
żak
Łączy nas
poczucie

bezpieczeństwa

żak to ubezpieczenie stypendialne, skonstruowane  

dziecka w dorosłe życie lub kontynuacji nauki. 
u bezpieczonym może zostać dziecko, które 
w momencie zawarcia umowy nie ukończyło 
15 roku życia.
o kres opłacania składki trwa do czasu ukończenia 
przez dziecko 19 roku życia. u bezpieczającym, który 
zawiera umowę ubezpieczenia może być każda osoba, 
która w okresie opłacania składki nie ukończy 75 roku 
życia.

n iniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie 
stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c, a także nie ma charakteru materiału 
doradczego. w arunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane, 
jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności c ompensa 
t owarzystwo u bezpieczeń na Życie s .a. Vienna insurance Group określone 
są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl

c ompensa tu  na Życie s .a. Vienna insurance Group wciąż rozwija 
swoją ofertę, standardy obsługi i sieć sprzedaży, aby wyprzedzać 
oczekiwania coraz liczniejszej grupy Klientów.

Jesteśmy częścią koncernu Vienna insurance Group, lidera 
ubezpieczeniowego w europie Środkowo-w schodniej.

www.polisa-zycie.pl

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń 
na życie S.a . Vienna Insurance Group
a leje Jerozolimskie 162, 02-342 w arszawa
KRs  43309, s ąd Rejonowy dla m.st. 
w arszawy, Xii  w ydział Gospodarczy KRs  
nip  527 20 52 806, Kapitał zakładowy:  
224 263 746,00 zł ‒ opłacony w całości

Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe

tel. (+48) 694-49-49-53
e-mail: akaminski@ubezpieczenia-gda.pl

www.ubezpieczenia-gda.pl



żak
    finansowe wsparcie startu dziecka w dorosłe życie;

   finansowanie kosztów nauki dziecka przez okres 5 lat;

    gwarancja wypłaty świadczenia, także w razie śmierci 
ubezpieczającego w okresie opłacania składek;

    możliwość określenia preferowanej wysokości raty 
stypendium w momencie zawierania umowy;

    stała wysokość składki;

     możliwość wypłaty świadczenia w formie stypendium 
edukacyjnego lub jednorazowej wypłaty równej 
aktualnej wartości wykupu umowy ubezpieczenia 
(jednorazowa wypłata w przypadku zawarcia przez 
ubezpieczonego zwiazku małżeńskiego lub ukończenia 
przez ubezpieczonego 24 roku życia)

ubezpieczenie Żak zapewnia wypłatę stypendium 
edukacyjnego w momencie rozpoczęcia przez dziecko 
nauki w szkole wyższej lub pomaturalnej.

Gwarantujemy wypłatę świadczenia również w przypadku 
śmierci ubezpieczającego w okresie opłacania składki 
ubezpieczeniowej i braku możliwości dalszego opłacania 
składki regularnej.

w przypadku niepodjęcia nauki przez ubezpieczonego 
oraz nieskorzystania z prawa do stypendium edukacyjnego, 
ubezpieczony może otrzymać jednorazową wypłatę 
wartości wykupu ubezpieczenia, jeżeli zawrze związek 
małżeński lub ukończy 24 rok życia.

Zakres ubezpieczenia Świadczenie

dożycie przez 
ubezpieczającego do końca 
okresu opłacania składek

stypendium edukacyjne 
wypłacane przez 10 miesięcy 
roku szkolnego, w okresie 5 lat

zgon ubezpieczającego przed 
upływem okresu opłacania 
składek

stypendium edukacyjne 
wypłacane przez 12 miesięcy,  
w okresie 5 lat

kORZYŚCI WYNIkaJĄCE
Z UBEZPIECZENIa:

 Dostęp do infolinii medycznej + 48 22 295 82 01


