
VIP
Łączy nas
poczucie

bezpieczeństwa

2021

Ubezpieczenie VIP jest zbiorowym ubezpieczeniem na 
życie skierowanym do wymagających Klientów, którzy są 
zainteresowani wysokimi sumami ubezpieczenia. 
Vip to ubezpieczenie charakteryzujące się szerokim 
zakresem ochrony ubezpieczeniowej, połączonym 
z atrakcyjnymi sumami ubezpieczenia i przystępną 
wysokością składki.
ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób w wieku 
od 18 do 65 lat.
ubezpieczenie Vip 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. 

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

   Ryzyko zgonu ubezpieczonego obejmuje również 
zdarzenie ubezpieczeniowe zdiagnozowanie 
choroby śmiertelnej



VIP

VIP - zabezpieczenie przyszłości.

Zakres ubezpieczenia 
(zdarzenie ubezpieczeniowe)

Łączna wysokość 
świadczenia (PLN)
Wariant I Wariant II

zgon ubezpieczonego (ryzyko obejmuje 
również zdarzenie ubezpieczeniowe 
zdiagnozowanie choroby śmiertelnej; 
wypłata świadczenia z tytułu zdarzenia 
zdiagnozowanie choroby śmiertelnej jest 
dokonywana na zasadach wskazanych  
w owu i wynosi 50% świadczenia z tytułu 
zgonu ubezpieczonego oraz pomniejsza 
wypłacane świadczenie z tytułu zgonu 
ubezpieczonego)

50 000 100 000 

zgon ubezpieczonego w wyniku nw 
(wysokość świadczenia uwzględnia 
świadczenie za zgon ubezpieczonego)

100 000 150 000 

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

150 000 200 000 

trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku 
nw (za każdy 1%) 500  750  

trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku 
udaru mózgu lub zawału serca  
(za każdy 1%)

125  250  

zgon małżonka/ konkubenta  
w wyniku nw 12 500 25 000 

zgon dziecka w wyniku nw 6 250 12 500 
zgon rodziców ubezpieczonego 
w wyniku nw 1 250 2 500 

zgon rodziców małżonka ubezpieczonego  
w wyniku nw 1 250 2 500 

poważne zachorowanie 2 500 5 000 
pobyt na oioM (pobyt min. 1 dzień) 100 200 
pobyt w szpitalu w wyniku nw  
(pobyt min. 1 dzień) 50  100  

Rehabilitacja ubezpieczonego  
w wyniku nw 2 000 2 000 

Składka miesięczna (PLN) 65 110

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE 
Z UBEZPIECZENIA:
   wysoka suma ubezpieczenia (100 000 pLn) stanowiąca 
podstawę ustalania wysokości świadczeń, świadczenie 
z tytułu określonego zdarzenia ubezpieczeniowego 
może przekroczyć wartość sumy ubezpieczenia 
a nawet stanowić jej wielokrotność 

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

    szeroki zakres ochrony połączony z relatywnie wysokimi 
sumami ubezpieczenia

   brak wstępnych badań lekarskich
   możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
   pakiet usług assistance dla osób objętych ochroną 
z tytułu umowy ubezpieczenia

Zakres usług Assistance
    dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych 

przez lekarza prowadzącego (w następstwie choroby 
lub w wyniku nw)

    pokrycie kosztów leków dostarczonych do miejsca 
pobytu (w następstwie choroby lub w wyniku nw)

    transport medyczny z miejsca zamieszkania  
do placówki medycznej oraz z placówki medycznej  
do miejsca zamieszkania

    pomoc domowa oraz pielęgniarska
    organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji
    wizytę lekarską i pielęgniarską w wyniku nw

Poważne zachorowania 
Świadczenie należne w przypadku wystąpienia 
u ubezpieczonego: nowotwu złośliwego, zawału serca, 
udaru mózgu, niewydolności nerek, pomostowania naczyń 
wieńcowych by-pass, transplantacji jednego z głównych 
narządów, ciężkigo oparzenia, śpiączki, choroby 
creutzfeldta–Jakoba)

Choroba śmiertelna
nieuleczalna choroba ubezpieczonego, zdiagnozowana 
po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia i nierokująca 
przeżycia przez ubezpieczonego okresu dłuższego niż 
12 miesięcy od dnia zdiagnozowania, przy czym diagnoza 
i rokowania, o których mowa, muszą być ustalone przez 
jednego lekarza specjalistę lub dwóch lekarzy drugiego 
stopnia specjalizacji, specjalizujących się w dziedzinie 
medycyny bezpośrednio związanej z chorobą, będącą 
podstawą ubiegania się o wypłatę świadczenia.  
za dzień wystąpienia choroby śmiertelnej uważa się 
dzień ustalenia diagnozy i rokowań, o których mowa  
w zdaniu pierwszym

Do wyboru dwa warianty ubezpieczenia

Wartości podane w tabeli są wartościami skumulowanymi  
i nie należy ich łączyć

Dostęp do infolinii medycznej + 48 22 295 82 01


