
z przyjemnością prezentujemy nowy, dodatkowy wariant ubezpieczenia grupowego  
na życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 
oraz członków ich rodzin przygotowany przez Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance 
Group

Nowy, dodatkowy wariant ubezpieczenia oferowany przez Towarzystwo Compensa  
jest dla Państwa dostępny od 1 września 2020 r.

Kto może przystąpić do nowego, dodatkowego wariantu?

Do nowego, dodatkowego wariantu przystąpić mogą wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy, 
którzy: 
● nie ukończyli 64 roku życia, 
● ubezpieczeni są w jednym z dotychczasowych wariantów podstawowych
● aktywnie pracujący na dzień wejścia w życie ubezpieczenia, 
● zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

Co warto wiedzieć?

● pełne karencje i oświadczenie o stanie zdrowia dla osób wybierających nowy, dodatkowy 
  wariant ubezpieczenia po dacie początku odpowiedzialności w wariancie podstawowym

Nowy, dodatkowy wariant ubezpieczenia wyłącznie dla Pracownika, 
pod warunkiem wyboru jednego z dotychczasowych wariantów podstawowych:

L.P. ZAKRES OCHRONY CEGIEŁKA 3

1 Śmierć Osoby Ubezpieczonej 10 000

2 Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie 
choroby 20 000 

3 Leczenie specjalistyczne 5 000

4 Leczenie choroby nowotworowej 20 000

Składka miesięczna 14,50 zł

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 

Szanowni Państwo,
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Najważniejsze informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wystąpienie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji 
Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji to stan zdrowia Osoby ubezpieczonej 
spełniający łącznie następujące warunki: całkowita niezdolność Osoby ubezpieczonej do 
wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz do samodzielnej egzystencji, która powstała 
w następstwie choroby albo nieszczęśliwego wypadku, o ile zgodnie z wiedzą medyczną nie ma 
pozytywnych rokowań co do odzyskania przez Osobę ubezpieczoną zdolności do pracy.  
Za dzień wystąpienia całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji uznaje się 
pierwszy dzień niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, potwierdzony w orzeczeniu 
wydanym przez podmiot uprawniony do orzekania o całkowitej niezdolności do pracy  
oraz samodzielnej egzystencji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Leczenie specjalistyczne
Leczenie specjalistyczne obejmuje zastosowanie następujących zabiegów medycznych: 
chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, 
wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora), ablacja (definicje 
poszczególnych zabiegów medycznych zawarte są w OWDU).

Leczenie choroby nowotworowej
Katalog metod leczenia choroby nowotworowej obejmuje: chemioterapię, radioterapię lub 
operację onkologiczną. Jednym z warunków wypłaty świadczenia jest zastosowanie wobec 
Osoby ubezpieczonej którejkolwiek z metod leczenia choroby nowotworowej po raz pierwszy 
w danym roku okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Compensy ograniczona jest do 
wyłącznie jednego świadczenia niezależnie od liczby zastosowanych metod leczenia choroby 
nowotworowej w ramach tego samego leczenia choroby nowotworowej w ramach danego 
roku okresu ubezpieczenia. W razie jednoczesnego zastosowania w danym roku okresu 
ubezpieczenia więcej niż jednej metody leczenia choroby nowotworowej Compensa może 
wypłacić tylko jedno świadczenie. Warunkiem wypłaty świadczenia jest także wykonanie 
leczenia choroby nowotworowej w szpitalu.

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