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COMUNICAT
În data de 30.03.2017, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Județului Dolj, a avut loc
o întâlnire a organizatiei profesionale Corpul Național al Polițiștilor cu membrii ei, la
care a participat din partea Biroului Executiv Central, domnul Președinte comisar-șef de
poliție Stancu Petre, Președintele Consiliului Teritorial Dolj al CNP, agent șef principal de
poliție Buțu Gheorghe și o parte dintre partenerii Corpului. În sală participarea a fost una
numeroasă, organizația din județul Dolj fiind una dintre cele mai mari și active.
Întâlnirea a avut un caracter informal,
membrii CNP manifestându-şi intenţia de a
cunoaşte strategia de prezent și viitor a
Corpului, dar și ofertele pentru polițiști și
familiilor acestora. Președintele
CNP,
comisar-şef de poliţie Stancu Petre a
evidențiat activitatea membrilor CNP din
Consiliul Teritorial Dolj și a dorit să
asigure că la nivelul Corpului
există
disponibilitate şi deschidere pentru o bună
colaborare în interesul soluţionării tuturor
problemelor profesionale şi sociale, în beneficiul poliţiştilor. Drept dovadă, pentru prima
dată în istoria Ministerului Afacerilor Interne, Corpul Național al Polițiștilor susține
financiar o asigurare de viață pentru toți membrii acesteia și are o contribuție
substanțială la asigurarea lor de sănătate. De asemenea, Corpul Național al Polițiștilor
și-a stabilit o strategie pe termen mediu și lung având drept scop redarea încrederii
polițiștilor și certitudinea apartenenței la profesia de polițist. Cu această ocazie
partenerii Corpului și-au prezentat ofertele lor. Reprezentanții de la MARSH, brokerul
nr. 1 din Europa pe asigurări, au intermediat o asigurare de viață pentru toți polițiștii
membri ai Corpului Național al Polițiștilor. Polițele au valabilitate 12 luni și cuprind:
asigurarea de bază in caz de deces din orice cauză și asigurări suplimentare:
spitalizare, intervenții chirurgicale, invaliditate permanent parțială sau totală din accident
și fracturi.
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De asemenea membrii CNP au posibilitatea
încheierii unor contracte de asigurare privată de
sănătate, prima de asigurare fiind deductibilă fiscal.
Asigurarea privată de sănătate se poate încheia și
pentru membrii de familie, cu plata corespunzătoare a
primelor de asigurare și are rolul de a ajuta ori de câte
ori există o problemă medicală, oferind protecție cu
privire la cheltuielile serviciilor medicale necesare,
noutatea acestei polite este că acoperă și afecțiuni preexistente. Totodată exclusiv
pentru membrii Corpului Național al Polițiștilor, se aplică reduceri la polițele de
călătorie, la polițele de asigurare pentru locuință și la polița CASCO pentru mașină.
Reprezentanții KIWI FINANCE, cel mai mare broker de credite din România, au
asigurat membrii CNP că sunt dispuși în orice moment să ofere idei pentru obținerea
unor credite mai avantajoase. Serviciile de consiliere financiară sunt oferite în mod
gratuit pentru membrii Corpului Național al Polițiștilor în baza protocolului de
colaborare încheiat. KIWI FINANCE oferă soluții alternative, întocmește dosarul de
creditare, pentru creditele ipotecare întocmește analiza juridică, asigură o permanentă
informare cu privire la dosarul de credit și gestionază relația cu evaluatorii, notarii și
asiguratorii. Partenerii de la ENEL au prezentat oferta lor membrilor CNP.
Posibilitatea plății unui preț mai mic la energia electrică de aceștia sau membrii de
familie. De asemenea ENEL oferă opțiuni de întreținere a locului de consum pentru
persoane fizice și servici specializate post vânzare de asistare și cu termen scadent de plată
de două luni de zile.
După parcurgerea subiectelor, Președintele
Corpului Naținal al Polițiștilor, comisarul-șef de
poliție
Stancu Petre
a reiterat necesitatea
permanentizării acestui tip de dialog și a asigurat
participanții că singura organizație profesională din
Ministerul Afacerilor Interne, Corpul Național al
Polițiștilor este alături de membrii săi, dar și de
ceilalți polițiști prin implicarea în soluționarea tuturor
problemelor pe care aceștia le întâmpină în activitatea
profesională.
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