Taryfa składek ubezpieczeniowych
do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU Benefia VOYAGE
§ 1.
Niniejsza taryfa składek ubezpieczeniowych ma zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Benefia VOYAGE zatwierdzonych Uchwałą Zarządu
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
nr 1/02/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.”

Rodzaj zwyżki
2 szkody w ciągu ostatnich 36 miesięcy
3 szkody lub więcej w ciągu ostatnich 36 miesięcy

§ 5.
1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się za czas trwania odpowiedzialności
Towarzystwa mnożąc składkę podaną w tabeli nr 1 dla wybranego przez
Ubezpieczającego rodzaju ubezpieczenia i wariantu ubezpieczenia przez liczbę
dni okresu ubezpieczenia oraz liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia
z uwzględnieniem zwyżek i zniżek określonych w tabeli nr 2 i tabeli nr 3.
2. Składki minimalne podane w tabeli nr 1 są składkami minimalnymi za
ubezpieczenie 1 osoby bez względu na długość okresu ubezpieczenia, wariant
ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia oraz zastosowane zwyżki i zniżki.
3. Zwyżki i zniżki oblicza się metodą iloczynową.

§ 2.
Składki ubezpieczeniowe podane w tabeli nr 1 są składkami za 1 dzień
ubezpieczenia 1 osoby w wieku do 60 lat podczas podróży na terenie
Europy i państw basenu Morza Śródziemnego.
Tabela nr 1

RODZAJ UBEZPIECZENIA

Koszty leczenia w tym
pozostałe koszty wg
wariantu ubezpieczenia
zgodnie z OWU
Assistance
Koszty ratownictwa
i poszukiwania
NNW
OC
Bagaż podróżny
Składka ogółem
Składka minimalna
za ubezpieczenie
1 osoby

WARIANT UBEZPIECZENIA
I SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
(PLN)
WARIANT WARIANT WARIANT
PODSTA- STANDARLUKSUWOWY
DOWY
SOWY

MINIMALNA
FRANSZYZA
REDUKCYJNA

1,0

1,5

2,0

–

0,5

0,5

0,5

–

–

–

0,5

0,5
0,5
0,5
3,8

1,0
1,0
1,0
5,5

1,5
1,5
1,5
7,5

40,0

60,0

90,0

§ 6.
1. Składkę łączną zaokrągla się do pełnego złotego:
1) do 50 groszy w dół,
2) od 51 groszy w górę.
2. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo za cały okres
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem §7.
§ 7.
1. W odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych na okres 12
miesięcy płatność składki ubezpieczeniowej może zostać rozłożona na
II lub IV równe raty pod warunkiem że składka łączna jest większa niż:
1) 200 pln w przypadku rozłożenia płatności na II raty,
2) 400 pln w przypadku rozłożenia płatności na IV raty.
2. W przypadku rozłożenia płatności składki ubezpieczeniowej na II raty
każdą z rat ustala się w wysokości 50% składki należnej za ubezpieczenie.
Termin płatności drugiej raty przypada na nie później niż 1 dzień przed
rozpoczęciem drugiej połowy okresu ubezpieczenia.
3. W razie rozłożenia płatności składki ubezpieczeniowej na IV raty, każdą
z rat ustala się w wysokości 25% składki należnej za ubezpieczenie.
Termin płatności drugiej i kolejnych rat przypadają na nie później niż
1 dzień przed rozpoczęciem, odpowiednio, drugiej i kolejnych kwart
okresu ubezpieczenia.
4. Za rozłożenie płatności składki ubezpieczeniowej na raty stosuje się
dodatkową zwyżkę określoną w tabeli nr 3.

–
–
–
–

§ 3.
Składki ubezpieczeniowe podane w tabeli nr 1 podlegają zniżce zgodnie
z tabelą nr 2.
Tabela nr 2
Rodzaj zniżki
Okres ubezpieczenia od 3 do 5 miesięcy
Okres ubezpieczenia od 6 do 12 miesięcy

Wysokość zniżki
20%
30%

§ 8.
Dla umów ubezpieczenia zawieranych na warunkach odmiennych od
postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Benefia VOYAGE składka
ubezpieczeniowa ustalana jest w drodze indywidualnej oceny ryzyka przez
upełnomocnionego pracownika Biura Ubezpieczeń Gospodarczych BENEFIA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

§ 4.
Składki ubezpieczeniowe podane w tabeli nr 1 podlegają zwyżce zgodnie
z tabelą nr 3.
Tabela nr 3
Rodzaj zwyżki
Podejmowanie lub wykonywanie pracy fizycznej
Uprawianie sportów zimowych lub motorowodnych
Zakres terytorialny cały świat z wyłączeniem
USA, KANADY, MEKSYKU, NOWEJ ZELANDII,
AUSTRALII, JAPONII, WYSP KARAIBSKICH
Płatność w II ratach
Płatność w IV ratach
1 szkoda w ciągu ostatnich 36 miesięcy

Wysokość
zwyżki
100%
100%
50%

§ 9.
Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 10 luty 2017 r.

5%
10%
100%

Prawo do używania znaku towarowego
posiada COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Wysokość
zwyżki
200%
300%
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