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VIP
Ubezpieczenie VIP
jest zbiorowym ubezpieczeniem na życie skierowanym
głównie do właścicieli firm, biznesmenów, kadry
zarządzającej oraz kluczowych pracowników, jak również
do wszystkich, którzy są zainteresowani wysokimi
sumami ubezpieczenia.
VIP to ubezpieczenie charakteryzujące się bardzo
szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
połączonym z wysokimi sumami ubezpieczenia
przy atrakcyjnej składce.
Program Ubezpieczenia przeznaczony jest
dla osób mających od 18 do 65 roku życia.
Jest to tzw. ubezpieczenie zbiorowe,
a umowa ubezpieczenia, może zostać
zawarta już od 3 osób.
Program VIP chroni przed skutkami nieprzewidzianych
zdarzeń losowych dotyczących nie tylko ubezpieczonych,
ale także członków ich rodzin. Środki z ubezpieczenia
pomogą w uregulowaniu ich finansowych
zobowiązań np. kredytów, pożyczek i umożliwią
utrzymanie biznesu.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 k.c. Przed zawarciem umowy należy szczegółowo
zapoznać się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Łączy nas
poczucie
bezpieczeństwa

VIP

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
Z UBEZPIECZENIA TO M.IN.
w
 ysoka suma ubezpieczenia 100 000 zł stanowiąca
podstawę ustalania wysokości świadczeń, wypłata
świadczenia w przypadku określonego wypadku może
przekroczyć wartość sumy ubezpieczenia a nawet
stanowić jej wielokrotność;
u
 mowa zawierana na okres 36 miesięcy;

VIP zapewnia uniwersalne zabezpieczenie
przyszłości.
Zakres ubezpieczenia

s zeroki zakres ochrony połączony z wysokimi
sumami ubezpieczenia;
b
 rak wstępnych badań lekarskich.

Łączna wysokość
świadczenia (PLN)
Wariant I Wariant II

Zgon Ubezpieczonego

50 000

100 000

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW

100 000

150 000

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku
komunikacyjnego

150 000

200 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku
NW (za każdy 1%)

500

750

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku
udaru mózgu lub zawału serca
(za każdy 1%)

125

250

Zgon małżonka/ konkubenta
w wyniku NW

12 500

25 000

Zgon dziecka w wyniku NW

6 250

12 500

Zgon rodziców Ubezpieczonego
w wyniku NW

1 250

2 500

Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego
w wyniku NW

1 250

2 500

Poważne zachorowanie

2 500

5 000

Pobyt na OIOM
(pobyt min. 1 dzień)

100

200

Pobyt w szpitalu w wyniku NW
(pobyt min. 1 dzień)

50

100

Rehabilitacja Ubezpieczonego
w wyniku NW

2 000

2 000

Składka miesięczna

60 zł

100 zł

Szeroki zakres usług
Asisstance
d
 ostarczenie do miejsca pobytu
leków zaordynowanych przez lekarza
prowadzącego (w następstwie choroby
lub w wyniku NW);
p
 okrycie kosztów leków
dostarczonych do miejsca pobytu
(w następstwie choroby lub w wyniku NW);
transport medyczny z miejsca
zamieszkania do placówki medycznej oraz z placówki
medycznej do
miejsca zamieszkania;
p
 omoc domową oraz pielęgniarską;
rehabilitację;
w
 izytę lekarską i pielęgniarską w wyniku NW.
T
 elefon 22 522 27 30.

Poważne zachorowania
(nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu,
niewydolność nerek, pomostowanie naczyń wieńcowych
by-pass, transplantacja jednego z głównych narządów,
ciężkie oparzenie, śpiączka, wystąpienie choroby
Creutzfeldta–Jakoba).

