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Szanowny Panie,
Od dłuższego czasu do Związków Zawodowych funkcjonujących w Państwowej
Straży Pożarnej, tj. Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Związku
Zawodowego Strażaków Florian oraz Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Pracowników Pożarnictwa wpływają z towarzystw ubezpieczeniowych
pisma w sprawie wyjaśnienia niezgodności w ubezpieczeniach, w opłatach za
ubezpieczenia czy też potwierdzenia salda na polisie. Bardzo często są to prośby z Ergo
Hestia dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy
i pracowników PSP.
Związki Zawodowe są Ubezpieczającym w umowach zawartych na rzecz
funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej, ale nie przetwarzają
danych osób ubezpieczonych, ani też nie dokonują wpłat składek za ubezpieczenie. Stąd
też, nie mając wiedzy w zakresie osób objętych ubezpieczeniem w poszczególnych
jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, należnej składki i zrealizowanego przelewu,
nie możemy udzielać odpowiedzi towarzystwom ubezpieczeniowym.
W trosce o prawidłowe funkcjonowanie umów ubezpieczenia, jako
Ubezpieczający, zwracamy się do Mentor S.A. w Toruniu, naszego brokera
ubezpieczeniowego, o zorganizowanie obsługi ubezpieczeń w taki sposób, aby
zapewnić pełny nadzór nad funkcjonowaniem naszego ubezpieczenia.
Zdajemy sobie sprawę, że przy tak dużej liczbie Ubezpieczonych i blisko 400
jednostkach PSP, w których program funkcjonuje, jest dużo wpłat, a także korekt
do wcześniejszych rozliczeń. Uważamy jednak, że Państwo jako nasz broker
ubezpieczeniowy, który ma prawne podstawy do przetwarzania danych osób będących
w ubezpieczeniu i otrzymuje regularnie od Komend wykazy Ubezpieczonych oraz

informacje o wysokości wpłat, będziecie bardziej adekwatnym adresatem zapytań
Ubezpieczycieli niż Związki Zawodowe.
Sądzimy, iż ułatwieniem w tym zadaniu mógłby być bezpośredni wgląd Mentor
S.A. we wpłaty dokonywane każdego miesiąca przez poszczególne jednostki PSP.
Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie rachunku
bankowego należącego do Mentor S.A., na który z jednostek PSP wpływałyby składki
za ubezpieczonych, a Państwo, po sprawdzeniu zgodności wpłaty z należnością,
przekazywalibyście środki Ubezpieczycielowi.
Jesteśmy przekonani, że będzie to korzystne rozwiązanie dla każdej ze stron
umowy. Chcielibyśmy wprowadzić je testowo w umowach zawartych z Ergo Hestią:
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów ochrony prawnej
funkcjonariuszy oraz pracowników, a także w ubezpieczeniu odpowiedzialności
majątkowej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, począwszy
od dnia 1 grudnia 2020 r.
Jeśli to rozwiązanie się sprawdzi, rozważymy wdrożenie tego pomysłu w innych
ryzykach i u innych Ubezpieczycieli. Liczymy na to, że nasza propozycja spotka się
z Państwa aprobatą.
Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący
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