Ubezpieczenie indywidualne terminowe
na życie W razie W

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel): Compensa TU na Życie S.A.
Vienna Insurance Group (zwane dalej Towarzystwem)
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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w ogólnych warunkach indywidualnego terminowego ubezpieczenia na
życie W razie W zatwierdzonych Uchwałą Nr 4/04/2018 Zarządu Towarzystwa z dnia 6 kwietnia 2018 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.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiot ubezpieczenia

życie Ubezpieczonego

zdrowie Ubezpieczonego

Zdarzenie ubezpieczeniowe
(objęte ochroną ubezpieczeniową)

śmierć

Całkowita trwała niezdolność do pracy w następstwie
Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby

W jakich sytuacjach Towarzystwo nie wypłaci Świadczenia lub
wypłaci Świadczenie w ograniczonej wysokości?
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego,
jeżeli śmierć Ubezpieczonego zaszła w następstwie lub spowodowana
została lub nastąpiła na skutek:
• działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego,
• czynnego udziału Ubezpieczonego w: Aktach terroryzmu, rozruchach,
buntach, zamieszkach bądź aktach przemocy, a także masowego skażenia
radioaktywnego, biologicznego, chemicznego bądź katastrofy nuklearnej,
• popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa
z winy umyślnej,
• samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w okresie dwóch lat od
dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, niezależnie od stopnia poczytalności
Ubezpieczonego,
• wypadku lotniczego, z wyjątkiem lotu Ubezpieczonego w charakterze
pasażera lub pilota licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych,
• choroby lub zatrucia się Ubezpieczonego spowodowanego spożywaniem
alkoholu lub środków odurzających,
• prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez
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wymaganych odpowiednimi przepisami uprawnień, chyba że brak wymaganych
uprawnień nie miał wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Całkowitej trwałej
niezdolności Ubezpieczonego do pracy w następstwie Nieszczęśliwego
wypadku lub Choroby, jeżeli Całkowita trwała niezdolność Ubezpieczonego
do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby zaszła
w następstwie lub spowodowana została lub nastąpiła na skutek okoliczności
wyłączających odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu śmierci (wskazane
powyżej) lub zaszła w następstwie lub spowodowana została lub nastąpiła
na skutek:
• zawodowego, amatorskiego i rekreacyjnego uprawiania przez
Ubezpieczonego sportów motorowych, motorowodnych, nart wodnych,
windsurfingu, surfingu, kitesurfingu, nurkowania ze specjalistycznym
sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, raftingu, baloniarstwa,
bungee jumpingu, paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa,
motolotniarstwa, sportów lotniczych, downhillu, base jumpingu, speleologii,
wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, zorbingu, sportów walki lub udziału
Ubezpieczonego w wyścigach lub rajdach samochodowych, motorowych,
motorowodnych, motokrosowych i regatach żeglarskich,
• samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, popełnienia albo
usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, niezależnie
od stanu jego poczytalności,
• uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi
lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane,
chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw Nieszczęśliwego
wypadku,
• pełnienia służby wojskowej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej lub służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek innego państwa
albo jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej,
• pełnienia służby wojskowej, służby w siłach specjalnych lub lotnictwie
wojskowym,
• Nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił przed Dniem początku
odpowiedzialności,
• wykonywania przez Ubezpieczonego pracy zawodowej, w której
występują czynniki szkodliwe (wysokie napięcie, pyły przemysłowe, hałas,
wibracje) lub czynniki niebezpieczne (broń palna, materiały wybuchowe),
• wykonywania przez Ubezpieczonego pracy na wysokości powyżej
5 metrów, prac pod ziemią, prac pod wodą,
• uszkodzenia ciała, które nastąpiło w okresie 5 lat przed dniem
początku Okresu ubezpieczenia lub było skutkiem Choroby, która została
zdiagnozowana lub była leczona w okresie 5 lat przed dniem początku
Okresu ubezpieczenia.
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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 Całkowitej trwałej niezdolności
do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby w Okresie
ubezpieczenia, Towarzystwo wypłaci na rzecz Ubezpieczonego Świadczenie
w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek wystąpienia u Ubezpieczonego
Całkowitej trwałej niezdolności do pracy w następstwie Nieszczęśliwego
wypadku lub Choroby w Okresie ubezpieczenia, potwierdzonej w Polisie
i aktualnej na dzień wydania wobec Ubezpieczonego orzeczenia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, o niezdolności do pracy na okres
dłuższy niż pięć lat w związku z uznaniem, iż według wiedzy medycznej nie
ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.
Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wynosi 1 000 PLN.
Wysokość sumy ubezpieczenia na wypadek wystąpienia u Ubezpieczonego
Całkowitej trwałej niezdolności do pracy w następstwie Nieszczęśliwego
wypadku lub Choroby wskazuje Ubezpieczający we wniosku o zawarcie
Umowy ubezpieczenia, może ona wynosić 25 000 PLN albo 50 000 PLN
albo 75 000 PLN.
Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialności Towarzystwa
wskazane są w § 3 OWU.

Pełna lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa wskazana
jest w § 10 OWU.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
• Na terenie całego świata.
Jakie są kluczowe prawa i obowiązki Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego?
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest:
• terminowo opłacać należną Składkę regularną,
• udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku o zawarcie
Umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo:
• odmówić zawarcia Umowy ubezpieczenia,
• odstąpić od Umowy ubezpieczenia,
• wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia,
• wskazać Uposażonego, a także w każdym czasie zmienić lub odwołać
Uposażonego, a także zmienić udziały poszczególnych Uposażonych
w kwocie Świadczenia,
• 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.
Nie ma możliwości zmiany częstotliwości opłacania Składki regularnej.
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Wysokość Składki regularnej uzależniona jest od:
1) częstotliwości opłacania Składek regularnych,
2) wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek Całkowitej trwałej niezdolności
do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby,
3) Wieku Ubezpieczonego.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu potwierdzonym w Polisie.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu rozwiązania Umowy
ubezpieczenia, nie później jednak niż we wcześniejszym z dni:
1) w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia,
2) w dniu śmierci Ubezpieczonego,
3) w dniu wypłaty Świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego
Całkowitej trwałej niezdolności do pracy w następstwie Nieszczęśliwego
wypadku lub Choroby w Okresie ubezpieczenia – w zakresie Całkowitej
niezdolności Ubezpieczonego do pracy w następstwie Nieszczęśliwego
wypadku lub Choroby,
4) w dniu 60 urodzin Ubezpieczonego,
5) w ostatnim dniu okresu, za który zapłacono Składkę regularną w pełnej
wysokości należnej za dany okres (w sytuacji, w której upłynął termin
zapłaty składki w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Towarzystwo),
6) z dniem wpływu do Towarzystwa pisemnego oświadczenia
Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia lub wypowiedzeniu
Umowy ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie,
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia powinno być złożone
na piśmie. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia
do Siedziby Towarzystwa pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego.

