
Odpowiadając na Państwa oczekiwania, mamy przyjemność przedstawić dodatkowe pakiety ubezpieczeń rozszerzające 
zakres grupowego ubezpieczenia na życie dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej  
oraz członków ich rodzin.  

Dodatkowy Pakiet zdrowotny PSP              

Kto może przystąpić?

Do pakietu zdrowotnego mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP ubezpieczeni w jednym z wariantów 
podstawowych.

Zniesienie karencji w pakiecie zdrowotnym przysługuje osobom, które zadeklarują chęć przystąpienia w dacie początku 
odpowiedzialności wariantu podstawowego. Osoby przystępujące w innych terminach obowiązują takie same okresy karencji jak 
w wariancie podstawowym.

Leczenie choroby nowotworowej

Zastosowanie po raz pierwszy w danym Roku polisowym, którejkolwiek z metod leczenia, tj. chemioterapii, radioterapii, 
operacji onkologicznej pod warunkiem, że ich zastosowanie wystąpiło po upływie 3 miesięcy od dnia początku Okresu 
ubezpieczenia.

Poważne zachorowanie

Niewydolność nerek, operacja aorty, przeszczep narządu, udar mózgu, wszczepienie zastawki serca, zabieg chirurgiczny 
pomostowania aortalno-wieńcowego (by-pass), zawał serca, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, łagodne guzy mózgu, 
nowotwór złośliwy, oparzenia, stwardnienie rozsiane, śpiączka, transfuzyjne oraz zawodowe zakażenie wirusem HIV.

Leczenie specjalistyczne

Katalog zabiegów specjalistycznych dla Osoby ubezpieczonej: 
chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca 
(stymulatora serca, kardiostymulatora), ablacja..

Szanowni Państwo,

ZAKRES OCHRONY* WYSOKOŚĆ WYPŁATY 
ŚWIADCZENIA W ZŁ

1. Choroba nowotworowa 5 000

2. Poważne zachorowanie – wariant plus 2 500

3. Leczenie specjalistyczne  2 500

4. Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 150 za dzień pobytu 

5. Pobyt w szpitalu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 150 za dzień pobytu

6. Pobyt w szpitalu w następstwie leczenia nerwicy w związku z wykonywanym zawodem  
(limit 2 000 zł w roku polisowym) 100 za dzień pobytu 

Miesięczna składka 9,00 zł

 * w zakresie pakietu zawarta jest suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Osoby Ubezpieczonej w wysokości 1 000,00 zł 

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla funkcjonariuszy,  
pracowników cywilnych i emerytów Państwowej Straży Pożarnej  
oraz członków ich rodzin – Nowe pakiety

Materiał marketingowo-reklamowy zawierający informacje dla osób chcących przystąpić do umowy ubezpieczenia grupowego.



Informacje o programie:

Compensa TU na Życie S.A. Vienna Isurance Group
Tel.: 22 501 63 84
e-mail: anna.rosik@compensazycie.com.pl

MAGNO IN GROUP Sp. z o.o. – broker
Tel.: 22 290 64 10         
e-mail: strazak@magnoinsurance.pl

KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5272052806
Kapitał zakładowy: 224 263 746,00 zł – opłacony w całości 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Tel.: +48 22 / 867 66 67, 801 120 000
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Pobyt w szpitalu spowodowany leczeniem nerwicy

Świadczenie wypłacane jest, jeśli pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie dłużej niż 3 kolejne dni.
Warunkiem przyznania świadczenia jest wskazanie w karcie leczenia szpitalnego nerwicy, związanej z wykonywaniem zawodu 
jako przyczyny pobytu w szpitalu. Limit wypłaty świadczenia w roku polisowym wynosi 2 000,00 zł D

Dodatkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – Pakiet „Student”

Kto może przystąpić?

Do pakietu NNW „Student” mogą przystąpić dzieci funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych PSP w wieku 16-30 lat.

Prawo do przystąpienia do pakietu dla dziecka jest uwarunkowane uczestnictwem rodzica w jednym z wariantów podstawowych.

Procedura zgłaszania roszczenia o wypłatę świadczenia

W przypadku wystąpienia szkody należy podjąć następujące działania:
● dokładnie wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia,
● dołączyć do wniosku wszystkie wymagane dokumenty,
● istnieje możliwość zgłaszania roszczeń w formie skanów na adres e-mail: roszczenia@compensazycie.com.pl.

Formularz wniosku oraz lista wymaganych dokumentów dostępne są stronie internetowej Compensy www.compensa.pl,  
w zakładce „Zgłoszenie szkody”. Na stronie tej istnieje również możliwość wypełnienia Internetowego Formularza Zgłoszenia 
Szkody. W tym celu należy także przygotować skany lub zdjęcia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zgłaszanego 
roszczenia, które należy dołączyć do wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Informacje na temat świadczeń po złożeniu wniosku o wypłatę można uzyskać dzwoniąc na infolinię Compensa Kontakt: 801 120 000.

ZAKRES OCHRONY* WYSOKOŚĆ WYPŁATY 
ŚWIADCZENIA W ZŁ

1. Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku 70 000 

2. Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego 85 000 

3. Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – za 1% uszczerbku 700

4. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100

5. Assistance Standard TAK

Miesięczna składka 20,00 zł

 * w zakresie pakietu zawarta jest suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Osoby Ubezpieczonej w wysokości 1 000,00 zł


