
Compensa Bezpieczni Razem – dlaczego warto?
Compensa Bezpieczni Razem to grupowy produkt ubezpieczeniowy, który zabezpiecza kluczową potrzebę ochrony 
życia i zdrowia (ubezpieczającym jest pracodawca, a ubezpieczonymi jego pracownicy, a także członkowie ich rodzin tj. 
małżonkowie/partnerzy i pełnoletnie dzieci).

Jak działa produkt?
W okresie ubezpieczenia posiadasz ubezpieczenie na życie, które zapewnia ochronę na wypadek śmierci i wypłatę 
świadczenia z tego tytułu osobom, które wskażesz jako uposażonych.

To oczywiście nie wszystko, Compensa Bezpieczni Razem to również szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych, jak m.in.:

kompleksowo skonstruowane ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania z dużą liczbą 
jednostek chorobowych,

bardzo szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznej (aż 611 operacji chirurgicznych),

możliwość uzyskania Eksperckiej Opinii Medycznej na wypadek dolegliwości zdrowotnej 
(zakres: onkologia, kardiologia i kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia),

liczne ubezpieczenia dodatkowe dotyczące pobytu w szpitalu (m.in. w następstwie wypadku komunikacyjnego,
nieszczęśliwego wypadku, choroby),

ubezpieczenia dodatkowe na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,

ubezpieczenia dodatkowe dotyczące śmierci małżonka/partnera/dziecka/rodzica/teścia,

ubezpieczenia dodatkowe dotyczące narodzin dziecka (w tym zapewniające ochronę na wypadek urodzenia się
dziecka z niską punktacją w skali APGAR, z wadą wrodzoną lub w wyniku ciąży mnogiej).

Ubezpieczenie Compensa 
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Jak wnioskować o świadczenie? naszaCompensa.pl

Kontakt w każdej
innej sprawie

Na jakie świadczenia możesz liczyć?

●  otrzymasz SMS* oraz e-mail** albo list z potwierdzeniem 
przyjęcia wniosku o wypłatę świadczenia  

●  jeżeli będzie potrzeba, poprosimy Cię o przesłanie 
dodatkowych dokumentów (listem lub na wskazany 
przez nas adres e-mailowy)

●  decyzję o wypłacie świadczenia otrzymasz listem albo
e-mailem**; przyznane świadczenie wypłacimy  
w przepisowym terminie

*   jeśli podasz nam swój numer telefonu komórkowego     
**  jeśli podasz nam swój adres e-mail

● na stronie www.compensa.pl 
wypełnij formularz internetowego 

zgłoszenia roszczenia i dołącz  
wymaganą dokumentację 

lub 
● pobierz formularz zgłoszenia 

roszczenia ze strony www, wypełnij 
go i prześlij wraz z wymaganą 

dokumentacją na adres: 
roszczenia@compensazycie.com.pl

1.    Przygotuj: numer polisy, dokumenty wskazane w OWU
jako konieczne do zgłoszenia roszczenia

2.    Skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób

● zadzwoń na Compensa 
Kontakt +48 22 867 66 67, 

a po usłyszeniu komunikatu 
głosowego wciśnij „1” – 
zgłoszenie roszczenia, 

a następnie wciśnij „1” – 
ubezpieczenia grupowe

● w zakresie świadczeń 
assistance zadzwoń do 
Centrum Alarmowego 

Compensa Assistance: 
+48 22 295 82 03

● prześlij wypełniony 
i podpisany formularz 

zgłoszenia roszczenia wraz 
z wymaganą dokumentacją 
na adres pocztowy siedziby 

Towarzystwa 

● dla roszczeń 
przekraczających  20 tys. zł 

korespondencja pisemna jest 
zalecaną formą zgłoszenia 

roszczenia 

Elektronicznie

Za co?

Śmierć Ubezpieczonego 
w okresie ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia na życie Uposażony

Choroba śmiertelna 
Ubezpieczonego 
w okresie ubezpieczenia

50% sumy ubezpieczenia na życie, 
maksymalnie 300 000 zł 

Ubezpieczony

Ubezpieczenia 
dodatkowe

To portal Klienta pod adresem: 

www.naszacompensa.pl

Jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia 
przez e-deklarację to masz już konto 
w portalu naszaCompensa, dzięki 
któremu możesz zmienić swoje 
dane, zmienić uposażonego lub 
pobrać dokument potwierdzający 
ubezpieczenie. 

W portalu szybko i wygodnie 
sprawdzisz: 
● zakres umowy 
● aktualne wysokości sum i składek 
● zmienisz swoje dane osobowe

Suma ubezpieczenia lub inny rodzaj 
świadczenia z tytułu ubezpieczenia 
dodatkowego

Ubezpieczony, Uposażony  
lub Dziecko Ubezpieczonego 
(np. renta dla Dziecka)

Ile? Dla kogo?

Telefonicznie Pisemnie

Co dalej z Twoim zgłoszeniem? Compensa Kontakt
+48 22 867 66 67  
poniedziałek-piątek w godz. 7:30-18:00

E-mail
naszacompensa@compensa.pl

 Adres pocztowy
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń  
na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162 
02-342 Warszawa
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Choroby
i wypadki

Choroby

Życie

Wypadki

Ubezpieczenie
podstawowe

Ubezpieczenia
dodatkowe

Ubezpieczenie na życie
śmierć, choroba śmiertelna

Leczenie
nowotworu
złośliwego

Nowotwór
złośliwy

Poważne 
zachorowanie

Trwały uszczerbek 
na zdrowiu 

w następstwie 
udaru mózgu 

lub zawału serca

Leczenie 
specjalistyczne 

Śmierć w następstwie 
nowotworu złośliwego

Śmierć w NW Śmierć w następstwie 
udaru mózgu lub 

zawału serca

Osierocenie 
dziecka

Pobyt w szpitalu Operacja chirurgiczna 

Całkowita niezdolność 
do pracy i samodzielnej 

egzystencji 

Pobyt na OIOM

Świadczenie 
apteczne

Czasowa niezdolność 
do pracy 

Rekonwalescencja 

Pobyt 
w sanatorium 

Trwały uszczerbek 
na zdrowiu NW

Trwała lub ciężka 
i trwała urata 
zdrowia NW 

Lekkie obrażenia 
ciała NW 

Ekspercka opinia
medyczna 

Pogorszenie się 
stanu zdrowia 

i konieczność uzyskania 
świadczeń assistance

Pogorszenie się 
stanu zdrowia 
i konieczność 

uzyskania 
świadczeń assistance 

w okolicznościach 
utraty pracy

Rodzina

Urodzenie się dziecka Śmierć rodzica 
lub teścia/

rodzica partnera

Śmierć 
małżonka/partnera 

Poważne 
zachorowanie 

małżonka/
partnera/dziecka

Pobyt w szpitalu 
małżonka/partnera 

Śmierć dziecka Śmierć 
rodzeństwa 

Pobyt w szpitalu 
dziecka 

Trwały uszczerbek
 na zdrowiu małżonka/
partnera/dziecka NW

Trwała utrata 
zdrowia dziecka NW

Operacja 
chirurgiczna 

małżonka/partnera
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