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Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group wciąż rozwija
swoją ofertę, standardy obsługi i sieć sprzedaży, aby wyprzedzać
oczekiwania coraz liczniejszej grupy Klientów.
Jesteśmy częścią koncernu Vienna Insurance Group, lidera
ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Bezpieczny na Drodze jest innowacyjnym ubezpieczeniem
indywidualnym o charakterze ochronnym związanym z wypadkami
komunikacyjnymi. Jego zakres ochrony dostosowany jest do
potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
Ubezpieczenie ma charakter terminowy, umowa zawierana
jest na czas określony - minimum 1 rok.
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób od 18 do
69 roku życia. Zapewnia ochronę finansową na wypadek
skutków nieprzewidzianych zdarzeń w ruchu drogowym.
Istnieje możliwość opłacenia składki jednorazowo albo
okresowo: rocznie lub półrocznie w przypadku gdy suma
ubezpieczenia jest wyższa niż 10 000 PLN.
Produkt wyróżniony przez Gazetę Ubezpieczeniową.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy KRS
NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy:
224 263 746,00 zł ‒ opłacony w całości

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie
stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c, a także nie ma charakteru materiału
doradczego. Warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane,
jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group określone
są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl

Bezpieczny
na drodze
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Bezpieczny
na Drodze

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
Z UBEZPIECZENIA:
●● do wyboru jedna z 6-ciu stałych sum ubezpieczenia:

2 500 PLN, 5 000 PLN, 7 500 PLN, 10 000 PLN, 15 000
PLN, 20 000 PLN;

●● kompleksowy zakres ochrony związany z wypadkami
w ruchu drogowym

●● świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego

w szpitalu oraz powstania trwałego uszczerbku na
zdrowiu (w wyniku wypadku komunikacyjnego);

●● wysokie świadczenie z tytułu zgonu
Ubezpieczenie Bezpieczny na Drodze obejmuje
Ubezpieczonego ochroną na terenie całego świata
Rabat w składce: 25%
– dla małżonków lub partnerów prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe, pod warunkiem wybrania takiego
samego wariantu ubezpieczenia.

Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
- nawet 200 000 PLN;

●● renta miesięczna wypłacana Ubezpieczonemu przez
okres 10 lat z tytułu orzeczenia trwałej całkowitej
niezdolności do pracy.

Ochroną ubezpieczeniową
objęci są także rowerzyści!
Zapewnij bezpieczeństwo sobie
i swoim bliskim.
Bądź Bezpieczny na Drodze.
Ubezpiecz się!
Zakres ubezpieczenia
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Orzeczenie u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności
do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego;
renta miesięczna wypłacana przez 10 lat
Zgon Ubezpieczonego
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
komunikacyjnego (za każdy 1%)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku
komunikacyjnego (pobyt min. 4 dni)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej (OIOM) w wyniku wypadku komunikacyjnego
(pobyt min. 1 dzień)

Wysokość świadczenia (PLN)
w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia
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Składka roczna (PLN)
kierowców samochodów osobowych

50
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kierowców samochodów o ładowności pow. 850 kg
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Dostęp do infolinii medycznej + 48 22 295 82 01

