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wiek wstępu

przedmiot 
ubezpieczenia

charakterystyka 
ubezpieczenia

Gwarancja Renta indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie

Główne parametry ubezpieczenia
min. 6 miesięcy, maks. 55 lat

 
Elastyczność

okres bezskładkowy

 dokonanie zmiany umowy ubezpieczenia ze składką regularną na umowę ubezpieczenia bezskładkowego 
 ze zredukowaną wysokością renty i ograniczonym zakresem odpowiedzialności jest możliwe, jeżeli wartość 
 wykupu ubezpieczenia oraz zredukowana wysokość renty wynoszą nie mniej niż wymagane min.:
 1) minimalna wartość wykupu ubezpieczenia: 3 000 PLN
 2) minimalna zredukowana wysokość renty: 30 PLN

okres ubezpieczenia

 okres liczony od dnia potwierdzonego w polisie jako dzień początku odpowiedzialności do dnia  
 poprzedzającego dzień rocznicy ubezpieczenia, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym  
 Ubezpieczony kończy 65 rok 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

wypłata renty

 miesięczna renta wypłacana jest Ubezpieczonemu dożywotnio (uwaga – w wariancie z okresem gwarantowanej  
 wypłaty renty, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił w okresie gwarantowanej wypłaty renty, renta  
 wypłacana jest Uposażonemu do renty, do końca okresu gwarantowanej wypłaty renty)

 wypłata renty następuje z góry, w terminie do 15 dnia miesiąca, za który jest należna

 najpóźniej na 14 dni przed rocznicą ubezpieczenia, od której renta jest należna Ubezpieczonemu,  
 Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć Towarzystwu wniosek o wypłatę renty

 w każdym roku wypłacania renty, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rocznicy ubezpieczenia,  
 odpowiednio Ubezpieczony lub Uposażony do renty, zobowiązani są do doręczania Towarzystwu wniosku  
 o wypłatę renty

wariant ubezpieczenia

 z okresem gwarantowanej wypłaty renty

 bez okresu gwarantowanej wypłaty renty

 wariant wskazywany jest we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości zmiany wariantu 
 ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia

okres gwarantowanej 
wypłaty renty

 potwierdzony w polisie okres, w wariancie ubezpieczenia z okresem gwarantowanej wypłaty renty, w którym 
 Towarzystwo wypłaca rentę odpowiednio Ubezpieczonemu lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego w tym 
 okresie – Uposażonemu do renty

 rozpoczyna się w dniu rocznicy ubezpieczenia, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony 
 kończy 65 rok życia i trwa 15 lat

możliwość indywidualnego kształtowania zakresu ochrony poprzez dobieranie odpowiednich ubezpieczeń 
dodatkowych

życie 
Ubezpieczonego

w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wypłacane jest 
świadczenie w wysokości sumy wpłaconych składek regularnych (w części wpłaconej 
z tytułu ubezpieczenia podstawowego) oraz wpłaconych składek dodatkowych, 
powiększonej o przyznane udziały w zysku

wypłata 
miesięcznej renty

w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do dnia następnego po określonym 
przy zawarciu umowy ubezpieczenia i potwierdzonym w polisie dniu wygaśnięcia 
odpowiedzialności, Towarzystwo wypłaca Ubezpieczonemu miesięczną rentę  
w wysokości potwierdzonej w polisie 

umowa zawierana na czas określony (zawsze do 65 roku życia)

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

produkt łączy funkcję oszczędnościową i ochronną (ubezpieczenie z gwarantowaną wartością dożywotniej 
renty)

Karta Produktu dla Klienta
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zmiana wysokości 
składki regularnej

 możliwa w każdą rocznicę ubezpieczenia, przy czym obniżenie wysokości składki możliwe po opłaceniu
 wszystkich składek należnych za pierwsze 2 lata ubezpieczenia

 każda zmiana wysokości składki regularnej (podwyższenie lub obniżenie) wpływa na zmianę wartości 
 miesięcznej renty (podwyższenie lub obniżenie)  

obsługa przez 
Internet

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

składka dodatkowa

 min. wartość składki dodatkowej: 1 000 PLN

 Towarzystwo wskazuje oddzielny nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat składek dodatkowych

 wpłatę składki dodatkowej należy poprzedzić pisemnym zgłoszeniem dokonania wpłaty

 za wpłacone składki dodatkowe zakupowane są dodatkowe kwoty powiększające wysokość renty

 w przypadku wpłaty składki dodatkowej, Towarzystwo wystawi kolejną wersję polisy określającą zmianę 
 wysokości renty

 w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, wartość wpłaconych składek 
 dodatkowych powiększa wysokość świadczenia należnego z tytułu jego śmierci

wykup 
ubezpieczenia

  możliwość złożenia wniosku o wykup ubezpieczenia po upływie okresu przysługującego 
Ubezpieczającemu na odstąpienie od umowy ubezpieczenia

 kwoty wykupu ubezpieczenia w kolejnych rocznicach ubezpieczenia potwierdza tabela wykupów, 
stanowiąca załącznik do polisy

 kwota wykupu ubezpieczenia, w przypadku wykupu ubezpieczenia przypadającego:
 1. w rocznicę ubezpieczenia - jest zgodna z kwotą wykupu ubezpieczenia wskazaną w tabeli wykupów 
  ubezpieczenia dla tej rocznicy ubezpieczenia
   2. pomiędzy rocznicami ubezpieczenia - stanowi sumę kwot:
  a. kwoty wykupu ubezpieczenia z rocznicy ubezpieczenia przypadającej przed dniem wykupu 
   ubezpieczenia  
  b. różnicy wartości wykupu ubezpieczenia z rocznicy ubezpieczenia przypadającej po dniu wykupu 
   ubezpieczenia i wartości wykupu ubezpieczenia z rocznicy ubezpieczenia poprzedzającej dzień 
   wykupu ubezpieczenia pomnożonej przez iloraz liczby miesięcy, które upłynęły od rocznicy 
   ubezpieczenia poprzedzającej dzień wykupu ubezpieczenia i za które opłacono należną składkę 
   regularną, i liczby 12

 wykup ubezpieczenia skutkuje rozwiązaniem umowy ubezpieczenia

   
Ubezpieczenia dodatkowe dostępne w ubezpieczeniu Gwarancja Renta

Dodatkowe 
indywidualne 
ubezpieczenie  
na wypadek:

do-
stępne 
w rocz-
nicę

wiek 
wstępu

koniec 
odpowie-
dzialności
(wiek)

świadczenie uwagi

śmierci w następstwie 
nieszczęśliwego 
wypadku (BRP-1012)

tak od 3 mies, 
do 65 lat maks. 75 lat suma ubezpieczenia dodatkowego aktualna 

na dzień zgonu

śmierci w następstwie 
wypadku 
komunikacyjnego  
(BRP-1112)

tak od 3 mies, 
do 55 lat maks. 65 lat

suma ubezpieczenia dodatkowego 
aktualna na dzień zaistnienia wypadku 
komunikacyjnego

pobytu w szpitalu 
w następstwie 
nieszczęśliwego 
wypadku (BRP-1312)

tak od 3 mies,  
do 65 lat maks. 75 lat

zasiłek dzienny za każdy dzień pobytu  
w szpitalu, w wysokości aktualnej  
na każdy dzień pobytu w szpitalu

 o ile pobyt w szpitalu 
 trwał min. 6 dni
 wykluczenie wzajemne  

 z BRP-1412

trwałego inwalidztwa 
w następstwie 
nieszczęśliwego 
wypadku (BRP-1512)

tak od 3 mies,  
do 55 lat maks. 65 lat

suma ubezpieczenia dodatkowego aktualna 
na dzień zajścia nieszczęśliwego wypadku 
pomnożona przez wartość procentową 
trwałego inwalidztwa 

 wykluczenie wzajemne   
 z BRP-1612
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Ubezpieczenia dodatkowe dostępne w ubezpieczeniu Gwarancja Renta c.d.

Dodatkowe 
indywidualne 
ubezpieczenie  
na wypadek:

do-
stępne 
w rocz-
nicę

wiek 
wstępu

koniec 
odpowie-
dzialności
(wiek)

świadczenie uwagi

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

tak od 3 mies,  
do 65 lat maks. 75 lat

suma ubezpieczenia dodatkowego aktualna 
na dzień zajścia nieszczęśliwego wypadku 
pomnożona przez wartość procentową 
trwałej utraty zdrowia w NNW

 wypłata świadczenia, o ile 
 wartość procentowa trwałej 
 utraty zdrowia w następstwie 
 danego nieszczęśliwego 
 wypadku jest większa 
 niż 10%
 wykluczenie wzajemne

 z BRP-1512

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

tak od 18 lat,  
do 55 lat maks. 65 lat

miesięczna renta w wysokości aktualnej 
na dzień zajścia nieszczęśliwego wypadku, 
wypłacana nie dłużej niż do rocznicy 
ubezpieczenia przypadającej w roku 
kalendarzowym, w którym Ubezpieczony 
kończy 65 rok życia

 o ile wybrano także 
 BRP-1612
 o ile wybrano także 

 BRP-1712

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

tak od 18 lat,  
do 55 lat maks. 65 lat

przejęcie przez Towarzystwo opłacania składek 
regularnych należnych z tytułu ubezpieczenia 
podstawowego i ubezpieczeń dodatkowych 
na okres maks.10 lat, nie dłużej niż do dnia 
poprzedzającego rocznicę ubezpieczenia 
przypadającą w roku kalendarzowym, w którym 
Ubezpieczony kończy 65 rok życia

 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 ubezpieczenia rentowego na życie Gwarancja Renta 
 o symbolu BRP-0212 oraz w poszczególnych ogólnych warunkach ubezpieczeń dodatkowych.
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