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 UBEZPIECZENIA!!!  
1) Związek wynegocjował nowe, dobre ubezpieczenie grupowe, 
które jest sumą ubezpieczenia tzw. Rodzinnego oraz ubezpiecze-
nia dla prowadzących  pojazdy komunikacji miejskiej od utraty 
miejsca pracy ze względu na stan zdrowia. Ubezpieczenie zorga-
nizowała firma ubezpieczeniowa „Compensa”. Jest to  ubezpie-
czenie „dwa w jednym” cenowo i jakościowo konkurencyjne w 
stosunku do innych produktów. Są to propozycje czterech pakie-
tów, które zamieszczamy poniŜej. 
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2) Firma Generali, w której ubezpieczeni są członkowie naszego Związ-
ku, pracownicy naszej firmy oraz ich rodziny zaproponowała dwa pakiety 
dotyczące niezdolności  zarobkowej kierowcy lub motorniczego wykony-
wanej na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej. A więc 
dotyczy nie tylko pracowników naszych firm lecz równieŜ współpracują-
cych z naszym Związkiem kierowców i motorniczych i jest konkurencyj-
ny w stosunku do juŜ istniejącego podobnego pakietu, który Związek 
nasz podpisał kilka lat wcześniej z inną firmą ubezpieczeniową. Pakiety 
podajemy poniŜej. Wszystkich zainteresowanych tym ubezpieczeniem 
prosimy o kontakt z naszym Związkiem. 

 

3) Firma ubezpieczeniowa PZU, z którą związek nasz ma podpisana umo-
wę na prowadzenie ubezpieczenia dla prowadzących pojazdy komunika-
cji miejskiej tzw. „od utraty miejsca pracy ze względu na stan zdrowia” 
proponuje swoim klientom, czyli  poprzez nasz Związek uczestnictwo w 
KLUBIE PZU POMOC W śYCIU. Uczestnictwo w klubie jest bezpłat-
ne. Uczestnik  klubu ma zagwarantowanych bezpłatnie wiele atrakcyj-
nych pomocy w codziennych problemach Ŝyciowych. Warunkiem uczest-
nictwa w wyŜej wymienionym Klubie jest wypełnienie formularza i 
oświadczenie o przystąpieniu do Klubu PZU POMOC W śYCIU. 
Wszystkich zainteresowanych klientów   PZU, którzy  zainteresowani 
tego typu usługą prosimy o kontakt z naszym Związkiem. 

 

Usługa bankowa 
Związek nasz podjął współpracę z bankiem Pocztowym. Wyni-
kiem tej współpracy jest fakt, iŜ wszyscy nasi pracownicy, którzy 
zgłoszą się po kredyt do wyŜej wymienionego banku  (dowodem 
na to, Ŝe się jest pracownikiem naszej firmy jest zaświadczenie o 
zarobkach) otrzymują ten kredyt na preferencyjnych warunkach. 
Kredyt jest na pewno konkurencyjny w stosunku do innych ban-
ków. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z doradcą 
w banku pod numerem telefonu 782-384-084. 

 

 

Imprezy plenerowe 

Związek nasz dla swoich członków i ich rodzin organizuje wyjazd 
na grzyby do miejscowości Sielpia. W dniach 16-18.09.2011. 
Cena..biletu..od..osoby..100..zł (dla osób co będą jechać autobu-
sem dodatkowo 20 zł). Zapisy oraz bliŜsze informacje moŜna uzy-
skać pod numerem telefonu 667-960-005 lub 643-40-22. 

Serdecznie zapraszamy 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Związek nasz dla swoich członków i ich najbliŜszej rodziny orga-
nizuje imprezę plenerową w dniu 24.09.2011 (piknik). Wszystkie 
osoby zainteresowane prosimy o zapisy na w/w imprezę pod nu-
merem telefonu 667-960-005 lub 643-40-22. Osoby, które nie 
zapiszą się do dnia 10.09.2011 nie zostaną na tą imprezę wpusz-
czone. Związek zapewnia dobrą zabawę, smaczny posiłek, kon-
kursy. KaŜdy zainteresowany za dobrą cenę moŜe nabyć jedzenie 
z grilla czy teŜ picie.  

 

Serdecznie zapraszamy 

 

 

Śmiechu warte!!!!!  

 

Mama pyta syna: 
- Co przerabialiście na chemii?? 
- Materiały wybuchowe. 
- Zadała Pani coś do domu? 
- Nie zdąŜyła... 

 

••• 

Hotel, recepcjonistka pyta nowo przybyłej pary: 

- Urlop? 
- Tak.. 
- A dzieci Państwo posiadają? 
- Posiadają… 
-  A to tym razem Państwo nie zabrali? 
- Nie zabrali… 
- A kto został z dziećmi? 
- śona 
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