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 Na zbliŜające się Święta pragniemy złoŜyć  
wszystkim członkom OZZKiM OM w Łodzi Ŝyczenia  
przeŜywania BoŜego Narodzenia w zdrowiu, radości  
i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś 2013 Rok 
niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych  
zamierzeń. 

 

 

 

 

 

INFORMATORY I KALENDARZE !!!  

Przypominamy, Ŝe członkowie OZZKiM OM w Łodzi nadal mogą odbierać informatory i kalendarze  

na 2013r. Dla  członków Związku będących pracownikami MPK kalendarze i informatory znajdują  

się u Przewodniczących na Zajezdni. Pozostali członkowie Związku mogą odbierać je  

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00—14:45  w siedzibie biura OZZKiM OM w Łodzi  

przy ul. Kraszewskiego 7/9. 

 

ZMIANA UBEZPIECZYCIELA  

 

 

UWAGA zainteresowani ubezpieczeniem od utraty zdolności do wykonywania zawodu   
- kierowca, motorniczy 

W związku ze zmianą ubezpieczyciela Compensa na GENERALI wszyscy zainteresowani  

kontynuacją ubezpieczenia proszeni są o pilne zgłaszanie się do Przewodniczącego na danej  

Zajezdni (w  celu wypełnienia deklaracji przystąpienia). Niezgłoszenie się do końca roku 2012r. moŜe skutkować 

brakiem kontynuacji ubezpieczenia. Informujemy, Ŝe deklaracje przystąpienia moŜna  

równieŜ uzupełniać w biurze Związku na ul. Kraszewskiego 7/9. 



 ZW IĄZKOW A OSA   
Ubezpieczenie grupowe GENERALI – od utraty zdolności do wykonywania zawodu kierowca - motorniczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Składka: 39 zł  Karencja: Brak  

Niezdolność do pracy zarobkowej – Niezdolność do pracy rozumiana jako niezdolność  
do pracy w zawodzie kierowcy lub motorniczego powstała wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.  
Niezdolność do pracy zarobkowej w zawodzie kierowcy lub motorniczego jest ustalana na podstawie wydanego 
przez uprawnionego do tego lekarza medycyny pracy zaświadczenia o niedopuszczeniu do wykonywania zawodu 
kierowcy lub motorniczego. Podstawą do wydania ww. zaświadczenia jest zlecenie i przeprowadzenie w ramach  
medycyny pracy badań określanych w odrębnych przepisach dotyczących badań lekarskich kierowcy lub  
motorniczego oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i zgodnie z wiedzą medyczną brak 
pozytywnych rokowań na odzyskanie w przyszłości przez Ubezpieczonego zdolności do wykonywania pracy  
zarobkowej w zawodzie kierowcy lub motorniczego. 
 
WARUNKI PRZYST ĘPOWANIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA 
Do umowy ubezpieczenia na podstawie przedstawionych warunków ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie 
ukończyły 65 roku Ŝycia. 
Osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim nie moŜe przystąpić do ubezpieczenia. 
 
Dane do przelewu: 
Przelew na konto 
Właściciel Konta: OZZKiM OM w Łodzi,   
93-161 Łódź; Kraszewskiego 7/9 
Nr konta 
22 1750 1093 0000 0000 0479 3258    
Raiffeisen Bank Polska S.A o /Łódź 
 
Składka  39zł 
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, Generali 
Płatność max do 12-go kaŜdego miesiąca 
Uwaga: niepłacenie składek w terminie moŜe skutkować wykreśleniem z ubezpieczenia 
 


