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.

Ubezpieczenie VIP PLUS jest zbiorowym ubezpieczeniem na życie skierowanym głównie
do właścicieli firm, biznesmenów, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników,
jak również do wszystkich, którzy są zainteresowani wysokimi sumami ubezpieczenia.
VIP PLUS to ubezpieczenie charakteryzujące się szerokim zakresem ochrony
ubezpieczeniowej, połączonym z atrakcyjnymi sumami ubezpieczenia i przystępną
wysokością składki.
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób mających od 18 do 60 lat. Umowa zawierana jest na
okres 3 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres ubezpieczeniowy.
Ubezpieczenie VIP PLUS chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych
dotyczących nie tylko ubezpieczonych, ale także członków ich rodzin. W przypadku zdarzenia
środki z ubezpieczenia mogą pomóc w uregulowaniu ich finansowych zobowiązań np. kredytów,
pożyczek i umożliwią utrzymanie biznesu.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Polisa-Życie Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa,

Al. Jerozolimskie 162A,
02-342 Warszawa,

infolinia: +48 22 501 61 00

tel. +48 22 501 68 89

www.compensa.pl

www.polisa-zycie.pl

VIP PLUS
NASZE UBEZPIECZENIA
TO TWÓJ BEZTROSKI ŚWIAT

Wysoka suma
ubezpieczenia

3
lata

Umowa
na 36 miesięcy

Bez badań
lekarskich

Atrakcyjny pakiet
Assistance

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

Indywidualna
kontynuacja
ubezpieczenia

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UBEZPIECZENIA:

w
 ysoka suma ubezpieczenia (100 000 PLN) stanowiąca podstawę ustalania wysokości
świadczeń, świadczenie z tytułu określonego zdarzenia ubezpieczenoiwego może
przekroczyć wartość sumy ubezpieczenia a nawet stanowić jej wielokrotność

Zakres ubezpieczenia (zdarzenie ubezpieczeniowe)

wariant I wariant II wariant III wariant IV
kwota świadczenia w PLN

u
 mowa zawierana jest na okres 36 miesięcy i może być przedłużona na kolejne okresy

1

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego

110 000

150 000

200 000

300 000

szeroki

zakres ochrony połączony z relatywnie wysokimi sumami ubezpieczenia

2

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego

110 000

150 000

200 000

300 000

3

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego

110 000

150 000

200 000

250 000

4

zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

65 000

100 000

150 000

200 000

5

zgon Ubezpieczonego

40 000

50 000

100 000

150 000

6

powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
350

500

750

850

35 000

50 000

75 000

85 000

100

125

250

300

10 000

12 500

25 000

30 000

2 000

2 500

5 000

7 500

40

50

75

100

50

50

100

125

2 000

2 000

2 000

2 000

I klasa

800

1 400

2 000

3 000

II klasa

400

700

1 000

1 500

III klasa

200

350

500

750

55

75

125

170

o
 bszerny zakres poważnych zachorowań: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu,
niewydolność nerek, pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), transplantacja jednego
z głównych narządów, ciężkie oparzenie, śpiączka, wystąpienie Choroby CreutzfeldtaJakoba, wszczepienie sztucznej zastawki serca, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata
mowy, stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym – (SM), kleszczowe
zapalenie opon mózgowych i mózgu, borelioza, wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW
B), będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi lub dializy,
wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C), zakażenie wirusem HIV, będące wynikiem
wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi lub dializy, oponiak, choroba
Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, angioplastyka naczyń wieńcowych
(PTCA), operacja aorty w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niedokrwistość aplastyczna,
łagodny nowotwór mózgu, utrata kończyny, porażenie kończyn w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, sepsa (posocznica), wścieklizna, zator tętnicy płucnej (ZTP), choroba neuronu
ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne, choroba Charcota, amyotrophic laterals
clerosis ALS), zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, tężec,
bąblowiec mózgu (bąblowica, echinokokoza), ropień mózgu, operacja aorty brzusznej/
piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, wstrząs anafilaktyczny

- za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu
- za 100% uszczerbku na zdrowiu
7

- za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu
- za 100% uszczerbku na zdrowiu

b
 rak wstępnych badań lekarskich
m
 ożliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

8

poważne zachorowanie Ubezpieczonego

9

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni, jeżeli pobyt nie był
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

Pakiet

Usług Assistance dla osób objętych ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia

SZEROKI Zakres usług Assistance
d
 ostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych
przez lekarza prowadzącego (w następstwie choroby
lub w wyniku NW)
p
 okrycie kosztów leków dostarczonych do
miejsca pobytu (w następstwie choroby
lub w wyniku NW)
t ransport medyczny z miejsca zamieszkania
do placówki medycznej oraz z placówki
medycznej do miejsca zamieszkania
p
 omoc domowa oraz pielęgniarska
o
 rganizacja i pokrycie kosztów
rehabilitacji
o
 rganizacja transportu sprzętu
rehabilitacyjnego
o
 rganizacja zakupu lub wypożyczenia
sprzętu rehabilitacyjnego
w
 izyta lekarska i pielęgniarska w wyniku
NW
p
 omoc psychologa w trudnej sytuacji

powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego w wyniku wystąpienia, w okresie
ubezpieczenia, zawału serca lub udaru mózgu

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień
10 pobytu trwającego 1 lub więcej dni, jeśli pobyt
spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem
11

rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

12

poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej
(hospitalizacja minimum 3 dni):

Składka miesięczna (kwota w PLN)

Dostęp do infolinii medycznej + 48 22 295 82 01

