
Dbamy o nich dzięki 
kapitalnej ofercie 
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Program grupowego ubezpieczenia na życie 
EKO Życie Compensa
Początek 1 listopada 2017

Bezpieczna Grupa

Pracownicy są największym 
kapitałem każdej firmy.



W związku ze zmianami własnościowymi w Grupie EKO Holding S.A. oraz wdrożeniem przez Państwa Pracodawcę programu 
ubezpieczeniowego innego Towarzystwa dla Pracowników, a jednocześnie – dużym zainteresowaniem Osób, które były na dzień 
30  czerwca 2017 r. lub są nadal objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach  umowy grupowego ubezpieczenia zawartej pomiędzy 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Compensa) i EKO Holding S.A. (dalej: obecna 
umowa ubezpieczenia) możliwością  dalszego korzystania z programu ubezpieczenia na życie w Compensa pragniemy poinformować, 
że od dnia 1 listopada 2017 r. program ochrony ubezpieczeniowej Compensa będzie prowadzony dla Pracowników spółek Grupy 
EKO Holdnig i członków ich rodzin przez nowego Ubezpieczającego – firmę Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych 
Hołówko, Nowak, Stasina spółka jawna  (dalej: EuCUK) pod nazwą EKO Życie Compensa (dalej: Program).  

Sumy ubezpieczenia w Programie zostały skorygowane na korzyść Osób ubezpieczonych przy zachowaniu dotychczasowego 
poziomu składki ubezpieczeniowej w poszczególnych wariantach. Tym samym chcielibyśmy dodatkowo zachęcić Państwa do 
pozostania w gronie naszych Osób ubezpieczonych. 

Kto może przystąpić do Programu?

Z dniem 1 listopada 2017 r. do Programu EKO Życie Compensa mogą przystąpić Osoby, które:
● były na dzień 30 czerwca 2017 r. objęte ochroną w ramach obecnej umowy ubezpieczenia albo 
● przystąpiły do obecnej umowy ubezpieczenia po 30 czerwca 2017 r. i pozostały objęte ochroną do 31 października 2017 r., 
a jednocześnie  
● pozostają Pracownikami EKO Holding SA, Ledi Sp. z o.o., JIM Sp. z o.o. lub Euro Cash S.A. (dalej: Pracownicy),  
 bądź ich Małżonkami, Partnerami lub pełnoletnimi Dziećmi (dalej: członkowie rodzin). 
Po 1 listopada 2017 r. do Programu będą mogli zostać zgłoszeni TYLKO dotychczas nieubezpieczeni członkowie rodzin 
ubezpieczonych Pracowników.

Okresy karencji i Oświadczenia o stanie zdrowia

Z dniem 1 listopada 2017 r. do Programu bez okresów karencji przystępują Osoby, które były objęte obecną umową
ubezpieczenia na dzień 30 czerwca 2017 r., a także te Osoby, które przystąpiły do obecnej umowy ubezpieczenia po tej dacie 
i nie były objęte okresami karencji zgodnie z jej warunkami.
 

W przypadku przystąpienia do Programu przez Osobę, która w ostatnim dniu trwania ochrony ubezpieczeniowej świadczonej 
na podstawie obecnej umowy ubezpieczenia była objęta okresami karencji, po przystąpieniu do Programu EKO Życie 
Compensa będzie ona objęta karencją tylko w tej części, która nie została jeszcze odbyta w obecnej umowie ubezpieczenia. 

Wszystkie Osoby przystępujące do Programu z dniem 1 listopada 2017 r. zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową bez 
oceny medycznej stanu zdrowia.

Zmiana wariantu ochrony ubezpieczeniowej

Zmiany wariantu ochrony ubezpieczeniowej są możliwe z dniem 1 grudnia 2017 lub w terminie późniejszym z każdym pierwszym 
dniem miesiąca kalendarzowego, poprzez wypełnienie nowego formularza Deklaracji zgody i przesłanie go na adres EuCUK.   
Zmiana wariantu staje się skuteczna najwcześniej od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 
w którym zostanie dostarczona do EuCUK wypełniona Deklaracja zgody. 

Przystąpienie do Programu EKO Życie Compensa i wpłata składek

Aby ułatwić Państwu przystąpienie do Programu EKO Życie Compensa przygotowaliśmy dla Państwa:
● imienną Deklarację zgody z zaznaczonym wariantem ochrony ubezpieczeniowej, który został wybrany w ramach obecnej 
 umowy ubezpieczenia zawartej przez Pracodawcę z Compensa,
● płytę CD z warunkami Programu.
 

 Aby przystąpić do Programu EKO Życie Compensa, należy:
● złożyć wypełnioną Deklarację zgody do dnia 20 października 2017 w Dziale Kadr EKO Holding S.A. albo u Kierownika 

 Sklepu oraz
● dokonać wpłaty składki na wskazany numer rachunku bankowego.  

Prosimy o podanie na formularzu Deklaracji zgody nr telefonu, a także adresu e-mail, na który będzie można bezpośrednio 
kontaktować się w sprawach związanych z Programem. Prosimy również o podpisanie Deklaracji zgody we 
wskazanym miejscu.  

Szanowni Państwo,



Poważne zachorowanie

Katalog zachorowań Osoby ubezpieczonej w wariancie Plus obejmuje: 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, śpiączka, transfuzyjne zakażenie wirusem HIV, zawodowe zakażenie wirusem HIV, stwardnienie rozsiane, paraliż, 
niedokrwistość aplastyczna, sepsa.
 

Katalog zachorowań Osoby ubezpieczonej w wariancie MAX obejmuje: wszystkie zachorowania ujęte w katalogu
Plus oraz dodatkowo: wymiana zastawki serca, choroba Alzheimera przed 65. rokiem życia, choroba Creutzfelda-Jacoba, piorunujące 
wirusowe zapalenie wątroby, utrata kończyn, ciężki uraz głowy, choroba Parkinsona.
 

Za każdy rodzaj zachorowania przysługuje maksymalnie jedno świadczenie. Po wypłacie świadczenia ochrona
ubezpieczeniowa jest kontynuowana, jeżeli Ubezpieczony pozostaje nadal uprawnionym do ubezpieczenia na życie,
z wykluczeniem chorób pozostających w związku przyczynowo-skutkowym z poprzednim zdarzeniem. Compensa
nie obejmuje odpowiedzialnością poważnych zachorowań, które zostały zdiagnozowane lub leczone w okresie 5 lat
przed początkiem okresu ubezpieczenia z tym, że w stosunku do Osób ubezpieczonych w dotychczasowej umowie,
które przystąpią do umowy Compensy z zachowaniem ciągłości ochrony, za początek okresu ubezpieczenia uznany
zostanie początek ochrony w dotychczasowej umowie ubezpieczenia.

 

Poważne zachorowania dziecka

nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, oparzenia III stopnia, paraliż, Poliomielitis, poważne uszkodzenie mózgu,
przeszczep narządu, śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
typu B lub C, łagodne guzy mózgu, dystrofia mięśni, zapalenie mózgu, tężec, gorączka reumatyczna z przetrwałymi
powikłaniami sercowymi, nabyta niedokrwistość aplastyczna, nabyta przewlekła choroba serca, nabyta niedokrwistość
hemolityczna, utrata kończyny, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi.
 

Operacje chirurgiczne

Tabela operacji chirurgicznych obejmuje 541 procedur podzielonych na pięć kategorii.
 

Leczenie specjalistyczne

Katalog zabiegów specjalistycznych dla Osoby ubezpieczonej: chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa,
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora), ablacja.
 

Pobyt w szpitalu

Compensa będzie wypłacać również świadczenia z tytułu pobytu Osoby Ubezpieczonej w szpitalu w przypadku, gdy pobyt 
spowodowany był patologią ciąży.
 

Karta apteczna

Dodatkowe świadczenie do wykorzystania po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu trwającym minimum 4 dni.

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, cały rok i na całym świecie (hospitalizacja i operacje chirurgiczne  
tylko na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na terytorium państw: Norwegii, Szwajcarii, 
Lichtensteinu, Islandii, Watykanu, USA, Kanady).



Program grupowego ubezpieczenia na życie w CZĘŚCI GŁÓWNEJ dla Pracowników oraz ich Małżonków / Partnerów 
lub pełnoletnich Dzieci

Wartości podane przy poszczególnych ryzykach stanowią ostateczną (skumulowaną) wysokość świadczenia wypłaconą przez 
Compensę.

ZAKRS OCHRONY WARIANT I  WARIANT II WARIANT I
Śmierć Osoby ubezpieczonej w następstwie NW komunikacyjnego przy pracy 190 000 zł 250 000 zł 280 000 zł
Śmierć Osoby ubezpieczonej w następstwie NW komunikacyjnego 145 000 zł 185 000 zł 215 000 zł
Śmierć Osoby ubezpieczonej w następstwie NW przy pracy 145 000 zł 185 000 zł 215 000 zł
Śmierć Osoby ubezpieczonej w następstwie NW 100 000 zł 120 000 zł 150 000 zł
Śmierć Osoby ubezpieczonej w następstwie udaru mózgu lub zawału serca 50 000 zł 60 000 zł 70 000 zł

Śmierć Osoby ubezpieczonej*
50 000 zł śmierć 60 000 zł śmierć 70 000 zł śmierć

25 000 zł choroba 
śmiertelna

30 000 zł choroba 
śmiertelna

35 000 zł choroba 
śmiertelna

Trwały uszczerbek na zdrowiu Osoby ubezpieczonej w następstwie NW  
– za 1% uszczerbku 480 zł 580 zł 580 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Osoby ubezpieczonej w następstwie udaru 
mózgu lub zawału serca – za 1% uszczerbku 450 zł 550 zł 550 zł

Poważne zachorowanie Osoby ubezpieczonej – wariant Plus 6 300 zł 7 300 zł 8 300 zł
Operacja chirurgiczna Osoby ubezpieczonej:
 Operacja kategorii A 2 500 zł 3 500 zł 4 000 zł
 Operacja kategorii B 1 875 zł 2 625 zł 3 000 zł
 Operacja kategorii C 1 250 zł 1 750 zł 2 000 zł
 Operacja kategorii D 625 zł 875 zł 1 000 zł
 Operacja kategorii E 312,5 zł 437,5 zł 500 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu: świadczenia dzienne: świadczenia dzienne: świadczenia dzienne:
 w następstwie choroby (pobyt min. 2 dni) 50 zł 60 zł 70 zł
 w następstwie NW (pobyt min. 2 dni) 150 zł 200 zł 250 zł
 w następstwie zawału serca lub udaru mózgu¹ 110 zł 190 zł 210 zł
 w następstwie NW komunikacyjnego2 210 zł 280 zł 360 zł
 w następstwie NW przy pracy2 210 zł 280 zł 360 zł
 w następstwie NW komunikacyjnego przy pracy2 270 zł 360 zł 470 zł
Pobyt na OIOM (zasiłek jednorazowy) 500 zł 800 zł 800 zł
Osierocenie Dziecka 5 000 zł 6 000 zł 6 000 zł
Śmierć Rodzica lub Teścia 1 900 zł 2 150 zł 2 300 zł
Śmierć Rodzica lub Teścia w następstwie NW – – 3 300 zł
Śmierć Małżonka 12 000 zł 16 500 zł 18 500 zł
Śmierć Małżonka w następstwie NW 28 000 zł 44 500 zł 54 500 zł
Śmierć Dziecka 6 000 zł 7 000 zł 8 000 zł
Śmierć Dziecka w następstwie NW 11 000 zł 13 000 zł 15 000 zł
Urodzenie się Dziecka 1 600 zł 1 850 zł 2 100 zł
Urodzenie się Dziecka – martwe urodzenie 3 200 zł 3 700 zł 4 200 zł
Assistance Pakiet standard Pakiet standard Pakiet standard
Całkowita niezdolność Osoby ubezpieczonej do pracy w następstwie NW 25 000 zł 30 000 zł 30 000 zł
Całkowita niezdolność Osoby ubezpieczonej do pracy w następstwie choroby 25 000 zł 30 000 zł 30 000 zł
Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu w następstwie NW lub choroby – (dziennie) 35 zł (dziennie) 35 zł
Karta apteczna – – 200 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego – – 2 000 zł
Pakiet Dziecko (obejmuje każe dziecko do 18 roku życia):
Urodzenie się Dziecka z ciąży mnogiej – za każde Dziecko 3 700 zł 4 200 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka w następstwie NW  
– za 1% uszczerbku (od 4. roku życia) 100 zł 100 zł

Poważne zachorowanie Dziecka (od 6. miesiąca życia) 10 000 zł 10 000 zł
Pobyt Dziecka w szpitalu (pobyt min. 4 dni) świadczenia dzienne: świadczenia dzienne:
 w następstwie choroby (dziecko od 6 miesięcy) 140 zł 150 zł
 w szpitalu w następstwie NW (dziecko od 6 miesięcy) 140 zł 150 zł
Pakiet Małżonek:
Poważne zachorowanie Małżonka – wariant Plus 4 000 zł
Pobyt Małżonka w szpitalu (pobyt min. 4 dni) świadczenia dzienne:
 w następstwie choroby 50 zł

 w następstwie NW
100 zł

200 zł – OIOM

Składka miesięczna 37,30 zł 46,30 zł 54,30 zł

Niniejsza ulotka została przygotowana przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S A. Vienna Insurance Group, ma charakter  
informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Pełna treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Grupa (2012) 
oraz warunki szczególne umowy ubezpieczenia są dostępne w siedzibie EuCUK.

39,80 zł                      49,10 zł                       57,30 zł



KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5272052806
Kapitał zakładowy: 167 845 797,00 zł – opłacony w całości 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Tel.: +48 22 / 867 66 67, 801 120 000
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Zakończenie ochrony w Programie EKO Życie Compensa

Z Programu mogą Państwo korzystać przez cały czas pozostawania Pracownikiem spółki z Grupy EKO Holding lub Euro Cash  
lub zgłoszonym do ubezpieczenia członkiem jego rodziny. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z tym Pracodawcą należy 
zgłosić ten fakt Ubezpieczającemu (EuCUK), który zgłosi do Compensa zakończenie ochrony ubezpieczeniowej w Programie 
EKO Życie Compensa oraz poinformuje o możliwości zawarcia umowy indywidualnie kontynuowanej bezpośrednio z Compensą.

Brak wpłaty składki we wskazanym terminie lub terminie dodatkowym oznacza  zakończenie ochrony ubezpieczeniowej  
z końcem okresu, za który została wpłacona ostatnia składka.

Procedura zgłaszania roszczenia o wypłatę świadczenia

W przypadku wystąpienia szkody należy podjąć następujące działania:
● dokładnie wypełnić Wniosek o wypłatę świadczenia,
● dołączyć do wniosku wszystkie wymagane dokumenty, 
● istnieje możliwość zgłaszania roszczeń w formie skanów na adres e-mail: roszczenia@compensazycie.com.pl.
 

Formularz wniosku oraz lista wymaganych dokumentów dostępne są stronie internetowej Compensa www.compensa.pl,  
w zakładce „Zgłoszenie szkody”. Na stronie tej istnieje również możliwość wypełnienia Internetowego Formularza Zgłoszenia 
Szkody. W tym celu należy także przygotować skany lub zdjęcia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zgłaszanego 
roszczenia, które należy dołączyć do wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 

Informacje na temat świadczeń po złożeniu wniosku o wypłatę można uzyskać dzwoniąc na infolinię Compensa Kontakt: 801 120 000.

Program grupowego ubezpieczenia na życie w CZĘŚCI DODATKOWEJ dla Pracowników

Wartości podane przy poszczególnych ryzykach stanowią ostateczną (skumulowaną) wysokość świadczenia wypłaconą przez 
Compensę.

ZAKRS OCHRONY WATIANT DODATKOWY
Śmierć Osoby ubezpieczonej w następstwie NW komunikacyjnego przy pracy 240 000 zł
Śmierć Osoby ubezpieczonej w następstwie NW komunikacyjnego 180 000 zł
Śmierć Osoby ubezpieczonej w następstwie NW przy pracy 180 000 zł
Śmierć Osoby ubezpieczonej w następstwie NW 120 000 zł
Śmierć Osoby ubezpieczonej w następstwie udaru mózgu lub zawału serca 60 000 zł

Śmierć Osoby ubezpieczonej*
60 000 zł śmierć

  30 000 zł choroba śmiertelna
Trwały uszczerbek na zdrowiu Osoby ubezpieczonej w następstwie NW – za 1% uszczerbku 450 zł
Poważne zachorowanie Osoby ubezpieczonej – wariant Max  (27 zachorowań) 7 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego  w szpitalu: świadczenia dzienne:
 w następstwie choroby 70 zł
 w następstwie NW 200 zł
 w następstwie zawału serca lub udaru mózgu¹ 200 zł
 w następstwie NW komunikacyjnego² 250 zł
 w następstwie NW przy pracy² 250 zł
 w następstwie NW komunikacyjnego przy pracy² 300 zł
Pobyt na OIOM (zasiłek jednorazowy) 500 zł
Całkowita niezdolność Osoby ubezpieczonej do pracy w następstwie NW 20 000 zł
Składka miesięczna 22,30 zł

¹  Kwota wypłaty od 15 dnia pobytu w szpitalu jest równa kwocie z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie choroby za dzień.
²  Kwota wypłaty od 15 dnia pobytu w szpitalu jest równa kwocie z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie NW za dzień.
*  choroba śmiertelna – w razie wystąpienia u Osoby ubezpieczonej w okresie ubezpieczenia choroby śmiertelnej, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości  
 50% sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu.

Deklaracje zgody można już składać w Dziale Kadr EKO Holding S.A. bądź u Kierownika Sklepu. 

Dane Ubezpieczajacego:
Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych 
Hołówko, Nowak, Stasina spółka jawna
ul. Władysława Sikorskiego 30, 59-300 Lubin
Tel.: 76 746 24 13, www.eucuk.pl/eko

Informacja o Programie EKO Życie Compensa
www.eucuk.pl/eko
Tel.: 76 746 24 13
E-mail: eko@eucuk.pl, 
a także w siedzibie Ubezpieczającego   
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