację ubezpieczenia po 75 roku życia, KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. prześle, 
każdemu ubezpieczonemu na ostatni podany w deklaracji uczestnictwa adres do korespondencji, dokumenty do podjęcia 
indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. 
 
Do ubezpieczenia przystąpić mogą współmałżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci – poprzez opłacenie 
dodatkowej składki za każdą osobę i wypełnieniu oraz przesłaniu odrębnej deklaracji uczestnictwa dla każdej 
osoby. 
Partnera życiowego można zmienić w ubezpieczeniu maksymalnie raz na dwa lata. 

Mając na uwadze jak najwyższą jakość obsługi prosimy o systematyczne zgłaszanie mailem na adres seirp@kdb-brokerzy.pl lub 
pocztą tradycyjną na adres: KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 1, pok.221, 30-363 Kraków wszelkich 
zmian dotyczących Państwa danych osobowych oaz kontaktowych (adresu zamieszkania, adresu do korespondencji jeżeli 
jest innych niż zamieszkania, adresu mailowego, numeru telefonu do kontaktu). 
 

Jeżeli wyrazicie Państwo chęć zmiany wariantu ubezpieczenia na wyższy aniżeli zaproponowany w deklaracji uczestnictwa, 
prosimy o pilny kontakt mailowy na adres seirpzmiana@kdb-brokerzy.pl podając dane osoby zmieniającej wariant oraz wysokość 
składki na jaką się Państwo decydujecie. W przypadku podjęcia ww. decyzji prosimy o pilny kontakt mailowy lub telefoniczny na 
poniższe numery tylko do osób z KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. Odeślemy na wskazany adres mailowy lub pocztą 
tradycyjną, nową deklarację uczestnictwa oraz indywidualny numer konta do opłaty składek ubezpieczeniowych. 

Można zmienić zaproponowany wariant ubezpieczenia na wyższy ( o wyboru w ulotce), bez karencji, tylko w przypadku 
dopełnienia niezbędnych formalności. Złożenia bezterminowego stałego zlecenia w Banku na nową w wyższej wysokości  kładkę, 
zadeklarowaną w mailu lub pisemnie oraz odesłaniu nowej podpisanej deklaracji uczestnictwa max. do 15 marca 2016 (nowa 
deklaracja i numer konta do opłaty składki, zostanie przesłana po podaniu adresu do wysyłki mailowo lub listem). 
Po 31.03.2016 dokonanie zmiany wariantu ubezpieczenia wiąże się z zastosowaniem karencji do różnicy w wysokości świadczeń 
według OWU. 

 
Po zakończeniu procesu zmiany ubezpieczenia czyli po 01.04.2016 zostaną Państwu dostarczone mailowo lub 
pocztą tradycyjną potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia. 
 
Zgłoszenia świadczeń z ubezpieczenia na życie objętych ochroną ubezpieczeniową dokonywać możecie Państwo: 

 
 elektronicznie na stronie www.warta.pl: – wejdź na www.warta.pl, kliknij baner „Zgłoś szkodę online”,  

  wybierz zgłoszenie szkody z polisy „życiowej”, listownie na adres: TUNŻ „WARTA” SA, Skrytka Pocztowa nr 1013,  
 00–950 Warszawa 1, 

 osobiście w dowolnym Oddziale WARTY SA, znajdź na: www.warta.pl/biura-regionalne, 
 mailowo: seirp@kdb–brokerzy.pl, 
 listownie na adres: TUNŻ „WARTA” SA, Skrytka Pocztowa nr 1013, 00–950 Warszawa 1, 
 lista dokumentów niezbędnych do zgłoszenia świadczenia jest dostępna na stronie www.seirp.pl 

http://www.seirp.pl/
mailto:seirp@kdb-brokerzy.p
mailto:seirp@kdb-brokerzy.pl
http://www.warta.pl/
http://www.warta.pl/
http://www.warta.pl/biura-regionalne
mailto:seirp@kdb–brokerzy.pl
http://www.seirp.pl/
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W każdą rocznicę polisy składka zostaje przeliczona, w związku, z czym warunki ubezpieczenia oraz wysokość składki mogą ulec 
zmianie. Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu 

odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty 
stanowiące integralną część stosunku ubezpieczeniowego. 
 

Osoby upoważnione do udzielania  informacji na temat  warunków nowego Programu SEiRP 2016. 

ze strony SEiRP i KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. 

 Barbara Lachowicz  (poniedziałek - piątek) w godzinach 10.00-16.00 tel. 515 214 771 

 Aleksandra Dinges  (poniedziałek - piątek) w godzinach 10.00-16.00 tel. 739 009 914 

ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA SA   (poniedziałek-piątek 10.00-14.00) 

 Specjalista ds. ubezpieczeń grupowych Małgorzata Bielecka tel.12 347 72 01 

 Specjalista ds. ubezpieczeń grupowych Judyta Pitala tel. 12 347 72 02 

 Regionalny Menadżer Sprzedaży Zdzisław Zyzak tel. 519 311 654 

 

 

Z poważaniem 
 

Izabela Baszak -Wolańska         Zdzisław Czarnecki  
Prezes Zarządu          Prezes Zarządu Głównego 
KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.        SEiRP 
           

           
 

 
Twój indywidualny rachunek bankowy do dokonywania comiesięcznych wpłat 

ING SA nr: «Konto_bankowe» 
 

Odbiorca: KDB 

Adres: ul. Rzemieślnicza 1, pok. 221, 30-363 Kraków 
Wpłaty proszę opatrzyć tytułem: Polisa nr <NR_POLISY_WARTA> 

 
Dane posiadacza rachunku indywidualnego: 

<IMIE> <NAZWISKO> 

<MIASTO_K> <ULICA_K> <NR_DOMU_K>/<NR_LOKALU_K> 
<KOD_POCZ_K> <POCZTA_K> 

 
 

Powyższa treść ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta nie stanowi podstawy do 

określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia. Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują 
się w dokumentach dostępnych w KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. odpowiedzialnego za obsługę programu, 

oraz na stronie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w 
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 
 

 

………………………………………Zachowaj swój indywidualny rachunek bankowy 
Posiadacz polisy: <IMIE> <NAZWISKO> <MIASTO_K> <ULICA_K> <NR_DOMU_K>/<NR_LOKALU_K> 

<KOD_POCZ_K> <POCZTA_K> 
Rachunek indywidualny w ING SA: «Konto_bankowe» 

Odbiorca: KDB, ul. Rzemieślnicza 1; pok.221, 30-363 Kraków 

 
 

 
Wpłaty proszę opatrzyć tytułem: Polisa nr <NR_POLISY_WARTA> 
 


