
Zadbaj o siebie 
i swoją Rodzinę dzięki
Bezpiecznej Grupie!

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla 
Funkcjonariuszy i Pracowników Bieszczadzkiego 
Oddziału Straży Granicznej oraz ich Rodzin

Bezpieczna Grupa

Chcę czuć się bezpiecznie.

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 



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

Zalety korzystania z programu

● Szeroki i kompleksowy zakres ubezpieczenia – ponad 40 świadczeń zabezpieczających życie i zdrowie Twoje oraz Twoich 
 najbliższych;

● Szeroki katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego oraz Współmałżonka – w zakresie zachorowań m.in. niewydolność 
 nerek, zawał serca, nowotwór złośliwy, stwardnienie rozsiane, niedokrwistość plastyczna, sepsa i choroba Parkinsona;

● Ubezpieczenie choroby śmiertelnej – w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego nieuleczalnej choroby, nierokującej
 przeżycia dłuższego niż 12 miesięcy od dnia diagnozy, wypłata Ubezpieczonemu 50% świadczenia z tytułu zgonu
 w charakterze przedpłaty.

Kto może przystąpić do programu?

Do programu przystąpić mogą wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy, którzy nie ukończyli 64 roku życia, aktywnie pracujący 
na dzień wejścia w życie ubezpieczenia, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

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

Co warto wiedzieć?

● brak karencji i oświadczeń o stanie zdrowia dla Funkcjonariuszy i Pracowników przystępujących w ciągu 3 pierwszych  
 miesięcy od daty zatrudnienia,

● karencja zgodnie z OWU i oświadczenie o stanie dla dotychczas nieubezpieczonych Małżonków/Partnerów i Pełnoletnich  
 Dzieci przystępujących w dowolnym momencie

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.

Szanowni Państwo,

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



Zakres ubezpieczenia podstawowego oraz wysokość świadczeń

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

ZAKRES OCHRONY WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3
Śmierć Osoby Ubezpieczonej
 w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 305 000 325 000 400 000
 w następstwie wypadku komunikacyjnego 183 000 195 000 240 000
 w następstwie wypadku przy pracy 183 000 195 000 240 000
 w następstwie nieszczęśliwego wypadku 122 000 130 000 160 000
 w następstwie udaru mózgu lub zawału serca 122 000 130 000 160 000
 z przyczyn naturalnych 61 000 65 000 80 000
 choroba śmiertelna 30 500 32 500 40 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu za 1% uszczerbku 
 w następstwie nieszczęśliwego wypadku 420 500 600
 w następstwie udaru mózgu lub zawału serca 200 220 400
Poważne zachorowanie - wariant plus 5 000 5 000 15 000
Operacja chirurgiczna (za 100% SU) 1 500 3 000 3 000
Pobyt w szpitalu Osoby Ubezpieczonej (zasiłek dzienny)
 w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 220 260 400
 w następstwie wypadku przy pracy 100 130 300
 w następstwie wypadku komunikacyjnego 100 130 300
 w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 50 60 100
 w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100 130 300
 w następstwie choroby 50 60 100
Karta apteczna (zasiłek jednorazowy) 200 200 200
Pobyt na OIOM (zasiłek jednorazowy) 100 500 500
Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu (zasiłek dzienny)  
w następstwie NW lub choroby 27 30 30

Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 
 w następstwie nieszczęśliwego wypadku 8 000 20 000 20 000
 w następstwie choroby 8 000 20 000 20 000
Urodzenie się dziecka 1 000 1 100 1 200
Urodzenie się martwego noworodka 2 000 2 200 2 400
Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego 2 000 2 500 3 000
Śmierć dziecka 3 000 3 500 6 000
Śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6 000 7 000 12 000
Osierocenie dziecka 4 000 4 200 5 000
Śmierć małżonka 10 000 14 000 25 000
Śmierć małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 22 000 32 000 50 000
Poważne zachorowanie małżonka – wariant plus 3 000 3 000 4 000
Śmierć rodzica lub teścia 2 000 2 100 2 250
Asisstance
wizyta lekarza w przypadku nieszczęśliwego wypadku 1 200 1 200 1 200
wizyta pielęgniarki w przypadku nieszczęśliwego wypadku 1 200 1 200 1 200
dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza 200 200 200
wizyta fizykoterapeuty w miejscu pobytu 500 500 500
wizyta w poradni rehabilitacyjnej i transport 500 500 500
wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego 200 200 200
transport sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu 200 200 200
transport medyczny z miejsca pobytu do odpowiedniej placówki 
medycznej 1 200 1 200 1 200

transport medyczny z placówki medycznej do miejsca pobytu 1 200 1 200 1 200
transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej 1 200 1 200 1 200
opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 600 600 600
pomoc domowa po hospitalizacji 400 400 400
infolinia medyczna i zdrowotne usługi informacyjne bez limitu bez limitu bez limitu
pomoc w przystosowaniu miejsca pracy w przypadku inwalidztwa 
będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadku (tylko organizacja) tylko organizacja tylko organizacja tylko organizacja

„baby assistance" bez limitu bez limitu bez limitu

Składka Miesięczna 50,00 zł 57,00 zł 71,00 zł



KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5272052806
Kapitał zakładowy: 224 263 746,00 zł – opłacony w całości 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Tel.: +48 22 / 867 66 67, +48 22 501 61 00
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Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Małgorzata Olejarz
Tel.: 16 673 20 84
Henryk Patrzałek
Tel.: 667 118 990

Broker Ubezpieczeniowy: WDB S.A. 
Tel.: 22 628 46 41 lub 885 390 900 
e-mail: ubezpieczeniasg@wdbsa.pl 
ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa 
Natpoll Business Center, Klatka C, 2 piętro

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 
Ewa Żołek
Tel.: 22 525 11 19
e-mail: Ewa.Zolek@compensazycie.com.pl 

Najważniejsze informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Poważne zachorowanie Osoby ubezpieczonej
Katalog poważnych zachorowań obejmuje: niewydolność nerek, operację aorty, przeszczep narządu, udar mózgu, 
wszczepienie zastawki serca, zabieg chirurgiczny pomostowania aortalno-wieńcowego, całkowitą utratę mowy, całkowitą 
utratę słuchu, całkowitą utratę wzroku, łagodne guzy mózgu, nowotwór złośliwy, oparzenia, stwardnienie rozsiane, zawał 
serca, śpiączkę, transfuzyjne zakażenie wirusem HIV, zawodowe zakażenie wirusem HIV, wymianę zastawki serca, paraliż, 
chorobę Alzheimera przed 65. rokiem życia, niedokrwistość aplastyczną, chorobę Creutzfeldta-Jakoba, piorunujące wirusowe 
zapalenie wątroby, utratę kończyn, ciężki uraz głowy, sepsę, chorobę Parkinsona.
 
Za dany rodzaj zachorowania może przysługiwać maksymalnie jedna wypłata świadczenia. Po wypłacie świadczenia zakres 
ochrony ubezpieczeniowej obejmuje te zachorowania, które nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym  
z zachorowaniem, za które zostało wypłacone poprzednie świadczenie.
 
Choroba śmiertelna Osoby ubezpieczonej
Nieuleczalna choroba Osoby ubezpieczonej, zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia i nie rokująca przeżycia 
okresu dłuższego niż 12 miesięcy od dnia zdiagnozowania. Wysokość świadczenia stanowi równowartość połowy sumy 
ubezpieczenia z tytułu śmierci Osoby ubezpieczonej i może zostać wypłacona Osobie ubezpieczonej, aby wesprzeć często 
kosztowny proces leczenia oraz opieki medycznej. Wypłata świadczenia z tytułu choroby śmiertelnej pomniejsza sumę
ubezpieczenia na wypadek zgonu.
 
Pobyt Osoby ubezpieczonej w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby
Jednym z warunków wypłaty świadczenia jest pobyt w szpitalu trwający co najmniej 4 dni. Świadczenie przysługuje za nie 
więcej niż 180 dni pobytu w szpitalu w każdym kolejnym roku okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność nie obejmuje  
m.in. pobytu w szpitalu związanego z ciążą, z wyjątkiem pobytu spowodowanego ciążą wysokiego ryzyka, porodem  
o przebiegu patologicznym lub połogiem z komplikacjami zagrażającymi życiu matki.
 
Wystąpienie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji Osoby ubezpieczonej
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.

Jak należy zgłosić roszczenie?

● Internet – wypełnienie formularza na stronie www.compensa.pl w zakładce „Zgłoś szkodę”, następnie „Zgłoś roszczenie  
 online” oraz załączenie skanów lub zdjęć wskazanych dokumentów

● Pisemnie – na adres Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group,  
 Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa (niezbędne druki dostępne pod adresem: https://www.compensa.pl/likwidacja-szkod)

Jakie są dodatkowe korzyści?

● możliwość uzyskania 10% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne, podróżne, nieruchomości oraz inne ubezpieczenia  
 majątkowe

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


