
1. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego 150 000 zł 150 000 zł

2. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego 150 000 zł 150 000 zł

3. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego 150 000 zł 150 000 zł

4. Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW 100 000 zł 100 000 zł

5. Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby (zawał serca, udar mózgu) 75 000 zł 75 000 zł 6 m-cy

6. Zgon Ubezpieczonego (ryzyko obejmuje również zdarzenie ubezpieczeniowe "zdiagnozowanie choroby śmiertelnej")
1 50 000 zł 50 000 zł 3 m-ce

7. Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka (bez względu na liczbę dzieci)
2 5 000 zł 5 000 zł 6 m-cy

8.
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW lądowego, lotniczego lub wodnego powodujący osierocenie dziecka - 

renta3 BRAK 1 000 zł

9. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW (za  każdy 1 % trwałego uszczerbku  na  zdrowiu) 500 zł 500 zł

10.
 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu                                                            

(za  każdy 1 % trwałego uszczerbku  na  zdrowiu)
50 zł 50 zł

11. Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego spowodowany NW BRAK 80 zł

12.
Wystąpienie u Ubezpieczonego zdarzenia wchodzącego w zakres pakietu urazowego - wstrząśnienie mózgu, 

złamanie, zwichnięcie stawu, oparzenie, odmrożenie
250 zł 250 zł

13. Wystąpienie u Ubezpieczonego lekkiego obrażenia ciała w wyniku NW4 250 zł 250 zł

14.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: nowotwór złośliwy; zawał serca; udar mózgu; niewydolność nerek;

pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass); transplantacja jednego z głównych narządów; ciężkie oparzenie; śpiączka;

wystąpienie choroby Creutzfeldta – Jakoba; wszczepienie sztucznej zastawki serca; utrata wzroku; utrata słuchu; utrata mowy;

stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym; kleszczowe zapalenie opn mózgowych i mózgu; borelioza;

wirusowe zapalenie wątroby typu B będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi lub dializy;

wirusowe zapalenie wątroby typu C; zakażenie wirusem HIV będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych,

transfuzji krwi lub dializy

5 000 zł 5 000 zł 6 m-cy

15.

Poważne zachorowania dziecka Ubezpieczonego -  ciężka postać ospy, różyczkowe zapalenie mózgu, nowotwór 

złośliwy, nowotwór łagodny mózgu, meningokokowe zapalenie opon mózgowych, sepsa vs posocznica, padaczka, schizofrenia, 

ostra biegunka, pneumokokowe zapalenie płuc, żółtaczka wszczepienna, zatrucie czadem, zatrucie muchomorem 

sromotnikowym, niewydolność nerek, transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie oparzenie, śpiączka, utrata wzroku, 

utrata słuchu, wścieklizna, tężec, bąblowiec mózgu

BRAK 5 000 zł 6 m-cy

16.

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego:                                                                                                                        
chemioterapia, radioterapia, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca – stymulatora, ablacja, 

dializoterapia, terapia interferonowa

800 zł 800 zł 3 m-ce

17. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (za każdy dzień pobytu trwającego powyżej 4 dni) 75 zł 75 zł 6 m-cy

18. Pobyt  Ubezpieczonego  w  szpitalu  w  wyniku  NW (za  każdy  dzień pobytu  trwającego 1 lub więcej  dni) 100 zł 100 zł

19.  Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 125 zł 125 zł 6 m-cy

20. Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW (za każdy dzień pobytu trwającego powyżej 1 dnia) BRAK 70 zł

21. Narodziny żywego dziecka Ubezpieczonego 1 600 zł 1 600 zł 9 m-cy

22. Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonego 4 000 zł 4 000 zł

23.
Wystąpienie poronienia (jeżeli Ubezpieczony jest kobietą) lub małżonki Ubezpieczonego                                                    

(jeżeli Ubezpieczony jest mężczyzną)
5 BRAK 4 000 zł

24. Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego 10 000 zł 10 000 zł 6 m-cy

25. Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW 20 000 zł 20 000 zł

26. Zgon dziecka Ubezpieczonego (bez względu na wiek) 5 000 zł 5 000 zł 6 m-cy

27. Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW (bez względu na wiek) 10 000 zł 10 000 zł

28. Zgon rodziców Ubezpieczonego 1 500 zł 1 500 zł 6 m-cy

29. Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego 1 500 zł 1 500 zł 6 m-cy

30. Zgon rodziców w wyniku NW 4 500 zł 4 500 zł

31. Zgon rodziców małżonka / konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW 4 500 zł 4 500 zł

32.  Poddanie się Ubezpieczonego  operacji chirurgicznej  ( pobytu w szpitalu min 3 dni)                                             klasa I 4 000 zł 4 000 zł

                                                                                                                                                                                                                klasa II 2 000 zł 2 000 zł

                                                                                                                                                                                                                klasa III 1 000 zł 1 000 zł

33. Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW 6 2 000 zł 2 000 zł

34. Rekonwalescencja Ubezpieczonego w wyniku NW7 2 000 zł 2 000 zł

KARENCJA                

ZBIOROWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SUPER GRUPA - OFERTA DEDYKOWANA

     Wiek wstępu Ubezpieczonego do 55 lat - umowa 3 letnia, automatycznie odnawialna;                                                   Maksymalny okres umowy do 67 lat

6 m-cy

ZAKRES UBEZPIECZENIA ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

VERTE →→→



35. Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza do 1 600 zł do 1 600 zł

36. Transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej do 1 600 zł do 1 600 zł

37. Transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania do 1 600 zł do 1 600 zł

38. Pomoc domowa oraz pielęgniarska po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni do 500 zł do 500 zł

39. Organizacja wizyt fizykoterapeuty w domu albo org. wizyt w poradni rehabilitacyjne do 600 zł do 600 zł

40. Organizacja transportu sprzętu rehabilitacyjnego do 400 zł do 400 zł

41. Organizacja zakupu łub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego do 400 zł do 400 zł

42. Przyjazd członka rodziny do 300 zł do 300 zł

43. Dostarczenie rzeczy osobistych do 150 zł do 150 zł

44. Wizyty lekarza po nieszczęśliwym wypadku do 1 600 zł do 1 600 zł

45. Wizyty pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku do 1 600 zł do 1 600 zł

46. Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej do 1 600 zł do 1 600 zł

47. Infolinia medyczna (bez limitu)

SKŁADKA MIESIĘCZNA 63 zł 73 zł

1
CHOROBA ŚMIERTELNA - Choroba śmiertelna to 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

PAKIET ASSISTANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Oświadczam, że nie rozpoznano u mnie, również w przeszłości, a także nie leczyłem/łam i nie leczę się z powodu żadnego z poniższych 

schorzeń:                                                                                                                                                                                                                                                           

- wad wrodzonych i rozwojowych,                                                                                                                                                                                                          

- wad lub chorób serca, zawału serca,  

- przewlekłych chorób płuc, 

- udaru mózgu, 

- niewydolności nerek, 

- nowotworu złośliwego, 

- zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności – HIV, 

- żółtaczki typu B i C - wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.                                                                                                                                                             

Nie orzeczono u mnie:

- znacznego stopnia niepełnosprawności (tj. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, w poprzednim 

stanie prawnym: I grupa inwalidztwa), 

- umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (tj. całkowitej niezdolności do pracy, w poprzednim stanie prawnym: II grupa inwalidztwa), 

- niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, może zawierać uogólnienia i nie stanowi podstawy do określenia zobowiązań z tytułu Umowy Ubezpieczenia. Treść Umowy Ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

zatwierdzone przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, dostępne na stronie internetowej: www.polisa-zycie.pl lub u naszego Przedstawiciela
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NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE:

22 / 295 82 01

2
OSIEROCENIE DZIECKA - rozumie się przez to zgon Ubezpieczonego, który nastąpił: a) przed ukończeniem przez Dziecko 20 roku życia, b) przed ukończeniem przez Dziecko 25 roku życia – jeżeli

kontynuuje naukę w szkole, działającej na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym, c) bez względu na wiek Dziecka – jeżeli Dziecko jest niezdolne do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej. 

3
OSIEROCENIE DZIECKA - RENTA - świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego, lotniczego lub wodnego powodującego osierocenie dziecka (bez względu na liczbę dzieci)

płatna w równych częściach na rzecz wszystkich dzieci Ubezpieczonego przez okres max 120 miesięcy.
4

LEKKIE OBRAŻENIA CIAŁA - następstwo urazu ciała wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej, dalszego leczenia oraz co najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza, które nie daje się

zakwalifikować jako trwały uszczerbek na zdrowiu ( z wyłaczeniem interwencji stomatologicznej)
5

PORONIENIE - rozumie się przez to przedwczesne ukończenie ciąży przed 22 tyg. Ciąży polegające na samoistnym wydaleniu jaja płodowego w okresie, w którym płód nie jest zdolny do życia poza

łonem matki

7
REKONWALESCENCJA - trwający co najmniej 15 dni pobyt Ubezpieczonego w zakładzie opieki zdrowotnej (którego zadaniem jest leczenie oraz całodobowa opieka medyczna) , związany

z leczeniem rehabilitacyjnym, także w ramach prewencji rentowej oraz pobyt związany z leczeniem uzdrowiskowym w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego ( w szczególności sanatorium

uzdrowiskowym lub szpitalu: uzdrowiskowym, sanatoryjnym, rehabilitacyjno-uzdrowiskowym). Dla uznania danego pobytu za rekonwalescencję, pobyt winien być uznany jako świadczenie w ramach

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz potwierdzony: kartą pobytu w zakładzie, uprawnionym do prowadzenia leczenia w wyżej określonym zakresie,

z rozpoznaniem zasadniczym związanym bezpośrednio z nieszczęśliwym wypadkiem, skierowaniem Ubezpieczonego do ośrodka oraz dokumentacją medyczną, wskazującą bezpośredni związek

przyczynowy związany z wystąpieniem NW.

6
REHABILITACJA - rozumie się przez to, konieczność dalszego leczenia lub rehabilitacji leczniczej Ubezpieczonego w celu przywrócenia zdolności do pracy, występującą po upływie okresu pobierania

przez Ubezpieczonego zasiłku chorobowego, zaś w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS po upływie 180 dni pobierania zasiłku chorobowego przez Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony w dalszym

ciągu ten zasiłek chorobowy pobiera. Dla uznania zdarzenia za rehabilitację w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wymaganym będzie przedstawienie decyzji, wydanej przez

odpowiedni podmiot o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego lub odpowiednio przedłużeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego oraz dokumentacji potwierdzającej bezpośredni związek

przyczynowy rehabilitacji z wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczonym może zostać każdy, kto spełnia  wymogi oświadczenia o stanie zdrowia tj.:

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA


