
Prognoza ludności Polski w wieku 80 lat i więcej (w %)

2013 r. – dane rzeczywiste. 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza Ludności 2014–2050, Warszawa 2014 r.
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Rok 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Długość życia 81,1 81,2 82,1 83,0 84,0 84,8 85,6 86,5 87,5

Rok 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Długość życia 73,1 73,4 74,6 75,9 77,3 78,4 79,5 80,8 82,1

Aby godnie żyć na emeryturze
Przyrost naturalny ludności (w tys.) w latach 2013–2050

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza Ludności 2014–2050, Warszawa 2014 r.
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Co gwarantuje państwo 
Wysokość emerytury w Polsce w PLN. Odsetek emerytów, którym przyznano świadczenie w I kw. 2018 r., kwoty brutto
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Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kwoty gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych na 1 marca 2018 r. w PLN.

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1 029,80

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 772,35

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową  
i renta rodzinna wypadkowa 1 235,76

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 926,82
Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Informacje podstawowe Zakres ubezpieczenia podstawowego  

W przypadku wystąpienia w Okresie ubezpieczenia Zdarzeń 
ubezpieczeniowych objętych odpowiedzialnością Compensy 
wypłacane są następujące Świadczenia:
1. na rzecz Ubezpieczonego:
•  Świadczenie z tytułu dożycia do końca Okresu ubezpieczenia, 

którego wysokość równa jest potwierdzonej w Polisie Sumie 
ubezpieczenia na wypadek dożycia,

•  Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego Choroby 
śmiertelnej, które wynosi 50% Sumy ubezpieczenia na wypadek 
śmierci Ubezpieczonego, potwierdzonej w Polisie i aktualnej na 
dzień zdiagnozowania Choroby śmiertelnej, nie wyższe jednak 
niż 300 000 PLN. Świadczenie to jest przedpłatą na poczet 
Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 

2. na rzecz uprawnionych z Umowy ubezpieczenia: 
•  Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego, którego wysokość 

równa jest potwierdzonej w Polisie Sumie ubezpieczenia na 
wypadek śmierci Ubezpieczonego. 

Uwaga: jeżeli wcześniej dokonano wypłaty z tytułu zdiagnozowania 
u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej, wartość wypłacanego 
Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego pomniejszana jest 
o wcześniej wypłacone Świadczenie z tytułu zdiagnozowania 
Choroby śmiertelnej.

Uwaga: pamiętaj, że korzystanie przez Ciebie z przysługujących 
Ci praw do dokonywania zmian w Twojej Umowie ubezpieczenia 
wpływa na wysokość Świadczeń przysługujących z Twojej Umowy 
ubezpieczenia. Dokonywanie przez Ciebie zmian w Umowie 
ubezpieczenia może mieć dwojaki skutek: 
•  wysokość Świadczeń zostanie zredukowana, jeżeli skorzystasz 

z prawa do: 
a) zmiany Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną na umowę 
ubezpieczenia bezskładkowego z ograniczonym zakresem 
odpowiedzialności,
b) obniżenia wysokości Składki podstawowej / obniżenia wysokości 
sum ubezpieczenia w Ubezpieczeniu podstawowym.

•  wysokość Świadczeń zostanie podwyższona, jeżeli skorzystasz 
z prawa do: 
a) podwyższenia wysokości Składki podstawowej / podwyższenia 
wysokości sum ubezpieczenia w Ubezpieczeniu podstawowym,
b) indeksacji Składki regularnej.

Będziemy każdorazowo informować Cię na piśmie (wystawiając 
kolejną wersję Polisy) o zmianach dotyczących wysokości 
Świadczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia.

Świadczenia

Zakres ubezpieczeń dodatkowych
We wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia (w momencie zawierania 
Umowy ubezpieczenia) albo we wniosku o dokonanie zmian w Umowie 
ubezpieczenia (w Rocznicę ubezpieczenia) istnieje możliwość 
rozszerzenia zakresu ochrony o Ubezpieczenia dodatkowe:
• na rzecz Ubezpieczonego:

– na wypadek poważnego zachorowania,
– na wypadek nowotworu złośliwego,
– na wypadek leczenia nowotworu złośliwego,
–  na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku,
–  na wypadek trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku,
–  na wypadek całkowitej niezdolności do pracy z przejęciem 

opłacania składek,
– na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
– na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,

•  Ubezpieczenie dodatkowe na życie i dożycie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym umożliwiające wpłacanie, niezależnie od 
Składek regularnych, Składek funduszowych, za które kupowane są 
Jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zgodnie ze 

wskazaniem Ubezpieczającego:
–  wpłacanie Składki funduszowej jest dobrowolne, nie ma  

obowiązku jej regularnego opłacania; 
–  zakres ochrony może zostać rozszerzony o to Ubezpieczenie 

dodatkowe w każdym momencie trwania Umowy ubezpieczenia 
Gwarancja Komfort, począwszy od pierwszego dnia każdego 
kolejnego dnia miesiąca kalendarzowego, 

• na rzecz Ubezpieczającego:
–  na wypadek śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania 

składek – w przypadku śmierci Ubezpieczającego  
stanowi zabezpieczenie regularnego budowania kapitału dziecka 
będącego Ubezpieczonym,

–  na życie Ubezpieczającego – zabezpieczenie finansowe bliskich 
osób Ubezpieczającego na wypadek jego śmieci.

Uwaga: zasady rozszerzenia zakresu ochrony o Ubezpieczenia 
dodatkowe oraz zasady wypłaty Świadczeń z ich tytułu 
określone są w odpowiednich ogólnych warunkach ubezpieczenia 
dodatkowego.

Udział w zysku
Prawo do udziału w zysku przysługuje od 3. Roku ubezpieczenia; 
udział w zysku naliczany jest (o ile jest należny) na Rocznicę 
ubezpieczenia na podstawie danych z Roku ubezpieczenia 
bezpośrednio poprzedzającego tę Rocznicę ubezpieczenia. 

Po raz pierwszy udział w zysku może być przyznany w 3. Rocznicę 
ubezpieczenia. Szczegóły dotyczące zasad naliczania udziału 
w zysku znajdują się w OWU oraz Regulaminie.

•  Wiek wstępu: minimum 3 miesiące, maksimum 57 lat
•  Okres ubezpieczenia: co najmniej 5 lat, maksymalnie  

do 67. roku życia

•  Śmierć Ubezpieczonego
•  Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej
•  Dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu ubezpieczenia

Gwarancja Komfort 

Zapewnij sobie i bliskim 
finansową przyszłość 
z Gwarancją Komfort.

Gdy chodzi o kapitał, liczy się pewność.

POROZMAWIAJMY
O UBEZPIECZENIACH

Adresy i dane kontaktowe naszych 
Oddziałów i Agentów są dostępne 
na www.compensa.pl

centrala@compensa.pl

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 

801 120 000 
+48 22 867 66 67
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Ubezpieczenia są potrzebne 
dla Twoich dzieci

2015 mediana 
ceny 
za m2 

w PLN

cena 
mieszkania 
60 m2 

w PLN
1. Sopot 9 674 580 440

2. Warszawa 8 332 499 920

3. Kraków 6 904 414 240

4. Gdynia 6 280 376 800

5. Gdańsk 5 993 359 580

6. Wrocław 5 837 350 220

7. Poznań 5 553 333 180

8. Rzeszów 4 996 299 760

9. Lublin 4 870 292 200

10. Olsztyn 4 425 265 500

11. Białystok 4 333 259 980

12. Szczecin 2 447 146 820

13. Opole 4 148 248 880

14. Kielce 4 019 241 140

15. Katowice 3 885 233 100

16. Bydgoszcz 3 880 232 800

17. Łódź 3 760 225 600

18. Gorzów 3 030 181 800

Koszt wychowania 
dziecka do 19. roku życia*

tys. PLN

1 dziecko 176–190

2 dzieci 317–350

3 dzieci 421–460

*  Przyjęto, że koszt wychowania 
drugiego dziecka wynosi 
80% kosztów pierwszego dziecka, 
a trzeciego dziecka 60% kosztów 
pierwszego.

Koszty utrzymania dziecka to 
przeciętnie 15–30% budżetu rodziny.

Jak wykorzystać 500 zł na dziecko,  
by ułatwić mu start w dorosłe życie?

Koszt kształcenia wyższego w PLN

Koszt zakupu mieszkania

Rodzina 2+2: 
500 PLN/mies.
przez 2 lata – 12 000 PLN
Auta za 12 tys. PLN

VW Golf
2002–2004 

BMW E46
2002–2004 

Ford Mondeo
2002–2004 

Rodzina 2+2: 
500 PLN/mies.
przez rok – 6000 PLN
Auta za 6 tys. PLN

Fiat Punto
2003

Škoda 
Fabia I
2002

Renault
Thalia
2003

Warszawa 1 rok 1 rok 5 lat

administracja 6 400 26 400 164 000

prawo 8 100 30 000 190 500

informatyka 11 250 30 000 206 250

Wrocław

administracja 5 700 26 400 160 500

Kraków

prawo 4 800 26 400 156 000

psychologia 4 800 26 400 156 000

Polska

Wielka Brytania 1 rok 1 rok 5 lat

Oxford 45 500 45 500 455 000

Cambridge 45 500 45 500 455 000

Francja

Sorbona 1 000 48 000 245 000

École normale supérieure 2 200 48 000 251 000

Stany Zjednoczone

Harvard 90 000 50 000 700 000

Princeton 90 000 50 000 700 000

Massachusetts Institute of Technology 120 000 50 000 850 000

Europa i Stany Zjednoczone

czesne

czesne

utrzymanie

utrzymanie

razem

razem

Źródło: publikacja Centrum im. Adama Smitha. 

Źródło: opracowanie własne Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG.

Źródło: opracowanie własne 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie S.A. VIG.

Źródło: opracowanie na podstawie artykułu 
z tygodnika „Auto Świat”, nr 9, 2016 r.

Źródło: Komenda Główna Policji – raport.

dla Twojej rodziny

W Polsce do 2025 roku 
liczba nowych rozpoznań:
80 000 kobiet  
90 000 mężczyzn

Zachorowania 
na nowotwór

Prognozy zachorowań na świecie
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

Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku

Liczba 32 760
Zabici   2 831 – 8 osób dziennie!
Ranni 39 466

Najgroźniejsze
rak piersi
rak szyjki macicy
rak płuc
rak prostaty
rak jelita grubego

dla mężczyzn

dla kobiet

Najpoważniejsze choroby i statystyka zgonów
wg danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Liczba 
zgonów 
rocznie

Choroba Szczegóły

90 tys.

choroba 
niedokrwienna  
serca i jej 
następstwa (zawał 
i niewydolność)

Zabójca powodujący porównywalną liczbę zgonów 
z wywołanymi przez wszystkie nowotwory złośliwe 
razem wzięte. Umieralność w Polsce z powodu chorób 
układu krążenia jest nawet o 70% wyższa niż w krajach 
Unii Europejskiej.

35 tys. udar mózgu

Co roku w Polsce odnotowuje się ponad 70 tys. 
przypadków udaru mózgu. Nawet 70% osób, które 
przeżyją udar mózgu, pozostaje niepełnosprawnymi, 
co w efekcie stanowi główną przyczynę 
niepełnosprawności osób w wieku średnim. 

30 tys. miażdżyca

Schorzenie napędzane jest przez wysoki poziom 
cholesterolu, palenie papierosów, nadciśnienie 
i cukrzycę, które powodują uszkodzenie naczyń 
krwionośnych prowadzące do nieprawidłowego 
zaopatrzenia w krew życiowo ważnych narządów 
i organów.

21 tys. rak płuc
Główną przyczyną powstania nowotworu jest narażenie 
na dym tytoniowy. W Polsce pali obecnie około 30% 
populacji, czyli niemal 9 milionów osób.

9,7 tys. rak jelita grubego

To drugi najczęstszy nowotwór złośliwy w Polsce,  
a częstość zachorowań na tę chorobę wykazuje 
tendencję zwyżkową. Niestety w naszym kraju wciąż 
jest on wykrywany w momencie, gdy choroba jest już 
bardzo zaawansowana. 

8,7 tys. zapalenie płuc

Częstość występowania zapalenia płuc 
(pozaszpitalnego) w populacji ogólnej wynosi 
5–12 przypadków na 1000 osób, z czego nawet 60% 
wymaga leczenia w warunkach szpitalnych. 

6,5 tys. cukrzyca

Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią ponad 
2 miliony ludzi, a nawet dwa razy więcej osób jest nią 
zagrożonych. 40% osób nie zdaje sobie sprawy z tego, 
że choruje. 

5,9 tys. nadciśnienie 
tętnicze

Nadciśnienie tętnicze to jedna z najczęstszych chorób 
cywilizacyjnych, która dotyka ponad jedną trzecią 
dorosłych Polaków. 

5,6 tys. rak żołądka

W Polsce szansa na pięcioletnie przeżycie chorego 
z rakiem żołądka jest stosunkowo niska (średnio około 
20%). Spowodowane jest to zbyt późną diagnozą  
i rozpoczęciem leczenia w zaawansowanym stadium 
choroby. Nowotwór żołądka z przerzutami daje 
minimalne szanse na kilkuletnie przeżycie.

5,2 tys. rak piersi
Co półtorej godziny ktoś w Polsce umiera na raka 
piersi. Rokrocznie odnotowuje się tu około 15 tys. 
nowych zachorowań.

Ubezpieczenie bezskładkowe
Zmiana Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną na umowę 
ubezpieczenia bezskładkowego z ograniczonym zakresem 
odpowiedzialności

Umowę ubezpieczenia ze Składką regularną można zmienić 
w umowę ubezpieczenia bezskładkowego z ograniczonym zakresem 
odpowiedzialności nie wcześniej niż w 2. Rocznicę ubezpieczenia. 
Realizacja niniejszej zmiany jest możliwa przy łącznym spełnieniu 
następujących warunków: wszystkie należne za pierwsze 2 Lata 
ubezpieczenia Składki regularne zostały w pełni opłacone 
oraz Wartość wykupu obliczona na dzień dokonania zmiany Umowy 
ubezpieczenia ze Składką regularną na umowę ubezpieczenia 
bezskładkowego wynosi nie mniej niż 3000 zł.

Uwaga: zmiana Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną na 
umowę bezskładkową z ograniczonym zakresem odpowiedzialności 
skutkuje: redukcją wysokości Sumy ubezpieczenia na wypadek 
śmierci / redukcją wysokości Sumy ubezpieczenia na wypadek 
dożycia do końca Okresu ubezpieczenia / redukcją Wartości wykupów 
dla Rocznic ubezpieczenia przypadających po dacie dokonania 
zmiany. Prosimy o dokładne przemyślenie opisanych w poprzednim 
zdaniu skutków zmiany Umowy ubezpieczenia ze Składką 
regularną na umowę bezskładkową z ograniczonym zakresem 
odpowiedzialności, ponieważ operacja ta jest nieodwracalna – co 
oznacza, że nie ma możliwości powrotu do opłacania Składek 
regularnych, a zredukowane wysokości Sum ubezpieczenia 
i Wartości wykupów obowiązywać będą do końca Okresu 
ubezpieczenia.

Zawieszenie opłacania Składek regularnych
Zawieszenie opłacania Składek regularnych może stanowić sposób 
na okresowe kłopoty finansowe, które ograniczają lub uniemożliwiają 
opłacanie należnych składek.
W odniesieniu do zawieszenia opłacania Składek regularnych 
obowiązują następujące reguły:

•  pierwsze zawieszenie opłacania Składek regularnych może nastąpić 
po upływie 3. Rocznicy ubezpieczenia, o ile opłacono wszystkie 
Składki regularne należne za pierwsze 3 Lata ubezpieczenia,

•  kolejne zawieszenie opłacania Składek regularnych jest możliwe 
po upływie 5 lat kalendarzowych, licząc od ostatniego dnia 
poprzedniego okresu zawieszenia,

•  opłacanie Składek regularnych można zawiesić na okres od 3 do 
12 miesięcy.

Uwaga: uzupełnianie Składek regularnych za okres zawieszenia nie 
jest wymagane, ale niesie za sobą konsekwencje w postaci redukcji 
Wartości wykupów potwierdzonych w Tabeli wartości wykupów dla 
Rocznic ubezpieczenia przypadających po okresie zawieszenia 
opłacania Składek regularnych.

Wartość wykupu ubezpieczenia
Wykupu ubezpieczenia możesz dokonać po upływie okresu 
przysługującego Ci na odstąpienie od Umowy ubezpieczenia. Zwróć 
jednak uwagę, że Wartość wykupu nie stanowi równowartości sumy 
wpłaconych przez Ciebie Składek regularnych. Wartość wykupu dla 
każdej kolejnej Rocznicy ubezpieczenia potwierdzona będzie w Tabeli 
wartości wykupów, która zostanie sporządzona indywidualnie dla 
Ciebie, przy proponowanych przez Ciebie założeniach: długości 
Okresu ubezpieczenia, częstotliwości opłacania i wysokości Składki 
podstawowej / sum ubezpieczenia należnych z tytułu Ubezpieczenia 
podstawowego. Twoja akceptacja tej Tabeli wartości wykupów będzie 
warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia, a wartości w niej zawarte 
zostaną przez nas potwierdzone w Polisie.

Uwaga: W artości wykupu wskazane w Tabeli wartości wykupu 
dla każdej z kolejnych Rocznic ubezpieczenia mogą zmieniać się 
w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia, jeżeli korzystał będziesz 
z przysługujących Ci praw dokonywania zmian w Twojej umowie 
ubezpieczenia. Zmiany te mogą mieć dwojaki charakter: 

1. Wartości wykupu zostaną zredukowane, jeżeli skorzystasz 
z prawa do: 

a)  zmiany Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną na umowę 
ubezpieczenia bezskładkowego z ograniczonym zakresem 
odpowiedzialności,

b) zawieszenia opłacania Składek regularnych, 
c)  obniżenia wysokości Składki podstawowej / obniżenia 

wysokości sum ubezpieczenia w Ubezpieczeniu podstawowym.

2. Wartości wykupu zostaną podwyższone, jeżeli skorzystasz 
z prawa do: 

a)  podwyższenia wysokości Składki podstawowej / podwyższenia 
wysokości sum ubezpieczenia w Ubezpieczeniu podstawowym, 

b) indeksacji Składki regularnej.

Będziemy każdorazowo informować Cię na piśmie 
(wystawiając kolejną wersję Polisy) o zmianach dotyczących 
Wartości wykupu Twojej Umowy ubezpieczenia. 


