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OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA 

COMPENSA ZDROWIE 

 

 

 

 

Szybki i wygodny dostęp do prywatnego leczenia – bez kolejek w najlepszych 

placówkach - dla Ciebie i Twojej Rodziny 

 

Szanowni Państwo, 

 

Mamy przyjemność przedstawić ofertę prywatnego ubezpieczeni zdrowotnego - Compensa Zdrowie. Nasze 

ubezpieczenie gwarantuje nowoczesną i kompleksową opiekę medyczną obejmującą usługi  

z zakresu: konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, szczepień, profilaktyki, opieki przedporodowej a także 24 

godzinną infolinię medyczną. Świadczenia dostępne są bezgotówkowo, na podstawie Karty Ubezpieczenia, w sieci 

ponad 1000 placówek medycznych w całej Polsce. Aby zapewnić wysoki standard opieki medycznej nawiązaliśmy 

współpracę z wybranymi placówkami grupy LUX-MED co sprawia, że opieka medyczna jest dostępna zarówno w 

pobliżu miejsca pracy, jak i zamieszkania, a także w czasie delegacji lub urlopu. Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia 

oferujemy ochronę podczas wyjazdów zagranicznych. 

 

PRYWATNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH – COMPENSA ZDROWIE 

Ubezpieczenie dla klientów indywidualnych oferowane jest w następujących wariantach:  

Warianty ambulatoryjne 

 PLUS   /   MEDPLUS 

 COMPLEX   /   MEDCOMPLEX 

Warianty szpitalne 

 Dzienny Zasiłek Szpitalny  

 Świadczenie Operacyjne 

Każdy z wariantów może funkcjonować samodzielnie.  
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I. WARIANTY AMBULATORYJNE 

Zakres świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym COMPENSA ZDROWIE PLUS COMPLEX 
MED 
PLUS 

MED 
COMPLEX 

Konsultacje lekarskie – bez limitów, bez skierowania 

Internista, Lekarz rodzinny, Chirurg, Okulista, Dermatolog, Otolaryngolog, Pediatra, 
Ortopeda,  Kardiolog, Pulmonolog, Neurolog, Urolog, Alergolog, Gastrolog, Diabetolog, 
Endokrynolog, Reumatolog, Nefrolog 

    

Ginekolog   - - 

Onkolog, Hematolog, Chirurg naczyniowy, Neurochirurg, Proktolog, Chirurg dziecięcy, 
Neurolog dziecięcy, Laryngolog dziecięcy 

-  -  

Konsultacje profesorskie – na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego     

Nielimitowane wizyty domowe -  -  

Zabiegi ambulatoryjne: chirurgiczne, okulistyczne, urologiczne, otolaryngologiczne, 
alergologiczne 

    

Szczepienie przeciwko grypie – 1 raz w roku, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu B 

    

Badania diagnostyczne bez limitów, na podstawie skierowania od lekarza Partnera Medycznego 

Podstawowe badania diagnostyczne, m.in. OB, morfologia z rozmazem, APTT, 
wskaźnik protrombinowy, elektrolity, glukoza (krzywa obciążenia glukozą), kreatynina, 
białko całkowite, cholesterol HDL, cholesterol LDL, cholesterol całkowity, trójglicerydy, 
amylaza, EKG spoczynkowe, spirometria, iniekcje (domięśniowa, dożylna odstawowa) itd. 

    

Cytologia   - - 

Specjalistyczne badania diagnostyczne m.in. hematologiczne, biochemiczne krwi, 
koagulogiczne, hormonalne (z wyjątkiem prolaktyna, kwas foliowy, HCG całkowite), 
nowotworowe, serologiczne (z wyjątkiem toxoplazma gondii- przeciwciała IgG), 
bakteriologiczne, badania moczu i kału, histopatologiczne, elektrokardiograficzne, RTG, 
USG (z wyjątkiem USG ginekologiczne), tomografia komputerowa, endoskopowe, 
rezonans magnetyczny, spirometria, densytometria, biopsja (z wyjątkiem biopsji 
cienkoigłowej sutków z badaniem histopatologicznym), audiometria, EEG, 
iniekcje itd. 

    

Prolaktyna, kwas foliowy, HCG całkowite, toxoplazma gondii, czystość pochwy    - - 

Mammografia, biopsja cienkoigłowa sutków z badaniem histopatologicznym, USG 
ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG piersi, 
USG transwaginalne, USG scriningowe ginekologiczne  
Zakres badania nie obejmuje badań USG wykonanych w technologii 3D i 4D 

  - - 

Opieka przedporodowa (konsultacje i badania diagnostyczne)   - - 

Rehabilitacja 
Na daną jednostkę chorobową lub okolicę ciała przysługuje, w roku ubezpieczeniowym 
(kalendarzowym) prawo do 10-dniowego cyklu leczniczego z intensywnością do 2 
zabiegów dziennie 

-  -  

Profilaktyka stomatologiczna 
1 raz w roku  – status uzębienia 
1 raz w roku  – usunięcie kamienia 

    

Protetyka stomatologiczna po wypadku:  
1. rok ubezpieczeniowy – do 1000 zł 
2. rok ubezpieczeniowy – do 2000 zł 
3. rok ubezpieczeniowy – do 3000 zł 
od  4. roku ubezpieczeniowego – do 5000 zł 

    

Koszty leczenia za granicą  
(koszty leczenia za granicą, transportu i repatriacji)  

    

24 godzinna Infolinia      
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PARTNER MEDYCZNY 

Aby zapewnić jak najlepszą opiekę medyczną dla naszych Ubezpieczonych, do współpracy zaprosiliśmy 

wysokospecjalisycze placówki medyczne zatrudniające wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarki. Grupa LUX-

MED jest najdłużej działającą na polskim rynku siecią prywatnych placówek medycznych. Placówki grupy LUX-MED. 

wraz z przychodniami partnerskimi, tworzą sieć 1000 placówek medycznych na terenie całego kraju. W związku z 

tym opieka medyczna jest dostępna zarówno w pobliżu miejsca pracy, jak i zamieszkania, a także w czasie delegacji 

lub urlopu. Sieć placówek partnerskich jest ciągle rozbudowywana. 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

Wiek 
Składka miesięczna w zł 

PLUS COMPLEX MEDPLUS MEDCOMLEX 

0-14* 51 75 51 75 

15-20* 35 51 35 51 

21-25 64 92 55 80 

26-30 85 117 62 90 

31-35 81 113 70 102 

36-40 91 124 81 117 

41-45 101 138 90 125 

46-50 113 155 104 145 

51-55 130 178 121 170 

56-60 147 201 137 191 

61-65 168 229 154 215 

*Możliwość ubezpieczenia dzieci do 20. roku życia tylko w przypadku, gdy umowa zawarta jest na rzecz przynajmniej jednego  

z rodziców lub opiekunów prawnych.  

 

JAK KORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA? 

 Terminy konsultacji i badań w placówkach grupy LUX-MED umawiane są poprzez infolinię medyczną 

LuxMed, której numer podany jest na Karcie Ubezpieczenia; 

 Na świadczenia medyczne w placówkach medycznych współpracujących z LUX-MED Ubezpieczeni 

umawiają się bezpośrednio w wybranej placówce.  

 

 

KARTA UBEZPIECZENIA 

Każdy z Ubezpieczonych otrzymuje  

Kartę Ubezpieczenia – przepustkę do nowoczesnej  

medycyny, która wraz z dokumentem tożsamości  

uprawnia do bezgotówkowego korzystania  

ze świadczeń medycznych w placówkach Partnera 

Medycznego.  
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II. WARIANTY SZPITALNE 

 

DZIENNY ZASIŁEK SZPITALNY  

Compensa wypłaca Ubezpieczonemu za każdy dzień, koniecznego z medycznego punktu widzenia, pobytu w 

szpitalu zasiłek w wybranej przez Ubezpieczonego wysokości: 

   50 zł za dzień 

 100 zł za dzień 

 150 zł za dzień 

 200 zł za dzień 

W przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacany zasiłek ulega podwojeniu. Dzienny 

Zasiłek Szpitalny jest świadczeniem ryczałtowym wypłacanym od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Nie zostały 

wprowadzone ograniczenia w postaci maksymalnej liczby dni pobytu w szpitalu. Aby uzyskać wypłatę świadczenia 

nie ma konieczności udokumentowania poniesionych dodatkowych kosztów w związku z pobytem w szpitalu. 

 

ŚWIADCZENIE OPERACYJNE 

Compensa wypłaca Ubezpieczonemu z tytułu przeprowadzonej operacji stałe świadczenie  

w zależności od grupy, do której operacja została zakwalifikowana: 

 operacje z grupy 1, np. operacje żylaków kończyn dolnych – 2 000 zł 

 operacje z grupy 2, np. prosta mastektomia – 4 000 zł 

 operacje z grupy 3, np. operacje nerek, kręgosłupa – 6 000 zł 

 operacje z grupy 4, np. operacje wątroby – 8 000 zł 

 operacje z grupy 5, np. przeszczepy – 10 000 zł 

 

W wariancie A wypłata świadczenia przysługuje za operacje przeprowadzone w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku. W wariancie B odpowiedzialnością objęte są operacje zarówno w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jak i choroby. 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK DLA ZASIŁAKU SZPITALNEGO I ŚWIADCZENIA OPERACYJNEGO 

Wiek 

 
Składka miesięczna 

 

Wysokość zasiłku dziennego w zł 
 

Świadczenie operacyjne 
 

50 zł 100 zł 150 zł 200 zł Wariant A Wariant B 

0-14 8 16 24 32 6 21 

15-20 7 14 21 28 7 28 

21-25 9 18 27 36 9 35 

26-30 11 22 33 44 9 36 

31-35 12 24 36 48 10 38 

36-40 11 22 33 44 11 45 

41-45 11 22 33 44 12 49 

46-50 14 28 42 56 17 66 

51-55 19 38 57 76 20 80 

56-60 19 38 57 76 25 99 

61-65 25 50 75 100 31 122 
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Uzyskane z tytułu zasiłku szpitalnego lub świadczenia operacyjnego środki finansowe mogą być przeznaczone na 

dowolny cel np.: 

 pokrycie kosztów leczenia w placówce prywatnej, 

 dodatkową opiekę pielęgniarską, 

 zakup lekarstw, 

 hospitalizację o podwyższonym standardzie, 

 rekompensatę utraconych dochodów. 

 

CO ZROBIĆ, ABY ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE? 

W celu zawarcia ubezpieczenia należy wypełnić wniosek o ubezpieczenie. Zachęcamy do kontaktu  

z naszym Przedstawicielem. Podane w ofercie wysokości składek mogą ulec zmianie w związku  

z oceną ryzyka medycznego. 

 

ZALETY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO COMPENSA ZDROWIE  

 krótki termin oczekiwania na wizytę u specjalisty czy badania diagnostyczne,  

 szybki i wygodny dostęp do opieki medycznej, 

 przejrzysty i zrozumiały zakres ochrony, 

 bezgotówkowe korzystanie z usług w wybranych placówkach grupy LUX-MED oraz placówkach 

współpracujących, 

 szeroka gama lekarzy specjalistów bez skierowań i limitów, 

 opieka medyczna podczas podróży krajowych i zagranicznych, 

 korzystna relacja ceny do oferowanego zakresu świadczeń, 

 pełny zakres badań diagnostycznych (bez ograniczeń i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy 

preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym),  

 profilaktyka: szczepienia, profilaktyka stomatologiczna, 

 protetyka stomatologiczna po wypadku, 

 ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (zasięg cały świat) - to gwarancja opieki medycznej  podczas 

pobytu za granicą, 

 blisko 1000 placówek medycznych na terenie całego kraju  – to gwarancja opieki medycznej w Polsce 

podczas urlopu i wyjazdów służbowych, 

 24 godzinna Infolinia. 

 

Mamy nadzieję, że nasze ubezpieczenie spełnia Państwa oczekiwania.  

Życzymy wiele zdrowia i pozostajemy z poważaniem, 

 

Compensa TU SA Vienna Insurance Group 


