Kompleksowa ochrona
w podróży z Compensa
Voyage

Niezależnie od tego, czy wyjazd ma charakter służbowy czy wypoczynkowy, ubezpieczenie turystyczne Compensa Voyage
otacza Ciebie i Twoich bliskich 24-godzinną kompleksową opieką.
Sprawdź, w jaki sposób skorzystać z przysługującej Ci ochrony ubezpieczeniowej!

Ubezpieczenie
kosztów leczenia
za granicą
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Zgłoś zdarzenie, dzwoniąc pod numer Centrum Alarmowego
Compensy: +48 22 295 82 01. Numer znajdziesz w polisie lub
na potwierdzeniu, które otrzymasz po zawarciu umowy.
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Prześlij wymaganą dokumentację medyczną i oryginały
rachunków na adres podany przez Centrum Alarmowe
Compensy.
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Zwrot kosztów nastąpi po zakończeniu procesu likwidacji.

Ubezpieczenie NNW, bagażu
i OC w życiu prywatnym
1

Zgłoś szkodę za pomocą:
• Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia online, za
pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze
• Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach
6:00 – 22:00)
• drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie
www.compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub
e-mail: dokumenty@compensa.pl
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Za pośrednictwem e-maila lub poczty tradycyjnej otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia szkody
oraz wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia zgłoszenia.
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Decyzja dotycząca wypłaty odszkodowania nastąpi po przesłaniu wymaganych dokumentów
do Compensy. Informację o decyzji otrzymasz pocztą tradycyjną, e-mailem lub SMS-em.

Ubezpieczenie
Assistance
Zgłoś problem telefonicznie pod numer Centrum
Alarmowego Compensy +48 22 295 82 01, które
odpowiada za zorganizowanie pomocy poza granicami
kraju.
Numer znajdziesz w polisie lub na potwierdzeniu, które
otrzymasz po zawarciu umowy.

Zalety ubezpieczenia
Compensa Voyage

O czym warto
pamiętać?

• Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia wypłatę świadczenia w związku z kosztami
poniesionymi na opiekę medyczną za granicą.

• Pamiętaj o dopasowaniu zakresu ubezpieczenia do potrzeb swoich i Twoich najbliższych,
uwzględniając w szczególności maksymalną ochronę w sytuacji nieprzewidzianych wypadków.

• Assistance pozwala na zorganizowanie pomocy w związku z wypadkiem lub nagłym
zachorowaniem. Gwarantuje wysokie sumy ubezpieczenia na poszczególne zdarzenia,
np. koszty akcji poszukiwawczej.

• Pamiętaj! Im szybciej otrzymamy zgłoszenie dotyczące Twojej szkody, tym szybciej będziemy
w stanie Ci pomóc.

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym pokrywa koszty szkód
wyrządzonych osobom trzecim (np. w wynajętych pokojach hotelowych).
• Oferujemy dwa warianty ubezpieczenia dostosowane do potrzeb Klienta: ochronę na terenie
stref terytorialnych Europa oraz świat.

• Pamiętaj o terminowym opłaceniu składki.
• W przypadku występowania o refundację kosztów wymagane jest posiadanie imiennych
oryginałów rachunków/faktur oraz kopii dokumentacji medycznej potwierdzającej zajście
zdarzenia za granicą oraz wystąpienie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ nigdy nie gwarantuje
pokrycia 100% kosztów leczenia za granicą.

