OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW – COMPENSA KOMUNIKACJA
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
pojazdów („OWU”), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna
Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia („umowa”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczajàcymi.
2. Umowa mo˝e zostaç zawarta na cudzy rachunek.
§ 2. DEFINICJE
U˝yte w OWU definicje (w porzàdku alfabetycznym) oznaczajà:
1) AWARIA - jakiekolwiek wadliwe lub niew∏aÊciwe funkcjonowanie
pojazdu uniemo˝liwiajàce jazd´, z wy∏àczeniem koniecznoÊci uzupe∏nienia materia∏ów eksploatacyjnych, obs∏ugi bie˝àcej i okresowej, dostawy
i monta˝u akcesoriów oraz braku Êrodków niezb´dnych do obs∏ugi pojazdu;
2) CA¸KOWITA NIEZDOLNOÂå DO PRACY - ca∏kowita, nierokujàca poprawy, trwajàca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesi´cy,
niezdolnoÊç Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, b´dàca nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku, potwierdzona stosownym zaÊwiadczeniem lekarskim;
3) CENTRUM ALARMOWE - PZM AUTOTOUR Sp. z o.o. z siedzibà
w Warszawie;
4) CZ¢ÂCI ALTERNATYWNE - cz´Êci zamienne, zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wy∏àczenia okreÊlonych porozumieƒ wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod znaku porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´, które
noszà cechy zewn´trzne oznaczenia Q i P, zgodnie z pkt 2 za∏àcznika
do OWU;
5) GRAD - opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu;
6) HURAGAN - dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 24,5
m/sek., potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale˝y braç pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia∏aniu huraganu;
7) KOSZTY LECZENIA - wydatki poniesione na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej z tytu∏u:
a) udzielenia doraênej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
b) pobytu w szpitalu, badaƒ, zabiegów ambulatoryjnych i operacji
(z wy∏àczeniem operacji plastycznych),
c) nabycia niezb´dnych lekarstw i Êrodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
d) niezb´dnego przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium;
8) KOSZTY OPERACJI PLASTYCZNEJ - wydatki z tytu∏u operacji,
honorariów lekarskich, materia∏ów opatrunkowych lub innych Êrodków
leczniczych zaleconych przez lekarza poniesione na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w celu usuni´cia oszpeceƒ, okaleczeƒ lub
deformacji powierzchni cia∏a Ubezpieczonego powsta∏ych wskutek
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków;
9) KRADZIE˚ POJAZDU - zabranie w celu przyw∏aszczenia cudzego
pojazdu, jego cz´Êci trwale zamontowanych lub wyposa˝enia przez
osob´ nie uprawnionà do korzystania lub rozporzàdzania tym pojazdem.

Poj´cie kradzie˝y obejmuje:
a) zabór pojazdu,
b) w∏amanie do pojazdu przez pokonanie zabezpieczenia pojazdu
przewidzianego w jego konstrukcji, w celu dostania si´ do wn´trza pojazdu, przez osob´ nie uprawnionà do korzystania z pojazdu w celu jego
kradzie˝y, kradzie˝y jego cz´Êci lub wyposa˝enia dodatkowego,
c) rozbój,
d) rozporzàdzenie pojazdem przez osob´ uprawnionà do korzystania
z pojazdu pod groêbà zamachu na jej ˝ycie lub zdrowie.
Poj´cie kradzie˝y nie obejmuje:
a) zaboru pojazdu przez osob´ uprawnionà do korzystania z pojazdu
na podstawie umowy najmu, leasingu lub innej podobnej umowy,
b) przypadku, gdy sprawca wszed∏ w posiadanie klucza (lub innego
urzàdzenia przewidzianego przez producenta pojazdu) s∏u˝àcego
do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za zgodà, milczàcym przyzwoleniem
lub przy braku sprzeciwu osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu;
10) MIEJSCE ZAMIESZKANIA UBEZPIECZAJÑCEGO - miejsce
zamieszkania albo siedziba w∏aÊciciela (wspó∏w∏aÊciciela) pojazdu
wskazanego w dowodzie rejestracyjnym albo miejsce zamieszkania kierowcy pojazdu;
11) NAPRAWA POJAZDU - w ubezpieczeniu assistance usuni´cie
przyczyny uniemo˝liwiajàcej kontynuowanie podró˝y albo powrót
do miejsca zamieszkania Ubezpieczajàcego;
12) NIESZCZ¢ÂLIWY WYPADEK - nag∏e zdarzenie wywo∏ane
przyczynà zewn´trznà, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale˝nie
od swej woli, dozna∏ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju
zdrowia lub zmar∏;
13) OKRES EKSPLOATACJI POJAZDU - okres liczony od daty
pierwszej rejestracji pojazdu, dokonanej w roku jego produkcji,
do pierwszego dnia okresu obowiàzywania umowy; je˝eli data pierwszej
rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastàpi∏a po roku
produkcji, to okres eksploatacji liczony jest od 31 grudnia roku produkcji
pojazdu;
14) OSOBA UPRAWNIONA DO KORZYSTANIA Z POJAZDU w∏aÊciciel, posiadacz samoistny, osoby, których tytu∏ prawny do u˝ywania
pojazdu wynika z umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze, oraz osoby kierujàce pojazdem za zezwoleniem osób,
którym przys∏uguje tytu∏ prawny do u˝ywania pojazdu;
15) PILOT - specjalista skierowany przez Centrum Alarmowe
na miejsce zdarzenia;
16) POJAZD:
a) w ubezpieczeniu AC, NNW i ubezpieczeniu ochrony prawnej - Êrodek
transportu làdowego, przeznaczony do poruszania si´ po drodze,
zarejestrowany (tak˝e czasowo) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
stosownie do przepisów o ruchu drogowym (z wy∏àczeniem pojazdów
historycznych i pojazdów typu „SAM”),
b) w ubezpieczeniu assistance - samochód osobowy, inny pojazd wykonany przez adaptacj´ samochodu osobowego, pojazd wyprodukowany
w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezale˝nie
od sposobu zarejestrowania pojazdu;
17) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS¢, który
potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia;
18) POWÓDè - zalanie terenu na skutek podniesienia si´ stanu wody
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w korytach wód stojàcych i p∏ynàcych na skutek:
a) nadmiernych opadów atmosferycznych,
b) sp∏ywania wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub
falistych,
c) topnienia kry lodowej,
d) tworzenia si´ zatorów lodowych;
19) PO˚AR - dzia∏anie ognia pochodzàcego z zewnàtrz lub wewnàtrz
pojazdu;
20) PUNKT OBS¸UGI - w ubezpieczeniu assistance zak∏ad naprawczy
posiadajàcy autoryzacj´ producenta na dokonywanie napraw pojazdu
danej marki lub inny zak∏ad uzgodniony przez Ubezpieczajàcego
z COMPENSÑ;
21) SUMA UBEZPIECZENIA - w ubezpieczeniu AC kwota odpowiadajàca wartoÊci rynkowej ubezpieczonego pojazdu w dacie zawarcia
umowy i stanowiàca górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY
za wszystkie szkody powsta∏e w czasie trwania umowy;
22) SZKODA - strata materialna powsta∏a w wyniku zdarzenia (wypadku)
okreÊlonego w umowie;
23) SZKODA CA¸KOWITA - szkoda, w wyniku której koszty naprawy pojazdu, ustalone wed∏ug zasad okreÊlonych w § 14 ust. 3 OWU, sà
wy˝sze ni˝ 70% wartoÊci rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody;
24) SZKODA EKSPLOATACYJNA - szkoda powsta∏a w wyniku zu˝ycia pojazdu lub jego cz´Êci albo jego wyposa˝enia oraz szkoda, do naprawienia której zobowiàzna jest osoba trzecia, na podstawie udzielonej
gwarancji lub r´kojmi za wady fizyczne;
25) SZKODA OSOBOWA - szkoda polegajàca na spowodowaniu
Êmierci, uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia;
26) SZKODA RZECZOWA - szkoda polegajàca na uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie rzeczy;
27) UBEZPIECZENIE OC - obowiàzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów, o którym mowa w
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. nr 124 poz. 1152 ze zm.);
28) UBEZPIECZONY - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci prawnej, na rzecz której zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia; w ubezpieczeniu NNW kierowca
pojazdu wymienionego w umowie oraz osoby przewo˝one w charakterze pasa˝erów w liczbie okreÊlonej w dowodzie rejestracyjnym;
29) UDERZENIE PIORUNA - bezpoÊrednie odprowadzenie ∏adunku
elektrycznego z atmosfery do ziemi przez pojazd;
30) UDZIA¸ W¸ASNY - ustalona w umowie kwota lub procent sumy
ubezpieczenia stanowiàce udzia∏ Ubezpieczajàcego w szkodzie, o którà
pomniejszana jest kwota odszkodowania;
31) UPRAWNIONY - osoba wskazana przez Ubezpieczonego do odbioru Êwiadczenia z ubezpieczenia NNW na wypadek Êmierci Ubezpieczonego; je˝eli Ubezpieczony nie wskaza∏ Uprawnionego, Êwiadczenie
zostanie wyp∏acone cz∏onkom rodziny Ubezpieczonego w nast´pujàcej
kolejnoÊci: ma∏˝onkowi, dzieciom, rodzicom, pozosta∏ym spadkobiercom
w kolejnoÊci wynikajàcej z dziedziczenia ustawowego;
32) URZ¢DNIK - osoba zatrudniona w dniu zawarcia umowy na podstawie wyboru, powo∏ania, mianowania lub umowy o prac´ w urz´dach
i instytucjach okreÊlonych przez COMPENS¢;
33) WARSZTAT PARTNERSKI - zak∏ad naprawy pojazdów, wspó∏-

pracujàcy z COMPENSÑ, znajdujàcy si´ na wykazie zamieszczonym
w pkt 3 za∏àcznika do OWU;
34) WARTOÂå RYNKOWA POJAZDU - wartoÊç pojazdu ustalona
przez COMPENS¢ na podstawie notowaƒ rynkowych pojazdu danej
marki, typu i roku produkcji, z uwzgl´dnieniem jego wyposa˝enia podstawowego, przebiegu i stanu technicznego; wartoÊç rynkowa pojazdu
fabrycznie nowego okreÊlana jest na podstawie faktury lub rachunków.
Notowania rynkowe b´dàce podstawà do ustalenia wartoÊci pojazdu
okreÊlone sà w katalogach (informatorach) uznanych przez COMPENS¢;
w razie braku notowaƒ rynkowych danego pojazdu wartoÊç pojazdu
ustala si´ przyjmujàc Êrednià wartoÊç rynkowà pojazdów podobnego
typu i roku produkcji. Podstawà ustalenia wartoÊci rynkowej pojazdu
mo˝e byç równie˝ indywidualna wycena pojazdu dokonana przez
rzeczoznawc´;
35) WYBUCH - zespó∏ zjawisk towarzyszàcych gwa∏townej reakcji
chemicznej przebiegajàcej ze znacznym wzrostem temperatury i ciÊnienia
gazów, bàdê rozerwanie Êcian zbiornika wype∏nionego gazami lub parà
z gwa∏townym wyrównaniem ciÊnienia wewn´trznego i zewn´trznego.
Za spowodowane wybuchem uwa˝a si´ równie˝ szkody powsta∏e
wskutek implozji w zbiornikach lub aparatach pró˝niowych;
36) WYPOSA˚ENIE DODATKOWE - sprz´t i urzàdzenia zamontowane w pojeêdzie na sta∏e, nie b´dàce wyposa˝eniem podstawowym
danego typu pojazdu, którego demonta˝ wymaga u˝ycia narz´dzi i przyrzàdów mechanicznych za wyjàtkiem urzàdzeƒ takich jak panel radiowy
lub aparat telefoniczny, takie jak:
a) sprz´t audiofoniczny,
b) sprz´t audiowizualny,
c) zmieniarka CD,
d) sprz´t ∏àcznoÊci telefonicznej i radiotelefonicznej,
e) urzàdzenie s∏u˝àce nawigacji np. typu GPS,
f) urzàdzenie g∏oÊnomówiàce,
g) baga˝nik zewn´trzny,
h) taksometry, haki holownicze, spojlery, nak∏adki reklamowe, naklejki
reklamowe;
37) WYPOSA˚ENIE PODSTAWOWE (FABRYCZNE) - sprz´t
i urzàdzenia, zamontowane trwale w pojeêdzie w procesie produkcji lub
w procesie przygotowania pojazdu fabrycznie nowego do sprzeda˝y,
okreÊlone w umowie, s∏u˝àce do utrzymania i u˝ywania pojazdu zgodnie
z jego przeznaczeniem, a tak˝e s∏u˝àce bezpieczeƒstwu jazdy oraz
zabezpieczeniu pojazdu przed kradzie˝à;
38) ZALANIE - przep∏yw przez pojazd cieczy na skutek wydostania si´
jej z przewodów i urzàdzeƒ kanalizacyjnych, wodociàgowych lub
grzewczych;
39) ZATOPIENIE - przep∏yw przez pojazd cieczy na skutek cz´Êciowego albo ca∏kowitego zanurzenia si´ pojazdu w zbiornikach wód stojàcych
lub p∏ynàcych.
§ 3. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, stanowiàcego jej integralnà cz´Êç.
2. COMPENSA mo˝e zwróciç si´ do Ubezpieczajàcego o dodatkowe informacje, uzale˝niajàc zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treÊci.
3. Umow´ zawiera si´ na 12 miesi´cy („okres roczny”), o ile nie umówiono si´ inaczej.
4. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisà.
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§ 4. RODZAJ UMOWY
1. Zawierane mogà byç nast´pujàce umowy:
1) pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty autocasco
(„ubezpieczenie AC”);
2) nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków kierowcy i pasa˝erów
pojazdów mechanicznych („ubezpieczenie NNW”);
3) ochrony prawnej w ruchu drogowym („ubezpieczenie ochrony
prawnej”);
4) pomocy assistance („ubezpieczenie assistance”);
5) odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
w ruchu zagranicznym („ubezpieczenie Zielona Karta”).
2. Umowa w zakresie ubezpieczenia assistance lub w zakresie ubezpieczenia NNW mo˝e byç zawarta tylko, je˝eli zawierana jest z COMPENSÑ
umowa w zakresie ubezpieczenia AC lub w zakresie ubezpieczenia OC
oraz na taki sam okres ubezpieczenia, na jaki zosta∏a zawarta umowa
w zakresie ubezpieczenia AC lub w zakresie ubezpieczenia OC.
3. Umowa w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta mo˝e byç zawarta
tylko, je˝eli zawierana jest z COMPENSÑ umowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz na okres nie d∏u˝szy ni˝ ten, na jaki zosta∏a zawarta
umowa w zakresie ubezpieczenia OC.
UBEZPIECZENIE AC
§ 5. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczeniem obj´te sà pojazdy wraz z wyposa˝eniem podstawowym. Ubezpieczeniem mo˝e byç obj´te, za op∏atà dodatkowej sk∏adki,
wyposa˝enie dodatkowe.
2. Wyposa˝enie dodatkowe mo˝e byç obj´te ubezpieczeniem jednoczeÊnie z zawarciem umowy lub w czasie trwania umowy obejmujàcej
pojazd, na okres do dnia jej rozwiàzania, je˝eli do koƒca umowy pozosta∏o co najmniej 6 miesi´cy.
3. W razie obj´cia ubezpieczeniem wyposa˝enia dodatkowego,
w umowie ustala si´ rodzaj tego wyposa˝enia oraz odr´bnà sum´
ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wyposa˝enia dodatkowego nie
mo˝e przekroczyç 20% sumy ubezpieczenia pojazdu.
4. Po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki ubezpieczeniem mogà byç obj´te
pojazdy:
1) u˝ywane jako rekwizyty;
2) u˝ywane podczas jazd próbnych i testowe;
3) u˝ywane do nauki jazdy;
4) u˝ywane podczas rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
5) wynajmowane zarobkowo innym podmiotom (rent a car);
6) u˝ywane do przewo˝enia przesy∏ek kurierskich i ekspresowych;
7) u˝ywane do wykonywania us∏ug holowniczych;
8) u˝ywane jako taxi.
§ 6. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Pojazdy mogà byç obj´te ubezpieczeniem w jednym z nast´pujàcych
wariantów ubezpieczenia:
1) BAZA;
2) MOC.
2. W wariancie BAZA ubezpieczeniem obejmowane sà samochody
osobowe, inne pojazdy wykonane przez adaptacj´ samochodu
osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoseriach samochodów
osobowych jako pojazdy typu VAN niezale˝nie od sposobu zarejestro-

wania pojazdu oraz przyczepy samochodowe o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej do 750 kg i przyczepy campingowe.
3. Ubezpieczenie w wariancie BAZA obejmuje szkody powsta∏e w wyniku
zdarzeƒ majàcych miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
paƒstw nale˝àcych do systemu Zielonej Karty oraz paƒstw powsta∏ych
z by∏ego Zwiàzku Radzieckiego (je˝eli nie nale˝à do systemu Zielonej
Karty), z zastrze˝eniem postanowienia ust. 4.
4. Na terytorium Albanii oraz na terytorium paƒstw powsta∏ych z by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego, za wyjàtkiem Litwy, ¸otwy i Estonii, ubezpieczeniem w wariancie BAZA nie sà obj´te szkody polegajàce na kradzie˝y
pojazdu lub jego cz´Êci trwale zamontowanych lub jego wyposa˝enia.
5. Na wniosek Ubezpieczajàcego, po zastosowaniu zni˝ki sk∏adki, ubezpieczenie w wariancie BAZA mo˝e byç zawarte w ten sposób, ˝e naprawa pojazdu po szkodzie zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem
cz´Êci alternatywnych pod warunkiem, ˝e pojazd spe∏nia nast´pujàce
kryteria:
1) marka i model pojazdu zosta∏y zawarte na wykazie w pkt 1 za∏àcznika
do OWU;
2) okres eksploatacji pojazdu wynosi co najmniej dwa lata;
3) nie jest obj´ty gwarancjà producenta.
6. W wariancie MOC ubezpieczeniem obejmowane sà pojazdy innego
rodzaju ni˝ wymienione w ust. 2.
7. Ubezpieczenie w wariancie MOC obejmuje szkody powsta∏e w wyniku
zdarzeƒ majàcych miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
za op∏atà dodatkowej sk∏adki ubezpieczenie mo˝e obejmowaç szkody
powsta∏e w wyniku zdarzeƒ majàcych miejsce na terytorium paƒstw
nale˝àcych do systemu Zielonej Karty oraz paƒstw powsta∏ych z by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego (je˝eli nie nale˝à do systemu Zielonej Karty),
z zastrze˝eniem postanowienia ust. 8.
8. Na terytorium Albanii oraz na terytorium paƒstw powsta∏ych z by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego, za wyjàtkiem Litwy, ¸otwy i Estonii, ubezpieczeniem w wariancie MOC nie sà obj´te szkody polegajàce na kradzie˝y pojazdu lub jego cz´Êci trwale zamontowanych lub jego wyposa˝enia.
9. Ubezpieczenie w wariancie BAZA oraz MOC obejmuje szkody
polegajàce na:
1) uszkodzeniu albo zniszczeniu pojazdu lub jego cz´Êci trwale zamontowanych lub jego wyposa˝enia, powsta∏e na skutek:
a) nag∏ego dzia∏ania si∏y mechanicznej w chwili zetkni´cia pojazdu
z innym pojazdem, osobami, zwierz´tami lub przedmiotami znajdujàcymi
si´ poza pojazdem,
b) huraganu, uderzenia pioruna, po˝aru, wybuchu, gradu,
c) nag∏ego dzia∏ania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzàcego
z zewnàtrz lub wewnàtrz pojazdu,
d) uszkodzenia albo zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie;
2) uszkodzeniu albo zniszczeniu wn´trza pojazdu przez osoby, których
przewóz wymagany by∏ potrzebà udzielenia pomocy medycznej, nie
wi´cej jednak ni˝ do kwoty 1.000 z∏;
3) kradzie˝y pojazdu lub jego cz´Êci trwale zamontowanych lub wyposa˝enia i zabezpieczonych przed kradzie˝à w sposób przewidziany
w konstrukcji pojazdu.
10. Po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki, ubezpieczeniem w wariancie
BAZA albo MOC mogà byç obj´te szkody polegajàce na uszkodzeniu
albo zniszczeniu pojazdu lub jego cz´Êci trwale zamontowanych lub jego
wyposa˝enia, powsta∏e na skutek powodzi, zatopienia lub zalania.
11. W przypadku zawarcia umowy na okres ubezpieczenia krótszy ni˝
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okres roczny (ubezpieczenie krótkoterminowe) ubezpieczeniem nie sà
obj´te, niezale˝nie od wybranego wariantu ubezpieczenia, szkody
polegajàce na kradzie˝y pojazdu lub jego cz´Êci trwale zamontowanych
lub jego wyposa˝enia.
12. Na wniosek Ubezpieczajàcego, z zakresu ubezpieczenia mogà byç
wy∏àczone szkody powsta∏e w wyniku kradzie˝y pojazdu lub jego cz´Êci
trwale zamontowanych lub jego wyposa˝enia podstawowego.
13. Niezale˝nie od wybranego wariantu ubezpieczenia, ubezpieczeniem
nie sà obj´te szkody polegajàce na pokryciu kosztów wymiany kluczyków
lub innego urzàdzenia przewidzianego przez producenta pojazdu,
umo˝liwiajàcych uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeƒ
przeciwkradzie˝owych, zamków drzwi oraz w∏àcznika zap∏onu chyba,
˝e szkody powsta∏y na skutek w∏amania do pojazdu lub rozporzàdzenia
przez osob´ uprawnionà do korzystania z pojazdu, pod groêbà zamachu
na jej ˝ycie lub zdrowie, kluczykiem lub innym urzàdzeniem przewidzianym
przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania
zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych.
§ 7. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIE˚OWE POJAZDU
1. Warunkiem odpowiedzialnoÊci COMPENSY za szkody polegajàce
na kradzie˝y pojazdu lub jego cz´Êci trwale zamontowanych lub jego
wyposa˝enia podstawowego i/lub dodatkowego jest zabezpieczenie
pojazdu przez Ubezpieczajàcego lub osob´ uprawnionà do korzystania
z pojazdu przez uruchomienie zabezpieczenia przed kradzie˝à przewidzianego konstrukcjà pojazdu oraz innych zabezpieczeƒ pojazdu
przed kradzie˝à wymaganych przez COMPENS¢. W przypadku szkody
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest wykazaç COMPENSIE, ˝e w chwili
szkody pojazd by∏ zabezpieczony przed kradzie˝à w sposób wymagany
przez OWU.
2. Pojazdy, poza zabezpieczeniami przed kradzie˝à przewidzianymi ich
konstrukcjà, muszà byç wyposa˝one w nast´pujàce zabezpieczenia:
1) pojazdy o wartoÊci do 20.000 z∏ - co najmniej jedno proste zabezpieczenie mechaniczne, tj. zewn´trznà blokad´ kierownicy lub sprz´g∏a,
bàdê urzàdzenie odcinajàce dop∏yw paliwa lub pràdu;
2) pojazdy o wartoÊci od 20.001 z∏ do 60.000 z∏ - co najmniej jedno
samodzielne zabezpieczenie, posiadajàce wymagany przepisami atest, tj.
autoalarm lub elektroniczna blokada uruchomienia silnika (w tym immobilizer) lub mechaniczna blokada skrzyni biegów lub inne elektroniczne
urzàdzenie zabezpieczajàce;
3) pojazdy o wartoÊci od 60.001 z∏ do 160.000 z∏ - co najmniej dwa
ró˝ne samodzielne zabezpieczenia, o których mowa w pkt 2;
4) pojazdy o wartoÊci powy˝ej 160.000 z∏ - co najmniej dwa ró˝ne
samodzielne zabezpieczenia, o których mowa w pkt 2 i urzàdzenie
zabezpieczajàco - lokacyjne.
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy ciàgników rolniczych, przyczep
rolniczych, innych przyczep, naczep i samochodów specjalnych.
§ 8. WY¸ÑCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
albo osoba, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie. JeÊli szkoda powsta∏a
wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA wolna
jest od odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci.

2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreÊlone
w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Ubezpieczeniem nie sà obj´te szkody:
1) powsta∏e w zwiàzku z ruchem pojazdu, który nie posiada∏ wa˝nego
badania technicznego, wymaganego w celu dopuszczenia pojazdu do
ruchu, potwierdzonego wpisem do dowodu rejestracyjnego - je˝eli co
do tego pojazdu stosuje si´ przepisy nak∏adajàce obowiàzek dokonywania
okresowych badaƒ technicznych;
2) powsta∏e podczas kierowania pojazdem przez osob´ uprawnionà
do korzystania z pojazdu, która:
a) znajdowa∏a si´ w stanie po u˝yciu alkoholu, narkotyków, innych Êrodków
odurzajàcych lub leków o podobnym dzia∏aniu,
b) nie posiada∏a uprawnieƒ do kierowania pojazdem wymaganych
przepisami prawa o ruchu drogowym,
c) zbieg∏a z miejsca wypadku;
3) których wysokoÊç nie przekracza 500 z∏;
4) powsta∏e podczas kierowania pojazdem, je˝eli bie˝nik którejkolwiek
z zamontowanych na ko∏ach pojazdu opon nie spe∏nia∏ warunków
technicznych okreÊlonych na podstawie prawa o ruchu drogowym,
chyba ˝e nie mia∏o to wp∏ywu na powstanie szkody;
5) powsta∏e w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy
przez uk∏ad dolotowy powietrza;
6) w pojeêdzie wprowadzonym nielegalnie w polski obszar celny tj.
wtedy, gdy pojazd nie zosta∏ dostarczony lub zg∏oszony do miejsca
odprawy celnej albo w zg∏oszeniu celnym lub innym dokumencie
podano nieprawdziwe dane dotyczàce pojazdu;
7) powsta∏e w pojeêdzie stanowiàcym w∏asnoÊç innej osoby ni˝
wymieniona jako w∏aÊciciel w umowie;
8) powsta∏e na skutek kradzie˝y pojazdu, jego cz´Êci lub wyposa˝enia
dodatkowego, je˝eli:
a) po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono go zgodnie z postanowieniami OWU,
b) po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono nale˝ycie kluczyków lub
innego urzàdzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do
uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych,
c) po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono nale˝ycie kluczyków lub
innego urzàdzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do
uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych, na skutek czego dosz∏o do skopiowania kluczyków lub takiego
urzàdzenia,
d) po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono nale˝ycie dokumentów
pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, je˝eli takà wydano
na ubezpieczony pojazd), chyba ˝e pojazd zosta∏ utracony wskutek
rozboju,
e) po utracie kluczyków lub innego urzàdzenia przewidzianego przez
producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych, Ubezpieczajàcy nie dokona∏ wymiany
utraconych kluczyków, zamków i urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd
przed kradzie˝à;
9) powsta∏e w okolicznoÊciach wy∏àczajàcych odpowiedzialnoÊç z
umowy, które nie zosta∏y podane do wiadomoÊci COMPENSY przez
Ubezpieczajàcego pomimo faktu, ˝e by∏y one znane Ubezpieczajàcemu;
10) powsta∏e w czasie, gdy pojazd znajdowa∏ si´ w zak∏adzie
naprawczym, konserwacyjnym, myjni oraz podczas prób technicznych,
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jak równie˝ podczas jazdy pojazdem przed lub po naprawie, dokonywanej
przez pracowników takiego zak∏adu za wyjàtkiem szkód powsta∏ych
na skutek huraganu, uderzenia pioruna, gradu albo powodzi, je˝eli te
zdarzenia zosta∏y obj´te zakresem ubezpieczenia;
11) powsta∏e w czasie, gdy pojazd powierzono do sprzeda˝y komisowej
za wyjàtkiem szkód powsta∏ych na skutek huraganu, uderzenia pioruna,
gradu albo powodzi, je˝eli te zdarzenia zosta∏y obj´te zakresem
ubezpieczenia;
12) eksploatacyjne;
13) polegajàce na utracie materia∏ów eksploatacyjnych takich jak
oleje i p∏yny chyba, ˝e utrata takich materia∏ów spowodowana by∏a
zdarzeniem, za które COMPENSA ponosi odpowiedzialnoÊç;
14) polegajàce na uszkodzeniu albo zniszczeniu ogumienia chyba,
˝e w wyniku zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem zosta∏y uszkodzone lub
zniszczone inne cz´Êci pojazdu;
15) powsta∏e na skutek wszelkich nast´pstw wojny, inwazji, wrogich
dzia∏aƒ obcego paƒstwa, dzia∏ania o charakterze wojennym (niezale˝nie
od tego, czy wojna zosta∏a wypowiedziana, czy nie), wojny domowej,
rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota˝u,
zamieszek wewn´trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu,
zorganizowanych dzia∏aƒ lub dzia∏aƒ w z∏ym zamiarze osób dzia∏ajàcych
w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zaj´cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów
sprawujàcych w∏adz´;
16) powsta∏e w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego
rodzaju dzia∏ania z u˝yciem si∏y, przemocy lub groêby u˝ycia przemocy
przez osob´ lub grup´ osób dzia∏ajàcych samodzielnie lub na rzecz bàdê
z ramienia jakiejkolwiek organizacji bàdê rzàdu, w celach politycznych,
ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w∏àczajàc zamiar wywarcia wp∏ywu na rzàd bàdê zastraszenia spo∏eczeƒstwa lub jakiejkolwiek jego cz´Êci;
17) powsta∏e na skutek trz´sienia ziemi;
18) powsta∏e na wskutek wszelkich nast´pstw reakcji jàdrowej,
promieniowania jàdrowego lub ska˝enia promieniotwórczego;
19) powsta∏e na skutek u˝ycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
20) powsta∏e w czasie u˝ycia pojazdu przez osob´ uprawnionà do
korzystania z pojazdu jako narz´dzia przest´pstwa.
4. W przypadku, gdy w chwili zdarzenia, na skutek którego powsta∏a
szkoda polegajàca na zniszczeniu albo uszkodzeniu pojazdu lub jego
cz´Êci trwale zamontowanych lub jego wyposa˝enia, kierujàcy pojazdem
przekroczy∏ dopuszczalnà pr´dkoÊç o 30 km/h i wi´cej, odszkodowanie
z umowy ulega zmniejszeniu o 25%.
§ 9. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci COMPENSY za szkod´.
2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç wartoÊci rynkowej pojazdu
w dacie zawarcia umowy, z uwzgl´dnieniem podatku VAT. Je˝eli
Ubezpieczajàcy jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego
przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia okreÊlana jest w kwocie
odpowiadajàcej wartoÊci rynkowej pojazdu pomniejszonej o podatek VAT.
3. We wniosku o ubezpieczenie odnotowuje si´ nazw´ katalogu (informatora) stanowiàcego podstaw´ ustalenia wartoÊci rynkowej pojazdu.
4. W wariancie ubezpieczenia BAZA, sum´ ubezpieczenia pojazdu
fabrycznie nowego ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej w fakturze zakupu.

Tak ustalona suma ubezpieczenia obowiàzuje w okresie pierwszych 6
miesi´cy obowiàzywania umowy. W takim przypadku dla ustalenia
odszkodowania za szkod´ powsta∏à w okresie pierwszych 6 miesi´cy
obowiàzywania umowy przyjmuje si´ wartoÊç pojazdu w kwocie równej
sumie ubezpieczenia.
5. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki suma ubezpieczenia w wariancie
ubezpieczenia BAZA pojazdu fabrycznie nowego mo˝e byç ustalona
w wysokoÊci okreÊlonej w fakturze zakupu i obowiàzywaç przez ca∏y
okres roczny ubezpieczenia. W takim przypadku dla ustalenia odszkodowania za szkod´ powsta∏à przyjmuje si´ wartoÊç pojazdu w kwocie
równej sumie ubezpieczenia.
6. Je˝eli suma ubezpieczenia ustalona w dniu zawarcia umowy jest ni˝sza o co najmniej 10% od wartoÊci rynkowej pojazdu (niedoubezpieczenie), wysokoÊç odszkodowania zostanie ustalona w takim stosunku
do wartoÊci szkody w pojeêdzie, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia
do wartoÊci rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy.
7. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega obni˝eniu
o wyp∏aconà kwot´, przy czym wyp∏ata odszkodowaƒ o ∏àcznej wartoÊci
równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiàzanie umowy ubezpieczenia.
8. Ubezpieczajàcy za zgodà COMPENSY oraz po op∏aceniu dodatkowej
sk∏adki mo˝e podwy˝szyç sum´ ubezpieczenia do poprzedniej wysokoÊci.
§ 10. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. WysokoÊç sk∏adki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy.
2. Sk∏adka ustalana jest przy uwzgl´dnieniu d∏ugoÊci okresu ubezpieczenia,
zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, wysokoÊci zastosowanego
udzia∏u w∏asnego, cech Ubezpieczajàcego i osób uprawnionych do
korzystania z pojazdu, dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia AC,
cech pojazdu, miejsca zarejestrowania pojazdu oraz formy p∏atnoÊci
sk∏adki.
3. Zni˝ki i zwy˝ki sk∏adki zwiàzane z przebiegiem ubezpieczenia AC
stosuje si´ do umów zawieranych z Ubezpieczajàcymi b´dàcymi osobami
fizycznymi lub osobami fizycznymi, prowadzàcymi jednoosobowo
dzia∏alnoÊç gospodarczà, wy∏àcznie przy ubezpieczeniu samochodów
osobowych, innych pojazdów wykonanych przez adaptacj´ samochodu
osobowego, pojazdów wyprodukowanych w karoseriach samochodów
osobowych jako pojazdy typu VAN niezale˝nie od sposobu ich
zarejestrowania i pojazdów ci´˝arowych o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej do 3,5 t.
4. W przypadku Ubezpieczajàcych b´dàcych osobami fizycznymi,
prowadzàcymi jednoosobowo dzia∏alnoÊç gospodarczà, zni˝ki i zwy˝ki
sk∏adki zwiàzane z przebiegiem ubezpieczenia AC stosuje si´ pod
warunkiem, ˝e przedsi´biorca z∏o˝y oÊwiadczenie, i˝ w okresie ubezpieczenia wy∏àcznymi osobami uprawnionymi do korzystania z pojazdu
b´dà przedsi´biorca lub osoby pozostajàce z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym.
5. Zni˝ka z tytu∏u bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC
przys∏uguje, je˝eli Ubezpieczajàcy przed∏o˝y w chwili zawarcia umowy
zaÊwiadczenie z zak∏adu ubezpieczeƒ, z którym zawar∏ poprzednià umow´ ubezpieczenia AC o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia AC
osoby wpisanej do dowodu rejestracyjnego jako w∏aÊciciel, wspó∏w∏aÊciciel
pojazdu lub osoba korzystajàca z pojazdu.
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6. Sk∏adk´ za ubezpieczenie AC obni˝a si´ albo podwy˝sza si´ zale˝nie
od przebiegu ubezpieczenia AC wed∏ug nast´pujàcych zasad:
Klasa Liczba lat beztary- szkodowego
fowa przebiegu ubezpieczenia AC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zni˝ka
/zwy˝ka
w%
stawki

Przeniesienie w klasie taryfowej zale˝ne
od przebiegu ubezpieczenia w poprzednim rocznym okresie ubezpieczenia AC
Bez
Po 1-ej Po 2-ej Po 3-ej
szkód szkodzie szkodzie i kolejnych
szkodach
- 60
3
4
5

Po 6 i wi´cej
latach bez szkody
Po 5 latach
- 50
bez szkody
Po 4 latach
- 40
bez szkody
Po 3 latach
- 30
bez szkody
Po 2 latach
- 20
bez szkody
Po 1 roku
- 10
bez szkody
Stawka
0
podstawowa
Stawka
+ 20
podwy˝szona
+ 50
+ 100
+ 160

6
6
6
6

4

5

6

5

6

7

6

7

9

7

9

11

8

10

11

9

11

11

10
11
11
11

11
11
11
11

11
11
11
11

Szkoda oznacza odszkodowanie wyp∏acone w okresie rocznym ubezpieczenia AC. Odszkodowania wyp∏acone z tego samego zdarzenia uwa˝a
si´ za jednà szkod´.
7. Za rok ubezpieczenia bez szkody przyjmuje si´ okres roczny trwania
umowy ubezpieczenia AC, je˝eli w tym okresie nie nastàpi∏a wyp∏ata
odszkodowania.
8. Je˝eli pojazd jest przedmiotem wspó∏w∏asnoÊci, zni˝k´ sk∏adki z tytu∏u
bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC ustala si´ w oparciu
o uprawnienia do zni˝ki przys∏ugujàce jednemu ze wspó∏w∏aÊcicieli
pojazdu. Przebieg ubezpieczenia AC b´dzie mia∏ wp∏yw na indywidualne
uprawnienia wspó∏w∏aÊcicieli pojazdu do zni˝ki sk∏adki.
9. W∏aÊciciel (wspó∏w∏aÊciciel) pojazdu zachowuje uprawnienia do zni˝ki
sk∏adki, je˝eli okres przerwy mi´dzy umowami ubezpieczenia AC
o okresie rocznym nie b´dzie d∏u˝szy ni˝ 24 miesiàce.
10. Przy ubezpieczeniu wi´cej ni˝ jednego pojazdu nale˝àcego do tego
samego w∏aÊciciela za podstaw´ zni˝ki przyjmuje si´ najd∏u˝szy okres
bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC, a zni˝k´ stosuje si´
do wszystkich pojazdów. Zwy˝k´ stosuje si´ dla wszystkich ubezpieczonych pojazdów w wysokoÊci w∏aÊciwej dla pojazdu, który mia∏ najwi´cej
szkód.
11. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do terminowej zap∏aty sk∏adki
za ca∏y okres roczny ubezpieczenia chyba, ˝e umowa zawarta jest
na okres ubezpieczenia krótszy (umowa krótkoterminowa).
12. Sk∏adka op∏acana jest jednorazowo jednoczeÊnie z zawarciem umowy,
chyba ˝e w polisie okreÊlono inny sposób i termin op∏acenia sk∏adki.
13. Je˝eli umowa zawierana jest na okres roczny, na wniosek Ubezpieczajàcego p∏atnoÊç sk∏adki mo˝e zostaç roz∏o˝ona na raty. Terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç rat okreÊlone sà w polisie.

14. Je˝eli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, sk∏adk´ uznaje si´ za zap∏aconà z chwilà
wp∏ywu na rachunek COMPENSY.
15. W przypadku naliczenia sk∏adki na podstawie danych zawartych we
wniosku o ubezpieczenie z zastosowaniem zni˝ki, która nie przys∏ugiwa∏a
Ubezpieczajàcemu na podstawie przes∏anek okreÊlonych w ust. 1 - 10
lub przes∏anek okreÊlonych w § 15 ust. 6 i 7 Ubezpieczajàcy zobowiàzany
jest do zap∏acenia ró˝nicy pomi´dzy sk∏adkà nale˝nà a sk∏adkà naliczonà
przy zawarciu umowy. Ró˝nica pomi´dzy sk∏adkà nale˝nà a naliczonà
przy zawarciu umowy obliczana jest za okres od dnia poczàtku
odpowiedzialnoÊci COMPENSY do koƒca okresu ubezpieczenia
okreÊlonego w umowie.
§ 11. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàcego po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego
po zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówi∏y si´
inaczej.
2. Je˝eli zawarta umowa nie stanowi kontynuacji wczeÊniej zawartej
z COMPENSÑ umowy, warunkiem rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci
COMPENSY jest dokonanie, przed rozpocz´ciem biegu odpowiedzialnoÊci z umowy, ogl´dzin pojazdu obejmujàcych wykonanie przez
przedstawiciela COMPENSY dokumentacji zdj´ciowej pojazdu.
3. W przypadku niedokonania wp∏aty sk∏adki lub jej pierwszej raty
w oznaczonym terminie, COMPENSA mo˝e wypowiedzieç umow´ ze
skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez
który ponosi∏a odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia umowy
wygasa ona z koƒcem okresu, za który przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zap∏aci∏ w terminie wymagalnej kolejnej
raty sk∏adki, COMPENSA wezwie Ubezpieczajàcego na piÊmie do jej
zap∏aty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
ustania odpowiedzialnoÊci z umowy ubezpieczenia. Je˝eli pomimo
otrzymanego wezwania do zap∏aty wymagalnej raty sk∏adki Ubezpieczajàcy
nie dokona jej zap∏aty, odpowiedzialnoÊç COMPENSY ustaje, a umowa
ulega rozwiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata
sk∏adki.
5. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si´ z chwilà:
1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia;
2) z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki,
o którym mowa w ust. 4 powy˝ej;
3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania;
4) wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowaƒ w ∏àcznej wysokoÊci
równej sumie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowienia § 9 ust. 8.
§ 12. ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY
1. Je˝eli umowa jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy,
Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy, w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni,
od dnia jej zawarcia.
2. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
zap∏acenia sk∏adki za okres, w którym COMPENSA ponosi∏a
odpowiedzialnoÊç.
3. Umowa mo˝e byç rozwiàzana w drodze pisemnego wypowiedzenia:
1) przez ka˝dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowania
lub daty dor´czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp∏aty odszkodowania,
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z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
2) przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia ra˝àcych zaniedbaƒ w zabezpieczeniu pojazdu,
b) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel
zatai∏ przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a
przed zawarciem umowy,
c) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczony zatai∏ przed COMPENSÑ
informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a przed zawarciem umowy,
chyba ˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy.
4. Umowa rozwiàzuje si´:
1) w przypadku up∏ywu okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie;
2) z dniem wyp∏aty odszkodowania za szkod´ ca∏kowità lub z dniem
wyp∏aty odszkodowania za utracony pojazd;
3) z dniem wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowaƒ w ∏àcznej
wysokoÊci równej sumie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowienia
§ 9 ust. 8;
4) z dniem utraty prawa w∏asnoÊci pojazdu na skutek decyzji lub
orzeczeƒ uprawnionych w∏adz lub z innych przyczyn;
5) w przypadku odstàpienia od umowy lub jej wypowiedzenia.
5. W przypadku odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania przez
któràkolwiek ze stron, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
podlega zwrotowi.
6. WysokoÊç nale˝nej do zwrotu sk∏adki ustala si´ w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do d∏ugoÊci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ ubezpieczenia traktuje si´ jako pe∏ny.
7. Sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi,
je˝eli:
1) COMPENSA wyp∏aci∏a, przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowanie lub odszkodowania w wysokoÊci równej sumie ubezpieczenia;
2) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci równej
sumie ubezpieczenia lub wyp∏ata odszkodowania spowoduje wyczerpanie
(konsumpcj´) sumy ubezpieczenia;
3) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci odpowiadajàcej pe∏nej wartoÊci pojazdu.
8. Zwrot sk∏adki dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku
i orygina∏u polisy. W razie zbycia pojazdu i przekazania orygina∏u polisy
nabywcy zwrot sk∏adki nast´puje na podstawie kopii umowy zbycia
pojazdu i oÊwiadczenia o przekazaniu orygina∏u polisy nabywcy.
§ 13. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO I OSÓB
UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z POJAZDU
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoÊci COMPENSY
zgodne z prawdà i jego najlepszà wiedzà wszystkie znane sobie okolicznoÊci dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA zapytywa∏a w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy. Je˝eli
Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela, obowiàzek ten
cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci jemu
znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do pisemnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach okolicznoÊci
wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomoÊci.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci,
które z naruszeniem ust´pów poprzedzajàcych nie zosta∏y podane do jej

wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust´pów poprzedzajàcych dosz∏o
z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek
przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci,
o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym.
4. Je˝eli umow´ zawarto na cudzy rachunek obowiàzki okreÊlone
w ust´pach 1–3 powy˝ej spoczywajà tak˝e na Ubezpieczonym, chyba ˝e
nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy i osoby uprawnione
do korzystania z pojazdu, a tak˝e Ubezpieczony jeÊli wiedzia∏, ˝e
umow´ zawarto na jego rachunek, zobowiàzani sà do:
1) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSÑ zaleceƒ dodatkowych
oraz terminów ich realizacji, które by∏y warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy - w szczególnoÊci usuni´cia zagro˝eƒ b´dàcych przyczynà
powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym szkody;
2) umo˝liwienia dost´pu do pojazdu osobie upowa˝nionej przez
COMPENS¢ w celu dokonania oceny ryzyka;
3) powiadomienia COMPENSY o utracie lub skopiowaniu kluczyków
lub innego urzàdzenia przewidzianego przez producenta pojazdu
do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych, a tak˝e o wymianie kluczyków lub takiego urzàdzenia;
4) wymiany kluczyków, innych urzàdzeƒ przewidzianych przez
producenta pojazdu do uruchomienia silnika, zamków i urzàdzeƒ
zabezpieczajàcych pojazd przed kradzie˝à, po utracie kluczyków lub
takich urzàdzeƒ.
6. W razie oddalenia si´ od pojazdu Ubezpieczajàcy lub osoby uprawnione
do korzystania z pojazdu, a tak˝e Ubezpieczony jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´
zawarto na jego rachunek, zobowiàzani sà zabraç ze sobà wszystkie
znajdujàce si´ elementy wyposa˝enia dodatkowego nie zamontowane
na sta∏e.
7. W przypadku zajÊcia wypadku obj´tego umowà Ubezpieczajàcy lub
osoba uprawniona do korzystania z pojazdu, a tak˝e Ubezpieczony jeÊli
wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego rachunek, zobowiàzani sà do:
1) u˝ycia dost´pnych im Êrodków w celu ratowania pojazdu lub jego
cz´Êci lub jego wyposa˝enia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów;
2) niezw∏ocznego powiadomienia Policji, a za granicà - innego odpowiedniego organu, o wypadku, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 12-tu
godzin od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji w przypadku
kradzie˝y pojazdu, jego cz´Êci lub wyposa˝enia dodatkowego, powa˝nego
uszkodzenia pojazdu oraz w razie zaistnienia zdarzenia nasuwajàcego
uzasadnione przypuszczenie, ˝e pope∏niono przest´pstwo, o ile zaistnia∏y
okolicznoÊci wymagajàce podj´cia czynnoÊci dochodzeniowych;
3) w razie wypadku z udzia∏em innego uczestnika ruchu drogowego,
w miar´ mo˝liwoÊci, zanotowania danych dotyczàcych uczestnika
wypadku, w tym w∏aÊciciela lub posiadacza pojazdu, cech identyfikacyjnych
pojazdu (w tym numeru rejestracyjnego i paƒstwa rejestracji pojazdu),
numeru dokumentu ubezpieczenia oraz nazwy i adresu zak∏adu ubezpieczeƒ, w którym zawarto umow´ ubezpieczenia OC;
4) w razie wypadku spowodowanego przez zwierz´ta domowe lub
hodowlane, w miar´ mo˝liwoÊci, ustalenia danych dotyczàcych
w∏aÊciciela lub posiadacza zwierzàt, numeru dokumentu ubezpieczenia
oraz nazwy i adresu zak∏adu ubezpieczeƒ, w którym zawarto umow´
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u
posiadania gospodarstwa rolnego lub umow´ dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej;
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5) niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY o powstaniu szkody, nie
póêniej jednak ni˝ w ciàgu:
a) je˝eli szkoda powsta∏a na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - 5 dni
roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji, a w przypadku kradzie˝y - 2 dni roboczych od daty kradzie˝y lub uzyskania o niej
informacji,
b) je˝eli szkoda powsta∏a za granicà - 5 dni roboczych od dnia przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej albo 3 dni roboczych od daty
wypadku, je˝eli konieczne by∏o skorzystanie z pomocy zagranicznego
przedstawiciela COMPENSY;
6) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania ˝adnych zmian
w uszkodzonym pojeêdzie przed przeprowadzeniem ogl´dzin przez
osob´ upowa˝nionà przez COMPENS¢, chyba ˝e zmiana jest niezb´dna
w celu zabezpieczenia pojazdu po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru
bàdê jest uzasadniona koniecznoÊcià kontynuowania bezpiecznej jazdy;
7) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania naprawy pojazdu
bez zgody COMPENSY lub jej przedstawiciela zagranicznego, chyba ˝e
COMPENSA lub jej przedstawiciel zagraniczny nie zaj´li stanowiska
w terminie 7 dni od daty powiadomienia o szkodzie albo 14 dni od daty
powiadomienia o szkodzie, je˝eli jest konieczne powo∏anie bieg∏ych
rzeczoznawców;
8) umo˝liwienia dost´pu do pojazdu osobie upowa˝nionej przez
COMPENS¢ w celu przeprowadzenia likwidacji szkody;
9) przed∏o˝enia COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz umo˝liwienia COMPENSIE dokonania wszelkich ustaleƒ dotyczàcych przyczyny
i rozmiaru szkody, jak równie˝ udost´pnienia dowodów, niezb´dnych
do ustalenia okolicznoÊci powstania szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci
roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaÊnieƒ.
8. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokoÊci odszkodowania, je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony (jeÊli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek) umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa nie zawiadomi∏ COMPENSY o zajÊciu wypadku w terminie okreÊlonym w ust. 7 pkt 5, o ile naruszenie tego obowiàzku przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o COMPENSIE ustalenie
okolicznoÊci i skutków wypadku.
9. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
lub Ubezpieczony (jeÊli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek)
umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa, pomimo cià˝àcego na nim
obowiàzku nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust. 7 pkt 1, a szkoda
powsta∏a wskutek niewykonania powy˝szego obowiàzku.
10. Je˝eli na podstawie badaƒ zleconych przez COMPENS¢ oka˝e si´,
˝e w okresie ubezpieczenia kluczyki lub inne urzàdzenie przewidziane
przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania
zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych zosta∏y skopiowane, a Ubezpieczajàcy i/lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu nie powiadomi∏a
o tym fakcie COMPENSY, COMPENSA mo˝e odmówiç wyp∏aty
odszkodowania za szkod´ powsta∏à wskutek kradzie˝y pojazdu, jego
cz´Êci lub wyposa˝enia dodatkowego.
§ 14. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
1. W przypadku powstania szkody ca∏kowitej lub kradzie˝y pojazdu
górnà granic´ odszkodowania stanowi wartoÊç rynkowa pojazdu w dniu
powstania szkody, nie wi´ksza jednak ni˝ suma ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 9 ust. 4 i 5.
2. W przypadku powstania szkody ca∏kowitej lub kradzie˝y pojazdu

wraz z wyposa˝eniem dodatkowym górnà granic´ odszkodowania
stanowi wartoÊç rynkowa pojazdu ∏àcznie z wyposa˝eniem dodatkowym
w dniu powstania szkody, nie wi´ksza jednak ni˝ ∏àcznie suma ubezpieczenia pojazdu oraz suma ubezpieczenia wyposa˝enia dodatkowego.
3. Przez szkod´ ca∏kowità uznaje si´ uszkodzenie pojazdu w stopniu
przekraczajàcym koszty naprawy brutto (z VAT) uszkodzonego pojazdu
w wysokoÊci 70% wartoÊci rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody,
ustalone z zastosowaniem wyceny kosztów naprawy, która obejmuje:
1) koszt robocizny ustalony w oparciu o:
a) technologiczne czasy napraw okreÊlone przez producenta pojazdu
i uj´te w systemie AUDATEX lub EUROTAX,
b) Êrednià stawk´ za 1 roboczogodzin´ naprawy ze stawek stosowanych
przez wykonawców napraw z miejsca u˝ytkowania pojazdu;
2) maksymalny koszt cz´Êci zamiennych w wysokoÊci cen okreÊlonych
w systemie AUDATEX lub EUROTAX.
4. W przypadku powstania szkody ca∏kowitej COMPENSA ustala
odszkodowanie w kwocie odpowiadajàcej wartoÊci pojazdu
pomniejszonej o wartoÊç pozosta∏oÊci.
5. WartoÊç pozosta∏oÊci ustala si´ indywidualnie:
1) w zale˝noÊci od rozmiaru uszkodzeƒ i stopnia zu˝ycia eksploatacyjnego
pojazdu lub jego cz´Êci (zespo∏ów) pod warunkiem, ˝e posiadajà
wartoÊç handlowà;
2) w odniesieniu do tej samej wartoÊci rynkowej pojazdu jakà przyj´to
do wyliczenia szkody ca∏kowitej;
3) w odniesieniu do sytuacji rynkowej w zakresie obrotu pojazdami
uszkodzonymi.
6. W razie powstania szkody polegajàcej na uszkodzeniu pojazdu lub
wyposa˝enia dodatkowego COMPENSA ustala:
1) zakres uszkodzeƒ, których powstanie pozostaje w zwiàzku przyczynowym ze zg∏oszonym zdarzeniem powodujàcym szkod´, za którego
nast´pstwa COMPENSA ponosi odpowiedzialnoÊç;
2) cz´Êci pojazdu podlegajàce wymianie lub naprawie;
3) czas robocizny niezb´dny do wykonania naprawy;
4) stawki za 1 roboczogodzin´ naprawy;
5) zu˝ycie eksploatacyjne cz´Êci pojazdu (np. ogumienia, t∏umików,
katalizatora, akumulatora).
7. COMPENSA uwzgl´dnia koszty technologicznie koniecznej naprawy,
dokonanej wy∏àcznie w zakresie pozostajàcym w zwiàzku przyczynowym
ze zg∏oszonym zdarzeniem, za które COMPENSA ponosi odpowiedzialnoÊç, które muszà byç udokumentowane imiennymi fakturami
(rachunkami).
8. COMPENSA uprawniona jest do weryfikacji wysokoÊci kosztów
naprawy uszkodzonego pojazdu do:
1) cen cz´Êci zamiennych i technologicznych czasów napraw okreÊlonych
przez producenta pojazdu i uj´tych w systemie AUDATEX lub
EUROTAX; je˝eli ceny cz´Êci w rachunkach przekraczajà podane
w systemie AUDATEX lub EUROTAX, COMPENSA weryfikuje je
do cen cz´Êci zamiennych stosowanych przez g∏ównych importerów
krajowych dla danej marki pojazdu;
2) cen Êrednich z rynku cz´Êci u˝ywanych lub odpowiedników cz´Êci
producenta pojazdu, odpowiednio w przypadku zastosowania przez
wykonawc´ naprawy cz´Êci u˝ywanych lub odpowiedników cz´Êci
producenta pojazdu;
3) cen cz´Êci alternatywnych, je˝eli umowa zosta∏a zawarta zgodnie
z postanowieniem § 6 ust. 5.
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9. COMPENSA uwzgl´dnia koszty robocizny na podstawie faktur
(rachunków), jednak koszty te nie mogà byç wy˝sze ni˝ koszty
okreÊlone w systemie AUDATEX lub EUROTAX, z zastosowaniem
podanych w ocenie technicznej stawek za roboczogodzin´ naprawy.
10. Je˝eli naprawa pojazdu nie zosta∏a udokumentowana imiennymi
fakturami (rachunkami), COMPENSA dokonuje wyceny naprawy
pojazdu wed∏ug systemu AUDATEX lub EUROTAX, z uwzgl´dnieniem:
1) cen cz´Êci zamiennych i technologicznych czasów napraw okreÊlonych w systemie AUDATEX lub EUROTAX z uwzgl´dnieniem
odpowiedników cz´Êci producenta pojazdu;
2) Êredniej stawki za 1 roboczogodzin´ naprawy ze stawek stosowanych
przez wykonawców napraw z miejsca u˝ytkowania pojazdu;
3) oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego o zakupie cz´Êci u˝ywanych, jednak
do kwot nie wy˝szych ni˝ podane w systemie AUDATEX lub
EUROTAX;
4) dla pojazdów nie uj´tych w systemie AUDATEX lub EUROTAX wyceny wykonuje si´ porównawczo na bazie dost´pnego w systemie
AUDATEX lub EUROTAX pojazdu o zbli˝onych parametrach techniczno-eksploatacyjnych do parametrów ubezpieczonego pojazdu.
11. Je˝eli umowa zosta∏a zawarta zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 5,
COMPENSA dokonuje wyceny naprawy pojazdu wed∏ug systemu
AUDATEX lub EUROTAX z zastosowaniem cen cz´Êci alternatywnych
i stawek za 1 roboczogodzin´ stosowanych przez warsztaty partnerskie.
12. Je˝eli umowa zosta∏a zawarta zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 5,
w przypadku, gdy podczas naprawy pojazdu cz´Êci alternatywne oka˝à
si´ niedost´pne, do naprawy zostanà u˝yte cz´Êci oryginalne.
13. Je˝eli naprawa pojazdu nie zosta∏a udokumentowana imiennymi
fakturami (rachunkami), wysokoÊç odszkodowania nie uwzgl´dnia
podatku VAT.
14. W przypadku naprawy pojazdu, którego wiek w dniu zawarcia
umowy przekracza∏ 4 lata, odszkodowanie pomniejsza si´ o kwot´
odpowiadajàcà zu˝yciu eksploatacyjnemu cz´Êci pojazdu wed∏ug
poni˝szych zasad:
1) 10% wartoÊci cz´Êci, je˝eli wiek pojazdu przekracza 4 lata;
2) 20% wartoÊci cz´Êci, je˝eli wiek pojazdu przekracza 5 lat;
3) 30% wartoÊci cz´Êci, je˝eli wiek pojazdu przekracza 6 lat;
4) 40% wartoÊci cz´Êci, je˝eli wiek pojazdu przekracza 7 lat;
5) 50% wartoÊci cz´Êci, je˝eli wiek pojazdu przekracza 8 lat,
z zastrze˝eniem postanowienia ust. 18.
Je˝eli w okresie u˝ytkowania pojazdu nastàpi∏a udokumentowana
wymiana cz´Êci, odszkodowanie za uszkodzonà cz´Êç pomniejsza si´
o stopieƒ zu˝ycia tej cz´Êci liczony od daty jej wymiany.
15. Je˝eli wiek ubezpieczonego pojazdu w dniu zawarcia umowy nie
przekracza∏ 4 lat, odszkodowanie wyp∏acane jest bez uwzgl´dnienia
stopnia zu˝ycia cz´Êci, o którym mowa w ust. 14 z zastrze˝eniem
postanowienia ust. 18.
16. Po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki przy zawarciu umowy postanowienie ust. 15 stosuje si´ tak˝e w odniesieniu do pojazdu, którego wiek
w dniu zawarcia umowy wynosi∏ wi´cej ni˝ 4 lata i jednoczeÊnie nie
przekracza∏ 10 lat.
17. Wiek pojazdu liczy si´ w pe∏nych latach od roku kalendarzowego
jego produkcji do dnia zawarcia umowy.
18. Zu˝ycie eksploatacyjne elementów takich jak ogumienie, akumulator,
elementy cierne uk∏adu hamulcowego, nap´dowego oraz uk∏ad wydechowy oceniane jest na podstawie indywidualnego stopnia zu˝ycia tych

elementów i powoduje zmniejszenie wysokoÊci odszkodowania niezale˝nie od wieku pojazdu o stopieƒ zu˝ycia takich elementów.
19. Je˝eli pojazd zosta∏ uszkodzony za granicà, naprawa powinna byç
dokonana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrze˝eniem
postanowienia ust. 20.
20. Je˝eli pojazd by∏ ubezpieczony w wariancie ubezpieczenia BAZA lub
zakres ubezpieczenia w wariancie MOC zosta∏ rozszerzony o szkody
powsta∏e w wyniku zdarzeƒ majàcych miejsce na terytorium paƒstw
nale˝àcych do systemu Zielonej Karty oraz paƒstw powsta∏ych z by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego (je˝eli nie nale˝à do systemu Zielonej Karty),
COMPENSA pokrywa:
1) koszty naprawy dokonanej w kraju, w którym powsta∏a szkoda, je˝eli
koszty te nie przekraczajà równowartoÊci 500 euro wed∏ug Êredniego
kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia
faktury (rachunku) do rozliczenia, je˝eli naprawa ta by∏a niezb´dna
do kontynuowania bezpiecznej jazdy;
2) koszty:
a) akcji ratowniczej,
b) transportu (holowania) pojazdu do zak∏adu naprawczego albo
do miejsca zamieszkania/siedziby Ubezpieczajàcego, je˝eli transport by∏
technicznie i ekonomicznie uzasadniony, je˝eli koszty te ∏àcznie nie przekraczajà równowartoÊci 1.000 euro wed∏ug Êredniego kursu ustalonego
przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania szkody,
c) koszty wymienione w pkt a i b nie mogà ∏àcznie przekroczyç kwoty
stanowiàcej równowartoÊç 1.000 euro obliczonej wed∏ug Êredniego kursu
ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania szkody.
21. COMPENSA mo˝e za˝àdaç okazania pojazdu w trakcie naprawy lub
po jej zakoƒczeniu w celu sprawdzenia zakresu dokonanej naprawy.
22. W przypadku szkody polegajàcej na kradzie˝y pojazdu, COMPENSA
wyp∏aci odszkodowanie, je˝eli Ubezpieczajàcy wype∏ni, w terminie 3 dni
roboczych od dnia pisemnego zg∏oszenia szkody, nast´pujàce obowiàzki:
1) oka˝e COMPENSIE dowód w∏asnoÊci pojazdu;
2) przeka˝e COMPENSIE:
a) dowód rejestracyjny pojazdu i kart´ pojazdu, o ile by∏a wydana
na ubezpieczony pojazd albo dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu,
chyba ˝e zosta∏y utracone na skutek rozboju,
b) kluczyki lub inne urzàdzenia przewidziane przez producenta pojazdu
do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych, w liczbie i stanie (tj. orygina∏y lub kopie) podanej we
wniosku o ubezpieczenie (dotyczy to tak˝e karty magnetycznej, pilota
zdalnego sterowania zabezpieczeniami przeciwkradzie˝owymi, dekodera,
immobilizera oraz innych podobnych urzàdzeƒ przeznaczonych do
przechowywania poza pojazdem), chyba ˝e zosta∏y utracone na skutek
rozboju,
c) dowodu zg∏oszenia kradzie˝y pojazdu Policji, a je˝eli kradzie˝ pojazdu
nastàpi∏a poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej - innemu odpowiedniemu
organowi za granicà;
3) przeniesie w∏asnoÊç pojazdu na COMPENS¢;
4) wyrejestruje pojazd i przedstawi COMPENSIE dokument potwierdzajàcy ten fakt, wydany przez uprawniony organ.
§ 15. UDZIA¸ W¸ASNY W SZKODZIE
1. Wprowadza si´ udzia∏ w∏asny w szkodzie.
2. O zastosowaniu udzia∏u w∏asnego i jego wysokoÊci decyduje Ubezpieczajàcy przy zawarciu umowy. WysokoÊç udzia∏u w∏asnego wynosi:
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1) w wariancie BAZA - 700 z∏ w ka˝dej szkodzie (standardowy)
albo 2.000 z∏ w ka˝dej szkodzie (podwy˝szony);
2) w wariancie MOC - 2% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak
ni˝ 700 z∏.
3. W przypadku niedoubezpieczenia z kwoty odszkodowania obliczonego
zgodnie z zasadà proporcji, okreÊlonà w § 9 ust. 6 COMPENSA potràca
udzia∏ w∏asny.
4. Po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki udzia∏ w∏asny okreÊlony w ust. 2
pkt 1 w wysokoÊci 700 z∏ albo w ust. 2 pkt 2 mo˝e byç zniesiony (wówczas
nie ma zastosowania udzia∏ w∏asny w szkodzie).
5. W przypadku zastosowania udzia∏u w∏asnego okreÊlonego w ust. 2
pkt 1 w wysokoÊci 2.000 z∏ Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zni˝ka sk∏adki.
6. Je˝eli we wniosku o ubezpieczenie zadeklarowano, ˝e pojazd b´dzie
kierowany wy∏àcznie przez:
1) kobiet´ w wieku powy˝ej 25 lat;
2) osoby w wieku powy˝ej 25 lat,
ale szkoda spowodowana zosta∏a przez kierowc´, który nie spe∏nia
któregokolwiek z okreÊlonych powy˝ej kryteriów, z odszkodowania
potràca si´ dodatkowy udzia∏ w∏asny.
7. Dodatkowy udzia∏ w∏asny potràca si´ tak˝e, je˝eli we wniosku o
ubezpieczenie Ubezpieczajàcy poda∏ niezgodne z prawdà informacje o:
1) przebiegu ubezpieczenia;
2) zatrudnieniu w∏aÊciciela lub u˝ytkownika pojazdu w charakterze
urz´dnika.
8. Dodatkowy udzia∏ w∏asny wynosi 3.000 z∏, z zastrze˝eniem postanowieƒ
ust. 9 i 10.
9. WysokoÊç dodatkowego udzia∏u w∏asnego zwi´ksza si´ do kwoty
4.000 z∏, je˝eli nast´puje zbieg dwóch przes∏anek wymienionych w ust. 6
lub 7 powodujàcych zastosowanie dodatkowego udzia∏u w∏asnego.
10. WysokoÊç dodatkowego udzia∏u w∏asnego zwi´ksza si´ do kwoty
5.000 z∏, je˝eli nast´puje zbieg trzech lub wi´cej przes∏anek wymienionych w ust. 6 lub 7 powodujàcych zastosowanie dodatkowego udzia∏u
w∏asnego.
11. Postanowienia zawarte w ust. 6 - 10 dotyczà wy∏àcznie szkód
powsta∏ych w pojazdach b´dàcych w∏asnoÊcià osób fizycznych albo
u˝ytkowanych przez osoby fizyczne na podstawie umowy kredytu
bankowego lub umowy leasingu.
§ 16. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà COMPENSA wszczyna w∏aÊciwe post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàcego i
Ubezpieczonego o tym fakcie, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi
z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony
sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia
odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania, je˝eli
jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia post´powania.
3. COMPENSA ma obowiàzek udost´pniç osobom, o których mowa
w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania.
4. Osoby te mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez COMPENS¢

udost´pnionych informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii
dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez
COMPENS¢.
5. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia
uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania w∏asnych
ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.
6. Odszkodowanie wyp∏acane jest w granicach sumy ubezpieczenia,
z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 7 - 10.
7. Z kwoty odszkodowania potràca si´ udzia∏ w∏asny oraz w przypadkach
okreÊlonych w § 15 ust. 6 - 11 dodatkowy udzia∏ w∏asny w szkodzie.
8. Dodatkowy udzia∏ w∏asny stosuje si´ w odniesieniu do pierwszej
szkody, z tytu∏u której wyp∏acane jest odszkodowanie. Je˝eli kwota
dodatkowego udzia∏u w∏asnego przewy˝sza kwot´ odszkodowania,
odszkodowanie nie przys∏uguje.
9. W przypadku ustalenia p∏atnoÊci sk∏adki za ubezpieczenie AC w
ratach, COMPENSA mo˝e potràciç z wyp∏acanego odszkodowania
kwot´ niezap∏aconej, wymagalnej raty sk∏adki.
10. Je˝eli osoba, na rzecz której wyp∏acane jest odszkodowanie, jest
jednoczeÊnie d∏u˝nikiem COMPENSY z tytu∏u ubezpieczenia OC,
COMPENSA potràca z odszkodowania kwot´ odpowiadajàcà nieop∏aconej i wymagalnej sk∏adce za ubezpieczenie OC wraz z ustawowymi
odsetkami przypadajàcymi od dnia nast´pnego po terminie p∏atnoÊci
do dnia wyp∏aty odszkodowania bez koniecznoÊci sk∏adania odr´bnego
oÊwiadczenia woli w tym zakresie.
11. COMPENSA zwraca tak˝e faktycznie poniesione, uzasadnione
i udokumentowane koszty, które wyp∏acane sà ponad sum´ ubezpieczenia:
1) parkowania uszkodzonego pojazdu, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia nast´pnego
po dokonaniu przez COMPENS¢ ogl´dzin pojazdu, wed∏ug przeci´tnych cen us∏ug tego rodzaju stosowanych w miejscu zamieszkania
Ubezpieczajàcego albo w miejscu powstania szkody;
2) ratowania pojazdu oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów, je˝eli zastosowane Êrodki by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´
bezskuteczne, nie wi´cej jednak ni˝ 5% sumy ubezpieczenia;
3) w wariancie MOC - transportu (holowania) pojazdu do zak∏adu
naprawczego albo miejsca zamieszkania Ubezpieczajàcego, je˝eli
transport by∏ technicznie i ekonomicznie uzasadniony, nie wi´cej jednak
ni˝ 1.000 z∏.
12. COMPENSA obowiàzana jest wyp∏aciç odszkodowanie w terminie 30
dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
13. Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY albo wysokoÊci odszkodowania nie jest mo˝liwe, odszkodowanie wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie
tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodowania
zostanie wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku.
14. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczajàcego
w terminach okreÊlonych w ust. 12 bàdê 13, podajàc okolicznoÊci
faktyczne i podstaw´ prawnà odmowy wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci
lub w cz´Êci oraz pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ
na drodze sàdowej.
15. Je˝eli ten sam pojazd w tym samym czasie jest ubezpieczony
od tego samego ryzyka u dwóch lub wi´cej ubezpieczycieli na sumy,
które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç rynkowà, Ubezpieczajàcy nie
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mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoÊç szkody. Mi´dzy ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
16. Odszkodowanie wyp∏acane jest przelewem na rachunek bankowy
Ubezpieczajàcego lub innej osoby uprawnionej do odszkodowania.
Na wniosek Ubezpieczajàcego lub innej osoby uprawnionej do odszkodowania, COMPENSA wyÊle odszkodowanie przekazem pocztowym;
w takim przypadku odszkodowanie zostanie pomniejszone o koszt
przekazu pocztowego.
17. Odszkodowanie wyp∏acane jest w z∏otych polskich.
18. Je˝eli koszty zosta∏y poniesione w walucie obcej, odszkodowanie
wyp∏acane jest w z∏otych wed∏ug Êredniego kursu walut obcych
Narodowego Banku Polskiego z dnia ustalenia odszkodowania.
§ 17. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zap∏aty odszkodowania przez COMPENS¢, roszczenia
Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´
przechodzà z mocy prawa na COMPENS¢ do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania. Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko cz´Êç
szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed COMPENSÑ.
2. Nie przechodzà na COMPENS¢ roszczenia Ubezpieczajàcego
przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie.
3. Zasady wynikajàce z ust´pów poprzedzajàcych stosuje si´ odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek∏ si´
roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, COMPENSA mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Natomiast, je˝eli fakt ten ujawniony zostanie ju˝
po wyp∏aceniu odszkodowania, COMPENSA mo˝e ˝àdaç zwrotu ca∏oÊci
lub cz´Êci odszkodowania.
5. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do udzielenia
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz
umo˝liwienia prowadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego
dochodzenia roszczeƒ regresowych.
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
§ 18. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów zwiàzanych z udzieleniem przez COMPENS¢, za poÊrednictwem Centrum
Alarmowego, natychmiastowej pomocy assistance.
2. Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty natychmiastowej
pomocy na rzecz Ubezpieczajàcego lub osoby upowa˝nionej do u˝ywania
pojazdu lub kierowania nim, z zastrze˝eniem postanowienia § 19 ust. 5
pkt. 2.
§ 19. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powsta∏e w wyniku zdarzeƒ
majàcych miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, paƒstw
nale˝àcych do systemu Zielonej Karty oraz paƒstw powsta∏ych z by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego (je˝eli nie nale˝à do systemu Zielonej Karty),
z wy∏àczeniem krajów, na terenie których prowadzone sà dzia∏ania

wojenne.
2. Ubezpieczenie obejmuje wy∏àcznie napraw´ pojazdu niezb´dnà
do kontynuowania podró˝y albo powrotu do miejsca zamieszkania
Ubezpieczajàcego w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiàzujàcymi w miejscu wystàpienia zdarzenia.
3. Ubezpieczenie w wariancie BAZA obejmuje udzielenie natychmiastowej
pomocy, je˝eli pojazd zosta∏ unieruchomiony w nast´pstwie wypadku.
4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w wariancie BAZA obejmuje:
1) napraw´ pojazdu na miejscu zdarzenia przez pilota (z wy∏àczeniem
kosztów paliwa i cz´Êci zamiennych u˝ytych do naprawy);
2) holowanie - je˝eli nie jest mo˝liwe usprawnienie pojazdu, pilot odholuje pojazd do najbli˝szego punktu obs∏ugi albo miejsca zamieszkania
Ubezpieczajàcego, je˝eli nie jest ono w dalszej odleg∏oÊci od miejsca
wystàpienia zdarzenia ni˝ najbli˝szy punkt obs∏ugi.
5. Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty natychmiastowej
pomocy w wariancie BAZA na rzecz:
1) w przypadku Êwiadczeƒ w ramach ubezpieczenia AC - Ubezpieczajàcego;
2) w przypadku Êwiadczeƒ w ramach ubezpieczenia OC:
a) Ubezpieczajàcego,
b) kierujàcego pojazdem, który zosta∏ uszkodzony albo zniszczony
w zwiàzku z ruchem pojazdu, którego posiadacz zawar∏ z COMPENSÑ
ubezpieczenie OC.
6. Ubezpieczenie w wariancie TOP obejmuje udzielenie Ubezpieczajàcemu natychmiastowej pomocy, je˝eli pojazd zosta∏ unieruchomiony
w nast´pstwie zdarzeƒ powodujàcych niew∏aÊciwe funkcjonowanie
uniemo˝liwiajàce jazd´ w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami
obowiàzujàcymi w kraju miejsca zdarzenia, w szczególnoÊci:
1) kradzie˝y pojazdu lub jego cz´Êci trwale zamontowanych;
2) awarii;
3) roz∏adowania akumulatora, utraty albo uszkodzenia kluczyków (lub
innego urzàdzenia s∏u˝àcego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu),
przebicia opony, braku albo niew∏aÊciwego paliwa w zbiorniku pojazdu.
7. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w wariancie TOP obejmuje:
1) napraw´ pojazdu na miejscu zdarzenia przez pilota (z wy∏àczeniem
kosztów paliwa i cz´Êci zamiennych u˝ytych do naprawy);
2) holowanie - je˝eli nie jest mo˝liwe usprawnienie pojazdu, pilot odholuje pojazd do najbli˝szego punktu obs∏ugi albo miejsca zamieszkania
Ubezpieczajàcego, je˝eli nie jest ono w dalszej odleg∏oÊci od miejsca wystàpienia zdarzenia ni˝ najbli˝szy punkt obs∏ugi.
8. W wariancie TOP, je˝eli pojazd zosta∏ odholowany przez pilota
do punktu obs∏ugi i nie mo˝e byç naprawiony w ciàgu 24 godzin,
a zdarzenie mia∏o miejsce powy˝ej 50 km od miejsca zamieszkania
Ubezpieczajàcego, zakres ubezpieczenia obejmuje równie˝:
1) organizacj´ i pokrycie kosztów wynajmu samochodu zast´pczego,
klasy porównywalnej z klasà ubezpieczonego pojazdu, o maksymalnej
pojemnoÊci silnika 2.000 cm3, na czas naprawy ubezpieczonego
pojazdu, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 3 dni (za wyjàtkiem kosztów paliwa,
ubezpieczenia oraz jakichkolwiek innych op∏at);
2) organizacj´ i pokrycie kosztów zakwaterowania (wraz ze Êniadaniem)
Ubezpieczajàcego oraz pasa˝erów pojazdu (w liczbie ograniczonej
do liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)
w najbli˝szym hotelu Êredniej kategorii (dwu lub trzygwiazdkowym)
na okres naprawy pojazdu, jednak˝e nie d∏u˝szy ni˝ na 4 doby hotelowe;
Êwiadczenie to nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez
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osoby korzystajàce z noclegu;
3) organizacj´ i pokrycie kosztów podró˝y Ubezpieczajàcego oraz
pasa˝erów pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) pociàgiem pierwszej klasy lub
autobusem do miejsca zamieszkania Ubezpieczajàcego albo do miejsca
docelowego podró˝y, je˝eli znajduje si´ ono nie dalej ni˝ miejsce
zamieszkania Ubezpieczajàcego;
4) na ˝yczenie Ubezpieczajàcego - poinformowanie o zdarzeniu osoby
bliskiej albo pracodawcy Ubezpieczajàcego;
5) pomoc t∏umacza - w razie nag∏ego zdarzenia Centrum Alarmowe
organizuje pomoc polegajàcà na t∏umaczeniu na ˝ywo przez telefon
(telekonferencja);
6) organizacj´ i pokrycie kosztów dostarczenia w∏aÊciwego paliwa
(za wyjàtkiem kosztów paliwa) w iloÊci niezb´dnej do dojechania do
najbli˝szej czynnej stacji paliw, je˝eli brak paliwa uniemo˝liwia
kontynuacj´ podró˝y;
7) organizacj´ i pokrycie kosztów parkingu strze˝onego za ca∏y okres
parkowania, nie wi´cej jednak ni˝ do kwoty 500 z∏;
8) organizacj´ i pokrycie kosztów legalnego z∏omowania pojazdu za granicà na wniosek Ubezpieczajàcego w razie wystàpienia szkody ca∏kowitej, nie
wi´cej jednak ni˝ do kwoty 1.000 z∏;
9) odbiór pojazdu po naprawie, polegajàcy na organizacji i pokryciu
kosztów podró˝y Ubezpieczajàcego lub osoby przez niego wskazanej
w jednà stron´ do miejsca, gdzie pojazd zosta∏ naprawiony albo odebraniu pojazdu przez wskazanego w Centrum Alarmowym kierowc´,
który dostarczy pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczajàcego albo
miejsca docelowego podró˝y, je˝eli znajduje si´ ono nie dalej ni˝ miejsce
zamieszkania Ubezpieczajàcego z zastrze˝eniem, ˝e Ubezpieczajàcy pokrywa koszty paliwa, ubezpieczenia oraz jakiekolwiek inne op∏aty;
10) organizacj´ i pokrycie kosztów wynaj´cia kierowcy, który dostarczy
pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczajàcego albo miejsca docelowego podró˝y, je˝eli znajduje si´ ono nie dalej ni˝ miejsce zamieszkania
Ubezpieczajàcego, je˝eli Ubezpieczajàcy zmar∏ na skutek zdarzenia
pozostajàcego w zwiàzku przyczynowym z ruchem pojazdu, a ˝adna
z osób podró˝ujàcych z Ubezpieczajàcym nie posiada prawa jazdy
z zastrze˝eniem, ˝e osoby podró˝ujàce z Ubezpieczajàcym pokrywajà
koszty paliwa, ubezpieczenia oraz jakiekolwiek inne op∏aty;
11) zaliczk´ gotówkowà - je˝eli Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest
pokryç koszty naprawy niezb´dnej do kontynuacji podró˝y, a nie
dysponuje odpowiednià iloÊcià Êrodków finansowych Centrum
Alarmowe zap∏aci za wykonanà napraw´ maksymalnie do wysokoÊci
500 EURO, traktujàc to jako nieoprocentowanà po˝yczk´ zwrotnà;
po˝yczka ta musi byç zwrócona przez Ubezpieczajàcego w ciàgu 30 dni
do daty jej udzielenia; po up∏ywie tego terminu Ubezpieczajàcy b´dzie
zobowiàzany zwróciç nale˝nà kwot´ wraz z ustawowymi odsetkami;
12) dostaw´ cz´Êci zamiennych - Êwiadczenie realizowane wy∏àcznie
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, je˝eli cz´Êci zamienne niezb´dne
do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne do jego naprawy w nast´pstwie zdarzenia uprawniajàcego do korzystania ze Êwiadczeƒ nie mogà
byç zapewnione przez punkt obs∏ugi dokonujàcy naprawy; w takim
przypadku Centrum Alarmowe sk∏ada zamówienie oraz dostarcza
i pokrywa koszt transportu cz´Êci do punktu obs∏ugi; koszt zakupu
cz´Êci i ewentualne op∏aty celne obcià˝ajà Ubezpieczajàcego;
13) organizacj´ pomocy przy odtworzeniu dokumentów - w przypadku
zagini´cia, kradzie˝y lub utraty dokumentów nale˝àcych do Ubezpiecza-

jàcego (np.: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport, polisa)
Centrum Alarmowe organizuje pomoc polegajàcà na udzieleniu niezb´dnych informacji o dzia∏aniach, jakie nale˝y podjàç w celu odtworzenia
dokumentów; koszty odtworzenia dokumentów pokrywa Ubezpieczajàcy.
9. Âwiadczenia okreÊlone w ust. 8 pkt 1, 2 i 3 nie mogà byç stosowane
∏àcznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà.
10. Je˝eli odleg∏oÊç mi´dzy miejscem zdarzenia a miejscem zamieszkania
Ubezpieczajàcego przekracza 1.000 km, podró˝, o której mowa w ust. 8
pkt 3, mo˝e za zgodà COMPENSY odbyç si´ przy wykorzystaniu
transportu lotniczego w klasie ekonomicznej.
§ 20. WY¸ÑCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA, poza wy∏àczeniami odpowiedzialnoÊci okreÊlonymi
w § 38, nie odpowiada za szkody:
1) wynikajàce z powtarzajàcych si´ awarii, b´dàcych nast´pstwem nieusuni´cia ich przyczyny po udzieleniu Êwiadczenia przez COMPENS¢;
2) powsta∏e na skutek zu˝ycia wynikajàcego z normalnej eksploatacji
pojazdu;
3) powsta∏e podczas u˝ycia pojazdu jako rekwizytu, jazd próbnych i testujàcych, rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
4) powsta∏e podczas u˝ycia pojazdu do nauki jazdy lub taxi;
5) powsta∏e podczas zarobkowego wynajmowania pojazdu (rent a car);
6) powsta∏e podczas przewo˝enia przesy∏ek kurierskich i ekspresowych
lub wykonywania us∏ug holowniczych;
7) powsta∏e w baga˝u, rzeczach osobistych i przedmiotach pozostawionych w pojeêdzie podczas holowania.
2. COMPENSA nie zwraca kosztów poniesionych bez uprzedniej zgody
Centrum Alarmowego, nawet je˝eli sà one obj´te zakresem ubezpieczenia.
3. Je˝eli z okolicznoÊci sprawy wynika, ˝e Ubezpieczajàcy z przyczyn
obiektywnych nie by∏ w stanie zg∏osiç zdarzenia do Centrum Alarmowego niezw∏ocznie po jego zajÊciu, COMPENSA mo˝e dokonaç refundacji
poniesionych przez Ubezpieczajàcego kosztów do wysokoÊci, w jakiej
zosta∏yby one poniesione, gdyby dane Êwiadczenie by∏o bezpoÊrednio
zorganizowane i op∏acone przez Centrum Alarmowe.
4. JeÊli zdarzenie mia∏o miejsce na autostradzie i Ubezpieczajàcy korzysta∏ z pomocy specjalnych s∏u˝b drogowych, koszty naprawy i holowania
pojazdu pokrywa Ubezpieczajàcy we w∏asnym zakresie, zaÊ Centrum
Alarmowe dokonuje ich refundacji w ramach sum ubezpieczenia
okreÊlonych w § 21 ust. 1 pkt 1.
5. Refundacja, o której mowa w ust. 3 i 4 mo˝e byç dokonana wy∏àcznie
na podstawie orygina∏ów rachunków lub faktur za us∏ugi, których koszt
Ubezpieczajàcy poniós∏ w zwiàzku z wystàpieniem zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem wraz z orygina∏ami dowodów ich zap∏aty.
6. Wniosek o refundacj´ nale˝y z∏o˝yç pisemnie do Centrum Alarmowego
na adres: PZM AUTOTOUR Sp. z o.o., ul. Górczewska 228F, 01-460
Warszawa.
7. W przypadku uznania zasadnoÊci wniosku o refundacj´ Centrum
Alarmowe dzia∏ajàc w imieniu COMPENSY dokonuje zwrotu kosztów
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o refundacj´.
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§ 21. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY za jedno zdarzenie
stanowi kwota stanowiàca równowartoÊç:
1) w wariancie BAZA:
a) w przypadku naprawy pojazdu - równowartoÊç 50 EURO,
b) w przypadku holowania pojazdu - równowartoÊç 100 EURO;
2) w wariancie TOP - równowartoÊç 2.500 EURO.
2. Do obliczenia równowartoÊci w z∏otych kwoty okreÊlonej w innej
walucie przyjmuje si´ Êredni kurs tej waluty og∏aszany przez Narodowy
Bank Polski z dnia wystàpienia szkody.
§ 22. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO
W przypadku zajÊcia zdarzenia obj´tego umowà Ubezpieczajàcy lub osoba
uprawniona do korzystania z pojazdu, a tak˝e Ubezpieczony jeÊli
wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego rachunek, zobowiàzani sà do:
1) u˝ycia dost´pnych im Êrodków w celu ratowania pojazdu oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) w razie zajÊcia zdarzenia uprawniajàcego do skorzystania z pomocy
oferowanej przez producenta lub importera pojazdu w ramach gwarancji - skorzystania z niej w pierwszej kolejnoÊci;
3) niezw∏ocznie po zaistnieniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomoÊci
zawiadomiç telefonicznie Centrum Alarmowe, które dost´pne jest
pod numerem telefonu: +48 22 / 212 20 20;
4) na ˝àdanie pilota okazaç polis´ lub inny dokument ubezpieczenia;
5) udzieliç Centrum Alarmowemu wyjaÊnieƒ w celu ustalenia okolicznoÊci
zdarzenia i zakresu niezb´dnych Êwiadczeƒ;
6) nie powierzaç wykonania Êwiadczeƒ, do których spe∏nienia zobowiàzana jest COMPENSA innym osobom, chyba ˝e Centrum Alarmowe nie
przystàpi do spe∏niania Êwiadczenia w okresie 2 (dwóch) godzin od
zawiadomienia o szkodzie albo wyrazi zgod´ na spe∏nienie Êwiadczenia
przez innà osob´.
UBEZPIECZENIE NNW
§ 23. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków, powsta∏ych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, paƒstw nale˝àcych
do systemu Zielonej Karty oraz paƒstw powsta∏ych z by∏ego Zwiàzku
Radzieckiego (je˝eli nie nale˝à do systemu Zielonej Karty), zwiàzane
z ruchem wskazanego w umowie pojazdu, polegajàce na uszkodzeniu
cia∏a lub rozstroju zdrowia, powodujàce trwa∏y uszczerbek na zdrowiu
lub Êmierç Ubezpieczonego.
2. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà równie˝ nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków powsta∏ych podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
wymienionego w umowie, bezpoÊrednio przy jego za∏adowywaniu lub
wy∏adowywaniu, postoju i naprawy na trasie jazdy oraz na skutek upadku pojazdu, jego po˝aru lub wybuchu.
§ 24. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie obejmuje:
1) Êwiadczenie z tytu∏u nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, jakie
mogà si´ wydarzyç w okolicznoÊciach okreÊlonych w § 23;
2) Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego wskutek nast´pstw
nieszcz´Êliwego wypadku, jaki wydarzy∏ si´ w okolicznoÊciach
okreÊlonych w § 23;
3) zwrot kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych

i Êrodków pomocniczych oraz leczniczych Êrodków technicznych;
4) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów;
5) zwrot kosztów leczenia;
6) dodatkowe Êwiadczenie z tytu∏u ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy.
2. Je˝eli Ubezpieczony jest kobietà, ubezpieczenie, oprócz Êwiadczeƒ
okreÊlonych w ust. 1, obejmuje zwrot kosztów operacji plastycznej.
3. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 6 oraz w ust. 2
COMPENSA wyp∏aca pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoÊci
z tytu∏u ubezpieczenia NNW oraz po stwierdzeniu zwiàzku przyczynowego pomi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem a trwa∏ym uszczerbkiem
na zdrowiu Ubezpieczonego.
§ 25. WY¸ÑCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. Ochronà ubezpieczeniowà, poza wy∏àczeniami odpowiedzialnoÊci
okreÊlonymi w § 38, nie sà obj´te skutki nieszcz´Êliwych wypadków:
1) powsta∏e podczas u˝ycia pojazdu jako rekwizytu, jazd próbnych
i testujàcych, rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
2) powsta∏e podczas u˝ycia pojazdu do nauki jazdy lub taxi;
3) powsta∏e podczas zarobkowego wynajmowania pojazdu (rent a car);
4) powsta∏e podczas przewo˝enia przesy∏ek kurierskich i ekspresowych
lub wykonywania us∏ug holowniczych;
5) powsta∏e w wyniku uszkodzenia cia∏a spowodowanego leczeniem lub
zabiegami leczniczymi bez wzgl´du na to, przez kogo by∏y wykonywane,
chyba ˝e powsta∏y podczas leczenia bezpoÊrednich nast´pstw nieszcz´Êliwego wypadku;
6) powsta∏ych na skutek usi∏owania pope∏nienia lub pope∏nienia przez
Ubezpieczonego przest´pstwa albo samobójstwa;
7) powsta∏ych na skutek pos∏ugiwania si´ wszelkiego rodzaju petardami
i innymi podobnymi Êrodkami;
8) b´dàcych nast´pstwem lub powsta∏ych w zwiàzku z chorobà
zawodowà, przewlek∏à lub chronicznà, zawa∏em serca lub udarem mózgu.
2. OdpowiedzialnoÊcià COMPENSY nie jest obj´te zadoÊçuczynienie
za doznany ból, cierpienie fizyczne lub moralne oraz straty materialne
polegajàce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy nale˝àcych
do Ubezpieczonego, powsta∏e w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem.
§ 26. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci COMPENSY za szkod´, z zastrze˝eniem
postanowienia ust. 2.
2. Dodatkowe Êwiadczenie z tytu∏u ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy
COMPENSA wyp∏aca ponad sum´ ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia dla jednego Ubezpieczonego mo˝e wynosiç 10.000 z∏, 15.000 z∏ albo 20.000 z∏.
§ 27. OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO
W razie powstania nieszcz´Êliwego wypadku Ubezpieczony obowiàzany
jest:
1) staraç si´ o z∏agodzenie skutków nieszcz´Êliwego wypadku poddajàc
si´ niezw∏ocznie opiece lekarskiej oraz wype∏niajàc zalecenia lekarza;
2) uzyskaç dokumentacj´ lekarskà oraz inne dokumenty zwiàzane z nieszcz´Êliwym wypadkiem i przekazaç je COMPENSIE;
3) niezw∏ocznie powiadomiç COMPENS¢ o zaistnieniu nieszcz´Êliwego
wypadku;
4) na zlecenie COMPENSY poddaç si´ badaniu przez wskazanego leka-
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rza lub obserwacji klinicznej, majàcej na celu ustalenie stopnia trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu;
5) zwolniç lekarzy, u których si´ leczy∏, placówki s∏u˝by zdrowia, Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz inne instytucje z obowiàzku zachowania
tajemnicy lekarskiej i wyraziç zgod´ na udost´pnienie dokumentacji
z przebiegu leczenia.
§ 28. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
(ÂWIADCZENIA)
1. Je˝eli Ubezpieczony wskutek nieszcz´Êliwego wypadku dozna∏ 100%
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wyp∏aca Êwiadczenie
w wysokoÊci sumy ubezpieczenia. COMPENSA wyp∏aca Uprawnionemu Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego w wysokoÊci 50% sumy ubezpieczenia, je˝eli Êmierç nastàpi∏a w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2
lata po zajÊciu nieszcz´Êliwego wypadku.
2. Je˝eli Ubezpieczony wskutek nieszcz´Êliwego wypadku dozna∏
cz´Êciowego trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wyp∏aca
taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony dozna∏
trwa∏ego uszczerbku.
3. COMPENSA zwraca w ramach odszkodowania, w granicy sumy
ubezpieczenia, uzasadnione okolicznoÊciami danego zdarzenia i udokumentowane:
1) koszty naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i Êrodków
pomocniczych oraz leczniczych Êrodków technicznych - do wysokoÊci
15% sumy ubezpieczenia;
2) koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów - do wysokoÊci 15%
sumy ubezpieczenia;
3) koszty leczenia, je˝eli poniesione zosta∏y w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2
lata od daty zaistnienia nieszcz´Êliwego wypadku - do wysokoÊci 20%
sumy ubezpieczenia; Êwiadczenie jest wyp∏acane po przedstawieniu orygina∏ów rachunków, je˝eli koszty leczenia nie zosta∏y pokryte z ubezpieczenia spo∏ecznego lub innej umowy ubezpieczenia;
4) koszty operacji plastycznej - do wysokoÊci 20% sumy ubezpieczenia,
nie wi´cej jednak ni˝ 4.000 z∏ pod warunkiem, ˝e poniesione zosta∏y
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata od zaistnienia nieszcz´Êliwego wypadku; Êwiadczenie jest wyp∏acane po przedstawieniu orygina∏ów rachunków oraz je˝eli koszty operacji nie zosta∏y pokryte z ubezpieczenia spo∏ecznego lub innej umowy ubezpieczenia.
4. Dodatkowe Êwiadczenie z tytu∏u ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy
w wysokoÊci 50% sumy ubezpieczenia COMPENSA wyp∏aca niezale˝nie
od wyp∏aconych Êwiadczeƒ i ponad sum´ ubezpieczenia. Âwiadczenie
wyp∏acane jest pod warunkiem, ˝e w dniu zaistnienia nieszcz´Êliwego
wypadku Ubezpieczony by∏ zatrudniony na podstawie umowy o prac´
lub innej umowy cywilnoprawnej.
5. Ustalenie wysokoÊci nale˝nego Êwiadczenia okreÊlane jest na podstawie stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu
zwiàzku przyczynowego pomi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem a trwa∏ym uszczerbkiem na zdrowiu lub Êmiercià Ubezpieczonego.
6. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu mo˝e byç okreÊlany przez
lekarzy wskazanych przez COMPENS¢ na podstawie zg∏oszenia
nieszcz´Êliwego wypadku i dokumentacji medycznej sporzàdzonej przez
lekarza, który udzieli∏ Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia.
7. W uzasadnionych przypadkach stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
mo˝e byç okreÊlany na podstawie badaƒ przeprowadzonych przez lekarzy

wskazanych przez COMPENS¢.
8. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony
bezpoÊrednio po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl´dnieniem zabiegów
rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie póêniej jednak ni˝ w
ciàgu 24 miesi´cy od dnia nieszcz´Êliwego wypadku.
9. Przy ustalaniu stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si´
pod uwag´ specjalnoÊci zawodowej Ubezpieczonego.
10. W razie utraty, uszkodzenia organu, narzàdu lub uk∏adu, którego
funkcje by∏y ju˝ przed nieszcz´Êliwym wypadkiem upoÊledzone wskutek
choroby lub trwa∏ego inwalidztwa powsta∏ego z innego zdarzenia,
stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´ w wysokoÊci ró˝nicy
mi´dzy stopniem trwa∏ego uszczerbku w∏aÊciwym dla stanu danego
organu, narzàdu lub uk∏adu po nieszcz´Êliwym wypadku, a stopniem
trwa∏ego uszczerbku istniejàcym przed wypadkiem.
11. Je˝eli Ubezpieczony zmar∏ po ustaleniu stopnia trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu, a Êmierç nie pozostaje w zwiàzku przyczynowym z nieszcz´Êliwym wypadkiem, niewyp∏acone Êwiadczenie za trwa∏y uszczerbek na zdrowiu wyp∏aca si´ Uprawnionemu. Je˝eli stopieƒ trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu nie zosta∏ ustalony przed Êmiercià Ubezpieczonego, jako stopieƒ trwa∏ego uszczerbku przyjmuje si´ przypuszczalny
stopieƒ trwa∏ego uszczerbku ustalonego wed∏ug oceny lekarzy powo∏anych przez COMPENS¢ na podstawie zebranej dokumentacji.
12. Je˝eli Ubezpieczony otrzyma∏ Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego
uszczerbku, a nast´pnie zmar∏ w ciàgu 24 miesi´cy od dnia nieszcz´Êliwego wypadku, Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´ Uprawnionemu, gdy
przewy˝sza ono Êwiadczenie wyp∏acone Ubezpieczonemu, przy czym
potràca si´ uprzednio wyp∏aconà kwot´.
13. Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one
przez Ubezpieczajàcego podlegajà weryfikacji przez COMPENS¢.
14. COMPENSA zastrzega sobie prawo zasi´gania opinii specjalistów.
UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
§ 29. WARIANTY UBEZPIECZENIA
Umowa mo˝e byç zawarta w jednym z nast´pujàcych wariantów
ubezpieczenia:
1) ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu oraz umów, obejmujàcym
w∏aÊciciela (wspó∏w∏aÊciciela) lub posiadacza pojazdu, którego numery
rejestracyjne zosta∏y okreÊlone w umowie. Za posiadacza w rozumieniu
niniejszego przepisu uwa˝a si´ równie˝ osob´ korzystajàcà z pojazdu
w zwiàzku z zatrudnieniem przez Ubezpieczajàcego na podstawie umowy o prac´ lub umowy cywilnoprawnej;
2) ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy pojazdu, obejmujàcym:
a) wymienionego w umowie kierowc´ pojazdu, nieb´dàcego w∏aÊcicielem
(wspó∏w∏aÊcicielem), posiadaczem samoistnym, ani korzystajàcym z pojazdu na podstawie umowy leasingu,
b) wszystkich kierowców zatrudnionych w przedsi´biorstwie na podstawie umowy o prac´ lub umowy cywilnoprawnej, o ile w zwiàzku
z wykonywaniem tej umowy u˝ywajà jako kierowcy inne ni˝ w∏asne
pojazdy, nie sà posiadaczami samoistnymi tych pojazdów, ani te˝
korzystajàcymi z nich na podstawie umowy leasingu,
c) postanowienia dotyczàce Ubezpieczonego stosuje si´ odpowiednio
do kierowcy pojazdu,
d) Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany zg∏osiç COMPENSIE fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prac´ lub umowy cywilnoprawnej nowej,
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niewymienionej w dokumencie ubezpieczenia osoby w terminie 30 dni
od dnia zatrudnienia. Je˝eli wystàpi zdarzenie obj´te ubezpieczeniem,
a Ubezpieczajàcy nie zg∏osi∏ zatrudnienia nowej osoby, ochrona ubezpieczeniowa w zakresie dotyczàcym tej osoby nie przys∏uguje.
§ 30. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu oraz umów obejmuje:
1) dochodzenie roszczeƒ odszkodowawczych z tytu∏u czynów niedozwolonych zwiàzanych z posiadaniem, u˝ytkowaniem pojazdu lub jazdà
w pojeêdzie w charakterze pasa˝era, je˝eli Ubezpieczony dozna∏ szkody
rzeczowej lub osobowej; za szkody z tytu∏u czynów niedozwolonych
uwa˝a si´ tak˝e szkody osobowe i rzeczowe wyrzàdzone przez produkt
niebezpieczny w rozumieniu obowiàzujàcych przepisów;
2) obron´ Ubezpieczonego w post´powaniu karnym lub w sprawach
o wykroczenia, je˝eli nieumyÊlne przest´pstwo lub nieumyÊlne albo
umyÊlne wykroczenie zwiàzane jest z posiadaniem lub u˝ytkowaniem
pojazdu;
3) post´powanie w sprawie zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy
lub dowodu rejestracyjnego;
4) ochron´ interesów w∏aÊciciela (wspó∏w∏aÊciciela) lub posiadacza
pojazdu w sprawach dotyczàcych umów zwiàzanych z pojazdem.
2. Ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy obejmuje:
1) dochodzenie roszczeƒ odszkodowawczych z tytu∏u czynów niedozwolonych zwiàzanych z u˝ytkowaniem pojazdu, je˝eli Ubezpieczony
dozna∏ szkody rzeczowej lub osobowej; za szkody z tytu∏u czynów
niedozwolonych uwa˝a si´ tak˝e szkody osobowe i rzeczowe wyrzàdzone przez produkt niebezpieczny w rozumieniu obowiàzujàcych przepisów;
2) obron´ Ubezpieczonego w post´powaniu karnym lub w sprawach
o wykroczenia, je˝eli nieumyÊlne przest´pstwo lub nieumyÊlne albo
umyÊlne wykroczenie zwiàzane jest z posiadaniem lub u˝ytkowaniem
pojazdu;
3) post´powanie w sprawie zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy
lub dowodu rejestracyjnego.
3. Je˝eli Ubezpieczony zmar∏ w nast´pstwie czynu niedozwolonego
pozostajàcego w zwiàzku z posiadaniem, u˝ytkowaniem pojazdu lub
jazdà w pojeêdzie w charakterze pasa˝era, Êwiadczenia z umowy
przys∏ugujàce Ubezpieczonemu przechodzà na jego spadkobierców.
§ 31. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie kosztów pomocy prawnej
na rzecz ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego zwiàzanych
z posiadaniem, u˝ywaniem pojazdu lub jazdà w pojeêdzie w charakterze
pasa˝era, w post´powaniu sàdowym i pozasàdowym.
2. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 1, obejmuje zwrot nast´pujàcych kosztów:
1) koszty wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego, ustalone wed∏ug zasad okreÊlania
wysokoÊci kosztów zast´pstwa procesowego przed sàdami powszechnymi w Rzeczpospolitej Polskiej; koszty przedsàdowej obrony interesów
prawnych Ubezpieczonego zaliczane sà na poczet kosztów w post´powaniu sàdowym; w przypadku wystàpienia zdarzenia za granicà - do zagranicznych podmiotów uprawnionych do Êwiadczenia pomocy prawnej
stosuje si´ odpowiednio postanowienia dotyczàce adwokatów lub
radców prawnych;

2) koszty sàdowe wszystkich instancji, w tym koszty opinii bieg∏ych lub
rzeczoznawców, koszty t∏umaczenia dokumentów potrzebnych do
obrony interesów prawnych Ubezpieczonego;
3) koszty poniesione przez stron´ przeciwnà w zwiàzku z obronà jej
prawnych interesów, o ile Ubezpieczony jest zobowiàzany do ich pokrycia
na podstawie prawomocnego orzeczenia sàdu;
4) koszty podró˝y Ubezpieczonego do sàdu za granicà oraz podró˝y
powrotnej do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, je˝eli konieczne jest stawiennictwo przed
sàdem w charakterze oskar˝onego lub strony. Zwrot kosztów nast´puje
do wysokoÊci kosztów podró˝y kolejà pierwszej klasy lub autobusem.
Je˝eli odleg∏oÊç mi´dzy siedzibà sàdu, a miejscem zamieszkania Ubezpieczonego przekracza 1.000 km, podró˝ mo˝e za zgodà COMPENSY
odbyç si´ przy wykorzystaniu transportu lotniczego w klasie ekonomicznej;
5) koszty post´powania administracyjnego oraz sàdowoadministracyjnego,
w tym op∏aty, nale˝noÊci Êwiadków i bieg∏ych, koszty ogl´dzin i dor´czeƒ.
3. Poza wymienionà w umowie sumà ubezpieczenia, COMPENSA
udziela Ubezpieczonemu nieoprocentowanej po˝yczki w maksymalnej
wysokoÊci stanowiàcej 50% sumy ubezpieczenia na wp∏acenie kaucji
w celu unikni´cia aresztowania Ubezpieczonego w zwiàzku z prowadzonym post´powaniem karnym. Warunkiem udzielenia przez COMPENS¢
po˝yczki jest z∏o˝enie por´czenia przez osob´ wskazanà przez Ubezpieczonego, na którà COMPENSA wyrazi∏a zgod´.
4. Ubezpieczenie obejmuje koszty pomocy prawnej powsta∏e w wyniku
zdarzeƒ majàcych miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
paƒstw nale˝àcych do systemu Zielonej Karty oraz paƒstw powsta∏ych
z by∏ego Zwiàzku Radzieckiego (je˝eli nie nale˝à do systemu Zielonej
Karty).
5. Koszty wymienione w ust. 2 sà zwracane po przedstawieniu przez
Ubezpieczonego dowodu ich faktycznego poniesienia. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach Compensa mo˝e wyp∏aciç zaliczk´ na pokrycie
kosztów lub ponieÊç koszty z imieniu Ubezpieczonego. W sprawach
karnych koszty wynagrodzenia adwokata albo radcy prawnego
COMPENSA zwraca po zakoƒczeniu post´powania sàdowego w danej
instancji.
6. Zawarcie przez Ubezpieczonego ugody jest mo˝liwe wy∏àcznie
za zgodà COMPENSY, która mo˝e nie byç wyra˝ona, je˝eli koszty
poniesione przez Ubezpieczonego sà wy˝sze ni˝ wynika∏oby to z
orzeczenia sàdu lub gdy Ubezpieczony nie by∏ zobowiàzany do poniesienia
tych kosztów w danym stanie prawnym.
§ 32. ZDARZENIE SZKODOWE
1. COMPENSA pokrywa koszty pomocy prawnej na rzecz ochrony
prawnych interesów Ubezpieczonego w razie wystàpienia w okresie
ubezpieczenia nast´pujàcych zdarzeƒ:
1) przy dochodzeniu roszczeƒ odszkodowawczych z czynów niedozwolonych - zdarzeniem uzasadniajàcym ˝àdanie spe∏nienia przez
COMPENS¢ Êwiadczenia jest wystàpienie szkody skutkujàcej powstaniem roszczenia;
2) w post´powaniu karnym, post´powaniu w sprawach o wykroczenia
lub w post´powaniu w zwiàzku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu
rejestracyjnego, je˝eli ma zwiàzek z pope∏nieniem przest´pstwa albo
wykroczenia - zdarzeniem uzasadniajàcym ˝àdanie spe∏nienia przez
COMPENS¢ Êwiadczenia jest naruszenie albo podejrzenie naruszenia
przez Ubezpieczonego przepisów prawa;
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3) w pozosta∏ych przypadkach - zdarzenie uzasadniajàce ˝àdanie
spe∏nienia przez COMPENS¢ Êwiadczenia powstaje w chwili, gdy
Ubezpieczony, jego przeciwnik lub osoba trzecia naruszy∏ albo domniemywa si´, ˝e naruszy∏ prawa lub obowiàzki umowne lub przepisy prawa;
w przypadku kilku naruszeƒ miarodajne jest pierwsze z nich.
2. Ubezpieczenie w sporach dotyczàcych umów zwiàzanych z pojazdem
nie obejmuje zdarzeƒ, w których rzeczywiste lub domniemane naruszenie
interesów w∏aÊciciela (wspó∏w∏aÊciciela) lub posiadacza pojazdu mia∏o
miejsce przed rozpocz´ciem ochrony ubezpieczeniowej lub w ciàgu
pierwszego miesiàca od dnia rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej.
Postanowienie to nie dotyczy obrony interesów prawnych Ubezpieczonego z tytu∏u umowy sprzeda˝y albo leasingu fabrycznie nowego pojazdu,
pod warunkiem, ˝e umowa ta zosta∏a zawarta nie wczeÊniej ni˝ 3 dni
przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje si´:
1) w przypadku zawarcia kolejnej umowy pojazdu i umów w ciàgu 30
dni od zakoƒczenia okresu poprzedniej umowy, je˝eli umowa dotyczy
tego samego pojazdu;
2) w przypadku sprzeda˝y ubezpieczonego pojazdu i obj´cia ubezpieczeniem innego pojazdu nabytego przez Ubezpieczonego.
§ 33. WY¸ÑCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. Ubezpieczenie, poza wy∏àczeniami odpowiedzialnoÊci okreÊlonymi
w § 38, nie obejmuje:
1) obrony interesów prawnych Ubezpieczonego z umów, je˝eli umyÊlnie nie wykona∏ lub nienale˝ycie wykona∏ swoje zobowiàzania z umów;
2) sporów pomi´dzy osobami ubezpieczonymi na podstawie tej samej
umowy ubezpieczenia, za wyjàtkiem obrony interesów prawnych
Ubezpieczajàcego przeciwko innym osobom ubezpieczonym;
3) obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w sprawach dotyczàcych roszczeƒ z umów wytoczonych przeciwko Ubezpieczonemu,
za wyjàtkiem kosztów zast´pstwa procesowego;
4) roszczeƒ z tytu∏u szkód powsta∏ych w przesy∏kach przewo˝onych
w celach zarobkowych;
5) roszczeƒ, które zosta∏y przeniesione na Ubezpieczonego po zaistnieniu zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem;
6) roszczeƒ osób trzecich, których dochodzi Ubezpieczony;
7) post´powania w zwiàzku z zarzutem naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania si´ lub post´powania w zwiàzku z parkowaniem
pojazdu w sposób niezgodny z przepisami miejscowymi;
8) roszczeƒ z zakresu prawa podatkowego, celnego lub karnoskarbowego;
9) kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, które mogà
byç pokryte z innej umowy ubezpieczenia;
10) sporów wynikajàcych z umów zawartych przez Ubezpieczonego
prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie sprzeda˝y (równie˝
poÊredniczenia w sprzeda˝y) pojazdów, wypo˝yczania pojazdów, naprawy pojazdów lub prowadzenia parkingów;
11) kosztów zwiàzanych z czynnoÊciami nieuzgodnionymi z COMPENSÑ.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje tak˝e:
1) grzywien, kar administracyjnych lub sàdowych, podatków, ani innych
podobnych op∏at natury publicznoprawnej;
2) kosztów, do poniesienia których zobowiàzana jest osoba inna ni˝
Ubezpieczony;
3) odszkodowaƒ, do zap∏aty których zobowiàzany jest Ubezpieczony;

4) kosztów post´powania egzekucyjnego podj´tego na podstawie wi´cej
ni˝ trzech tytu∏ów wykonawczych lub je˝eli post´powanie o nadanie
klauzuli wykonalnoÊci zostanie wszcz´te po up∏ywie trzech lat od
uzyskania tytu∏u egzekucyjnego;
5) kosztów, które Ubezpieczony musi ponieÊç tylko dlatego, ˝e jego
przeciwnik wystàpi∏ z powództwem wzajemnym albo przedstawi∏ zarzut
potràcenia, je˝eli obrona przed tymi roszczeniami nie jest obj´ta ubezpieczeniem.
3. Je˝eli Ubezpieczonemu zarzuca si´ pope∏nienie przest´pstwa ochrona
ubezpieczeniowa przys∏uguje tymczasowo wy∏àcznie, je˝eli jest to
wyst´pek, który mo˝na pope∏niç zarówno umyÊlnie, jak i nieumyÊlnie
oraz niezale˝nie od zasadnoÊci zarzutu. Ochrona ubezpieczeniowa nie
przys∏uguje w razie prawomocnego stwierdzenia, ˝e Ubezpieczony
pope∏ni∏ przest´pstwo umyÊlne.
§ 34. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia okreÊlona w umowie stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci COMPENSY z tytu∏u jednego i wszystkich zdarzeƒ
w okresie ubezpieczenia bez wzgl´du na iloÊç osób uprawnionych
do Êwiadczenia.
2. Kilka zdarzeƒ spowodowanych tà samà przyczynà uznaje si´ za jedno
zdarzenie.
3. Suma ubezpieczenia mo˝e wynosiç 10. 000 z∏, 30.000 z∏ lub 60.000 z∏.
4. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
§ 35. OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO
1. W przypadku zajÊcia zdarzenia obj´tego umowà Ubezpieczajàcy,
a tak˝e Ubezpieczony jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego
rachunek, zobowiàzany jest do:
1) u˝ycia dost´pnych mu Êrodków w celu zmniejszenie rozmiaru
zdarzenia;
2) niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY o zdarzeniu;
3) przekazania COMPENSIE wszelkich dokumentów dotyczàcych
zdarzenia, a tak˝e wyjaÊnienia okolicznoÊci zdarzenia b´dàcego podstawà
˝àdania spe∏nienia przez COMPENS¢ Êwiadczenia;
4) uzgadniania z COMPENSÑ wszelkich czynnoÊci, które wywo∏ujà lub
mogà wywo∏aç powstanie jakichkolwiek kosztów;
5) do∏o˝enia wszelkiej starannoÊci w celu zmniejszenia kosztów wynikajàcych ze zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem.
2. Zg∏oszenie COMPENSIE zdarzenia nie zwalnia Ubezpieczonego
od obowiàzków wynikajàcych z innych umów ubezpieczenia.
§ 36. OCENA SZANS POZYTYWNEGO DLA
UBEZPIECZONEGO ZAKO¡CZENIA SPRAWY
1. Je˝eli po sprawdzeniu przez COMPENS¢ stanu sprawy, uwzgl´dniajàcym stan prawny i zebrane dowody, oka˝e si´, i˝ brak jest mo˝liwoÊci
pozytywnego dla Ubezpieczonego zakoƒczenia sprawy lub obrona interesów prawnych Ubezpieczonego pozostaje w ra˝àcej dysproporcji
do zamierzonego celu, COMPENSA niezw∏ocznie powiadomi pisemnie
Ubezpieczonego o odmowie spe∏nienia Êwiadczenia podajàc uzasadnienie
swojego stanowiska. COMPENSA nie bada mo˝liwoÊci pozytywnego
zakoƒczenia sprawy, je˝eli Ubezpieczonemu zarzuca si´ pope∏nienie
przest´pstwa albo wykroczenia.
2. Je˝eli COMPENSA odmówi∏a spe∏nienia Êwiadczenia zgodnie z posta-
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nowieniami ust. 1, Ubezpieczony mo˝e zleciç adwokatowi albo radcy
prawnemu, wybranemu zgodnie z postanowieniami OWU, sporzàdzenie
opinii w sprawie istnienia mo˝liwoÊci pozytywnego dla Ubezpieczonego
zakoƒczenia sprawy lub ustalenia, i˝ koszty obrony interesów prawnych
Ubezpieczonego nie pozostajà w ra˝àcej dysproporcji do zamierzonego
celu. Opinia adwokata albo radcy prawnego jest wià˝àca dla obu stron,
chyba ˝e w oczywisty sposób odbiega od stanu faktycznego lub prawnego.
3. COMPENSA mo˝e wyznaczyç Ubezpieczonemu co najmniej
miesi´czny termin, w którym Ubezpieczony zobowiàzany jest wyczerpujàco i zgodnie z prawdà poinformowaç adwokata albo radc´ prawnego
o okolicznoÊciach sprawy i wskazaç dowody. Je˝eli w oznaczonym
terminie Ubezpieczony nie spe∏ni tego obowiàzku, Êwiadczenie z umowy
nie przys∏uguje.
4. COMPENSA pokrywa koszty opinii, o której mowa w ust. 2 wy∏àcznie, gdy zgodnie z powo∏anym zapisem jest ona wià˝àca dla stron,
a ponadto je˝eli adwokat albo radca prawny wska˝e, ˝e istnieje mo˝liwoÊç pozytywnego dla Ubezpieczonego zakoƒczenia sprawy lub ustali,
i˝ koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego nie pozostajà
w ra˝àcej dysproporcji do zamierzonego celu, a koszt opinii nie przekracza
kwoty 500 z∏.
§ 37. WYKONANIE ÂWIADCZENIA
1. COMPENSA jest upowa˝niona do podejmowania dzia∏aƒ w celu
obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w celu najkorzystniejszego
dla Ubezpieczonego zakoƒczenia sporu.
2. Ubezpieczonemu przys∏uguje prawo swobodnego wyboru adwokata
albo radcy prawnego, który b´dzie go reprezentowa∏, przy czym adwokat
albo radca prawny powinien mieç miejsce zamieszkania lub siedzib´
w miejscowoÊci, w której ma siedzib´ sàd lub inny organ w∏aÊciwy
do rozpoznania sprawy. Wybrany w powy˝szy sposób pe∏nomocnik musi
byç, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, uprawniony do wyst´powania
przed tym sàdem lub organem w sprawie Ubezpieczonego.
3. Na pisemny wniosek Ubezpieczonego COMPENSA mo˝e zaakceptowaç wybór adwokata albo radcy prawnego posiadajàcego miejsce
zamieszkania lub siedzib´ w miejscowoÊci innej ni˝ okreÊlona w ust. 2.
4. Ubezpieczony udziela pe∏nomocnictwa do reprezentowania swoich
praw adwokatowi albo radcy prawnemu po uprzednim uzyskaniu
od COMPENSY pisemnego potwierdzenia, ˝e w zwiàzku ze zg∏oszonym
zdarzeniem szkodowym przys∏uguje mu ochrona ubezpieczeniowa.
5. Ubezpieczony jest obowiàzany zobowiàzaç osob´ Êwiadczàcà mu
pomoc prawnà do udzielania COMPENSIE informacji o stanie sprawy.
Przed podj´ciem przez osob´ Êwiadczàcà Ubezpieczonemu pomoc
prawnà czynnoÊci, które mogà mieç wp∏yw na wysokoÊç Êwiadczenia,
niezb´dna jest uprzednia pisemna zgoda COMPENSY.
6. Wprowadza si´ udzia∏ w∏asny w szkodzie w wysokoÊci 200 z∏.
7. Udzia∏ w∏asny mo˝e byç zniesiony na wniosek Ubezpieczajàcego
z∏o˝ony przy zawarciu umowy i po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki.
8. Dopóki roszczenia wynikajàce z umowy nie zostanà ustalone co
do zasady i co do wysokoÊci, nie mogà byç przeniesione na osob´
trzecià, ani zastawione bez uprzedniej pisemnej zgody COMPENSY.
9. Roszczenia Ubezpieczonego, dotyczàce zwrotu kosztów, które ju˝
ponios∏a COMPENSA, przechodzà z chwilà ich powstania na COMPENS¢.
Koszty zwrócone Ubezpieczonemu zobowiàzany jest on przekazaç
COMPENSIE.
10. Ubezpieczony jest zobowiàzany wspieraç COMPENS¢ w dà˝eniu

do odzyskania wszelkich kosztów obj´tych ubezpieczeniem oraz dostarczaç jej wszelkich informacji i dokumentów, które sà niezb´dne do dochodzenia jej praw.
11. Je˝eli Ubezpieczony zostanie prawomocnie skazany za przest´pstwo umyÊlne, zobowiàzany jest on do zwrotu COMPENSIE otrzymanych Êwiadczeƒ.
12. Ubezpieczony zobowiàzany jest do zwrotu COMPENSIE kaucji,
o której mowa w § 31 ust. 3 po jej zwolnieniu albo po uprawomocnieniu si´ orzeczenia rozstrzygajàcego o przepadku kaucji.
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE, UBEZPIECZENIE NNW,
UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ - POSTANOWIENIA
WSPÓLNE
§ 38. WY¸ÑCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
albo osoba, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie. JeÊli szkoda powsta∏a
wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA wolna
jest od odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania
(Êwiadczenia) odpowiada w danych okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreÊlone
w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Ubezpieczeniem nie sà obj´te szkody:
1) powsta∏e w zwiàzku z ruchem lub postojem pojazdu, który nie posiada∏
wa˝nego badania technicznego, wymaganego w celu dopuszczenia
pojazdu do ruchu, potwierdzonego wpisem do dowodu rejestracyjnego
- je˝eli co do tego pojazdu stosuje si´ przepisy nak∏adajàce obowiàzek
dokonywania okresowych badaƒ technicznych;
2) powsta∏e podczas kierowania pojazdem przez osob´ uprawnionà
do korzystania z pojazdu, która:
a) znajdowa∏a si´ w stanie po u˝yciu alkoholu, narkotyków, innych
Êrodków odurzajàcych lub leków o podobnym dzia∏aniu,
b) nie posiada∏a uprawnieƒ do kierowania pojazdem wymaganych
przepisami prawa o ruchu drogowym,
c) zbieg∏a z miejsca wypadku;
3) powsta∏e w okolicznoÊciach wy∏àczajàcych odpowiedzialnoÊç z
umowy, które nie zosta∏y podane do wiadomoÊci COMPENSY przez
Ubezpieczajàcego pomimo faktu, ˝e by∏y one znane Ubezpieczajàcemu;
4) powsta∏e na skutek wszelkich nast´pstw wojny, inwazji, wrogich
dzia∏aƒ obcego paƒstwa, dzia∏ania o charakterze wojennym (niezale˝nie
od tego, czy wojna zosta∏a wypowiedziana, czy nie), wojny domowej,
rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota˝u,
zamieszek wewn´trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu,
zorganizowanych dzia∏aƒ lub dzia∏aƒ w z∏ym zamiarze osób dzia∏ajàcych
w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zaj´cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów
sprawujàcych w∏adz´;
5) powsta∏e w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego
rodzaju dzia∏ania z u˝yciem si∏y, przemocy lub groêby u˝ycia przemocy
przez osob´ lub grup´ osób dzia∏ajàcych samodzielnie lub na rzecz bàdê
z ramienia jakiejkolwiek organizacji bàdê rzàdu, w celach politycznych,
ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w∏àczajàc
zamiar wywarcia wp∏ywu na rzàd bàdê zastraszenia spo∏eczeƒstwa lub
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jakiejkolwiek jego cz´Êci;
6) powsta∏e na skutek trz´sienia ziemi;
7) powsta∏e na skutek wszelkich nast´pstw reakcji jàdrowej, promieniowania jàdrowego lub ska˝enia promieniotwórczego;
8) powsta∏e na skutek u˝ycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
9) powsta∏e w czasie u˝ycia pojazdu przez osob´ uprawnionà do korzystania z pojazdu jako narz´dzia przest´pstwa.
§ 39. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. WysokoÊç sk∏adki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy.
2. Sk∏adka za ubezpieczenie assistance ustalana jest z uwzgl´dnieniem
zakresu ubezpieczenia.
3. Sk∏adka za ubezpieczenie NNW ustalana jest w zale˝noÊci od
wysokoÊci sumy ubezpieczenia oraz liczby miejsc w pojeêdzie.
4. Sk∏adka za ubezpieczenie ochrony prawnej ustalana jest z uwzgl´dnieniem rodzaju pojazdu, wariantu ubezpieczenia, udzia∏u w∏asnego, sumy
ubezpieczenia oraz formy p∏atnoÊci sk∏adki.
5. Sk∏adka op∏acana jest jednorazowo jednoczeÊnie z zawarciem umowy,
chyba ˝e w polisie okreÊlono inny sposób i termin op∏acenia sk∏adki.
6. Na wniosek Ubezpieczajàcego p∏atnoÊç sk∏adki za ubezpieczenie
ochrony prawnej mo˝e zostaç roz∏o˝ona na raty, je˝eli umowa zawierana
jest na okres roczny. Terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç rat okreÊlone sà
w polisie.
7. Sk∏adka za ubezpieczenie assistance oraz sk∏adka za ubezpieczenie
NNW op∏acana jest jednorazowo jednoczeÊnie z zawarciem umowy,
chyba ˝e w polisie okreÊlono inny termin op∏acenia sk∏adki.
8. Je˝eli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, sk∏adk´ uznaje si´ za zap∏aconà z chwilà
wp∏ywu na rachunek COMPENSY.
§ 40. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàcego
po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówi∏y si´ inaczej.
2. W przypadku niedokonania wp∏aty sk∏adki lub jej pierwszej raty
w oznaczonym terminie, COMPENSA mo˝e wypowiedzieç umow´ ze
skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez który ponosi∏a odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia umowy wygasa
ona z koƒcem okresu, za który przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka.
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zap∏aci∏ w terminie wymagalnej kolejnej
raty sk∏adki, COMPENSA wezwie Ubezpieczajàcego na piÊmie do jej
zap∏aty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
ustania odpowiedzialnoÊci z umowy ubezpieczenia. Je˝eli pomimo
otrzymanego wezwania do zap∏aty wymagalnej raty sk∏adki Ubezpieczajàcy nie dokona jej zap∏aty, odpowiedzialnoÊç COMPENSY ustaje,
a umowa ulega rozwiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki.
4. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si´ z chwilà:
1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia;
2) z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki,
o którym mowa w ust. 3 powy˝ej;
3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania;
4) wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia) lub odszkodowaƒ (Êwiadczeƒ)
w ∏àcznej wysokoÊci równej sumie ubezpieczenia.

§ 41. ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY
1. Je˝eli umowa jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni, od dnia
jej zawarcia.
2. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
zap∏acenia sk∏adki za okres, w którym COMPENSA ponosi∏a odpowiedzialnoÊç.
3. Umowa mo˝e byç rozwiàzana w drodze pisemnego wypowiedzenia:
1) przez ka˝dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowania lub daty dor´czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp∏aty odszkodowania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
2) przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia ra˝àcych zaniedbaƒ w zabezpieczeniu pojazdu,
b) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel zatai∏
przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a
przed zawarciem umowy,
c) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczony zatai∏ przed COMPENSÑ
informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a przed zawarciem umowy,
chyba ˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy.
4. Umowa rozwiàzuje si´:
1) w przypadku up∏ywu okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie;
2) z dniem wyp∏aty odszkodowania za szkod´ ca∏kowità lub z dniem
wyp∏aty odszkodowania za utracony pojazd;
3) z dniem wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia) lub odszkodowaƒ
(Êwiadczeƒ) w ∏àcznej wysokoÊci równej sumie ubezpieczenia;
4) z dniem utraty prawa w∏asnoÊci pojazdu na skutek decyzji lub
orzeczeƒ uprawnionych w∏adz lub z innych przyczyn;
5) w przypadku odstàpienia od umowy lub jej wypowiedzenia.
5. W przypadku odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania przez któràkolwiek ze stron, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
podlega zwrotowi.
6. WysokoÊç nale˝nej do zwrotu sk∏adki ustala si´ w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do d∏ugoÊci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ ubezpieczenia traktuje si´ jako pe∏ny.
7. Sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, je˝eli:
1) COMPENSA wyp∏aci∏a, przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowanie (Êwiadczenie) lub odszkodowania (Êwiadczenia) w wysokoÊci
równej sumie ubezpieczenia;
2) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania (Êwiadczenia) w wysokoÊci równej sumie ubezpieczenia lub wyp∏ata odszkodowania
(Êwiadczenia) spowoduje wyczerpanie (konsumpcj´) sumy ubezpieczenia.
8. Zwrot sk∏adki dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku
i orygina∏u polisy. W razie zbycia pojazdu i przekazania orygina∏u polisy
nabywcy zwrot sk∏adki nast´puje na podstawie kopii umowy zbycia
pojazdu i oÊwiadczenia o przekazaniu orygina∏u polisy nabywcy.
§ 42. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA (ÂWIADCZENIA)
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà COMPENSA wszczyna w∏aÊciwe post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia) oraz w terminie 7 dni
od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàcego
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i Ubezpieczonego o tym fakcie, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi
z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony
sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia),
je˝eli jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia post´powania.
3. COMPENSA ma obowiàzek udost´pniç osobom, o których mowa
w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia
odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania
(Êwiadczenia).
4. Osoby te mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez COMPENS¢
udost´pnionych informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii
dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez
COMPENS¢.
5. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie (Êwiadczenie) na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku
dokonania w∏asnych ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego
orzeczenia sàdu.
6. COMPENSA obowiàzana jest wyp∏aciç odszkodowanie (Êwiadczenie)
w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
7. Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY albo wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia) nie jest mo˝liwe, odszkodowanie (Êwiadczenie)
wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.
Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodowania (Êwiadczenia) zostanie wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia)
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczajàcego w terminach okreÊlonych w ust. 6 bàdê 7, podajàc okolicznoÊci faktyczne i podstaw´ prawnà odmowy wyp∏aty odszkodowania
(Êwiadczenia) w ca∏oÊci lub w cz´Êci oraz pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.
9. Âwiadczenie z tytu∏u ubezpieczenia NNW wyp∏acane jest Ubezpieczonemu albo Uprawnionemu.
10. Odszkodowanie (Êwiadczenie) wyp∏acane jest przelewem na rachunek bankowy Ubezpieczajàcego lub innej osoby uprawnionej do odszkodowania (Êwiadczenia). Na wniosek Ubezpieczajàcego lub innej osoby
uprawnionej do odszkodowania (Êwiadczenia), COMPENSA wyÊle
odszkodowanie (Êwiadczenie) przekazem pocztowym; w takim
przypadku odszkodowanie (Êwiadczenie) zostanie pomniejszone o koszt
przekazu pocztowego.
11. Odszkodowanie (Êwiadczenie) wyp∏acane jest w z∏otych polskich.
12. Je˝eli koszty zosta∏y poniesione w walucie obcej, odszkodowanie
wyp∏acane jest w z∏otych wed∏ug Êredniego kursu walut obcych
Narodowego Banku Polskiego z dnia ustalenia odszkodowania.
§ 43. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zap∏aty odszkodowania przez COMPENS¢, roszczenia
Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´
przechodzà z mocy prawa na COMPENS¢ do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania. Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko cz´Êç
szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed COMPENSÑ.

3. Nie przechodzà na COMPENS¢ roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie.
3. Zasady wynikajàce z ust´pów poprzedzajàcych stosuje si´ odpowiednio
w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek∏ si´
roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, COMPENSA mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Natomiast, je˝eli fakt ten ujawniony zostanie ju˝ po wyp∏aceniu odszkodowania, COMPENSA mo˝e ˝àdaç zwrotu
ca∏oÊci lub cz´Êci odszkodowania.
6. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do udzielenia
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz
umo˝liwienia prowadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych.
UBEZPIECZENIE ZIELONA KARTA
§ 44. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ochronà ubezpieczeniowà obj´ta jest odpowiedzialnoÊç cywilna
posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrzàdzone
osobom trzecim, powsta∏e w zwiàzku z ruchem tego pojazdu poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium paƒstw nale˝àcych
do Systemu Zielonej Karty, wymienionych w dokumentach ubezpieczeniowych.
2. Posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego odpowiadajà za szkody
wyrzàdzone osobom trzecim w zwiàzku z ruchem tego pojazdu, na podstawie prawa obowiàzujàcego w paƒstwie, na terytorium którego nastàpi∏o zdarzenie obj´te ochronà ubezpieczeniowà.
3. Odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca w granicach odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego, okreÊlonych
przez prawo miejsca zdarzenia, najwy˝ej jednak do limitów i w zakresie
warunków przewidzianych w regulacjach prawnych paƒstwa, na terytorium którego mia∏o miejsce zdarzenie lub do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków okreÊlonych w umowie. Je˝eli suma gwarancyjna,
przewidziana prawem miejsca zdarzenia, jest ni˝sza od sumy gwarancyjnej
ustalonej w umowie, lub warunki przewidziane prawem miejsca zdarzenia
majà w´˝szy zakres ni˝ warunki ustalone w umowie, Compensa pokrywa
zobowiàzanie, najwy˝ej jednak do sumy gwarancyjnej i w zakresie
warunków okreÊlonych w umowie.
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 45. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwitowaniem przyj´cia lub wys∏ane listem poleconym. Strony zobowiàzujà si´
informowaç wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Je˝eli strona zmieni∏a siedzib´ (adres) i nie powiadomi∏a o tym drugiej
strony przyjmuje si´, ˝e obowiàzek zawiadomienia lub oÊwiadczenia
zosta∏ wype∏niony przez wys∏anie pisma pod ostatni znany stronie adres.
W takim wypadku strony uznajà, ˝e pismo wywiera skutki prawne
po up∏ywie 14 dni od daty jego wys∏ania, choçby nie dotar∏o do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczajàcy mo˝e z∏o˝yç
w ka˝dej jednostce terenowej COMPENSY.
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4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za˝aleƒ zg∏aszanych przez
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, mo˝na je zg∏osiç do Rzecznika Ubezpieczonych lub za poÊrednictwem w∏aÊciwej jednostki terenowej COMPENSY do w∏aÊciwej
jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY, którà wskazuje jednostka
terenowa, celem ich rozpatrzenia.
5. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowiàzana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za˝alenia zajàç
stanowisko w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów zawartych na podstawie
OWU mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej
albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpie-

czajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do ˝àdania zwrotu faktycznie
poniesionych kosztów zwiàzanych z dochodzeniem nale˝noÊci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU majà zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz innych
stosownych aktów prawnych.
9. OWU zosta∏y zatwierdzone przez Zarzàd Compensa TU S.A. Vienna
Insurance Group uchwa∏à nr 06/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku
i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
10 marca 2008 roku.

Franz Fuchs
Prezes Zarzàdu
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Jaros∏aw Szwajgier
Zast´pca Prezesa Zarzàdu

