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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne ubezpieczenie dział II, grupa 2 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych zgodnie 
z wybranym zakresem ubezpieczenia.

 Ubezpieczenie zapewnia dostęp do świadczeń 
zdrowotnych: e-konsultacji lekarskich oraz badań 
laboratoryjnych i diagnostycznych wykonanych w warunkach 
ambulatoryjnych. Ze świadczeń można korzystać 
bezgotówkowo w Rekomendowanych Placówkach 
Medycznych na terenie całego kraju. 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 z zakresu ubezpieczenia wyłączone są świadczenia 
wykonywane w warunkach szpitalnych, pogotowie ratunkowe

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Z odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyłączone są m.in.:

 diagnozowanie i leczenie niepłodności, zaburzenia płodności, 
świadczenia związane ze postępowaniem prokreacyjnym

 leczenie chorób lub zaburzeń psychicznych, łącznie z ich 
następstwami

 leczenie zakażenia HIV, AIDS lub schorzeń związanych z tą 
chorobą

 leczenie Choroby Alzheimera

 koszty leków i środków pomocniczych

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia 
• Podanie do wiadomości COMPENSY wszystkich znanych sobie okoliczności dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, o które  
 COMPENSA zapytywała we wniosku lub innych pismach przed zawarciem umowy.
• Wpłacenie składki przed pierwszym dniem Okresu Ubezpieczenia proponowanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia

Obowiązki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 
• informowanie o wszelkich zmianach danych osobowych 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki?

Sposób opłacania składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia 

Składka jest płatna jednorazowo

Termin płatności składki oraz jej wysokość określa się w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia



 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z upływem okresu ubezpieczenia, czyli 12 miesięcy od daty początku odpowiedzialności  
• z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej rozwiązania
• w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych odpowiedzialność COMPENSY kończy się z chwilą śmierci Ubezpieczonego

 
Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, składając 
oświadczenie w tym zakresie. 


