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Odpowiadając  na  Pana  prośbę  ubezpieczonych  przedstawiamy
spostrzeżenia i sugestie które naszym zdaniem zdecydowanie ułatwią pracę przy
podziale pomocy finansowej z Funduszu Prewencyjnego PZU  utworzonego w
ramach programu ubezpieczeniowego „POLICJA 2015”, a po zakończeniu roku
kalendarzowego usprawnią rozliczenie sposobu wydatkowania przekazywanych
przez PZU Życie SA środków pieniężnych.
Wszyscy ubezpieczeni  w ramach w/w programu ubezpieczeniowego powinni
być  dokładnie  poinformowani  jakie  dokumenty  i  w jakiej  formie  winny być
składane  do  Komisji.  Dokumentacja  znajduje  się  w  dyspozycji  Zarządów
Terenowych oraz sa umieszczone na stronie  In ter netowej  www.zwnszzp.lu
w zakładce „Fundusze”.

W chwili  obecnej  nie  wszyscy mają  pełną wiedzę jakie  dokumenty są
prawidłowe,  dotyczy  to  w szczególności  faktur:  za  zakup  leków,  za  zabiegi
medyczne czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Zgodnie  z  Umową  Prewencyjną  oraz  Aneksem  nr  1  wszystkie
zrefundowane faktury jako załączniki do rozliczenia finansowo – rzeczowego
stanowią dowód należytego wykorzystania środków otrzymanych od PZU. Na
oryginale dokumentu (lub xero kopi  poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez jednego z Członków Komisji w przypadku osób posiadających pierwszą
lub  drugą  grupę  inwalidzką)   musi  być  umieszczona  adnotacja  o  wysokości
dofinansowania i jakiego zadania prewencyjnego dotyczy. To zadanie członków
komisji.

http://www.zwnszzp.lu/


Faktury już raz zrefundowane nie mogą być ponownie wykorzystywane
do ubiegania się o pomoc innego rodzaju lub od innych podmiotów. 

W przypadku stwierdzenia przez PZU, że taki fakt miał miejsce Policja
zobowiązana będzie do zwrotu kwot wraz z odsetkami ustawowymi.

Wnioskodawca  nie  może  potwierdzać  sam  swoich  dokumentów  za
zgodność z oryginałem zwłaszcza przy użyciu służbowej pieczątki.

Osoby mające zamiar starać się o pomoc z Funduszu Prewencyjnego PZU
nie powinny przy zakupie leków łączyć  na jednej fakturze leków związanych
z chorobą i tych które są potrzebne np. innym członkom rodzin. Do wniosku
o pomoc należy dołączać faktury zawierające tylko i wyłącznie leki związane
z  chorobą  tylko  tej  osoby  która  ubiega  się  o  pomoc  a  wszystkie  inne  leki
kupowane bez recepty nie powinny być ujmowane na tej samej fakturze. Bez
pomocy farmaceuty weryfikacja faktury jest bardzo trudna i łatwo popełnić błąd
dlatego bardzo pomocne byłoby zaświadczenie  od lekarza z wykazem leków
których przyjmowanie jest niezbędne.

Do  Wydziału  Finansów  powinny  trafiać  tylko  faktury  i   rachunki
refundowane w całości lub w części. 

Do każdego wniosku powinna być dołączona zgoda wnioskodawcy na
udostępnienie PZU ŻYCIE SA danych osobowych w tym danych wrażliwych .
Odbiorca  środków  prewencyjnych  zobowiązany  jest  do  zbierania
i archiwizowania tych zgód. 

Kolejną  istotną kwestią  jest  refundacja  poniesionych przez  pracownika
wydatków  na  zakup  okularów  korekcyjnych.  Nie  wszyscy  zatrudnieni
w jednostkach Policji mają uprawnienia do korzystania z refundacji  za zakup
okularów  z  tyt.  pracy  przy  komputerze.  Wśród  nas  pracuje  cała  rzesza
pracowników niedowidzących lub słabo widzących wymagających specjalnych
szkieł.  Koszt  takich  okularów  jest  wysoki  i  znacznie  przewyższający  ich
możliwości  finansowe.  Należy  zaznaczyć,  że  Fundusz  refunduje  tylko  szkła
korekcyjne, nie mogą być  brane  pod uwagę oprawki okularowe. Na fakturze
winno  być  rozdzielone  –  oprawki  i   szkła  korekcyjne  lub  tylko   szkła
korekcyjne. 
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