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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie
i dożycie Gwarancja Komfort zatwierdzonych Uchwałą Nr 12/03/2016 Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group z dnia 17 marca 2016 r. (zwane dalej OWU) oraz polisie potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Dobrowolne ubezpieczenie na życie, według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dział I, 1 grupa ustawowa.
Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż do Rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku
kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 67 rok życia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w okresie ochrony tymczasowej:
• śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.
Pełny zakres oraz zasady odpowiedzialności Towarzystwa w okresie
ochrony tymczasowej wskazane są § 5 OWU.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej umowy podstawowej w okresie pełnej
odpowiedzialności Towarzystwa:
• śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia,
• dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu ubezpieczenia,
• wystąpienie u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej w Okresie
ubezpieczenia.
Pełny zakres oraz zasady odpowiedzialności Towarzystwa wskazane są
§ 3 OWU.
W jakich sytuacjach Towarzystwo nie wypłaci Świadczenia lub
wypłaci Świadczenie w ograniczonej wysokości?
Odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest do wypłaty świadczenia
w wysokości Wartości wykupu, 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,
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.
Szczegółowe informacje dotyczące wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności
Towarzystwa wskazane są w: § 6 ust. 6 i ust. 8 OWU dla Ubezpieczenia
podstawowego, § 11 ust. 4 pkt 2) OWU, § 12 ust. 2 OWU dla ochrony
tymczasowej, § 12 ust. 3 OWU dla Choroby śmiertelnej.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
• Na terenie całego świata.
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Jakie są kluczowe prawa i obowiązki Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązany jest:
• udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia,
• terminowo opłacać należną Składkę regularną,
• niezwłocznie przekazywać Ubezpieczonemu wszelkie informacje
o przebiegu Umowy ubezpieczenia przedstawiane przez Towarzystwo,
• składać zawiadomienia i oświadczenia na piśmie i wysyłać je listownie
lub za pośrednictwem portalu dla klientów Towarzystwa „mojaCompensa”
dostępnym pod adresem internetowym mojacompensa.pl,
• informować Towarzystwo o zmianie siedziby i adresu korespondencyjnego
oraz danych kontaktowych (nr telefonu, adres email),
Ubezpieczający ma prawo:
• odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia,
• odstąpić od umowy ubezpieczenia,
• wypowiedzieć umowę ubezpieczenia,
• zmienić zakres odpowiedzialności Towarzystwa:
a) dodać do zakresu ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia dodatkowe:
– na wypadek śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku (OWDU
BRP-8615),
– na wypadek śmierci w następstwie Wypadku komunikacyjnego (OWDU
BRP-8715),
– na wypadek Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
(OWDU BRP-8815),
– na wypadek Trwałej utraty zdrowia w następstwie Nieszczęśliwego
wypadku (OWDU BRP-1016),
– na wypadek Całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
z przejęciem opłacania składek (OWDU BRP-9015),
– na wypadek Poważnego zachorowania (OWDU BRP-0316),
– na wypadek Nowotworu złośliwego (OWDU BRP-0416),
– na wypadek Leczenia Nowotworu złośliwego (OWDU BRP-0516),
– na wypadek śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek
(OWDU BRP-0616),
– na życie Ubezpieczającego (OWDU BRP-0716),
– na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (OWDU
BRP-0816).
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 określone ubezpieczenia
dodatkowe,
• zawiesić opłacanie Składek regularnych na okres od 3 do 12 miesięcy
(nie wcześniej niż w 3 Rocznicę ubezpieczenia),
• zaproponować podwyższenie wysokości Składki regularnej (w każdą
Rocznicę ubezpieczenia),
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiot ubezpieczenia:
W okresie ochrony tymczasowej – życie Ubezpieczonego w okresie
ochrony tymczasowej.
W okresie pełnej odpowiedzialności – życie i zdrowie Ubezpieczonego
w Okresie ubezpieczenia.

• zaproponować obniżenie wysokości Składki regularnej (począwszy
od 3 Rocznicy ubezpieczenia),
• odmówić dokonania zmiany wysokości Składki regularnej,
• zamienić Umowę ubezpieczenia ze Składką regularną na umowę
ubezpieczenia bezskładkowego z ograniczonym zakresem odpowiedzialności
(nie wcześniej niż w 2 Rocznicę ubezpieczenia),
• odmówić corocznej indeksacji Składki regularnej i sum ubezpieczenia,
• złożyć Reklamację,
• wytoczyć powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczony ma prawo:
• w każdym czasie wskazać jednego lub więcej Uposażonych na wypadek
swojej śmierci, a także odwołać lub zmienić wskazanie Uposażonego,
• złożyć Reklamację,
• wytoczyć powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka regularna płatna jest:
• z góry: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie (zgodnie
z potwierdzoną w Polisie częstotliwością)
• w terminie:
a) przed dniem początku odpowiedzialności – w przypadku pierwszej
należnej Składki regularnej,
b) najpóźniej w pierwszym dniu okresu, za który jest należna dana
Składka regularna – w przypadku drugiej i kolejnych składek regularnych
Ubezpieczający może zaproponować zmianę częstotliwości opłacania
składek w każdą Rocznicę ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu potwierdzonym w polisie,
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nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po Dniu zapłaty pierwszej
Składki regularnej.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dniu rozwiązania Umowy ubezpieczenia,
nie później jednak niż we wcześniejszym z dni:
• w dniu śmierci Ubezpieczonego,
• w ostatnim dniu okresu, za który zapłacono Składkę regularną w pełnej
wysokości należnej za dany okres,
• w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia, w przypadku dożycia
Ubezpieczonego do końca Okresu ubezpieczenia.
Jak zawnioskować o wypłatę świadczenia?
Osoba uprawniona do otrzymania świadczenia powinna złożyć pisemne
zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
W zależności od zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia roszczenia, do
ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa potrzebne są dokumenty wskazane:
• w § 21 ust. 4 OWU z tytułu śmierci Ubezpieczonego,
• w § 22 ust. 3 OWU z tytułu Choroby śmiertelnej,
• w § 23 ust. 2 OWU z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia.
Pełne informacje dotyczące określenia osób uprawnionych do otrzymania
świadczeń, zasad ustalania i wypłaty świadczenia wskazane są w § 7,
§ 21, § 22 oraz § 23 OWU.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo :
• odstąpić od umowy w terminach wskazanych w OWU,
• wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia w każdym czasie,
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie
jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po
miesiącu w którym złożone zostało wypowiedzenie umowy).

