
COMPENSA MIĘDZY NAMI  
Otwarta Grupa 

 

 

ZAPROPONUJ WŁASNY WARIANT 
 

Zakres ubezpieczenia Twoja proponowana 
suma ubezpieczenia 

Śmierć Osoby Ubezpieczonej 
w tym choroba śmiertelna – 50% sumy ubezpieczenia   

Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku  

Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie udaru mózgu lub zawału serca  

Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego  

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku Kwota za 1 procent  
uszczerbku:  

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca Kwota za 1 procent  
uszczerbku: 

Poważne zachorowanie - wariant standardowy  
niewydolność nerek, operacja aorty, przeszczep narządu, udar mózgu, wszczepienie zastawki 
serca, zabieg chirurgiczny pomostowania aortalno-wieńcowego, zawał serca 

 

Poważne zachorowanie - wariant plus 
niewydolność nerek, operacja aorty, przeszczep narządu, udar mózgu, wszczepienie zastawki 
serca, zabieg chirurgiczny pomostowania aortalno-wieńcowego, zawał serca, całkowita utrata 
mowy, całkowita utrata słuchu, całkowita utrata wzroku, łagodne guzy mózgu, nowotwór 
złośliwy, oparzenia III stopnia, stwardnienie rozsiane, śpiączka, transfuzyjne zakażenie wirusem 
HIV, zawodowe zakażenie wirusem HIV 

 

Poważne zachorowanie - wariant max 
niewydolność nerek, operacja aorty, przeszczep narządu, udar mózgu, wszczepienie zastawki 
serca, zabieg chirurgiczny pomostowania aortalno-wieńcowego, zawał serca, całkowita utrata 
mowy, całkowita utrata słuchu, całkowita utrata wzroku, łagodne guzy mózgu, nowotwór 
złośliwy, oparzenia III stopnia, stwardnienie rozsiane, śpiączka, transfuzyjne zakażenie wirusem 
HIV, zawodowe zakażenie wirusem HIV, wymiana zastawki serca, paraliż, choroba Alzheimera 
przed 65 rokiem życia, niedokrwistość aplastyczna, choroba Creutzfeldta-Jakoba, piorunujące 
wirusowe zapalenie wątroby, utrata kończyn, ciężki uraz głowy, sepsa, choroba Parkinsona 

 

Operacja chirurgiczna  

Pobyt w szpitalu w następstwie choroby 
Zasiłek dzienny  

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
Zasiłek dzienny 

 

Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego 
Zasiłek dzienny 

 

Pobyt na OIOM 
Zasiłek dzienny  

Pobyt na OIOM 
Zasiłek jednorazowy  

Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu w następstwie NW 
zasiłek dzienny za każdy dzień zwolnienia lekarskiego po pobycie w szpitalu, wskutek wypadku, 
trwającego min. 14 dni 

 



Świadczenie apteczne 
(świadczenie jednorazowe wypłacane po pobycie w szpitalu trwającym min: 
- 4 dni w następstwie choroby 
- 2 dni w następstwie wypadku) 

 

Leczenie specjalistyczne 
chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, 
wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora), ablacja. 

 

Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku  

Osierocenie dziecka  

Urodzenie się dziecka  

Śmierć Rodzica / Teścia  

Śmierć małżonka  

Śmierć małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku  

Śmierć dziecka  

Śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku  

Poważne zachorowanie dziecka  

Świadczenia Assistance   

Śmierć małżonka w następstwie wypadku komunikacyjnego  

Pobyt małżonka w szpitalu w następstwie choroby 
Zasiłek dzienny  

Pobyt małżonka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,  
Pobyt na OIOM Zasiłek dzienny 

 

Pobyt dziecka w szpitalu w następstwie choroby 
Zasiłek dzienny  

Pobyt dziecka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
Zasiłek dzienny  

Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

Suma za 1 procent  
uszczerbku: 

Trwałe inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku  

Urodzenie się dziecka w wyniku ciąży mnogiej  

Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną  

Urodzenie się dziecka z niską punktacją w skali APGAR  

Osierocenie dziecka z wypłatą renty  

Śmierć rodzica lub teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku  

 
 

Spróbujemy dopasować ubezpieczenie do Twoich oczekiwań 
 


