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UBEZPIECZENIE 
NA ŻYCIE „MIĘDZY 
NAMI” DLA #KFN



UWAGA

Prezentacja ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji 
do zawarcia lub do niezawarcia jakiejkolwiek umowy 
ubezpieczenia w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o 
dystrybucji ubezpieczeń. Czynności doradztwa ubezpieczeniowego 
są wykonywane po nawiązaniu indywidualnego kontaktu z 
agentem ubezpieczeniowym. Przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia proponuję skorzystać z pomocy pośrednika 
ubezpieczeniowego w celu należytego zbadania potrzeb 
ubezpieczeniowych i adekwatności produktu.





WSTĘP!
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PRZYCZYNY ZAKUPU  
POLIS NA ŻYCIE?



KREDYTY HIPOTECZNE 
KREDYTY GOTÓWKOWE 

POŻYCZKI

1 

ZABEZPIECZENIE  
ZOBOWIĄZAŃ



2 

ZABEZPIECZENIE  
CIĄGŁOŚCI DOCHODU

OBAWA O BRAK ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W 
PRZYPADKU NIEZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA PRACY 

ZAROBKOWEJ, POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ (UDAR, 
CHOROBY NOWOTWOROWE), TRWAŁYCH USZCZERBKÓW. 
OBAWA O BRAK ŚRODKÓW NA LECZENIE I REHABILITACJĘ
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ZABEZPIECZENIE  
RODZINY

ZABEZPIECZENIE KAPITAŁU DLA DALSZEGO 
FUNKCJONOWANIA RODZINY. 

ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ 
PODATKOWYCH, SPADKOWYCH, BIEŻĄCEGO ZADŁUŻENIA. 

ZABEZPIECZENIE KOSZTÓW POCHÓWKU



BUDOWA OCHRONNYCH UBEZP. NA ŻYCIE

‣ Umowa podstawowa = zgon ubezpieczonego 

‣ Obligatoryjna suma ubezpieczenia w razie utraty życia  
przez ubezpieczonego 

‣ Umowy dodatkowe =  

‣ Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW 

‣ Poważne zachorowanie 

‣ Pobyt w szpitalu 

‣ itd.



UBEZPIECZENIE 
NA ŻYCIE  

DLA #KFN!
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ZAŁOŻENIA UBEZP. NA ŻYCIE DLA #KFN (1/2)

‣ Sumy ubezpieczenia wyższe niż większości ubezpieczeń grupowych 

‣ Ochrona w razie zgonu (umowa podstawowa) oraz  
w razie wypadku i choroby (umowy dodatkowe) 

‣ Jednakowa wysokość składki dla każdego Klanowicza 

‣ Brak świadczeń niskich świadczeń „socjalnych” 

‣ Za urodzenie się dziecka i zgon rodzica lub teścia



ZAŁOŻENIA UBEZP. NA ŻYCIE DLA #KFN (2/2)

‣ Niższa cena za poszczególne ryzyka umieszczone w jednym 
pakiecie 

‣ Specjalne świadczenia dla osób wychowujących dzieci 

‣ Prowizja pośrednika ubezpieczeniowego obniżona  
o 50% względem standardowej oferty



Efekt?

DWA DEDYKOWANE WARIANTY UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE 
„MIĘDZY NAMI” DLA #KFN



KFN1  
= WARIANT SOLO



SKŁADKA MIESIĘCZNA = 

186,50 ZŁ

cena?

ZAKRES UBEZPIECZENIA → KOLEJNY SLAJD





KFN2  
= WARIANT RODZINNY

OBEJMUJE DZIECI UBEZPIECZONEGO



SKŁADKA MIESIĘCZNA = 

201 ZŁ

cena?

ZAKRES UBEZPIECZENIA → KOLEJNY SLAJD





PARAMETRY  
OFERTY DLA #KFN!

!



PARAMETRY PROPOZYCJI DLA KFN (1/4)

‣Brak pre-existingu w produkcie 
‣ W przypadku przejścia przez Klanowicza procesu oceny ryzyka 

ubezpieczyciel weźmie odpowiedzialność konsekwencje i zdarzenia 
wszystkich zdiagnozowanych wcześniej chorób i dolegliwości 

‣Korzystna wycena składek za poszczególne ryzyka 
‣ Kupujesz poszczególne opcje po jednej z najniższych cen rynkowych  

lub poniżej ich opłacalności ze względu na pakietowość 

‣Wstępny proces oceny ryzyka możliwy jeszcze przed 
podpisaniem wniosku



PARAMETRY PROPOZYCJI DLA KFN (2/4)

‣ Ubezpieczenie roczne przedłużane przez ubezpieczyciela 
automatycznie na kolejne okresy 
‣ Nawet dożywotnio, dodatkowe umowy chorobowe kończą się  

po ukończeniu przez ubezpieczonego 65 r. ż. 

‣ Ochrona udzielana na terenie całego świata 
‣ Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu i operacje chirurgiczne tylko  

w wybranych krajach opisanych w OWU, assistance tylko na terenie RP 

‣ Możliwość zaproponowania przez ubezpieczyciela 
dodatkowej ochrony w rocznicę polisy indywidualnie w stosunku 
do każdego ubezpieczonego



PARAMETRY PROPOZYCJI DLA KFN (3/4)

‣Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umów 
dodatkowych za zdarzenia podczas uprawiania sportów 
‣ Wyłączenie dotyczy zawodowego, amatorskiego lub rekreacyjnego uprawiania: 

sportów motorowych, motorowodnych, nart wodnych, windsurfingu, surfingu, 
kitesurfingu, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym 
oddychanie pod wodą, raftingu, baloniarstwa, bungee jumpingu, 
paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, motolotniarstwa, sportów 
lotniczych, downhillu, base jumpingu, speleologii, wspinaczki wysokogórskiej i 
skałkowej, zorbingu, sportów walki lub udziału odpowiednio: Ubezpieczonego, 
Małżonka lub Dziecka w wyścigach lub rajdach motorowych, motorowodnych, 
motokrosowych i regatach żeglarskich).



PARAMETRY PROPOZYCJI DLA KFN (4/4)

‣ Brak zwyżki cenowej ze względu na stan zdrowia   
‣ Przyjęcie na podstawie wniosku lub odmowa i zwrot pierwszej 

wpłaconej składki ze względu na stan zdrowia lub niebezpieczny zawód 

‣ Przedawnienie oświadczenia o stanie zdrowia po 3 latach 
od podpisania wniosku zgodnie z kodeksem cywilnym 

‣ Assistance świadczony przez spółkę należącą do tej samej grupy 
kapitałowej co ubezpieczyciel - Global Assistance 

‣ Korzystamy ze zmienionej wersji produktu masowego. Oznacza to, 
że zniżki na ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenia OC i AC oraz 
mieszkania) Compensy dostępne są u każdego agenta w Polsce



RYZYKA OBJĘTE 
UBEZPIECZENIEM 
W WARIANTACH 

KFN1 i KFN2

!



OCHRONA W KFN1 i KFN2

1 ZGON UBEZPIECZONEGO, ZGON W 
WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU  
I WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO 
W razie zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub wypadku 
komunikacyjnego wysokość świadczenia stanowi sumę odpowiednich 
kwot do wypłaty. Np. w razie wypadku komunikacyjnego łączna 
wysokość świadczeń wynosi 700 000 zł (250 000 zł + 250 000 zł + 
200 000 zł).



OCHRONA W KFN1 i KFN2

2 CHOROBA ŚMIERTELNA
Nieuleczalna choroba ubezpieczonego, zdiagnozowana po raz 
pierwszy w okresie ubezpieczenia i nie rokująca przeżycia przez 
ubezpieczonego okresu dłuższego niż 12 miesięcy od dnia 
zdiagnozowania. 

Wypłata za chorobę śmiertelną stanowi „przedpłatę” połowy sumy 
ubezpieczenia w razie zgonu ubezpieczonego.



OCHRONA W KFN1 i KFN2

3 TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU  
W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO 
WYPADKU 
Trwałe, nieodwracalne i nie rokujące z punktu widzenia wiedzy medycznej poprawy 
uszkodzenie organu, narządu lub układu. Nieszczęśliwy wypadek jest to zdarzenie 
spełniające łącznie następujące warunki: przypadkowe, nagłe zdarzenie, wywołane 
wskutek działania wyłącznie czynnika zewnętrznego i niezależne od woli ani stanu 
zdrowia Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony doznał urazu.  
Do określenia wysokości świadczeń będzie miała zastosowanie tabela uszczerbku 
na zdrowiu Towarzystwa, która obejmuje drobne wypadki (np. złamania, urazy, 
oparzenia) jak również zdarzenia skutkujące powstaniem poważnego kalectwa.



OCHRONA W KFN1 i KFN2

4 POWAŻNE ZACHOROWANIE 
Compensa wypłaci kwotę świadczenia w przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego 
którejkolwiek z wymienionych chorób: niewydolność nerek, operacja aorty, 
przeszczep narządu, udar mózgu, wszczepienie zastawki serca, zabieg chirurgiczny 
pomostowania aortalno-wieńcowego (by-pass), zawał serca, całkowita utrata mowy, 
całkowita utrata słuchu, całkowita utrata wzroku, łagodne guzy mózgu, nowotwór 
złośliwy, oparzenia III stopnia, stwardnienie rozsiane, śpiączka, transfuzyjne 
zakażenie wirusem HIV, zawodowe zakażenie wirusem HIV. 

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania przysługuje ubezpieczonemu  
w przypadku zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia jednej  
z jednostek chorobowych wymienionych w powyższym katalogu, pod warunkiem, 
że dana choroba nie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z chorobą,  
za którą zostało wypłacone poprzednie świadczenie. 



OCHRONA W KFN1 i KFN2

5 LECZENIE SPECJALISTYCZNE 
Obejmuje zastosowanie wobec Osoby ubezpieczonej któregokolwiek 
z następujących zabiegów medycznych: chemioterapia, radioterapia, 
terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, 
wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, 
kardiostymulatora), ablacja.



OCHRONA W KFN1 i KFN2

6 POBYT W SZPITALU 
Świadczenie wypłacane jest, jeśli pobyt w szpitalu trwał 
nieprzerwanie co najmniej 4 dni. Compensa wypłaci świadczenie 
maksymalnie za 92 dni hospitalizacji w danym roku polisowym. 
Rozszerzony zakres leczenia szpitalnego – obejmuje pobyt szpitalu 
oraz pobyt na OIOM na terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Kanady, 
Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu, USA i Watykanu (także w 
przypadku pobytu z powodu ciąży patologicznej lub zagrożenia życia 
matki). 



OCHRONA W KFN1 i KFN2

7 OPERACJA CHIRURGICZNA 
Zabieg chirurgiczny wykonany w publicznym lub niepublicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej. Suma świadczenia określona w tabeli  
nie jest wysokością wymaganego świadczenia, ale sumą bazową 
ubezpieczenia. Wysokość świadczeń uzależniona będzie od rodzaju 
(stopnia skomplikowania) operacji, wg tabeli operacji w OWU. Tabela 
operacji dzieli się na 5 grup: 

Grupa A = 100%, grupa B = 75%, grupa C = 50%, grupa D = 25%, 
grupa E = 12,5% sumy ubezpieczenia.



OCHRONA W KFN1 i KFN2

8 POBYT NA OIOM 
Udokumentowany pobyt Ubezpieczonego na OIOM, mający miejsce 
w Okresie ubezpieczenia, w celu leczenia Ubezpieczonego. Za pobyt 
na OIOM nie uważa się pobytu Ubezpieczonego na oddziałach 
kardiologicznych, neurologicznych i diabetologicznych, nawet jeżeli  
w stosunku do Ubezpieczonego podjęto stałe monitorowanie 
podstawowych czynności życiowych lub podjęto czynności  
w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju.



OCHRONA W KFN1 i KFN2

9 KARTA APTECZNA 
Wypłata świadczenia, jeśli ubezpieczonemu przysługuje wypłata za 
dzień pobytu w szpitalu w wyniku NNW lub choroby.



DODATKOWE RYZYKA 
OBJĘTE UBEZPIECZENIEM 

W WARIANCIE KFN2

!



DODATKOWA OCHRONA W KFN2

1 POBYT W SZPITALU DZIECKA 
UBEZPIECZONEGO 
Udokumentowany pobyt Dziecka w Szpitalu (min. 4 dni choroba, min.  
2 dni NNW), mający miejsce w Okresie ubezpieczenia, w celu leczenia 
Dziecka. Za Pobyt w Szpitalu nie uważa się pobytu w szpitalu w celu 
wykonania badań diagnostycznych, chyba że miał on miejsce w 
następstwie Nieszczęśliwego wypadku, pobytu na oddziale dziennym oraz 
pobytu dziennego. Dziecko ubezpieczonego to dziecko biologiczne 
własne, przysposobione lub pasierb Ubezpieczonego, o ile nie żyje ojciec 
lub matka pasierba, mające nie mniej niż 6 miesięcy i nie więcej niż 18 lat. 



DODATKOWA OCHRONA W KFN2

2 OSIEROCENIE DZIECKA PRZEZ 
UBEZPIECZONEGO
Jednorazowa wypłata w razie zgonu ubezpieczonego określonej sumy 
ubezpieczenia dla każdego dziecka. 

Dziecko ubezpieczonego – własne biologiczne lub przysposobione dziecko 
Ubezpieczonego lub jego pasierb, o ile nie żyje ojciec lub matka pasierba, 
którego wiek w dniu śmierci Ubezpieczonego wynosi nie więcej niż 25 lat. 

Suma ubezpieczenia w razie osierocenia dziecka wariancie KFN2 wynosi 
80 000 zł. Jeżeli np. ubezpieczony osieroci trójkę dzieci, to wypłata wyniesie 
240 000 zł.



DODATKOWA OCHRONA W KFN2

3 OSIEROCENIE DZIECKA Z WYPŁATĄ RENTY
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia powodującej 
osierocenie dziecka - wypłata każdemu osieroconemu dziecku miesięcznej renty  
w wysokości potwierdzonej w Polisie aktualnej na dzień śmierci Ubezpieczonego 
powodującej osierocenie Dziecka. Wypłata renty na rzecz dziecka odbywa się przez 
okres 60 miesięcy, z częstotliwością miesięczną, w terminie do 15. dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego, za który jest należna, nie dłużej jednak niż do dnia 
śmierci Dziecka, na rzecz którego jest wypłacana albo nie dłużej niż do dnia 
osiągnięcia przez Dziecko wieku 25 lat. 

Wysokość renty w wariancie KFN2 wynosi 800 zł. Jeżeli np. ubezpieczony 
osieroci jedno dziecko, to wypłata przez 60 miesięcy wyniesie 48 000 zł, dwójkę 
dzieci 96 000 zł, trójkę dzieci 144 000 zł. 



CO OBEJMUJE 
ASSISTANCE?

!
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PLUSY i MINUSY 
„MIĘDZY NAMI”  

DLA #KFN!
SUBIEKTYWNYM OKIEM EKSPERTA KFN…



PLUSY „MIĘDZY NAMI” DLA #KFN

Brak karencji na wcześniej posiadane sumy ubezpieczenia  
w ubezpieczeniu grupowym (tzw. zaliczenie stażu we 
wcześniejszym ubezpieczeniu grupowym) 

Jedna, korzystna propozycja cenowa dla każdego Klanowicza za 
ryzyko zgonu oraz ryzyka wypadkowe i chorobowe 

Rzadko spotykane w grupowych ubezpieczeniach wysokie sumy 
ubezpieczenia (nawet 100 000 zł + wypłata za szpital i operację 
np. w razie konieczności leczenia nowotworu złośliwego)



PLUSY „MIĘDZY NAMI” DLA #KFN

Stała suma ubezpieczenia 

Wysokie wypłaty w razie osierocenia dziecka przez 
ubezpieczonego w wariancie rodzinnym 

Wszystkie dzieci ubezpieczonego chronione w jednej składce w 
wariancie rodzinnym



MINUSY „MIĘDZY NAMI” DLA #KFN

Składka wyższa niż w popularnych grupowych ubezpieczeniach 
na życie (zazwyczaj 60-80 zł miesięcznie) 

Mała elastyczność w stosunku do ubezpieczeń indywidualnych 
(tylko dwa warianty do wyboru) 

Karencja na wszystkie ryzyka chorobowe 6 miesięcy (w tym 
ryzyko zgonu z innego powodu niż w wyniku NNW) 

Zapis w OWU o możliwości pomniejszenia przez ubezpieczyciela 
wypłaty za zgon o wypłatę za poważne zachorowanie w ciągu 6 
miesięcy (pomimo składki naliczanej oddzielnie za każde ryzyko)
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JAK KUPIĆ 

UBEZPIECZENIE 
DLA #KFN?



KTO MOŻE KUPIĆ UBEZPIECZENIE DLA #KFN?

‣ Do ubezpieczenia „Między Nami” dla #KFN mogą (zgodnie  
z warunkami TU Compensa) przystąpić następujące osoby:  

‣ Klanowicze, czyli osoby które w momencie przystępowania  
do ubezpieczenia posiadają aktywną subskrypcję KFN 

‣ Współmałżonkowie Klanowiczów  

‣ Partnerzy życiowi Klanowiczów  

‣ UWAGA: Do kontynuacji ubezpieczenia NIE JEST WYMAGANE 
uczestnictwo w #KFN. Można zrezygnować z subskrypcji na kolejny 
okres i nadal mieć świetne ubezpieczenie na życie na długie lata…



JAK KUPIĆ UBEZPIECZENIE?

‣ Paul Mardo jest jedynym agentem ubezpieczeniowym, który może 
sprzedawać ubezpieczenie „Między Nami” dla #KFN w wariantach 
KFN1 i KFN2 

‣ Dane kontaktowe: 

‣ @Paul Mardo na forum 

‣ kontakt@paulmardo.pl

mailto:kontakt@paulmardo.pl


jakoszczedzacpieniadze.pl

@szaffi


