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11 kunszt ubezpieczeń

Informacje o programie:

Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują się w dokumentach dostępnych u Pracodawcy,
tj. w umowie ubezpieczenia wraz załącznikami oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
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Poważne zachorowanie

Compensa wypłaci kwotę świadczenia w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego którejkolwiek z chorób określonej w OWU.

Ubezpieczenia rodzinne

Ubezpieczenia rodzinne obejmują śmierć małżonka, śmierć małżonka na skutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć dziecka, śmierć

dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie małżonka, poważne zachorowanie dziecka oraz śmierć

rodziców i teściów ubezpieczonego Pracownika, a także urodzenie dziecka, martwe urodzenie i osierocenie dziecka (w takim

przypadku Compensa wypłaci Pracownikowi świadczenie podane w tabeli).

Pobyt w szpitalu

W razie pobytu w szpitalu Towarzystwo wypłaci ubezpieczonemu Pracownikowi świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu.

W przypadku pobytu w szpitalu związanego z chorobą lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku warunkiem wypłaty świadczenia jest

pobyt w szpitalu trwający co najmniej 4 dni.

Compensa będzie wypłacać również świadczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w przypadku,

gdy pobyt spowodowany był patologią ciąży.

Indywidualna kontynuacja

Każdy pracownik, który jest ubezpieczony dłużej niż 6 miesięcy (w ten okres wliczony jest staż ubezpieczeniowy również w poprzednim

ubezpieczeniu grupowym) ma możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po zakończeniu pracy, pod warunkiem złożenia

wniosku w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia zatrudnienia.

Warunki kontynuacji ubezpieczenia w okresie 12 miesięcy są takie same jak w ubezpieczeniu grupowym.

Dodatkowo wyjaśniamy, że:
• Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego po dacie dostarczenia wypełnionej

deklaracji.
• Należy jednakże pamiętać, że:

– W stosunku do Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych, którzy przystąpią do ubezpieczenia w okresie uzgodnionym w umowie

nie będą wymagane żadne dodatkowe dokumenty ani badania medyczne.

– Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni, którzy przystąpią po terminie uzgodnionym w umowie zostaną poproszeni o wypełnienie

ankiety medycznej lub wykonanie badań medycznych, a do ubezpieczenia zostaną przyjęci po pozytywnej weryfikacji tych

dokumentów przez towarzystwo Compensa.

Zapraszamy Państwa do przystąpienia do programu. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
oraz ich współmałżonków i partnerów.
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Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom
zmodyfikowała obecnie funkcjonujący program ubezpieczenia na życie.

Nowy program ubezpieczenia oferowany przez towarzystwo Compensa jest dla Państwa dostępny od dnia 1 sierpnia
2011 roku.

Zalety korzystania z programu
• możliwość uzyskania wysokich sum ubezpieczenia będących zabezpieczeniem rodziny
• zakres ubezpieczenia niemożliwy do uzyskania w polisach indywidualnych
• możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia najbardziej odpowiadającego indywidualnym potrzebom pracownika

oraz jego możliwościom finansowymr.

Kto może przystąpić do programu?
Do programu przystąpić mogą wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni, którzy nie ukończyli 64 roku życia, aktywnie pracujący
na dzień wejścia w życie ubezpieczenia, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej.

Do programu mogą przystępować także współmałżonkowie i partnerzy ubezpieczonego pracownika, którzy nie ukończyli 64 roku życia.

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, cały rok i na całym świecie.

Najważniejsze informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
W razie śmierci osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku Compensa wypłaci uposażonemu świadczenie w wysokości
wskazanej w tabeli. Świadczenie zostanie wypłacone, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
• nieszczęśliwy wypadek, będący przyczyną śmierci osoby ubezpieczonej, miał miejsce w okresie ubezpieczenia,
• śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w okresie ubezpieczenia,
• śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Trwałe i nieodwracalne naruszenie sprawności organizmu. Do określania wysokości świadczenia będzie miała zastosowanie tabela

uszczerbku na zdrowiu Compensy porównywalna ze stosowaną przez ZUS. Tabela ta jest obszerna i szczegółowa. Obejmuje

wypadki, które zdarzają się często (np. złamania, urazy, oparzenia), jak również zdarzenia skutkujące powstaniem poważnego kalectwa

(np. amputacja kończyny, paraliż).

Trwała niezdolność do pracy

Całkowita, trwająca nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy, niezdolność ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy

zarobkowej, potwierdzona orzeczeniem ZUS, bedąca następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby, o ile zgodnie z wiedzą

medyczną nie ma pozytywnych rokowań, co do odzyskania zdolności do pracy.

Zakres ubezpieczenia oraz wysokość świadczeń

Zakres ochrony Wysokość świadczenia*
Wariant I Wariant II Wariant III

Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 300 000 325 000 400 000
Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego 180 000 195 000 240 000
Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie wypadku przy pracy 180 000 195 000 240 000
Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie udaru mózgu lub zawału serca 120 000 130 000 160 000
Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku 120 000 130 000 160 000
Śmierć Osoby Ubezpieczonej 60 000 zł śmierć 65 000 zł śmierć 80 000 zł śmierć

30 000 zł 32 500 zł 40 000 zł
choroba śmiertelna choroba śmiertelna choroba śmiertelna

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – Tabela A 370 zł 430 zł 580 zł
za 1% uszczerbku za 1% uszczerbku za 1% uszczerbku

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca 120 zł 120 zł 300 zł
za 1% uszczerbku za 1% uszczerbku za 1% uszczerbku

Poważne zachorowanie – wariant plus 5 000 5 000 15 000
Operacja chirurgiczna 1 500 3 000 3 000
Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby płatne 40 zł choroba 50 zł choroba 100 zł choroba
za dzień pobytu 100 zł wypadek 125 zł wypadek 300 zł wypadek
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 200 zł wypadek 250 zł wypadek 600 zł wypadek

OIOM OIOM OIOM
Karta Apteczna 200 200 300
Całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby 8 000 20 000 20 000
Osierocenie dziecka 4 000 4 200 5 000
Urodzenie się dziecka 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

2 000 zł martwe 2 000 zł martwe 2 000 zł martwe
urodzenie urodzenie urodzenie

Śmierć rodzica lub teścia 2 000 2 100 2 250
Śmierć małżonka 10 000 12 500 25 000
Śmierć małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 22 000 27 500 50 000
Poważne zachorowanie małżonka - wariant standardowy 3 000 3 000 4 000
Śmierć dziecka 3 000 3 500 6 000

Poniższa tabela przedstawia zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń. Mogą Państwo wybrać jeden z trzech wariantów oferowanych
przez towarzystwo Compensa.

Zakres ochrony (c.d.) Wysokość świadczenia*
Wariant I Wariant II Wariant III

Śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6 000 7 000 12 000
Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego 2 000 2 500 3 000
Pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność uzyskania świadczeń assistance VIP
wizyta lekarza w przypadku nieszczęśliwego wypadku 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
wizyta lekarza specjalisty po nieszczęśliwym wypadku 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
wizyta pielęgniarki w przypadku nieszczęśliwego wypadku 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza 200 zł 200 zł 200 zł
wizyta fizykoterapeuty w miejscu pobytu 500 zł 500 zł 500 zł
wizyta w poradni rehabilitacyjnej i transport 500 zł 500 zł 500 zł
wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego 200 zł 200 zł 200 zł
transport sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu 200 zł 200 zł 200 zł
transport medyczny z miejsca pobytu do odpowiedniej placówki medycznej 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
transport medyczny z placówki medycznej do miejsca pobytu 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 600 zł 600 zł 600 zł
pomoc domowa po hospitalizacji 400 zł 400 zł 400 zł
infolinia medyczna i zdrowotne usługi informacyjne bez limitu bez limitu bez limitu
pomoc psychologa na skutek trudnej sytuacji losowej 501 zł 502 zł 503 zł
pomoc w przystosowaniu miejsca pracy w przypadku inwalidztwa będącego tylko organizacja tylko organizacja tylko organizacja
„baby assistance" bez limitu bez limitu bez limitu
Rodzic osoby ubezpieczonej i małżonka osoby ubezpieczonej
pomoc domowa oraz pielęgniarska po hospitalizacji 501 zł 502 zł 503 zł
transport na wizytę kontrolną 1/rok 1/rok 1/rok
infolinia medyczna i zdrowotne usługi informacyjne bez limitu bez limitu bez limitu
Utrata pracy przez osobę ubezpieczoną i małżonka osoby ubezpieczonej
pakiet informacyjny bez limitu bez limitu bez limitu
informacja telefoniczna bez limitu bez limitu bez limitu
pomoc psychologa po utracie pracy 151 zł 152 zł 153 zł
Miesięczna składka 49,00 zł 55,00 zł 71,00 zł

* Wartości podane przy poszczególnych ryzykach stanowią ostateczną (skumulowaną) wysokość świadczenia wypłaconą przez Compensę
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