Karta Produktu dla Klienta

Gwarancja Ochrona indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie
umowa zawierana na czas określony
charakterystyka
ubezpieczenia

składka opłacana regularnie (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie)
produkt ochronny

Główne parametry ubezpieczenia
wiek wstępu

min. 18 lat, maks. 65 lat
okres liczony od dnia potwierdzonego w polisie jako dzień początku odpowiedzialności (dniem początku 		
odpowiedzialności jest zawsze pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego)

okres ubezpieczenia

trwa nie dłużej niż do 85 roku życia
w okresie ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składek regularnych
odpowiedzialność z tytułu ubezpieczeń dodatkowych nie może trwać dłużej niż do końca okresu ubezpieczenia

zakres ochrony

choroba
śmiertelna

wypłata świadczenia w wysokości 50% potwierdzonej w polisie sumy ubezpieczenia
z tytułu ubezpieczenia podstawowego, nie więcej niż 300 000 PLN; jest to przedpłata
na poczet świadczenia należnego z ubezpieczenia podstawowego, z tytułu śmierci
Ubezpieczonego

śmierć

świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia potwierdzonej w polisie

możliwość indywidualnego kształtowania zakresu ochrony poprzez zmianę wysokości składki i sumy
ubezpieczenia oraz dobieranie odpowiednich ubezpieczeń dodatkowych
podwyższenie wysokości składki regularnej i sumy ubezpieczenia jest możliwe w każdą rocznicę ubezpieczenia
zmiana wysokości
składki reg. i sumy
ubezpieczenia

zgoda Towarzystwa na podwyższenie sumy ubezpieczenia uzależnione jest od wyników ponownej oceny
ryzyka ubezpieczeniowego
w żadnym momencie trwania umowy ubezpieczenia nie ma możliwości zmniejszenia sumy ubezpieczenia
i wysokości składki regularnej

bieżący dostęp do szczegółowych informacji dotyczących umowy ubezpieczenia za pośrednictwem portalu
obsługa przez Internet mojaCompensa (https://mojacompensa.pl)

Ubezpieczenia dodatkowe dostępne w ubezpieczeniu Gwarancja Ochrona
Dodatkowe
indywidualne
ubezpieczenie
na wypadek:

dostępne wiek
w rocz- wstępu
nicę

śmierci w następstwie
nieszczęśliwego
wypadku (BRP-1012)

tak

od 3 mies,
suma ubezpieczenia dodatkowego aktualna
maks. 75 lat
do 65 lat
na dzień zgonu

tak

suma ubezpieczenia dodatkowego
od 3 mies,
maks. 65 lat aktualna na dzień zaistnienia wypadku
do 55 lat
komunikacyjnego

nie

od 18 lat,
do 55 lat

tak

zasiłek dzienny za każdy dzień pobytu
od 3 mies,
maks. 75 lat w szpitalu, w wysokości aktualnej
do 65 lat
na każdy dzień pobytu w szpitalu

śmierci w następstwie
wypadku
komunikacyjnego
(BRP-1112)
poważnego
zachorowania
(BRP-1212)
pobytu w szpitalu
w następstwie
nieszczęśliwego
wypadku (BRP-1312)

koniec
odpowiedzialności
(wiek)

świadczenie

uwagi

suma ubezpieczenia dodatkowego aktualna
maks. 60 lat na pierwszy dzień wystąpienia poważnego
zachorowania
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o ile pobyt w szpitalu
trwał min. 6 dni
wykluczenie wzajemne
z BRP-1412

Ubezpieczenia dodatkowe dostępne w ubezpieczeniu Gwarancja Ochrona c.d.
dostępne wiek
w rocz- wstępu
nicę

pobytu w szpitalu
w następstwie
nieszczęśliwego
wypadku lub choroby
(BRP-1412)

nie

trwałego inwalidztwa
w następstwie
nieszczęśliwego
wypadku (BRP-1512)

tak

trwałej utraty zdrowia
w następstwie
nieszczęśliwego
wypadku (BRP-1612)

ciężkiej trwałej utraty
zdrowia w następstwie
nieszczęśliwego
wypadku (BRP-2012)

tak

od 18 lat,
do 55 lat

koniec
odpowiedzialności
(wiek)

maks. 60 lat

świadczenie
pobyt w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku: zasiłek dzienny
za każdy dzień pobytu w szpitalu
w wysokości aktualnej na każdy dzień
pobytu w szpitalu,

pobyt w szpitalu w następstwie
choroby: zasiłek dzienny za każdy,
począwszy od szóstego, dzień pobytu
w szpitalu, w wysokości aktualnej
na każdy dzień pobytu w szpitalu
suma ubezpieczenia dodatkowego aktualna
od 3 mies,
na dzień zajścia nieszczęśliwego wypadku
maks. 65 lat
do 55 lat
pomnożona przez wartość procentową
trwałego inwalidztwa

suma ubezpieczenia dodatkowego aktualna
od 3 mies,
na dzień zajścia nieszczęśliwego wypadku
maks. 75 lat
do 65 lat
pomnożona przez wartość procentową
trwałej utraty zdrowia w NNW

tak

od 18 lat,
do 55 lat

całkowitej niezdolności
ubezpieczonego
do pracy z przejęciem tak
opłacania składek
(BRP-1712)

od 18 lat,
do 55 lat

miesięczna renta w wysokości aktualnej
na dzień zajścia nieszczęśliwego wypadku,
wypłacana nie dłużej niż do rocznicy
maks. 65 lat
ubezpieczenia przypadającej w roku
kalendarzowym, w którym Ubezpieczony
kończy 65 rok życia
przejęcie przez Towarzystwo opłacania składek
regularnych należnych z tytułu ubezpieczenia
podstawowego i ubezpieczeń dodatkowych
maks. 65 lat na okres maks.10 lat, nie dłużej niż do dnia
poprzedzającego rocznicę ubezpieczenia
przypadającą w roku kalendarzowym, w którym
Ubezpieczony kończy 65 rok życia

uwagi

o ile pobyt w szpitalu
trwał min. 6 dni
wykluczenie wzajemne
z BRP-1312

wykluczenie wzajemne 		
z BRP-1612
wypłata świadczenia, o ile
wartość procentowa trwałej
utraty zdrowia w następstwie
danego nieszczęśliwego
wypadku jest większa
niż 10%
wykluczenie wzajemne
z BRP-1512
o ile wybrano także
BRP-1612
o ile wybrano także
BRP-1712

Ubezpieczony musi być
jednocześnie
Ubezpieczającym

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Compensa to jedna z największych i najszybciej rozwijających się grup ubezpieczeniowych w Polsce. Compensa należy do Vienna
Insurance Group, austriackiej grupy ubezpieczeniowej, z siedzibą w Wiedniu.
Poza Austrią, Grupa VIG obecna jest w 24 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poor`s potwierdziła dotychczasowy rating finansowy Vienna Insurance Group
na poziomie „A+”. Stanowi to o silnym zapleczu Compensy.
Szczegółowy opis ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych warunkach indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Gwarancja
Ochrona o symbolu BRP-0112 oraz w poszczególnych ogólnych warunkach ubezpieczeń dodatkowych.
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Dodatkowe
indywidualne
ubezpieczenie
na wypadek:

