Ubezpieczenie indywidualne terminowe na życie
Gwarancja Ochrona
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel): Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
(zwane dalej Towarzystwem)

Produkt: Gwarancja Ochrona OWU BRP-8215

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w ogólnych warunkach indywidualnego terminowego ubezpieczenia
na życie Gwarancja Ochrona zatwierdzonych Uchwałą Nr 160/2015 Zarządu Towarzystwa z dnia 15 grudnia 2015 roku (zwane dalej OWU) oraz polisie
potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Dobrowolne ubezpieczenie na życie, dział I, grupa ustawowa 1 i 5, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Przedmiot ubezpieczenia

życie Ubezpieczonego

Zdarzenie ubezpieczeniowe
(objęte ochroną
ubezpieczeniową)

śmierć w następstwie
Nieszczęśliwego wypadku

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego
wypadku w okresie trwania ochrony tymczasowej, Towarzystwo wypłaci
Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci wskazanej
we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, nie wyższe jednak niż
100 000 PLN.
Pełne informacje odnośnie ochrony tymczasowej zawarte są w § 5 OWU.
• W okresie pełnej odpowiedzialności Towarzystwa:
Przedmiot
ubezpieczenia

życie
Ubezpieczonego

zdrowie
Ubezpieczonego

Zdarzenie
ubezpieczeniowe
(objęte ochroną
ubezpieczeniową)

śmierć

Choroba śmiertelna

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, Towarzystwo
wypłaci osobie uprawnionej Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia
na wypadek śmierci Ubezpieczonego, potwierdzonej w Polisie i aktualnej
na dzień śmierci Ubezpieczonego.
W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej,
Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu Świadczenie w wysokości 50%
sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci potwierdzonej w Polisie i aktualnej
na dzień wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej, nie wyższe
jednak niż 300 000 PLN.
Wysokość sumy ubezpieczenia wskazuje Ubezpieczający we wniosku
o zawarcie Umowy ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialności Towarzystwa
wskazane są w § 3 OWU.
W jakich sytuacjach Towarzystwo nie wypłaci Świadczenia lub
wypłaci Świadczenie w ograniczonej wysokości?
Towarzystwo nie wypłaci Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego,
jeżeli śmierć Ubezpieczonego zaszła w następstwie lub spowodowana
została lub nastąpiła na skutek:
• działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, Aktów
terroryzmu lub czynnego udziału Ubezpieczonego w rozruchach,
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buntach, zamieszkach bądź aktach przemocy, a także masowego skażenia
radioaktywnego, biologicznego, chemicznego bądź katastrofy nuklearnej,
• popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego umyślnego
przestępstwa,
• samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w okresie 2 lat od dnia
zawarcia Umowy ubezpieczenia, niezależnie od stopnia poczytalności
Ubezpieczonego.
Pełna lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa wskazana
jest w § 6 ust. 6 OWU oraz w § 11 OWU.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terenie całego świata.
Jakie są kluczowe prawa i obowiązki Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązany jest:
– terminowo opłacać należną Składkę regularną,
– udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku o zawarcie
Umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający ma prawo:
– odmówić zawarcia Umowy ubezpieczenia,
– zmienić zakres odpowiedzialności Towarzystwa:
a) dodać do zakresu ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia dodatkowe
na wypadek:
• śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku (OWDU BRP-8615),
• śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego (OWDU BRP-8715),
• pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (OWDU
BRP-8815),
• trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku (OWDU
BRP-1016),
• całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania
składek (OWDU BRP-9015),
• poważnego zachorowania (OWDU BRP-0316),
• nowotworu złośliwego (OWDU BRP-0416),
• leczenia nowotworu złośliwego (OWDU BRP-0516),
Szczegółowe warunki ubezpieczeń dodatkowych, w tym przedmiot
ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa,
zasady wypłaty Świadczeń, zawarte zostały w odpowiednich OWDU.
b) usunąć z zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonych ubezpieczeń
dodatkowych,
– zawnioskować o podwyższenie sumy ubezpieczenia / Składki regularnej
(obniżenie może dotyczyć tylko części umowy dotyczącej Ubezpieczeń
dodatkowych),
– odmówić przyjęcia indeksacji Składki regularnej i sum ubezpieczenia,
– odstąpić od Umowy ubezpieczenia,
– wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia,
– złożyć Reklamację,
– wytoczyć powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
• W okresie ochrony tymczasowej (okres pomiędzy złożeniem
kompletnego wniosku i opłaceniem Składki regularnej a rozpoczęciem
ochrony ubezpieczeniowej albo odrzuceniem wniosku/rezygnacji z zawarcia
Umowy ubezpieczenia):

Ubezpieczony zobowiązany jest:
– udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku o zawarcie
Umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczony ma prawo:
– wskazać Uposażonego, a także w każdym czasie zmienić lub odwołać
Uposażonego, a także zmienić udziały poszczególnych Uposażonych
w kwocie Świadczenia,
– złożyć oświadczenie o rezygnacji z obejmowania go ochroną
ubezpieczeniową,
– złożyć Reklamację,
– wytoczyć powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka regularna płatna jest z góry, zgodnie z potwierdzoną w Polisie
częstotliwością, w terminie:
1) przed Dniem początku odpowiedzialności – w przypadku pierwszej
należnej Składki regularnej,
2) najpóźniej w pierwszym dniu okresu, za który jest należna dana Składka
regularna – w przypadku drugiej i kolejnych Składek regularnych.
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Ubezpieczający może zaproponować zmianę częstotliwości opłacania
Składki regularnej.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu potwierdzonym w Polisie.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się we wcześniejszym dniu:
1) śmierci Ubezpieczonego,
2) odstąpienia od Umowy ubezpieczenia,
3) w którym wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia stało się skuteczne,
4) w którym upływa ostatni dzień okresu, na jaki Umowa ubezpieczenia
została zawarta,
5) z ostatnim dniem okresu, za który została zapłacona Składka regularna
w pełnej wysokości należnej za dany okres (w sytuacji, w której upłynął
termin zapłaty składki w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Towarzystwo).
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może pisemnie wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia,
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego.

