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pierwszy produkt na rynku oferujący ubezpieczenie pobytu 
w szpitalu oraz trwały uszczerbek na zdrowiu do 75 r.ż.

  szeroki zakres ochrony ubezpieczenia

  atrakcyjne sumy ubezpieczenia

  ochrona ubezpieczenia do 75 r.ż.

   wiek ubezpieczonego w początku odpowiedzialności  
od 18 do 72  r.ż.

   trzy warianty ubezpieczenia do wyboru.  
składka: 36 pLn, 53 pLn lub 70 pLn miesięcznie.

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

www.polisa-zycie.pl

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.

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



Zakres ubezpieczenia:
Wysokość świadczenia (PLN)

Karencja
Wariant 1 MINI Wariant 2 MIDI Wariant 3 MAXI 

1 zgon ubezpieczonego 7 000 9 000 12 000 3 m-ce
2 zgon ubezpieczonego w wyniku nw (wysokość świadczenia 

uwzględnia świadczenie za zgon ubezpieczonego) 14 000 18 000 24 000

3
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego  
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon 
ubezpieczonego i zgon nw) 

21 000 27 000 36 000

4
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego  
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon 
ubezpieczonego i zgon nw) 

21 000 27 000 36 000

5
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego  
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon 
ubezpieczonego i zgon nw)

21 000 27 000 36 000

6
zgon chorobowy  ubezpieczonego w wyniku udaru mózgu lub 
zawału serca (wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie  
za zgon ubezpieczonego)

9 000 13 000 18 000 6 m-cy

7 trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nw,  
za 1% uszczerbku 50 100 150

8 pobyt ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż nw  
(pobyt min. 4 dni) 10 30 40 6 m-cy

9 pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nw (pobyt min. 4 dni) 30 50 60
10 zgon małżonka/konkubenta ubezpieczonego w wyniku nw 3 500 4 500 6 000
11 zgon dziecka ubezpieczonego 1 000 1 500 2 000 3 m-ce
12 zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku nw (wysokość świadczenia 

uwzględnia świadczenie za zgon dziecka ubezpieczonego) 6 000 7 500 10 000

Zakres Assistance w razie nagłego zachorowania skutkującego  
hospitalizacją* lub nieszczęśliwego wypadku
1 Dostarczenie leków do 250 do 250 do 250
2 Dostarczenie posiłków do 250 do 250 do 250
3 pomoc pielęgniarki max. 5 dni po hospitalizacji min. 3 dni do 500 do 500 do 500
4 pomoc domowa max. 5 dni po hospitalizacji min. 3 dni do 500 do 500 do 500
5 transport medyczny do placówki medycznej

do 2 000 do 2 000 do 2 0006 transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi
7 transport medyczny z placówki medycznej
8 pomoc psychologa do 500 do 500 do 500
9 wizyta lekarza max. 2 wizyty w roku do 500 do 500 do 500

10
organizacja procesu rehabilitacyjnego (organizacja i pokrycie  
kosztów wizyt fizykoterapeuty lub organizacja i pokrycie kosztów 
transportu do poradni oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej)

do 1 500 do 1 500 do 1 500

11 wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego do 700 do 700 do 700
12 infolinia medyczna bez limitu bez limitu bez limitu

13
infolinia na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze 
środków pFRon dla osoby niepełnosprawnej oraz na temat 
odliczania kosztów dostosowania mieszkania do potrzeb 
związanych z niepełnosprawnością w ramach ulgi rehabilitacyjnej

bez limitu bez limitu bez limitu

Zakres Assistance w razie nieszczęśliwego wypadku  
skutkującego zgonem ubezpieczonego
1 infolinia funeralna (procedury, formalności, koszty) bez limitu bez limitu bez limitu

2 Konsultacja psychologa dla najbliższej rodziny** /organizacja 
i pokrycie kosztów/ do 1 000 do 1 000 do 1 000

3 zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczonego do 4 000 do 4 000 do 4 000
4 zwrot kosztów przejazdu na pogrzeb ubezpieczonego/powyżej 50 km/ do 1 000 do 1 000 do 1 000

5
pomoc dla najbliższej rodziny** - pomoc domowa, pomoc w zro-
bieniu zakupów, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, opieka nad 
zwierzętami 

do 1 000 do 1 000 do 1 000

Wysokość składki miesięcznej (PLN) 36 53 70
*   minimalna wymagana liczba dni hospitalizacji określona jest  

w owu senior assistance
** najbliższa rodzina: współmałżonek, dzieci, rodzice
szczegółowe definicje ryzyk znajdują się w ogólnych warunkach  
zbiorowego ubezpieczenia na Życie „senior”

 Dostęp do infolinii medycznej  
+ 48 22 295 82 01


