
POROZMAWIAJMY O UBEZPIECZENIACH

Gwarancja Ochrona Optima 
daje możliwość ubezpieczenia 
kolejnych członków rodziny 
w ramach jednej umowy.

Gwarancja Ochrona Optima

Nasza rodzina się rozwija,
a wraz z nią powinno rozwijać się
nasze ubezpieczenie.

Koszt wychowania jednego dziecka do 19. roku życia

Koszt
kształcenia dziecka

ogółem
59 564

w tym 
102 ciężkich

 i 13 
śmiertelnych

Ubezpieczenia są potrzebne

Jak zabezpieczyć rodzinę? PodsumowanieUbezpieczenie w przypadku 
śmierci lub choroby

… dla Ciebie, dla Twoich najbliższych,
bo zakładając rodzinę, myślisz odpowiedzialnie o jej 
bezpieczeństwie. A gdy przyjdą na świat dzieci, już od 
pierwszych chwil ich życia starasz się zapewnić im to, co 
najlepsze. Zdajesz sobie sprawę z tego, że nie można 
przewidzieć wszystkich niekorzystnych okoliczności 
życiowych, dlatego korzystasz z dodatkowej ochrony.

Poznaj zalety MULTIochronnego ubezpieczenia 
Gwarancja Ochrona Optima. 
• Z nami możesz ubezpieczyć siebie, małżonka lub 

partnera oraz dzieci na wypadek śmierci. Suma 
ubezpieczenia dla osoby dorosłej może wynosić nawet
5 mln złotych.

• Oferujemy również liczne ubezpieczenia dodatkowe, 
które można dowolnie wybrać przy zawieraniu 
ubezpieczenia lub zmienić w trakcie jego trwania.

• Ubezpieczamy osoby od 3. miesiąca do 70. roku życia, 
a ubezpieczenie może trwać do 85. roku życia.

•  Ubezpieczamy całą rodzinę w ramach jednej umowy
– upraszczamy sposób płatności – jedna płatność, 
jeden numer konta.

•  Zapewniamy możliwość objęcia ochroną
ubezpieczeniową kolejnych członków rodziny w rocznicę 
umowy ubezpieczenia. Ewentualne ich wyłączenie
może być dokonane w każdej chwili.

Rodzina i dzieci to zobowiązanie. Dlatego rodzina musi 
mieć fundusze na swoje utrzymanie, wychowanie dzieci 
i ich wykształcenie. 

A co, jeżeli jednemu z rodziców zdarzy się wypadek 
lub ciężka choroba?

Nie tylko wypadki są przyczyną utraty zdrowia. A co się 
stanie, jeżeli dotknie nas choroba? Wtedy też będą 
potrzebne pieniądze na leczenie czy rehabilitację. To też 
może być wydatek nie do udźwignięcia przez przeciętną 
rodzinę.

Rozwiązaniem w razie tych problemów jest właśnie 
ubezpieczenie Gwarancja Ochrona Optima. 

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej wypłacimy 
uposażonym świadczenie w wysokości sumy 
ubezpieczenia
najbliższych. 

Jeżeli zostaną wykupione ubezpieczenia dodatkowe, 
to zabezpieczenie rodziny jest jeszcze szersze – np. 
na wypadek śmierci osoby ubezpieczającej rodzinę 
Compensa zapewni rodzinie ciągłość tej ochrony 
ubezpieczeniowej poprzez przejęcie opłacania składek 
(maksymalnie przez 10 lat). 

Jeżeli któregoś z dorosłych ubezpieczonych członków 
rodziny dotknie ciężka trwała utrata zdrowia
w następstwie NW, Compensa będzie im wypłacała 
miesięczną rentę. 

A ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, 
pobytu w szpitalu, operacji czy nowotworu złośliwego
pozwoli na wypłatę świadczenia będącego wsparciem 

 leczeniu czy rehabilitacji.

Jakie są choroby naszych czasów?

Obecnie najbardziej zmagamy się z przewlekłymi 
chorobami, zwłaszcza cywilizacyjnymi. W statystykach na 
czołowym miejscu wymieniana jest otyłość, także u dzieci.

Według danych z 2015 roku co piąte dziecko w wieku 
szkolnym ma nadwagę. Nie tylko dorośli mają więc 
problemy z cukrzycą, chorobami układu krążenia, 
nowotworami czy zaburzeniami hormonalnymi.

Ubezpieczenie Gwarancja Ochrona Optima jest 
ubezpieczeniem ochronnym zarówno dla dorosłych, jak 
i dla dzieci. Umowę podstawową, obejmującą zakresem 
śmierć Ubezpieczonego oraz chorobę śmiertelną, można 
rozszerzyć o umowy dodatkowe, które dzielimy na 3 grupy:

O rozszerzeniu podstawowej ochrony 
ubezpieczeniowej można zdecydować przy 
podpisywaniu wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia lub w rocznicę ubezpieczenia. 

Chętnie porozmawiamy na temat 
Twoich potrzeb ubezpieczeniowych 
i odpowiemy na wszelkie pytania.

Dane z Centrum im. Adama Smitha

ochrona życia na wypadek choroby 
na wypadek 
nieszczęśliwego 
wypadku

• śmierć 
w następstwie 
NW

• poważne 
zachorowania 
(33 jednostki 
chorobowe dla 
dorosłych i 11 dla 
dzieci)

• ciężka trwała utrata 
zdrowia z wypłatą 
renty (tylko dorośli),

• trwały uszczerbek na 
zdrowiu 

• śmierć w następstwie 
wypadku 
komunikacyjnego

• nowotwór złośliwy,

• leczenie nowotworu 
złośliwego

• pobyt w szpitalu

• śmierć 
Ubezpieczającego z 
przejęciem opłacania 
składek

• pobyt w szpitalu 
(tylko dorośli),

• operacje chirurgiczne
• operacje chirurgiczne

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Instytutu Matki i Dziecka

Dane z GUS.
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Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2016/2017 wg SIO, 
stan na 30.09.2017 r.

Ogółem 
88 330 osób

o 0,5% więcej 
niż w 2015 r.

200 tys. zł 450 tys. zł
Studia krajowe Studia zagraniczne

mieszkanie? 
samochód? 

190 tys. zł Pamiętajmy, że nasze dzieci 
również mogą być narażone 
na wypadek w przedszkolu 
lub szkole.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi 
Agentami ubezpieczeniowymi. 

Dla osób, które wykupią minimum 
3 ubezpieczenia dodatkowe 
dla każdej ubezpieczonej osoby, 
przewidujemy atrakcyjne zniżki!

W rocznicę można również dodać kolejnego 
członka rodziny do wykupionego już 
ubezpieczenia. Każdy z członków rodziny może 
mieć wykupione różne umowy dodatkowe.  

Osoba ubezpieczająca może usunąć z ubezpieczenia 
dowolnego członka rodziny w każdej chwili (np. 
w przypadku rozwodu czy usamodzielnienia się dziecka).Powinniśmy czuć się bezpiecznie nawet wtedy, gdy 

przydarzy się coś złego jednemu z członków rodziny. 
W razie jego śmierci lub ciężkiej utraty zdrowia rodzina 
może stracić dochody albo będzie miała zwiększone 
wydatki ze względu na konieczność leczenia. 

Wszystkie wypadki w roku szkolnym 
2016/2017 

we wszystkich placówkach szkolnych

11–12 lat 13–14 lat 15–16 lat

Wypadki przy pracy w 2017 roku

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi 
oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego. 
Warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje 
na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie S.A. Vienna Insurance Group określone są w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl. 01
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Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe

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

www.ubezpieczenia-gda.pl

Śledź nas na Więcej o produkcie

Uwaga: jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia 
Twoich oczekiwań – masz prawo do odstąpienia od niej w terminie 30 dni 

jesteś przedsiębiorcą.

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



POROZMAWIAJMY O UBEZPIECZENIACH

Poznaj nowe MULTIochronne
ubezpieczenie – 
Gwarancja Ochrona Optima.

Gwarancja Ochrona Optima

Dziś szukam ubezpieczenia pod kredyt, 
ale chcę mieć swobodę w rozszerzaniu 
ochrony w przyszłości.

Ubezpieczenia są potrzebne Co może przynieść życie?

Gwarancja Ochrona Optima

Jak zabezpieczyć spłatę kredytu?

Według danych GUS-u za 2017 rok średnie życie 
mężczyzny to 74 lata, a kobiety – 81,8 roku. 

W Polsce najczęstszą przyczyną śmierci są choroby 
układu krążenia, w drugiej kolejności nowotwory i dalej 
przyczyny zewnętrzne. Choroby układu krążenia 
spowodowały śmierć prawie 170 tys. osób (dane GUS-u za 
2014 rok), w tym: 
• choroba niedokrwienna serca – ok. 44 tys.,
• choroby tętnic i naczyń włosowatych – ok. 38 tys., 
• choroba nadciśnieniowa – ok. 4 tys.

Życie jest piękne i należy z optymizmem spoglądać 
w przyszłość. Jednak trzeba mieć na uwadze, że mogą 
zdarzyć się wypadki, i zabezpieczyć się przed ich skutkami 

Z danych statystycznych dowiadujemy się, że rocznie 
w Polsce umiera 395 000 osób, a codziennie 1082. 
Ustalono, że w grupach wiekowych 15–24 i 25–34 
najczęstszą przyczyną śmierci są wypadki komunikacyjne.

Przykładowy koszt mieszkania 
w różnych miastach

w razie nieszczęśliwego wypadku, możesz rozszerzyć 
ochronę o poniższe ubezpieczenia dodatkowe:

•  na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku lub w następstwie wypadku komunikacyjnego 
– zostanie wypłacone świadczenie w wysokości sumy 
ubezpieczenia osobom wskazanym w polisie; 

•  na wypadek ciężkiej, trwałej utraty zdrowia
w następstwie nieszczęśliwego wypadku (co 
najmniej 60% utraty zdrowia) – wypłata świadczenia 
następuje w formie miesięcznej renty w wysokości 
określonej w 
poszkodowanej; 

•  w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek 
nieszczęśliwego wypadku – wypłata świadczenia 
może być 
rehabilitacji i przystosowania do nowej sytuacji;

•  na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku – świadczenie jest 
uzależnione od liczby dni spędzonych w szpitalu (liczymy 
już od pierwszego dnia pobytu!) – to dodatkowe środki 

, które na pewno się przydadzą w przypadku 
nagłej hospitalizacji;

•  a w przypadku śmierci ubezpieczającego Compensa 
może przejąć opłacanie składek przez maksymalnie 
10 lat, co zapewni dalszą ochronę ubezpieczeniową 
osobom ubezpieczonym, bez ponoszenia przez nich 
kosztów.

Gwarancja Ochrona Optima to terminowe ubezpieczenie 
na życie. Można w ramach tego ubezpieczenia wybrać 
stałą lub malejącą sumę ubezpieczenia, która jest 
szczególnie polecana przy zaciągniętym kredycie 
mieszkaniowym. 

W razie śmierci ubezpieczonego wypłata świadczenia 
w postaci sumy ubezpieczenia to wsparcie dla 
najbliższych przy spłacie kredytu.

Proponujemy też ubezpieczenia dodatkowe, po 
wykupieniu których możesz poczuć się jeszcze 
pewniej.

na wypadek pobytu w szpitalu, operacji, leczenia. 
Wystarczy, że skorzystasz z ubezpieczeń 
dodatkowych, takich jak:

• poważne zachorowanie,

• pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
lub choroby,

•  operacje chirurgiczne,

•  nowotwór złośliwy i leczenie nowotworu złośliwego.

Sprawdź, jak szeroką mamy ofertę. 
Zapytaj o Gwarancja Ochrona Optima!
Uwaga: jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia 
Twoich oczekiwań – masz prawo do odstąpienia od niej w terminie 30 dni 

 terminie 7 dni, jeśli 
jesteś przedsiębiorcą.
Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. 
Przed zawarciem umowy należy szczegółowo zapoznać się z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia.

Przewiduje się, że w Polsce do 2025 roku liczba nowych 
rozpoznań to:
80 000 kobiet
90 000 mężczyzn

Zachorowania na nowotwór

W 2014 roku aż 14 000 000
osób zachorowało na nowotwór złośliwy.

2025 rok

19 000 000
osób

2035 rok

24 000 000
osób

2030 rok

22 000 000
osób

Najgroźniejsze
nowotwory

piersi
szyjki macicy
płuc
prostaty
jelita grubego

dla mężczyzn

dla kobiet

Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku

Liczba 32 760
Zabici 2831
Ranni 39 466

2017 Cena mieszkania 60 m2 w PLN

Warszawa  484 800
Kraków 444 060
Gdańsk 395 760
Poznań 386 220
Wrocław 377 820
Katowice 325 260
Lublin 322 680
Szczecin 306 120
Źródło: opracowanie własne Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG

…dla Ciebie,
bo chcesz się czuć bezpiecznie i komfortowo w każdej 
sytuacji, cenisz niezależność i samowystarczalność. 
Rozważnie planujesz przyszłość i zdajesz sobie sprawę 
z tego, że życie bywa nieprzewidywalne.

…dla Was,
bo dopiero zaczynacie wspólną przygodę, jesteście 
ciekawi życia i pełni szalonych pomysłów. Chcecie mieć 
swój własny kąt, nawet jeśli na jego spłatę trzeba będzie 
poczekać. Myślicie już o tym, że rozsądnie jest się 
zabezpieczyć na przyszłość.

Poznaj zalety MULTIochronnego ubezpieczenia 
Gwarancja Ochrona Optima. 

• Z nami ubezpieczysz w ramach jednej umowy 
siebie i małżonka lub partnera. Podstawowym 
ubezpieczeniem jest ubezpieczenie na wypadek śmierci, 
które można rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia. 

• Suma ubezpieczenia dla osoby dorosłej może wynosić 
nawet 5 mln złotych. 

• Z ubezpieczeniem Gwarancja Ochrona Optima możesz 
zabezpieczyć spłatę zadłużenia kredytowego w razie 
trudnej sytuacji życiowej. Polecamy kredytobiorcom 
elastyczne i korzystne rozwiązanie z malejącą sumą 
ubezpieczenia. 

• Oferujemy liczne ubezpieczenia dodatkowe 
w trakcie trwania ubezpieczenia, które można
dokupować lub z nich rezygnować.

• Ubezpieczamy osoby do 70. roku życia, a ubezpieczenie 
może trwać do 85. roku życia.

•  Upraszczamy sposób płatności – jedna płatność, jeden 
numer konta.

• Zapewniamy możliwość objęcia ochroną 
ubezpieczeniową kolejnych członków rodziny 
w rocznicę ubezpieczenia. Ewentualne ich wyłączenie
może być dokonane w każdej chwili.

Jak długo żyjemy 
i na co poważnie chorujemy?

Chętnie porozmawiamy na temat 
Twoich potrzeb ubezpieczeniowych 
i odpowiemy na wszelkie pytania.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi 
Agentami ubezpieczeniowymi. 

Dla osób, które wykupią minimum 
3 ubezpieczenia dodatkowe dla każdej 
ubezpieczonej osoby, przewidujemy 
atrakcyjne zniżki!

Prognozy zachorowań na nowotwory na świecie

Źródło: Komenda Główna Policji
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Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe

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

www.ubezpieczenia-gda.pl

Więcej o produkcieŚledź nas na

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi 
oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego. 
Warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje 
na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie S.A. Vienna Insurance Group określone są w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl. 


