
Polisa  
dla Ciebie 

Łączy nas
poczucie

bezpieczeństwa

Polisa dla Ciebie 
to indywidualne ubezpieczenie na życie, przeznaczone dla 
osób, które pragną zabezpieczyć swoich bliskich.  

istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych, 
rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej,  
na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zgonu  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także 
o umowę gromadzenia środków w ramach 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba  
(wiek w momencie zawarcia umowy 18-85 lat). 

ubezpieczony i ubezpieczający to jedna osoba.

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



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
Z UBEZPIECZENIA:

Polisa  
dla Ciebie 

Możliwość: 
   rozszerzenia umowy o inwestowanie środków w ramach 
ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych; 

   zawarcia umów dodatkowych: z tytułu zgonu ubezpieczonego 
w wyniku nw, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku 
nw

   wyboru częstotliwości opłacania składki ubezpieczeniowej: 
regularnie (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie) albo 
jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia.

Świadczenia wolne od podatku 
dochodowego i spadkowego

   wybór sumy ubezpieczenia:  
od 2 500 PLN do 100 000 PLN; 

   niska minimalna składka już od 20 PLN miesięcznie; 

   na wypadek trwałej całkowitej niezdolności  
do pracy w wyniku nw - renta miesięczna 
w wysokości 1 000 PLN, 1 500 PLN lub 2 000 PLN  
płatna przez 10 lat; 

   Gwarancja stałej wysokości składki;

   Brak ankiety medycznej;

   Umowa zawierana na czas nieokreślony.

Wiek  
Ubezpieczonego  

w pierwszym dniu 
odpowiedzialności

Łączna wysokość 
świadczenia (PLN) Składka  

miesięczna 
(PLN)Zgon  

naturalny
Zgon  

w wyniku 
NW

55 10 000 20 000 50,46
60 10 000 20 000 60,47
65 10 000 20 000 73,65
70 8 000 16 000 73,60
75 7 000 14 000 82,60
80 6 000 12 000 96,04  Dostęp do infolinii medycznej + 48 22 295 82 01


