
Gwarancja Ochrona Optima 
daje możliwość ubezpieczenia 
kolejnych członków rodziny 
w ramach jednej umowy 
ubezpieczenia.

Gwarancja Ochrona Optima

Nasza rodzina się rozwija,
a wraz z nią powinno rozwijać się
nasze ubezpieczenie.

•  dwa warianty ubezpieczenia: ze stałą sumą ubezpieczenia i malejącą sumą ubezpieczenia
•  cała rodzina na jednej polisie, z różnym zakresem ochrony, sumą ubezpieczenia, okresem trwania ochrony, wariantem 

ubezpieczenia, z jedną składką na jedno konto
•  pod kredyt z malejącą sumą ubezpieczenia, możliwość otrzymania polisy w ciągu jednego dnia:  

wysyłamy skan wniosku na adres: cesja@compensazycie.com.pl
•  możliwość wyłączenia choroby śmiertelnej z zakresu ochrony
•  11 dodatkowych umów ochronnych (do wyboru)
•  od trzeciej umowy dodatkowej ochronnej – zniżki
•  ubezpieczenia chorobowe zawierane na okresy 5-letnie z możliwością przedłużenia bez ponownej oceny ryzyka
•  świadczenie na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie NW – wypłacamy, jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 1 dzień
•  świadczenie na wypadek pobytu w szpitalu z powodu choroby – wypłacamy, jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 2 dni
•  w przypadku śmierci Ubezpieczającego przejmujemy opłacanie składek za wszystkich Ubezpieczonych na okres do 10 lat
•  trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NW z rozszerzoną listą urazów, wypłacamy od 5% łącznego uszczerbku na zdrowiu 

z jednego wypadku
•  poważne zachorowania obejmują 33 stany chorobowe dla dorosłych i 11 dla dzieci
•  w zakresie ochrony 541 operacji i zabiegów chirurgicznych
•  wypłacamy rentę miesięczną – jeśli trwała utrata zdrowia w następstwie NW wynosi co najmniej 60% z jednego zdarzenia (ciężka 

trwała utrata zdrowia)

•  Wiek wstępu Ubezpieczonego: 3 miesiące – 70 lat
•  Czas trwania umów: maksymalnie do 85. roku życia
•  Warianty sumy ubezpieczenia:

– malejąca – min. okres ubezpieczenia 5 lat
– stała – w każdą rocznicę można podwyższyć wysokość sumy ubezpieczenia

•  Ochrona na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej

Gwarancja Ochrona Optima dla każdego – dla rodzin – pod kredyt

Gwarancja Ochrona Optima dla każdego – dla rodzin – pod kredyt  

Wypłacamy świadczenie z tytułu śmierci w wyniku biernego udziału 
w akcie terroryzmu!



Ubezpieczenia dodatkowe – limity wiekowe

Ubezpieczenia dodatkowe – limity sum ubezpieczenia

Min. wiek Ubezpieczonego 
w dniu początku 

odpowiedzialności

Maks. wiek Ubezpieczonego 
w dniu początku 

odpowiedzialności

Wiek wygaśnięcia ochrony 
ubezpieczeniowej*

Śmierć w następstwie NW 3 miesiące 70 lat 75 lat
Śmierć w wyniku wypadku
komunikacyjnego 3 miesiące 65 lat 70 lat

Trwały uszczerbek na zdrowiu 
w następstwie NW 3 miesiące 60 lat 70 lat

Pobyt w szpitalu 
w następstwie NW 3 miesiące 65 lat 75 lat

Ciężka trwała utrata zdrowia 
w następstwie NW z wypłatą 
renty

18 lat 65 lat 75 lat

Poważne zachorowanie 3 miesiące 60 lat 67 lat
Nowotwór złośliwy 3 miesiące 60 lat 67 lat
Leczenie nowotworu 
złośliwego 3 miesiące 60 lat 67 lat

Pobyt w szpitalu 
w następstwie NW lub choroby 18 lat 60 lat 65 lat

Operacja chirurgiczna 3 miesiące 55 lat 65 lat
Śmierć Ubezpieczającego 
z przejęciem opłacania 
składek

18 lat
dotyczy

Ubezpieczającego

57 lat
dotyczy

Ubezpieczającego

67. rok życia
dotyczy

Ubezpieczającego

Wiek Ubezpieczonego
3 miesiące – 17 lat

Wiek Ubezpieczonego
18–70 lat

Śmierć w następstwie NW
maks. 50 000 PLN, chyba że suma 

ubezpieczenia z umowy podstawowej 
będzie wyższa niż 50 000 PLN – wtedy 

do wysokości tej sumy

maks. 600 000 PLN, chyba że suma 
ubezpieczenia z umowy podstawowej 

będzie wyższa niż 600 000 PLN – wtedy 
do wysokości tej sumy

Śmierć w wyniku wypadku
komunikacyjnego
Trwały uszczerbek na zdrowiu 
w następstwie NW
Pobyt w szpitalu w następstwie NW maks. 300 PLN maks. 500 PLN
Ciężka trwała utrata zdrowia 
w następstwie NW z wypłatą renty brak maks. renta miesięczna do** 3 000 PLN 

Poważne zachorowanie maks. 50 000 PLN maks. 400 000 PLN
Nowotwór złośliwy maks. 50 000 PLN maks. 400 000 PLN
Leczenie nowotworu złośliwego maks. 50 000 PLN maks. 400 000 PLN
Pobyt w szpitalu w następstwie NW lub 
choroby brak maks. 150 PLN

Operacja chirurgiczna 10 000 PLN 50 000 PLN

* Przeddzień rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończył dany wiek.

**  Maksymalna wysokość renty miesięcznej zależy od wieku Ubezpieczonego i okresu ubezpieczenia dodatkowego oraz od sumy ubezpieczenia  
z tytułu ubezpieczenia dodatkowego trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NW, o ile to ryzyko zostało wybrane.

Gwarancja Ochrona Optima

Gwarancja Ochrona Optima

Tylko dla Gwarancji Ochrona Optima zwiększamy 
łączną składkę ze wszystkich programów w Compensa Życie do 40 000 PLN



Gwarancja Ochrona Optima – umowy dodatkowe

Ryzyko Dla kogo Świadczenie Cel

na wypadek śmierci 
w następstwie NW 

min. wiek w dniu początku 
odpowiedzialności:  
3 miesiące, 
nieukończone 70 lat

suma ubezpieczenia z tytułu 
Ubezpieczenia dodatkowego 
aktualna na dzień śmierci

wsparcie finansowe dla 
Uposażonego (np. dla 
najbliższych Ubezpieczonego) 
w przypadku nagłego wypadku 
skutkującego śmiercią 
Ubezpieczonego

na wypadek śmierci 
w następstwie wypadku 
komunikacyjnego 

min. wiek w dniu początku 
odpowiedzialności:  
3 miesiące, 
nieukończone 65 lat

na wypadek trwałego 
uszczerbku na zdrowiu  
w następstwie NW 

min. wiek w dniu początku 
odpowiedzialności:  
3 miesiące, 
nieukończone 60 lat

podstawa ustalenia wysokości: 
1)  suma z tytułu Ubezpieczenia 

dodatkowego
2)  stopień trwałego uszczerbku 

na zdrowiu określony 
zgodnie z tabelą oceny 
procentowej trwałego 
uszczerbku

Wysokość świadczenia oblicza 
się, mnożąc odpowiednią 
wartość procentową przez 
sumę ubezpieczenia 
dodatkowego
Wypłata świadczenia: min. 5% 
uszczerbku

wsparcie finansowe dla 
Ubezpieczonego w przypadku 
trwałego uszczerbku na 
zdrowiu (może być pomocne 
podczas procesu rehabilitacji 
i przystosowania się do nowej 
sytuacji)

na wypadek poważnego 
zachorowania
Inny zakres poważnych 
zachorowań dla:
–  dzieci (11 poważnych 

zachorowań)
–  dorosłych (33 poważne 

zachorowania)

min. wiek w dniu początku 
odpowiedzialności: 
3 miesiące, 
nieukończone 60 lat

suma ubezpieczenia z tytułu 
Ubezpieczenia dodatkowego 
aktualna na pierwszy dzień 
wystąpienia poważnego 
zachorowania

pomoc finansowa dla 
Ubezpieczonego w trakcie 
procesu leczenia

na wypadek pobytu w szpitalu 
w następstwie NW

min. wiek w dniu początku 
odpowiedzialności:  
3 miesiące, 
nieukończone 65 lat

iloczyn:
1)  kwoty zasiłku dziennego i
2)  udokumentowanej liczby dni 

pobytu w szpitalu

dodatkowe środki finansowe 
dla Ubezpieczonego 
w przypadku nagłej 
hospitalizacji wynikającej 
z nieszczęśliwego wypadku

na wypadek pobytu w szpitalu 
w następstwie NW lub choroby

min. wiek w dniu początku 
odpowiedzialności:  
18 lat,  
nieukończone 60 lat

iloczyn:
1)  kwoty zasiłku dziennego i 
2)  udokumentowanej liczby dni 

pobytu w szpitalu

dodatkowe środki finansowe 
dla Ubezpieczonego  
w przypadku nagłej 
hospitalizacji wynikającej 
z nieszczęśliwego wypadku lub 
choroby

na wypadek operacji 
chirurgicznej 
(541 zabiegów operacyjnych)

min. wiek w dniu początku 
odpowiedzialności:  
3 miesiące,  
nieukończone 55 lat

podstawa ustalenia wysokości:
1)  suma ubezpieczenia 

dodatkowego
2)  wartości procentowe 

określone w tabeli operacji 
chirurgicznych

Wysokość świadczenia oblicza 
się, mnożąc odpowiednią 
wartość procentową 
wynikającą z tabeli operacji 
chirurgicznych przez sumę 
ubezpieczenia dodatkowego

dodatkowe środki finansowe 
dla Ubezpieczonego, które 
mogą zostać przeznaczone np. 
na proces rekonwalescencji 
po wykonaniu zabiegu 
operacyjnego



Ryzyko Dla kogo Świadczenie Cel

na wypadek ciężkiej trwałej 
utraty zdrowia w następstwie 
NW z wypłatą renty (min. 60% 
uszczerbku)

min. wiek w dniu początku 
odpowiedzialności:  
18 lat,  
nieukończone 65 lat

miesięczna renta w wysokości 
potwierdzonej w polisie 
(okresy wypłaty renty: do 
końca okresu ubezpieczenia)

regularnie (miesięcznie) 
wypłacane wsparcie finansowe 
dla Ubezpieczonego 
w przypadku jego ciężkiej 
trwałej utraty zdrowia 

na wypadek nowotworu 
złośliwego

min. wiek w dniu początku 
odpowiedzialności:  
3 miesiące, 
nieukończone 60 lat

suma ubezpieczenia z tytułu 
Ubezpieczenia dodatkowego 
aktualna na pierwszy dzień 
wystąpienia nowotworu 
złośliwego

wsparcie finansowe dla 
Ubezpieczonego stanowiące 
pomoc w walce z chorobą 
nowotworową

na wypadek leczenia 
nowotworu złośliwego 
(chemioterapia, radioterapia, 
operacja onkologiczna) 

min. wiek w dniu początku 
odpowiedzialności:  
3 miesiące, 
nieukończone 60 lat

suma ubezpieczenia 
z tytułu ubezpieczenia 
dodatkowego aktualna na 
pierwszy dzień leczenia 
nowotworu złośliwego, o ile 
leczenie nowotworu złośliwego 
zostało przeprowadzone 
w szpitalu

wsparcie finansowe dla 
Ubezpieczonego podczas 
leczenia nowotworu złośliwego 

na wypadek śmierci 
Ubezpieczającego 
z przejęciem opłacania składek

wiek Ubezpieczającego w dniu 
początku odpowiedzialności: 
min.18 lat,  
nieukończone 57 lat

przejęcie przez towarzystwo 
opłacania składek regularnych 
maksymalnie na okres 
10 lat, nie dłużej jednak niż 
do ostatniego dnia okresu 
ubezpieczenia

zapewnienie ciągłości ochrony 
ubezpieczeniowej (bez 
ponoszenia kosztów przez 
Ubezpieczonych) w przypadku 
śmierci Ubezpieczającego

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. 01
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