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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia małych
i średnich przedsiębiorstw – „Mój Biznes” („OWU”), Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej
COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia („Umowa”) z przedsię-
biorcami, których łączna wartość mienia podlegającego ubezpieczeniu
nie przekracza 1 mln zł oraz łączna wysokość osiąganych obrotów
nie przekracza 5 mln zł.
2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek.
3. W porozumieniu z Ubezpieczającym, COMPENSA może wprowadzić
do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne
od zapisów niniejszych ogólnych warunków. Wprowadzenie w/w
postanowień wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie
wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych
lub odmiennych, niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają
zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia
nie stanowią inaczej.

§ 2. DEFINICJE
Użyte w OWU definicje (w porządku alfabetycznym) oznaczają:
1) AKTY TERRORU – działanie mające na celu wywarcie wpływu
na organy władzy lub administracji publicznej poprzez użycie siły, przemocy
lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających
samodzielnie, lub na rzecz, bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji,
bądź rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych,
ideologicznych;
2) BUDOWLE – obiekty budowlane trwale związane z gruntem,
nie będące budynkami, takie jak: instalacje przemysłowe, wiaty, rurociągi,
wieże, kominy, ogrodzenia, parkany, garaże, itp., oraz wbudowane,
nie służące bezpośrednio funkcjom produkcyjnym i/lub usługowym
instalacje i urządzenia techniczne stanowiące całość techniczną
i użytkową;
3) BUDYNKI – obiekty budowlane jedno lub wielokondygnacyjne trwale
związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych, posiadające fundamenty, dach oraz wbudowane, nie służące
bezpośrednio funkcjom produkcyjnym i/lub usługowym instalacje
i urządzenia techniczne stanowiące całość techniczną i użytkową;
4) CENTRUM ALARMOWE – podmiot, który w imieniu COMPENSY
świadczy usługi assistance;
5) CZYSTA STRATA FINANSOWA / MAJĄTKOWA (DALEJ
CZYSTA STRATA FINANSOWA) – uszczerbek majątkowy nie będący
szkodą rzeczową lub osobową (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej);
6) DANE – dowolne przedstawienie faktów, informacji lub pojęć w formie
właściwej do przetwarzania w systemie komputerowym, łącznie
z odpowiednim oprogramowaniem powodującym wykonanie funkcji
przez system informatyczny, to jest:
a) bazy danych (rozumiane jako zbiory danych o określonej strukturze,
zapamiętane w pamięci komputera oraz zewnętrznych nośnikach
danych), w tym również oprogramowanie do zarządzania nimi,
b) oprogramowanie systemowe i narzędziowe,
c) biblioteki programistyczne,
d) standardowe i niestandardowe w standardzie oprogramowanie
firmowe, w tym oprogramowanie biurowe,

e) oprogramowanie użytkowe/aplikacyjne z danej dziedziny zastosowań
sporządzane na zamówienie złożone własnym służbom informatycznym
w przedsiębiorstwie lub podmiotom zewnętrznym;
7) DESZCZ NAWALNY – opad deszczu potwierdzony przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o współczynniku natężenia,
co najmniej 4 według stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku
stacji pomiarowej obejmującej zakresem pomiaru miejsce zdarzenia,
należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich
powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;
8) DYM I SADZA – mieszanina ciała stałego i gazu powstała jako produkt
spalania w tym na skutek pożaru;
9) FALA UDERZENIOWA – fala ciśnieniowa wytworzona w wyniku
przekroczenia przez statek powietrzny prędkości równej prędkości
rozchodzenia się dźwięku w atmosferze;
10) FRANSZYZA INTEGRALNA – ustalona w umowie kwota,
do której wysokości COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności
w każdej szkodzie będącej następstwem jednego zdarzenia; jeżeli
wysokość szkody przekracza tę kwotę, COMPENSA wypłaca odszkodo-
wanie;
11) FRANSZYZA REDUKCYJNA – ustalona w umowie kwota
lub procent wysokości szkody pomniejszający odszkodowanie w każdej
szkodzie będącej następstwem jednego zdarzenia;
12) GRAD – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
13) GRAFFITI – akt wandalizmu polegający na wykonaniu rysunków,
napisów lub malunków na przedmiocie ubezpieczenia;
14) HANDEL OBWOŹNY – sprzedaż przewożonego z miejsca
na miejsce mienia, ze skrzyń, waliz lub bezpośrednio ze środka transportu;
15) HURAGAN – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej obejmującej zakresem
pomiaru miejsce zdarzenia, należy brać pod uwagę stan faktyczny
i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu
huraganu;
16) INFEKCJA – rozstrój zdrowia wywołany przez czynniki chorobot-
wórcze pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, grzybiczego (zakaże-
nia) oraz pasożytniczego (zarażenia, choroby inwazyjne – pasożytnicze);
17) KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM – dokonanie albo usiłowanie
zaboru mienia z lokalu, pojazdu lub placu:
a) po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia
przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź
klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek
włamania do innego lokalu lub w wyniku rabunku,
b) przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem,
jeżeli pozostawił ślady mogące służyć jako dowód jego potajemnego
ukrycia,
c) w przypadku ubezpieczenia mienia w transporcie – dokonanie albo
usiłowanie zaboru ładunku ze środka przewozu lub wraz ze środkiem
przewozu (przy czym środek przewozu nie jest objęty ubezpieczeniem),
po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia będącego częścią konstrukcji
środka przewozu przy użyciu narzędzi albo podrobionego klucza, bądź
oryginalnego klucza, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek
włamania do innego lokalu lub w wyniku rabunku;
18) LAWINA – gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu
lub kamieni z naturalnych stoków;
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19) LOKAL – przestrzeń wydzielona trwałymi ścianami, stanowiąca
funkcjonalną lub gospodarczą całość, służąca zaspokojeniu potrzeb
Ubezpieczonego, użytkowana na mocy posiadanego przez niego
tytułu prawnego, składająca się z jednego lub większej liczby
pomieszczeń;
20) MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE – materiały i przedmioty wybu-
chowe, gazy, ciekłe i stałe materiały zapalne, materiały samozapalne,
materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, materiały
utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące, materiały zakaźne,
materiały promieniotwórcze lub żrące, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 roku
w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U.
nr 57 poz. 608); (dotyczy ubezpieczenia mienia w transporcie);
21) MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE – wszelkie
wykorzystywane przez Ubezpieczonego do prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej mienie, stanowiące środki trwałe
Ubezpieczonego, za wyjątkiem budynków, budowli i lokali, a nie zalicza-
jące się do pozostałych kategorii mienia oraz nie stanowiące środków
trwałych Ubezpieczonego mienie przekazane Ubezpieczonemu w celu
wykonania przy jego pomocy pracy lub usługi;
22) MIEJSCE UBEZPIECZENIA – określone w Umowie miejsce
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym prowadzona jest działalność,
i w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia;
23) MIENIE OSÓB TRZECICH – nie stanowiące własności i środków
trwałych Ubezpieczonego, mienie znajdujące się w jego posiadaniu,
będące przedmiotem usługi lub przekazane w celu jego sprzedaży;
24) MIENIE PRACOWNICZE – mienie stanowiące własność pracow-
ników przedsiębiorcy wskazanego z nazwy w polisie;
25) MIENIE RUCHOME – wykorzystywane do prowadzonej działal-
ności mienie:
a) maszyny, urządzenia i wyposażenie,
b) niskocenne składniki majątku,
c) środki obrotowe,
d) mienie osób trzecich,
e) wartości pieniężne z zastrzeżeniem limitów określonych dla poszczegól-
nych wariantów;
26) NAKŁADY INWESTYCYJNE – udokumentowane koszty
poniesione przez Ubezpieczonego przed wystąpieniem szkody na remonty
bieżące, kapitalne i adaptacyjne oraz na wykończenie wnętrz budynków
lub lokali nie stanowiących własności Ubezpieczonego, ale wykorzysty-
wanych przez niego do prowadzenia działalności gospodarczej;
27) NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony – niezależnie
od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
a w następstwie tego, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł,
definicja ma zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków;
28) NISKOCENNE SKŁADNIKI MAJĄTKU – nieewidencjonowane
rzeczowe składniki majątku Ubezpieczonego o jednostkowej wartości
poniżej 3.500 zł, niezaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
do środków trwałych;
29) OPROGRAMOWANIE LICENCJONOWANE – oprogramowanie
chronione przepisami prawa autorskiego;
30) OSOBY BLISKIE – małżonek, osoby pozostające w konkubinacie,
rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym,
macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiający
31) OSOBY TRZECIE – wszystkie podmioty pozostające poza
stosunkiem ubezpieczenia;

32) OSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI – nie spowodowane bezpośrednio
działalnością ludzką usuwanie się ziemi na stokach;
33) PODWYKONAWCA – podmiot nie będący pracownikiem
w rozumieniu OWU, któremu Ubezpieczony powierzył wykonanie
pracy, usługi lub innych czynności;
34) POLISA – dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela,
który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia;
35) POWÓDŹ – zalanie terenu w wyniku podniesienia się wody
w korytach wód płynących lub stojących wskutek:
a) opadów atmosferycznych,
b) spływu wód po zboczach,
c) topnienia kry lodowej,
d) tworzenia się zatorów lodowych;
36) POŻAR – działanie ognia, który powstał bez przeznaczonego
do tego celu paleniska lub przedostał się poza palenisko i rozprzestrzenił
się o własnej sile;
37) PRACOWNIK – osoba fizyczna zatrudniona przez przedsiębiorcę
wskazanego z nazwy w polisie na podstawie powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy o pracę lub też na
podstawie innej umowy cywilno-prawnej, jeśli przy wykonywaniu prac,
czynności, usług podlega ona kierownictwu tego przedsiębiorcy
i ma obowiązek do stosowania się do jego wskazówek; za pracownika
uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym przedsiębiorca
powierzył wykonie pracy, usługi lub innych czynności;
38) PRODUKT – każda rzecz ruchoma, nawet stanowiąca część składową
innej rzeczy ruchomej lub nieruchomości, wyprodukowana przez
Ubezpieczonego lub na jego rzecz i/lub wprowadzona przez niego
do obrotu, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w związku
z jej wytworzeniem, sprzedażą lub innego rodzaju rozporządzeniem.
Za produkt uważa się energię, natomiast za produkt nie uważa się
nieruchomości;
39) PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka
akcyjna, spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka
jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna), wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą; za przedsiębiorców uznaje
się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej;
40) PRZENOŚNY SPRZĘT ELEKTRONICZNY – przenośne telefony
(komórkowe), laptopy, bimery, palmtopy, aparaty lub kamery cyfrowe;
41) PRZEŁADUNEK – ogół czynności mających na celu przemieszczenie
ładunku bezpośrednio z jednego środka transportu na drugi;
42) PRZEPIĘCIE – nagły i krótkotrwały wzrost napięcia prądu,
przewyższający napięcie znamionowe określone dla danego urządzenia
lub instalacji, który powstał na skutek wyładowania atmosferycznego
potwierdzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW);
43) PRZEWRÓCENIE SIĘ DRZEW LUB ZAWALENIE BUDYN-
KÓW I BUDOWLI – przewrócenie się drzew lub upadek ich części
bądź zawalenie się lub oderwanie się części obiektu budowlanego
nie będących w posiadaniu Ubezpieczonego na ubezpieczone mienie;
44) RABUNEK:
a) rozbój – zabór lub usiłowanie zaboru mienia połączone z użyciem
przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego jej użycia
albo dokonane poprzez doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności
lub bezbronności,
b) kradzież rozbójnicza – użycie przez sprawcę kradzieży mienia
przemocy, groźby użycia przemocy albo doprowadzenie człowieka



3/34

do stanu nieprzytomności lub bezbronności w celu utrzymania posiadania
rzeczy zabranej,
c) wymuszenie rozbójnicze – doprowadzenie innej osoby do rozporzą-
dzenia mieniem za pomocą przemocy, groźby zamachu na życie
lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie;
45) ROZŁADUNEK – ogół czynności wykonywanych po zakończeniu
przewozu w miejscu przeznaczenia, mających na celu wyjęcie mienia
ze środka transportu;
46) RYZYKO – zdarzenie faktyczne, niepewne, o charakterze nagłym
i niespodziewanym, niezależne od woli Ubezpieczonego;
47) SPORTY EKSTREMALNE:
a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleo-
logia, buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking
na wysokości pow. 2.500 m.n.p.m.,
b) kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing,
przy wietrze o prędkości powyżej 50 km/h,
c) wszelkie odmiany nurkowania na głębokość poniżej 15m oraz freediving,
d) żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil
morskich od brzegu,
e) skoki narciarskie, skialpinizm oraz wszelkie zjazdy na nartach lub snow-
boardzie poza wyznaczonymi trasami w tym też zjazdy wyczynowe,
f) wszelkie odmiany skoków bungee, skoków ze spadochronem,
g) paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo,
pilotowanie samolotów lub śmigłowców,
h) jazda na rowerach, motocyklach oraz quadach po specjalnie przygoto-
wanych trasach bądź w terenie naturalnym obfitującym w przeszkody
(muldy, koleiny, skocznie itp.),
i) udział i przygotowanie do udziału w wyścigach lub rajdach pojazdów
lądowych, wodnych lub powietrznych,
j) sztuki walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne,
k) wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi lub przyrodniczymi tj. strefa podbiegunowa, Alaska,
Syberia, Kamczatka, terytorium północne Kanady, obszary pustynne
w odległości pow. 20 km od najbliższych miast, osad i dróg,
l) zorbing;
48) SZKODA – uszczerbek majątkowy i niemajątkowe następstwo
zdarzenia (szkoda osobowa) lub uszczerbek majątkowy powstały
w następstwie zdarzenia (szkoda rzeczowa);
49) SZKODA SERYJNA – szkody będące następstwem serii zdarzeń
wynikających z tego samego ryzyka, w tym spowodowane tym samym
błędem konstrukcyjnym lub spowodowane wprowadzeniem do obrotu
produktu posiadającego takie same wady lub braki, niezależnie od liczby
poszkodowanych, (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej);
50) SZKODY GÓRNICZE – szkody powstałe w związku z prowadze-
niem prac geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż i robót
podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
51) ŚRODKI OBROTOWE – materiały, wytworzone lub przetworzone
produkty gotowe lub znajdujące się w toku produkcji, półprodukty, surowce,
towary i materiały nabyte w celu sprzedaży, przyjęte do przerobu
lub obróbki;
52) TRANSPORT WŁASNY – transport wykonywany środkiem
transportu stanowiącym własność Ubezpieczonego lub wykonywany
przez podmiot inny, niż wymieniony w pkt 53), (dotyczy ubezpieczenia
mienia w transporcie);
53) TRANSPORT ZAWODOWY – transport wykonywany przez
przewoźnika zawodowego na podstawie zawartej umowy o przewóz,
potwierdzonej wydaniem listu przewozowego lub innego dokumentu
przewozowego (dotyczy ubezpieczenia mienia w transporcie);

54) TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU – trwałe upośledzenie
czynności organizmu będące następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia;
55) TRZĘSIENIE ZIEMI – naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs
(lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się
w postaci fal sejsmicznych od ośrodka (epicentrum), znajdującego się
na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze;
56) UBEZPIECZAJĄCY – podmiot zawierający Umowę, zobowiązany
do opłacenia składki;
57) UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO – system ubez-
pieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest według wysokości
prawdopodobnej maksymalnej szkody, jaka może powstać wskutek
jednego ryzyka objętego zakresem ubezpieczenia;

58) UBEZPIECZENIE NA SUMY STAŁE – system ubezpieczenia,
w którym suma ubezpieczenia mienia należącego do Ubezpieczonego
odpowiada jego całkowitej wartości;
59) UBEZPIECZONY – wskazany w dokumencie potwierdzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia, przedsiębiorca, którego interes
majątkowy jest objęty ochroną ubezpieczeniową lub podmiot wskazany
w przepisie lub klauzuli odnoszącej się do konkretnego ubezpieczenia;
w ubezpieczeniu NNW i assistance Ubezpieczonym jest członek zarządu
i pracownik przedsiębiorcy określony w Umowie;
60) UDERZENIE PIORUNA – bezpośrednie oddziaływanie siły
i temperatury pochodzących z wyładowania atmosferycznego (pioruna)
na ubezpieczone mienie lub bezpośredni, natychmiastowy skutek
takiego wyładowania z wyłączeniem jego pośrednich skutków, w tym
szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej
lub przepięciem prądu;
61) UDERZENIE POJAZDU – uderzenie przez pojazd, w rozumieniu
Prawa o ruchu drogowym, w przedmiot ubezpieczenia;
62) UPADEK STATKU POWIETRZNEGO – katastrofa bądź
przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego
obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego
ładunku, z wyłączeniem zrzutu paliwa;
63) UPRAWNIONY – Ubezpieczony lub wskazane przez Ubezpie-
czonego osoby fizyczne, uprawnione do odbioru świadczenia z tytułu
śmierci Ubezpieczonego;
64) WANDALIZM (DEWASTACJA) – bezprawne, rozmyślne działanie
ukierunkowane wyłącznie na zniszczenie lub uszkodzenie mienia; przez
wandalizm rozumie się również graffiti;
65) WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO – wartość mienia wynikająca
z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości
odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem
przeszacowań;
66) WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA (NOWA) – wartość
odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego,
lecz nie ulepszonego, tj.:
a) w przypadku budynków, budowli i lokali – wartość odpowiadająca
kosztom remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem
dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji
i standardu wykończenia,
b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia – wartość odpowiada-
jąca kosztom naprawy, zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu
tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych bądź zbliżonych parame-
trach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu;
67) WARTOŚĆ RYNKOWA – wartość odpowiadająca cenie zakupu
lub sprzedaży na rynku;
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68) WARTOŚĆ RZECZYWISTA – wartość odtworzeniowa (nowa)
pomniejszona o stopień zużycia technicznego;
69) WARTOŚCI PIENIĘŻNE:
a) krajowe i zagraniczne znaki pieniężne,
b) czeki, z wyjątkiem czeków zakreślonych, skasowanych lub opatrzonych
indosem pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa”,
„należność do inkasa” lub inną o podobnym charakterze,
c) weksle, z wyjątkiem weksli opatrzonych indosem pełnomocniczym,
zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa” lub inną o podobnym
charakterze,
d) inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę z wyłączeniem kart
płatniczych, kredytowych, charge i debetowych,
e) złoto, srebro, platyna i pozostałe metale z grupy platynowców
oraz wyroby z tych metali, a także kamienie szlachetne, perły, bursztyny,
f) wszelkiego rodzaju karty telefoniczne (w tym karty dla telefonii
komórkowej) oraz druki ścisłego zarachowania opatrzone nominałem
(w szczególności bony towarowe, bilety);
70) WPROWADZENIE PRODUKTU DO OBROTU – przekazanie
w posiadanie produktu przez Ubezpieczonego osobie trzeciej. Za datę
wprowadzenia produktu do obrotu uważa się datę, w której
Ubezpieczony utracił trwale lub na określony czas faktyczne władztwo
nad produktem na rzecz osoby trzeciej;
71) WYBUCH – zespół zjawisk towarzyszących gwałtownej reakcji
chemicznej przebiegającej ze znacznym wzrostem temperatury
i ciśnienia gazów, bądź rozerwanie ścian zbiornika wypełnionego gazami
lub parą z gwałtownym wyrównaniem ciśnienia wewnętrznego
i zewnętrznego wyzwalającym znaczną ilość energii; za wybuch uważa
się także implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika
lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
72) WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU:
a) uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów
sportowych, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach
i zawodach sportowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych
w celach zarobkowych,
b) uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzu-
jących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;
73) WYPADEK ŚRODKA TRANSPORTU – nagłe działanie siły
mechanicznej w momencie zetknięcia się środka transportu z osobami,
przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się,
wykolejenie się, spadnięcie, zatonięcie środka transportu (dotyczy
ubezpieczenia mienia w transporcie);
74) ZAKŁAD – umowa między osobami polegająca na wykonaniu
czynności, która ma na celu udowodnienie drugiej stronie swojej racji;
75) ZALANIE:
a) wydostanie się wody, pary wodnej lub płynów ze znajdujących się
wewnątrz budynków, budowli oraz lokali i zamontowanych na stałe
przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych
lub technologicznych w wyniku ich awarii, bądź pozostawienia otwartych
kranów lub innych zaworów;
b) wydostanie się wody z pralki, wirówki, automatu do napojów,
dystrybutora wody, lodówki lub zmywarki na skutek ich awarii,
c) cofnięcie się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
d) wydostanie się wody lub innej substancji z uruchamianej automatycznie
instalacji gaśniczej, z wyłączeniem przypadków będących następstwem
pożaru, prób naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku,
e) działanie wody powstałej wskutek deszczu nawalnego;
76) ZALEGANIE ŚNIEGU LUB LODU – bezpośrednie działanie
ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji

dachów bądź elementy nośne budynków lub budowli;
77) ZAŁADUNEK – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio
przed rozpoczęciem przewozu w miejscu nadania, mających na celu
umieszczenie przygotowanego do przewozu mienia na lub wewnątrz
środka transportu;
78) ZAPADANIE SIĘ ZIEMI – obniżenie poziomu terenu z powodu
zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;
79) ZDARZENIE – śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie mienia (rzeczy ruchomej lub nieruchomości) –
wywołane ryzykiem;
80) ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE – opro-
gramowanie komputerowe (aplikacje, skrypty, itp.), którego jawne
lub niejawne działanie wywołuje skutki inne niż oczekiwane przez
użytkownika;
81) ZUŻYCIE TECHNICZNE MIENIA – trwałe zmiany fizyko-
chemiczne zachodzące w czasie eksploatacji, w wyniku których okres
zdatności do pełnienia przez mienie określonych funkcji użytkowych
stopniowo się wyczerpuje (zmniejsza).

§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Umowa ubezpieczenia może obejmować:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
6) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym,
7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
8) ubezpieczenie assistance.
2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest ubezpieczenie
budynków, budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych lub mienia
ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych.
3. W przypadku każdego z ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt
1), 2) i 4) umowa może zostać zawarta w jednym, wybranym przez
Ubezpieczającego, wariancie ubezpieczenia:
1) PODSTAWOWYM,
2) STANDARDOWYM,
3) LUKSUSOWYM.
4. Dla każdego z ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 4),
Umowa może zostać zawarta w odmiennym wariancie ubezpieczenia.
5. COMPENSA w granicach sumy ubezpieczenia zwraca również
faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty:
1) ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli zastosowane środki były celowe,
chociażby okazały się bezskuteczne;
2) usunięcia pozostałości po szkodzie – do 10% ustalonej wysokości
odszkodowania.
6. Ubezpieczone mienie objęte jest również ochroną w zakresie szkód
powstałych wskutek akcji ratowniczej lub gaśniczej, wyburzenia
lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem ryzyk
objętych zakresem ubezpieczenia określonym w Umowie i powodujących
szkody w ubezpieczonym mieniu.
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UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ
LOSOWYCH

§ 4. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być określone w umowie
ubezpieczenia oraz stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu
Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego:
1) budynki, budowle, lokale lub nakłady inwestycyjne;
2) mienie ruchome z zastrzeżeniem § 7;
3) mienie pracownicze z zastrzezeniem § 7.
2. Mienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) – 2), objęte jest ochroną
ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu
ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia z zastrzeżeniem
postanowień § 7.
3. Mienie pracownicze ubezpieczone jest w każdym miejscu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w którym na polecenie Ubezpieczonego
świadczona jest praca.

§ 5. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w okresie
ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem poniżej
wymienionych ryzyk:
1) deszczu nawalnego;
2) dymu i sadzy;
3) fali uderzeniowej;
4) gradu;
5) huraganu (za bezpośrednie działanie huraganu uważa się również
uderzenie w ubezpieczony przedmiot rzeczy, przedmiotów, roślin
uniesionych, przemieszczonych lub przewróconych przez huragan);
6) lawiny;
7) osunięcia się ziemi;
8) pożaru;
9) przepięcia (z zastrzeżeniem § 7);
10) przewrócenia się drzew lub zawalenia budynków i budowli;
11) trzęsienia ziemi;
12) uderzenia pioruna;
13) uderzenia pojazdu;
14) upadku statku powietrznego;
15) wybuchu;
16) zalania;
17) zalegania śniegu lub lodu (za bezpośrednie następstwo zalegania
śniegu lub lodu uważa się zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia powstałe wskutek uszkodzenia, bądź zniszczenia elementów
konstrukcji dachu, bądź elementów nośnych budynku lub budowli);
18) zapadania się ziemi.
2. W każdym z wariantów, z zastrzeżeniem § 7, zakres ochrony
ubezpieczenowej obejmuje szkody w budynkach, budowlach, lokalach
lub nakładach inwestycyjnych powstałe wskutek wandalizmu.
3. Po opłaceniu dodatkowej składki, z zastrzeżeniem § 7, w wariancie
STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM ochroną ubezpieczeniową
mogą zostać objęte szkody powstałe wskutek powodzi.
4. Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki w wariancie
STANDARDOWYM lub LUKSUSOWYM, zgodnie z Załącznikiem nr 2
do niniejszych OWU, mogą zostać włączone następujące klauzule:
1) zepsucia środków obrotowych,
2) utraty dokumentów niezbędnych do refundacji recept,
3) zwiększonych kosztów działalności.

§ 6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wyłączeniami wymienionymi
w § 42, nie obejmuje szkód powstałych w :
1) taborze kolejowym i pływającym, statkach powietrznych, pojazdach
podlegających rejestracji, chyba że stanowią fabrycznie nowe środki
obrotowe lub fabrycznie nowe mienie osób trzecich;
2) złożach geologicznych zarówno w pokładach naturalnych jak i po wydo-
byciu na składowiskach, hałdach, zwałowiskach itp.;
3) przedmiotach znajdujących się w kopalniach głębinowych, odkrywko-
wych oraz wykorzystywanych na otwartym morzu;
4) dziełach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, filatelistycznych,
numizmatycznych, muzealnych;
5) dokumentach, aktach, rękopisach, księgach, rysunkach, planach,
pieczątkach;
6) broni i amunicji;
7) kartach kredytowych lub płatniczych, wekslach, czekach innych
niż zdefiniowane jako wartości pieniężne;
8) prototypach, modelach poglądowych, wzorach;
9) danych z wyłączeniem oprogramowań komputerowych stanowiących
środki obrotowe;
10) inwentarzu żywym, drzewostanach, roślinach na pniu, uprawach
(w tym także w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach,
kurnikach);
11) mieniu składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta
lub dostawcy, chyba że sposób składowania nie miał wpływu
na powstanie lub wysokość szkody;
12) maszynach, urządzeniach i wyposażeniu przeznaczonym na złom
lub do likwidacji;
13) liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych,
telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych); wszelkich
liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli,
słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony
z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się
w odległości większej niż 100 m od ubezpieczonych budynków i budowli;
14) budynkach, budowlach i lokalach oraz znajdującym się w nich
mieniu, jeśli:
a) przeznaczone są do rozbiórki,
b) wybudowane zostały bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniają
warunków prawa budowlanego (w tym nie są gotowe do eksploatacji
lub nie posiadają odbioru technicznego),
c) znajdują się w trakcie budowy, przebudowy, montażu, modernizacji
jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem wymagane jest zezwolenie
na prowadzenie tych robót;
15) mieniu poddanym działaniu ognia lub ciepła w celu obróbki;
16) szklarniach, kurnikach, kioskach, namiotach, kontenerach,
budynkach i budowlach w całości lub części zbudowanych z tworzyw
sztucznych, w tym pokrytych brezentem oraz znajdującym się w nich
mieniu;
17) gruntach (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych),
trawnikach, pasach startowych, liniach kolejowych, wałach, rowach,
zbiornikach wodnych, wodach powierzchniowych lub podziemnych,
kanałach, platformach wiertniczych, studniach, rurociągach
przesyłowych, kablach podziemnych, tunelach, mostach, dokach,
nabrzeżach, molach, pirsach i innych budowlach wodnych;
18) środkach odurzających i substancjach psychotropowych;
19) silosach i magazynach zbożowych;
20) mieniu na straganach i targowiskach;
21) wartościach pieniężnych, pojazdach mechanicznych, sprzęcie
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audio-wizualnym, sprzęcie elektronicznym, aparatach fotograficznych –
stanowiących mienie pracowników Ubezpieczonego.
2. Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej, nie obejmuje szkód
powstałych w wyniku następujących ryzyk:
1) zalania przez wody morskie w następstwie: sztormu, huraganu,
przypływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży;
2) przenikania lub podniesienia się wód gruntowych, chyba że jest
skutkiem powodzi i zakres ubezpieczenia został rozszerzony o powódź;
3) zagrzybienia, zamarzania lub przemarzania ścian, bez względu
na przyczynę;
4) powolnego zawilgocenia lokalu z powodu nieszczelności urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych i technologicznych;
5) powodzi lub zalania, w wyniku których doszło do zniszczenia
lub uszkodzenia środków obrotowych oraz mienia osób trzecich
składowanych w lokalach poniżej poziomu gruntu, jeśli materiały
lub produkty nie były składowane na paletach, półkach lub stelażach
na wysokości co najmniej 14 centymetrów od poziomu podłogi, chyba
że do szkody doszło w wyniku zalania z góry;
6) przepięcia oddziaływującego na elementy zabezpieczające (np. odgrom-
niki, mierniki, liczniki);
7) wybuchu:
a) w komorze spalania silników spalinowych,
b) lamp kineskopowych u Ubezpieczonego, który jest ich producentem,
c) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych
lub eksploatacyjnych,
d) powstałego w elementach przełączających lub przełącznikach
elektrycznych wskutek występującego w nich ciśnienia gazów;
8) przypalenia, osmolenia lub wypalenia związanego z:
a) prowadzoną działalnością, np. palarnia kawy, suszarnia,
b) paleniem lub suszeniem tytoniu;
9) zalania wskutek testów stałych urządzeń gaśniczych lub systemu
wykrywania i sygnalizacji pożaru;
10) następstwa nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-
remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia
producentów;
11) uderzenia pojazdu będącego w posiadaniu Ubezpieczonego;
12) zapadania się, osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu
w wyniku działalności człowieka;
13) zalania, deszczu nawalnego, gradu, zalegania śniegu lub lodu, huraganu
jeśli szkoda powstała wskutek złego stanu dachu, niezabezpieczenia
otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych
lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku
lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie
lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony;
14) powodzi, deszczu nawalnego, gradu, zalegania śniegu lub lodu,
huraganu oraz zalania, w wyniku których doszło do zniszczenia
lub uszkodzenia mienia ruchomego znajdującego się na wolnym
powietrzu;
15) powodzi o ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony
o to ryzyko;
16) graffiti;
17) wandalizmu dokonanego przez Ubezpieczonego oraz osoby,
za które ponosi on odpowiedzialność;
18) wandalizmu:
a) w mieniu ruchomym,
b) w mieniu pracowniczym,
c) w oszkleniu zewnętrznym lub wewnętrznym budynków, budowli
lub lokali, szklanych lub kamiennych okładzinach oraz budowlach i elemen-

tach wykonanych ze szkła, minerałów, ich imitacji lub tworzyw sztucznych,
oszkleniu reklamowym, szyldach, gablotach, rurkach neonowych.

§ 7. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY za szkody powstałe
w poszczególnych składnikach mienia, stanowi kwota:
1) w wariancie PODSTAWOWYM:
a) dla szkód powstałych w wartościach pieniężnych – w granicach sumy
ubezpieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 10.000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia,
b) dla szkód w mieniu pracowniczym – nie więcej niż 500 zł na jednego
pracownika, nie więcej niż 5.000 zł na wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia,
c) dla szkód powstałych wskutek przepięcia – w granicach sumy
ubezpieczenia, nie więcej niż 10.000 zł na wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia,
d) dla szkód powstałych w miejscu prowadzenia prac wynikających
z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, w narzędziach
lub urządzeniach niezbędnych do ich prowadzenia poza miejscem
ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia mienia ruchomego,
nie więcej niż 20.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
e) dla szkód powstałych wskutek wandalizmu – w granicach sumy
ubezpieczenia, nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia budynków,
budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 5.000 zł
na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia;
2) w wariancie STANDARDOWYM:
a) dla szkód powstałych w wartościach pieniężnych – w granicach sumy
ubezpieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 20.000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia,
b) dla szkód w mieniu pracowniczym – nie więcej niż 1.000 zł na jednego
pracownika, nie więcej niż 10.000 zł na wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia,
c) dla szkód powstałych wskutek powodzi – w granicach sumy
ubezpieczenia, nie więcej niż 50% sumy ubezpieczenia mienia
ruchomego, budynków, budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych,
d) dla szkód powstałych wskutek przepięcia – w granicach sumy
ubezpieczenia, nie więcej niż 20.000 zł na wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia,
e) dla szkód powstałych w miejscu prowadzenia prac wynikających
z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, w narzędziach
lub urządzeniach niezbędnych do ich prowadzenia poza miejscem
ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia mienia ruchomego,
nie więcej niż 30.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
f) dla szkód powstałych wskutek wandalizmu – w granicach sumy
ubezpieczenia, nie więcej niż 20% sumy ubezpieczenia budynków,
budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych nie więcej niż 10.000 zł
na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia;
3) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) dla szkód powstałych w wartościach pieniężnych – w granicach sumy
ubezpieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 30.000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia,
b) dla szkód w mieniu pracowniczym – nie więcej niż 1.500 zł na pra-
cownika na jednego pracownika, nie więcej niż 15.000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia,
c) dla szkód powstałych wskutek powodzi – w granicach sumy
ubezpieczenia, nie więcej niż 100% sumy ubezpieczenia mienia
ruchomego, budynków, budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych,
d) dla szkód powstałych wskutek przepięcia – w granicach sumy
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ubezpieczenia, nie więcej niż 30.000 zł na wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia,
e) dla szkód powstałych w miejscu prowadzenia prac wynikających
z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, w narzędziach
lub urządzeniach niezbędnych do ich prowadzenia poza miejscem
ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia mienia ruchomego,
nie więcej niż 50.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia;
f) dla szkód powstałych wskutek wandalizmu – w granicach sumy
ubezpieczenia, nie więcej niż 30% sumy ubezpieczenia budynków,
budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 20.000 zł
na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.
2. Górną granicą odpowiedzialności, w granicach sumy ubezpieczenia
mienia ruchomego, dla wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia,
w niskocennych składnikach majątku jest kwota nie wyższa niż 10.000 zł.

§ 8. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Wysokość odszkodowania określa się według cen z dnia ustalenia
odszkodowania zgodnie z poniższymi zasadami:
1) dla budynków, budowli i lokali – według kosztów odbudowy w tym
samym miejscu lub remontu (naprawy) z uwzględnieniem dotychczaso-
wych wymiarów, materiałów, technologii i konstrukcji:
a) w przypadku ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej
(nowej) – dla przedmiotu ubezpieczenia, którego stopień zużycia tech-
nicznego nie przekracza 50% – bez potrącania stopnia faktycznego zużycia
technicznego; dla przedmiotu ubezpieczenia, którego stopień zużycia
technicznego przekracza 50% – według wartości rzeczywistej,
b) w przypadku ubezpieczenia według wartości księgowej brutto –
dla przedmiotu ubezpieczenia, którego stopień amortyzacji nie przekracza
50% – bez potrącania stopnia amortyzacji, przy czym całkowita wartość
odszkodowania nie może przekroczyć wartości księgowej brutto przed-
miotu ubezpieczenia na dzień wystąpienia szkody; dla przedmiotu ubez-
pieczenia, którego stopień amortyzacji przekracza 50% – według wartości
rzeczywistej,
c) w przypadku ubezpieczenia według wartości rzeczywistej –
po potrąceniu stopnia faktycznego zużycia technicznego;
2) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia – według ceny zakupu, naprawy
lub kosztów wytworzenia mienia o tych samych bądź zbliżonych
parametrach technicznych z uwzględnieniem kosztów transportu
i montażu oraz zasad określonych w pkt 1);
3) dla środków obrotowych – według ceny ich zakupu lub kosztów
wytworzenia, kosztów naprawy lub czyszczenia;
4) dla mienia osób trzecich:
a) w odniesieniu do mienia przyjętego w celu wykonania usługi – według
kosztów naprawy uszkodzonego mienia lub wartości określonej
w dowodzie przyjęcia powiększonej o wartość wykonanej usługi
bez uwzględnienia prowizji lub marży, jednak nie więcej niż do jego
wartości rzeczywistej,
b) w odniesieniu do mienia przyjętego do sprzedaży komisowej –
według wartości podanej w dowodzie przyjęcia, bez uwzględnienia
prowizji komisowej, jednak nie więcej niż do jego wartości rzeczywistej;
5) dla niskocennych składników majątku – według ich wartości rzeczywistej;
6) dla złota, srebra, kamieni szlachetnych, pereł i bursztynu, a także
platyny i pozostałych metali z grupy platynowców – według wartości
rynkowej bez marży i prowizji, natomiast w wyrobach z tych metali,
kamieni szlachetnych, pereł i bursztynu – według ceny ich zakupu,
kosztów wytworzenia lub kosztów naprawy;
7) dla pozostałych wartości pieniężnych – według wartości nominalnej;
dla zagranicznych znaków pieniężnych jest to równowartość w złotych

według średniego kursu NBP z dnia ustalenia odszkodowania;
8) dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej,
do wysokości nie przekraczającej kwoty przyjętej jako część sumy
ubezpieczenia określonej dla jednego pracownika;
9) dla nakładów inwestycyjnych – według kosztów naprawy przy
uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, technologii i konstrukcji
z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 1);
10) dla kosztów określonych w § 3 ust. 5 i 6 – na podstawie oryginalnych
rachunków, dowodów wpłaty lub innych dokumentów potwierdzających
zasadność poniesionych kosztów.
2. Jeżeli suma ubezpieczenia określona wg systemu sum stałych
w Umowie dla przedmiotu ubezpieczenia jest niższa od jego wartości
w dniu powstania zdarzenia (niedoubezpieczenie), to wysokość
odszkodowania, ustalona zgodnie z ust. 1 oraz § 50 zostanie ustalona
poprzez zmniejszenie wartości szkody w takiej proporcji, w jakiej suma
ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartości w dniu
powstania zdarzenia (zasada proporcji).
3. Zasady proporcji, o której mowa w ust. 2 nie stosuje się, jeżeli:
1) wartość ubezpieczonego mienia nie przekracza 120% zadeklarowanej
sumy ubezpieczenia,
2) wartość szkody nie przekracza 10% sumy ubezpieczenia nie więcej
niż 10.000 zł.
4. Należne odszkodowanie, o ile nie umówiono się inaczej, wyliczane
jest w kwocie uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej
w wysokości 300 zł.
5. Postanowienie ust. 4 nie dotyczy ubezpieczenia mienia pracowniczego,
dla którego wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi 100 zł.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM
I RABUNKU

§ 9. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być określone w umowie
ubezpieczenia oraz stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu
Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego:
1) mienie ruchome z zastrzeżeniem § 12;
2) mienie pracownicze z zastrzeżeniem § 12.
2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, objęte jest ochroną
ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu
ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 3 i 4.
3. Wartości pieniężne w czasie transportu objęte są ochroną w każdym
miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, związanym z wykony-
waniem przez Ubezpieczonego lub w jego imieniu transportu tych
wartości.
4. Mienie pracownicze ubezpieczone jest w każdym miejscu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w którym na polecenie Ubezpieczonego
świadczona jest praca.
5. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie składowane
na placu zabezpieczonym zgodnie z wymogami określonymi
w Załączniku nr 1 pod warunkiem, że składowanie tego mienia
na wolnym powietrzu jest zgodne z obowiązującymi Ubezpieczonego
normami lub instrukcjami.

§ 10. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w okresie
ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem przewidzianych
w Umowie ryzyk.
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2. Mienie ruchome oraz mienie pracownicze objęte jest ochroną
ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:
1) kradzieży z włamaniem;
2) rabunku.
3. Po opłaceniu dodatkowej składki, z zastrzeżeniem § 12, ochroną
ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody w mieniu ruchomym
z wyłączeniem wartości pieniężnych powstałe wskutek wandalizmu.
4. Wartości pieniężne objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód
powstałych wskutek:
1) w miejscu ubezpieczenia:
a) kradzieży z włamaniem,
b) rabunku;
2) w czasie transportu wykonywanego przez Ubezpieczonego:
a) rabunku,
b) zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu wskutek pożaru,
uderzenia pioruna, wybuchu lub wypadku drogowego,
c) ryzyk powodujących śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
osoby sprawującej pieczę nad ubezpieczonym mieniem, uniemożliwiają-
cych ochronę przewożonych wartości pieniężnych.
5. COMPENSA pokrywa także poniesione i udokumentowane koszty
naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, łącznie
z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien lub drzwi,
o ile powstały one w związku z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania
kradzieży z włamaniem z zastrzeżeniem § 12.
6. Ochroną ubezpieczeniową objeta jest również kradzież z włamaniem
dokonana bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego lokalu (np. kradzież
z wystawy) do wysokości 5% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego.

§ 11. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wyłączeniami wymienionymi
w § 42, nie obejmuje szkód powstałych:
1) w taborze kolejowym i pływającym, statkach powietrznych, pojazdach
podlegających rejestracji, chyba że stanowią fabrycznie nowe środki
obrotowe lub fabrycznie nowe mienie osób trzecich;
2) w złożach geologicznych zarówno w pokładach naturalnych jak
i po wydobyciu na składowiskach, hałdach, zwałowiskach itp.;
3) w przedmiotach znajdujących się w kopalniach głębinowych,
odkrywkowych oraz wykorzystywanych na otwartym morzu;
4) w dziełach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, filatelistycznych,
numizmatycznych, muzealnych;
5) w dokumentach, aktach, rękopisach, księgach, rysunkach, planach,
pieczątkach;
6) w broni i amunicji;
7) w kartach kredytowych lub płatniczych, wekslach, czekach innych
niż zdefiniowane jako wartości pieniężne;
8) w prototypach, modelach poglądowych, wzorach;
9) w danych z wyłączeniem oprogramowań komputerowych stanowiących
środki obrotowe;
10) w inwentarzu żywym, drzewostanach, roślinach na pniu, uprawach
(w tym także w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach,
kurnikach);
11) w maszynach, urządzeniach i wyposażeniu przeznaczonym na złom
lub do likwidacji;
12) bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego lokalu w wartościach
pieniężnych oraz w przedmiotach ze złota, srebra, platyny i pozostałych
metali z grupy platynowców, kamieni szlachetnych, półszlachetnych
i pereł;
13) w mieniu, w tym również wartościach pieniężnych oraz mieniu

pracowniczym znajdującym się w budynkach, budowlach lub lokalach
oraz na placu zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi
należytego zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem,
określonymi w niniejszych OWU oraz Załączniku nr 1 do niniejszych OWU;
14) w mieniu znajdującym się w obiektach innych niż budynki, budowle
i lokale (nie dotyczy wartości pieniężnych w czasie transportu i mienia
składowanego na placu zgodnie z § 9 ust. 5);
15) w czasie transportu wartości pieniężnych w obrębie ubezpieczonego
lokalu;
16) w środkach odurzających i substancjach psychotropowych;
17) w mieniu na straganach i targowiskach;
18) w wartościach pieniężnych, pojazdach mechanicznych, sprzęcie
audio-wizualnym, sprzęcie elektronicznym, aparatach fotograficznych –
stanowiących mienie pracowników Ubezpieczonego.
19) w wyniku graffiti;
20) wandalizmu dokonanego przez Ubezpieczonego oraz osoby,
za które ponosi on odpowiedzialność;
21) wandalizmu:
a) w mieniu pracowniczym,
b) w wartościach pieniężnych,
c) w oszkleniu zewnętrznym lub wewnętrznym budynków, budowli
lub lokali, szklanych lub kamiennych okładzinach oraz budowlach
i elementach wykonanych ze szkła, minerałów, ich imitacji lub tworzyw
sztucznych, oszkleniu reklamowym, szyldach, gablotach, rurkach
neonowych.

§ 12. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY za szkody powstałe
w poszczególnych składnikach mienia, stanowi kwota:
1) w wariancie PODSTAWOWYM:
a) w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku:
i) dla szkód w wartościach pieniężnych powstałych w miejscu
ubezpieczenia bądź w czasie transportu – w granicach sumy ubez-
pieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 10.000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia,
ii) dla szkód w mieniu pracowniczym – nie więcej niż 500 zł na jednego
pracownika, nie więcej niż 5.000 zł na wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia,
iii) dla kosztów naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń
lokalu określonych w § 10 ust. 5 – w granicach sumy ubezpieczenia
mienia ruchomego – 10% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego,
nie więcej niż 2.500 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia;
iv) dla szkód zaistniałych w miejscu prowadzenia prac wynikających
z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, powstałych
w narzędziach lub urządzeniach niezbędnych do ich prowadzenia poza
miejscem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia mienia
ruchomego – nie więcej niż 20.000 zł na wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia,
b) w przypadku ubezpieczenia mienia od wandalizmu:
i) dla szkód w mieniu ruchomym z wyłączeniem wartości pieniężnych –
w granicach sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10% sumy ubez-
pieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku,
nie więcej niż 5.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia;
ii) dla szkód zaistniałych w miejscu prowadzenia prac wynikających
z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, powstałych
w narzędziach lub urządzeniach niezbędnych do ich prowadzenia poza
miejscem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia mienia
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ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku – 5% sumy
ubezpieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 5.000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia;
2) w wariancie STANDARDOWYM:
a) w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku:
i) dla szkód w wartościach pieniężnych powstałych w miejscu
ubezpieczenia bądź w czasie transportu – w granicach sumy ubez-
pieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 20.000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia,
ii) dla szkód w mieniu pracowniczym – nie więcej niż 1.000 zł
na jednego pracownika, nie więcej niż 10.000 zł na wszystkie szkody
w okresie ubezpieczenia,
iii) dla kosztów naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń
lokalu określonych w § 10 ust. 5 – w granicach sumy ubezpieczenia
mienia ruchomego – 20% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego,
nie więcej niż 5.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia;
iv) dla szkód zaistniałych w miejscu prowadzenia prac wynikających
z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, powstałych
w narzędziach lub urządzeniach niezbędnych do ich prowadzenia poza
miejscem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia mienia
ruchomego – nie więcej niż 30.000 zł na wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia;
b) w przypadku ubezpieczenia mienia od wandalizmu:
i) dla szkód w mieniu ruchomym z wyłączeniem wartości pieniężnych –
w granicach sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20% sumy ubez-
pieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku,
nie więcej niż 10.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
ii) dla szkód zaistniałych w miejscu prowadzenia prac wynikających
z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, powstałych
w narzędziach lub urządzeniach niezbędnych do ich prowadzenia poza
miejscem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia mienia
ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku – 10% sumy
ubezpieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 10.000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia;
3) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku:
i) dla szkód w wartościach pieniężnych powstałych w miejscu
ubezpieczenia bądź w czasie transportu – w granicach sumy ubez-
pieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 30.000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia,
ii) dla szkód w mieniu pracowniczym – nie więcej niż 1.500 zł na jednego
pracownika, nie więcej niż 15.000 zł na wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia,
iii)dla kosztów naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń
lokalu określonych w § 10 ust. 5 – w granicach sumy ubezpieczenia
mienia ruchomego – 30% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego
nie więcej niż 10.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia;
iv) dla szkód zaistniałych w miejscu prowadzenia prac wynikających
z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, powstałych
w narzędziach lub urządzeniach niezbędnych do ich prowadzenia poza
miejscem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia mienia
ruchomego – nie więcej niż 50.000 zł na wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia;
b) w przypadku ubezpieczenia mienia od wandalizmu:
i) dla szkód w mieniu ruchomym z wyłączeniem wartości pieniężnych –
w granicach sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 30% sumy ubez-

pieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku,
nie więcej niż 20.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
ii) dla szkód zaistniałych w miejscu prowadzenia prac wynikających
z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, powstałych
w narzędziach lub urządzeniach niezbędnych do ich prowadzenia
poza miejscem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia mienia
ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku – 15% sumy
ubezpieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 20.000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia.
2. Górną granicą odpowiedzialności, w granicach sumy ubezpieczenia
mienia ruchomego, dla wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia,
w niskocennych składnikach majątku jest kwota nie wyższa niż 10.000 zł.

§ 13. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. W zależności od wartości przyjętych do ubezpieczenia, wysokość
odszkodowania określa się w granicach sum ubezpieczenia w następujący
sposób:
1) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia – według ceny zakupu, naprawy
bądź kosztów wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy,
powiększonej o koszty transportu i montażu:
a) w przypadku ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej
(nowej) – dla przedmiotu ubezpieczenia, którego stopień zużycia
technicznego nie przekracza 50% – bez potrącania stopnia faktycz-
nego zużycia technicznego; dla przedmiotu ubezpieczenia, którego
stopień zużycia technicznego przekracza 50% – według wartości
rzeczywistej,
b) w przypadku ubezpieczenia według wartości księgowej brutto –
dla przedmiotu ubezpieczenia, którego stopień amortyzacji
nie przekracza 50% – bez potrącania stopnia amortyzacji, przy czym
całkowita wartość odszkodowania nie może przekroczyć wartości
księgowej brutto przedmiotu ubezpieczenia na dzień wystąpienia
szkody; dla przedmiotu ubezpieczenia, którego stopień amortyzacji
przekracza 50% – według wartości rzeczywistej,
c) w przypadku ubezpieczenia według wartości rzeczywistej –
po potrąceniu stopnia faktycznego zużycia technicznego;
2) dla środków obrotowych – według ceny ich zakupu lub kosztów
wytworzenia, kosztów naprawy lub czyszczenia;
3) dla mienia osób trzecich:
a) w odniesieniu do mienia przyjętego w celu wykonania usługi – według
kosztów naprawy uszkodzonego mienia lub wartości określonej
w dowodzie przyjęcia powiększonej o wartość wykonanej usługi
bez uwzględnienia prowizji lub marży, jednak nie więcej niż do jego
wartości rzeczywistej,
b) w odniesieniu do mienia przyjętego do sprzedaży komisowej –
według wartości podanej w dowodzie przyjęcia, bez uwzględnienia
prowizji komisowej, jednak nie więcej niż do jego wartości
rzeczywistej;
4) dla niskocennych składników majątku – według ich wartości
rzeczywistej;
5) dla złota, srebra, kamieni szlachetnych, pereł i bursztynu, a także
platyny i pozostałych metali z grupy platynowców – według wartości
rynkowej bez marży i prowizji, natomiast w wyrobach z tych metali,
kamieni szlachetnych, pereł i bursztynu – według ceny ich zakupu,
kosztów wytworzenia lub kosztów naprawy;
6) dla pozostałych wartości pieniężnych – według wartości nominalnej;
dla zagranicznych znaków pieniężnych jest to równowartość w złotych
według średniego kursu NBP z dnia ustalenia odszkodowania;
7) dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej,



10/34

do wysokości nieprzekraczającej kwoty przyjętej, jako część sumy
ubezpieczenia określonej dla jednego pracownika;
8) dla nakładów inwestycyjnych – według kosztów naprawy przy
uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, technologii i konstrukcji
z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 1);
9) dla kosztów określonych w § 3 ust. 5 i 6 – na podstawie oryginalnych
rachunków, dowodów wpłaty lub innych dokumentów potwierdzających
zasadność poniesionych kosztów.
2. Należne odszkodowanie, o ile nie umówiono się inaczej, wyliczane
jest w kwocie uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej
w wysokości 300 zł.
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy ubezpieczenia mienia pracowniczego,
dla którego wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi 100 zł.

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW
OD STŁUCZENIA

§ 14. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być określone w umowie
ubezpieczenia oraz stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu
Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, nieuszkodzone,
zainstalowane na stałe oraz zgodnie z przeznaczeniem:
1) stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli i lokali;
2) szklane lub kamienne okładziny oraz budowle i elementy wykonane
ze szkła, minerałów, ich imitacji lub tworzyw sztucznych;
3) oszklenie reklamowe, szyldy, gabloty;
4) rurki neonowe.
2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, objęte jest ochroną
ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu
ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia.
3. Warunkiem ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
jest zawarcie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
w jednym, wybranym przez Ubezpieczającego wariancie.

§ 15. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Określone w § 14 ust. 1 mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową,
w zakresie zdarzeń polegających na ich stłuczeniu lub pęknięciu
powstałych w okresie ubezpieczenia.
2. COMPENSA zwraca również, w granicach sumy ubezpieczenia,
udokumentowane koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających
wstawienie szyb w przypadku ich stłuczenia oraz montaż, demontaż
lub naprawę uszkodzonych instalacji świetlnych lub neonowych, koszty
transportu oraz koszty wykonania znaków reklamowych i informujących
na przedmiotach objętych ubezpieczeniem.

§ 16. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wyłączeniami, o których mowa
w § 42, nie obejmuje szkód:
1) będących następstwem poplamienia, zmiany barwy, zadrapania,
porysowania lub odpryśnięcia kawałków powierzchni ubezpieczonych
przedmiotów;
2) powstałych podczas montażu, wymiany lub demontażu ubezpieczonego
przedmiotu;
3) zaistniałych podczas transportu, prac konserwacyjnych lub naprawczych;
4) będących następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń
oświetleniowych;
5) w szkle stanowiącym osprzęt urządzeń technicznych oraz różnego
rodzaju instalacji;

6) w szybach zainstalowanych w środkach transportowych;
7) w szybach, przedmiotach szklanych, płytach ceramicznych i kamiennych
przed ich ostatecznym zamontowaniem lub zainstalowaniem w miejscu
ubezpieczenia;
8) w szklanych i kamiennych wykładzinach podłogowych.

§ 17. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia stanowi
wielokrotność 1.000 zł.
2. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 2.000 zł oraz wyższa
niż 15.000 zł.

§ 18. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie cen z dnia jego
ustalenia przyjmując wartość przedmiotów tego samego rodzaju,
gatunku, materiału i wymiarów, według cen zakupu lub kosztów
naprawy, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 5 i 6 oraz zakresu
rzeczywistych uszkodzeń oraz:
1) kosztów demontażu i montażu;
2) kosztów transportu;
3) kosztów wykonania napisów, ozdób i liter według wzorów istniejących
w dniu powstania szkody;
4) kosztów ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wstawienie
szyb, montaż, demontaż, bądź naprawę instalacji świetlnych
lub neonowych.
2. Należne odszkodowanie, o ile nie umówiono się inaczej, wyliczane
jest w kwocie uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej
w wysokości 100 zł.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

§ 19. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być wpisany do ewidencji środków
trwałych Ubezpieczonego:
1) stacjonarny sprzęt elektroniczny łącznie ze sprzętem zasilającym;
2) przenośny sprzęt elektroniczny;
3) oprogramowanie licencjonowane (w tym także systemowe).
2. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt elektroniczny,
po zakończonych na nim z wynikiem pozytywnym próbach
eksploatacyjnych, zainstalowany na stanowiskach pracy oraz eksploatowany
zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu ubezpieczenia określonym
w Umowie, także w czasie jego przemieszczania lub transportowania
w miejscu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz § 22.
4. Mienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), objęte jest ochroną
ubezpieczeniową także poza miejscem ubezpieczenia w granicach
Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Warunkiem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jest zawarcie
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w jednym,
wybranym przez Ubezpieczającego wariancie.

§ 20. ZAKRES UBEZPIECZENIA
Określone w § 19 ust. 1 mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową
od zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia bezpośrednio wskutek
wszystkich ryzyk z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszych
OWU oraz postanowieniach dodatkowych (np. aneksach lub klauzulach).



§ 21. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
1. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte:
1) szkody powstałe wskutek działania ognia i innych zdarzeń losowych
określonych w § 5 ust. 1; niniejsze postanowienie nie dotyczy ryzyka
przepięcia;
2) części i materiały szybko zużywające się lub podlegające wielokrotnej
bądź okresowej wymianie ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie
lub skład (w szczególności dotyczy to materiałów pomocniczych,
wymiennych narzędzi, wymienialnych nośników danych, taśm, pisaków,
głowic drukarek, źródeł światła itp.);
3) szkody w przedmiotach, za które w ramach obowiązującego prawa
lub postanowień umownych odpowiada osoba trzecia działająca
w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy, serwisanta, przewoźnika,
spedytora lub podwykonawcy, w tym szkody objęte gwarancją lub rękojmią;
4) lampy, w szczególności lampy obrazowe, rentgenowskie i laserowe,
za wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach
peryferyjnych;
5) automaty biletowe, parkometry, pompy paliwowe;
6) przedmioty przeznaczone na sprzedaż, wynajem lub leasing;
7) nielicencjonowane programy komputerowe oraz dane na nośnikach
wszelkiego rodzaju.
2. Ponadto zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje
zdarzeń spowodowanych ryzykami, przyczynami bądź zobowiązaniami
wyłączonymi w § 42, a także zdarzeń spowodowanych przez lub pow-
stałych w związku z:
1) sprzeniewierzeniem, zaginięciem bądź zgubieniem przedmiotu
ubezpieczenia lub kradzieżą z włamaniem dokonaną w sposób inny
niż określony w § 2 pkt. 17), wadami bądź usterkami ujawnionymi przed
zawarciem umowy;
2) kradzieżą z włamaniem z lokalu zabezpieczonego niezgodnie
z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia
określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych OWU;
3) spowodowanych kradzieżą z włamaniem przenośnego sprzętu
elektronicznego z pojazdu, jeżeli:
a) pojazd nie posiadał stałego dachu (sztywnej konstrukcji),
b) pojazd po zaparkowaniu nie został należycie zamknięty (co najmniej
na zamknięcie fabryczne),
c) ubezpieczone przedmioty nie były przechowywane w bagażniku
pojazdu lub w innym niewidocznym z zewnątrz miejscu, np. schowku
stanowiącym seryjne wyposażenie samochodu,
d) ubezpieczone przedmioty zostały skradzione w godzinach 22:00 – 06:00
(ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy pojazd zaparkowano
na parkingu strzeżonym i wyposażono w aktywne urządzenia
antywłamaniowe wywołujące alarm lub gdy pojazd znajdował się
w zamkniętym na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę atestowaną
garażu; za garaż nie uważa się garażu wielostanowiskowego, w którym
część miejsc postojowych jest użytkowanych przez osoby trzecie);
4) usunięciem funkcjonalnych wad lub usterek (np. skutków działania
złośliwego oprogramowania komputerowego), chyba że wady lub usterki
powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia;
5) tymczasowym magazynowaniem lub okresowym wyłączeniem
z użytkowania ubezpieczonych przedmiotów;
6) naturalnym zużyciem lub starzeniem się części ubezpieczonego
przedmiotu, wynikającym z jego normalnego użytkowania lub eksploatacji;
jeżeli jednak w wyniku takiego ryzyka nastąpią szkody w innych częściach
bądź modułach urządzenia (nie polegające na zużyciu lub starzeniu się
tych elementów), będą one objęte ochroną ubezpieczeniową;
7) jakimikolwiek zobowiązaniami następczymi, polegającymi na utracie

zysku lub innych stratach finansowych bądź płatnościach ponad
odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane niniejszą umową;
8) trzęsieniem ziemi, wybuchem (erupcją) wulkanu, trzęsieniem dna
morskiego, tsunami;
9) tajfunem, cyklonem lub tornadem;
10) uszkodzeniami lub wadami istniejącymi w chwili zawarcia umowy
ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
11) uszkodzeniami wpływającymi na estetykę, takimi jak zadrapania, chyba
że uszkodzenia są skutkiem ryzyka objętego zakresem ubezpieczenia;
12) testami z wyjątkiem testów dokonywanych w związku z okresowymi
badaniami eksploatacyjnymi (np. oględzinami, przeglądami);
13) zamierzonym przeciążeniem, doświadczeniami lub eksperymentami
przeprowadzonymi w nadzwyczajnych dla danego sprzętu warunkach;
14) niedziałaniem, nieprawidłowym działaniem lub zastosowaniem
sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym
elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku
mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności,
utraty lub zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej
przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym
elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci, chyba że w następstwie
wystąpiło inne ryzyko nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas
COMPENSA ponosi odpowiedzialność za skutki takiego ryzyka;
15) uszkodzeniem elementów elektronicznych będących częścią
ubezpieczonego sprzętu elektronicznego bez jakiegokolwiek działania
z zewnątrz z zastrzeżeniem, że COMPENSA ponosi odpowiedzialność
za szkody powstałe w innych wymienialnych elementach powstałe
w wyniku tego uszkodzenia.
3. Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje kosztów:
1) ponoszonych przez Ubezpieczonego bez względu na fakt zaistnienia
ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową (np. związanych z konserwacją
ubezpieczonego sprzętu);
2) związanych z modyfikacjami lub ulepszeniami dokonanymi
w ubezpieczonym przedmiocie w związku z jego naprawą po zaistniałej
szkodzie;
3) dodatkowych, związanych z przeprowadzeniem napraw prowizo-
rycznych bądź tymczasowych ubezpieczonego przedmiotu.

§ 22. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY za szkody powstałe
w poszczególnych składnikach mienia, w granicach poniższych sum
ubezpieczenia, stanowi kwota:
1) w wariancie PODSTAWOWYM:
a) dla szkód powstałych w sprzęcie stacjonarnym – nie więcej
niż 10.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
b) dla szkód powstałych w sprzęcie przenośnym – nie więcej
niż 5.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
c) dla szkód powstałych w oprogramowaniu licencjonowanym (w tym
także systemowym) – nie więcej niż 5.000 zł na wszystkie szkody
w okresie ubezpieczenia;
2) w wariancie STANDARDOWYM:
a) dla szkód powstałych w sprzęcie stacjonarnym – nie więcej niż 50.000 zł
na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
b) dla szkód powstałych w sprzęcie przenośnym – nie więcej niż 15.000 zł
na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
c) dla szkód powstałych w oprogramowaniu licencjonowanym (w tym
także systemowym) – nie więcej niż 15.000 zł na wszystkie szkody
w okresie ubezpieczenia;
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3) w wariancie LUKSUSOWYM:
a) dla szkód powstałych w sprzęcie stacjonarnym – nie więcej
niż 100.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
b) dla szkód powstałych w sprzęcie przenośnym – nie więcej
niż 30.000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
c) dla szkód powstałych w oprogramowaniu licencjonowanym (w tym
także systemowym) – nie więcej niż 30.000 zł na wszystkie szkody
w okresie ubezpieczenia.

§ 23. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Wysokość odszkodowania określa się według ceny zakupu, naprawy
lub kosztów wytworzenia mienia o tych samych bądź zbliżonych
parametrach technicznych, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 5 i 6,
koszów transportu i montażu z dnia ustalenia odszkodowania
oraz poniższych zasad:
1) dla przedmiotu ubezpieczenia nie starszego niż 4 lata (licząc od daty
produkcji) – bez potrącenia faktycznego stopnia zużycia technicznego
lub amortyzacji;
2) dla przedmiotu ubezpieczenia starszego niż 4 lata (licząc od daty
produkcji) – do wartości rzeczywistej.
2. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub ubezpieczony sprzęt
nie będzie wymieniany, COMPENSA pokrywa koszty, jakie należałoby
ponieść w razie naprawy lub wymiany uszkodzonych przedmiotów, jednak
nie więcej niż do wartości rzeczywistej określonej na dzień bezpośrednio
przed wystąpieniem szkody.
3. Nie podlegają zwrotowi koszty jakichkolwiek zmian, uzupełnień
lub ulepszeń ubezpieczonego sprzętu.
4. Jeżeli uszkodzony przedmiot lub jego część nadaje się do ponownego
wykorzystania, kwotę odszkodowania pomniejsza się o wartość
pozostałości.
5. Należne odszkodowanie, o ile nie umówiono się inaczej, wyliczane
jest w kwocie uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej
w wysokości:
1) 15% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł – dla szkód powstałych
poza miejscem ubezpieczenia w wyniku upuszczenia, kradzieży
z włamaniem lub wandalizmu sprzętu przenośnego;
2) 300 zł – dla pozostałych szkód.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

§ 24. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność
cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone
osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem
działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z jej treści oraz treści
niniejszych OWU, za wyjątkiem szkód powstałych w związku
z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).
2. Zakres umowy ubezpieczania kształtowany jest dodatkowo poprzez
włączenie klauzul dodatkowych określonych w Załączniku nr 3
do niniejszych OWU.
3. COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za szkody będące następstwem zdarzeń
zaistniałych w okresie ubezpieczenia.
4. Umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkodę seryjną w sytuacji,
gdy, pierwsze zdarzenie z serii wystąpi w okresie ubezpieczenia objętym
daną umową ubezpieczenia; kolejne zdarzenia z serii mogą mieć miejsce

również po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Wszystkie zdarzenia
z serii traktuje się jako jedno zdarzenie.
W przypadku, w którym kolejne zdarzenia z serii nastąpiły na skutek
działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa lub naruszenia przez
Ubezpieczonego obowiązków, o których mowa w § 49 ust. 6 pkt 1),
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, zdarzenia te nie są zaliczane
do szkody seryjnej, a COMPENSA jest wolna od odpowiedzialności
za skutki tych zdarzeń.
5. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone
na skutek rażącego niedbalstwa, z wyłączeniem szkód, o których mowa
w ust. 4.
6. COMPENSA ponosi odpowiedzialność za szkody, które osoba trzecia
poniosła oraz korzyści, które mogłaby osiągnąć gdyby nie wyrządzono jej
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową udzieloną przez COMPENSĘ
na bazie niniejszych OWU, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych
w umowie ubezpieczenia lub niniejszych OWU.
7. Umową ubezpieczenia nie są objęte roszczenia o wykonanie
lub należyte wykonanie zobowiązania, roszczenia o wykonanie zastępcze
i roszczenia o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania
zobowiązania.

§ 25. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wyłączeniami, o których mowa
w § 42, nie obejmuje i COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności
za szkody:
1) za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny na podstawie umownego
przejęcia odpowiedzialności cywilnej innego podmiotu (osoby);
2) wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego – nie dotyczy OC
pracodawcy;
3) które, zgodnie z prawem, powinny być lub były objęte ochroną
ubezpieczeniową w ramach obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzial-
ności cywilnej;
4) powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych
bez uprawnień, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania tych
uprawnień;
5) wyrządzone w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych,
w tym wykonywania zabiegów medycznych, udzielania porad medy-
cznych, za wyjątkiem udzielenia pierwszej pomocy medycznej;
6) w przedmiocie przewozu lub spedycji;
7) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działania promieni
jonizujących, laserowych, maserowych, promieniowania wysokoener-
getycznego, skażenia radioaktywnego, a także wynikające z bezpo-
średniego lub pośredniego oddziaływania pola magnetycznego
i elektromagnetycznego;
8) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju złośliwe oprogramowanie
komputerowe lub innego rodzaju programy zakłócające prace
jakiegokolwiek programu, komputera, sieci, telefonu, niezależnie
od przyczyn ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem
lub korzystaniem z Internetu;
9) będące następstwem niemożności odczytania lub nieprawidłowego
odczytania daty, wynikającego z faktu, że w komputerach, systemach
komputerowych, oprogramowaniu komputerowym, procesorach
komputerowych, sprzęcie elektronicznym pola przechowujące liczbę
roku są odtwarzane z niewystarczającą liczbą znaków, co prowadzi
do braku możliwości znalezienia, zapamiętania, zapisywania
lub przetwarzania jakichkolwiek danych będących następstwem
przetwarzania daty. Niniejsze wyłączenie dotyczy również produktów
i usług, które mają na celu rozpoznawanie, usuwanie lub sprawdzanie
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potencjalnych i aktualnych zagrożeń mogących wystąpić w związku
z opisanymi w tym punkcie problemami;
10) w wartościach pieniężnych, wszelkiego rodzaju dokumentach,
dziełach sztuki, zbiorach archiwalnych lub kolekcjonerskich;
11) wynikłe z zagrzybienia, powolnego działania hałasu, temperatury,
wody, gazów, pyłów, bakterii, wirusów. Za działanie powolne uznaje się
takie działanie wymienionych czynników, które wpływa na otoczenie
w sposób ciągły, prowadząc do szkody, której nie można przypisać cechy
nagłej i niespodziewanej;
12) spowodowane przez wirus BSE oraz powstałe w wyniku
uszkodzenia kodu genetycznego;
13) powstałe w związku z zastosowaniem azbestu lub innego materiału
zawierającego azbest;
14) wynikające z produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu,
sprzedaży lub używania materiałów wybuchowych, sztucznych ogni,
petard, broni lub amunicji;
15) wyrządzone przez formaldehyd i dioksyny;
16) wynikające z obowiązku zapłacenia: kar umownych, grzywien
sądowych, administracyjnych lub odszkodowań o charakterze karnym
(exemplary & punitive damages) oraz innych kar i środków karnych
o charakterze pieniężnym, np. nawiązki;
17) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków
towarowych, oznaczeń lub nazw fabrycznych;
18) w produkcie wprowadzonym do obrotu lub pracy, dziele lub wykonanej
usłudze. Ubezpieczenie nie obejmuje również roszczeń związanych
z kosztami powstałymi w wyniku poszukiwania i usunięcia wad
oraz szkód określonych powyżej, jak również roszczeń związanych
ze spadkiem obrotu i stratami wynikającymi z ww. wad i szkód;
19) do których pokrycia zobowiązany jest ktokolwiek na podstawie
gwarancji lub rękojmi za wady;
20) regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/CE o zapobieganiu
i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym;
21) spowodowane składowaniem odpadów;
22) spowodowane bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem
wyrobów tytoniowych;
23) mające postać czystych strat finansowych;
24) powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz będące
następstwem zdarzeń powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, chyba, że szkoda została wyrządzona:
a) przez pracowników Ubezpieczonego podczas podróży służbowych
z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady i ich
posiadłości,
b) przez usługi wykonane przez Ubezpieczonego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium
USA, Kanady i ich posiadłości;
25) powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie
tej samej umowy ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3);
26) w przedmiocie wykonywanej pracy lub usługi, z zastrzeżeniem
ust. 2 pkt 5);
27) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości
produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego;
28) poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyproduko-
wanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez
Ubezpieczonego, powstałych wskutek wadliwości produktów
wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn
lub urządzeń;
29) wynikające z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;
30) wynikające prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,

używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych
maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu;
31) wyrządzone w podziemnych urządzeniach lub instalacjach;
32) powstałe w związku z organizowaniem imprez masowych;
33) wyrządzone w związku z prowadzeniem parkingów;
34) wyrządzone w związku z prowadzeniem garaży, a także w związku
z prowadzoną działalnością polegającą na ochronie mienia lub osób;
35) wyrządzone w związku z niedostarczeniem energii lub dostarczeniem
energii o niewłaściwych parametrach;
36) wyrządzone przez Ubezpieczonego w związku z prowadzeniem
przez niego działalności budowlanej lub montażowej, za wyjątkiem prac
nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
2. O ile zakres ubezpieczenia nie został za porozumieniem stron umowy
ubezpieczenia, potwierdzonym na piśmie, rozszerzony o klauzule
dodatkowe określone w Załączniku nr 3 do niniejszych OWU (w zakresie
wskazanym wyraźnie przez treść włączonej klauzuli), bądź też nie został
odmiennie sprecyzowany w ustalonych indywidualnie przez strony
postanowieniach umowy ubezpieczenia, COMPENSA nie odpowiada
za szkody:
1) w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innych
umów o podobnym charakterze (włączenie zgodnie z klauzulą 1);
2) w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innych
umów o podobnym charakterze (włączenie zgodnie z klauzulą 2);
3) wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (włączenie zgodnie
z klauzulą 3);
4) wyrządzone przez wprowadzony przez Ubezpieczonego produkt
do obrotu (włączenie zgodnie z klauzulą nr 4);
5) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy,
serwisu lub innych czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego
(włączenie zgodnie z klauzulą 5);
6) wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy
wolnobieżne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym,
w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych (włączenie
zgodnie z klauzulą 6);
7) wyrządzone w należących do osób trzecich środkach transportu
lub kontenerach w związku z pracami załadunkowymi, przeładunkowymi,
wyładunkowymi (włączenie zgodnie z klauzulą 7);
8) powstałe w wyniku zalania, wylania cieczy z systemów wodnych
lub technologicznych, a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach
kanalizacyjnych (włączenie zgodnie z klauzulą 8);
9) powstałe w związku z prowadzeniem działalności zawodowej
aptekarza lub farmaceuty (włączenie zgodnie z klauzulą 9);
10) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
(włączenie zgodnie z klauzulą 10);
11) wyrządzone przez podwykonawcę Ubezpieczonego (włączenie
zgodnie z klauzulą 11);
12) w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych z związku
z prowadzeniem działalności hotelarskiej (włączenie zgodnie z klauzulą 12).

§ 26. ŚWIADCZENIA
1. W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej COMPENSA
zobowiązana jest do:
1) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu
roszczeń, poprzez ocenę stanu faktycznego i prawnego;
2) wypłaty odszkodowania osobie trzeciej z tytułu ryzyk i w granicach
określonych w umowie ubezpieczenia, którego wysokość została
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ustalona przez COMPENSĘ w drodze ww. oceny, uznania roszczenia,
ugody albo w wysokości określonej wyrokiem sądu.
2. COMPENSA pokrywa także:
1) niezbędne koszty obrony w sporze prowadzonym za zgodą
COMPENSY, nawet w razie wątpliwości, czy szkoda jest objęta zakresem
ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku zdarzenia rodzącego odpowiedzialność
Ubezpieczonego zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie
karne, COMPENSA pokryje koszty obrony, jeżeli zażądała jej powołania
lub wyraziła zgodę na pokrycie tych kosztów;
2) koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych za zgodą COMPENSY
w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2, o ile dotyczą zdarzeń na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, pokrywane są w granicach sumy gwarancyjnej;
w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej koszty te pokrywane są
w ramach dodatkowego limitu, nie więcej jednak niż do wysokości 5%
sumy gwarancyjnej.
4. Zasady określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do indywidualnych
limitów sumy gwarancyjnej, o których mowa w § 27 ust. 4.
5. COMPENSA nie jest związana uznaniem lub zaspokojeniem
roszczenia przez Ubezpieczonego.

§ 27. SUMA GWARANCYJNA
1. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności
COMPENSY za jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
z zastrzeżeniem § 26 ust. 3, chyba że strony postanowiły inaczej.
2. Suma gwarancyjna określana jest przez Ubezpieczającego.
COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ustalenia sumy
gwarancyjnej na niewłaściwym poziomie.
3. Suma gwarancyjna stanowi wielokrotność 100.000 zł, nie więcej
jednak niż 500.000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń
zaistniałych w okresie ubezpieczenia.
4. W granicach sumy gwarancyjnej w odniesieniu do określonych ryzyk,
rodzajów szkód bądź z tytułu jednego zdarzenia mogą zostać w umowie
ubezpieczenia określone indywidualne limity (podlimity) sumy
gwarancyjnej.
5. Suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość
wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania.
6. Wypłaty odszkodowań dotyczące zakresu objętego limitami powodują
redukcję limitów i sumy gwarancyjnej.
7. Wypłaty odszkodowań dotyczące zakresu objętego sumą gwarancyjną:
1) nie powodują redukcji limitów w przypadku gdy, suma gwarancyjna
pozostała po wypłacie odszkodowania jest wyższa od wysokości
najwyższego z limitów,
2) redukują limity w przypadku gdy, suma gwarancyjna pozostała
po wypłacie odszkodowania jest niższa od wysokości poszczególnych
limitów; w takim przypadku wysokość poszczególnych limitów jest
ograniczona do wysokości sumy gwarancyjnej.
7. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki
COMPENSA może, w danym okresie ubezpieczenia, zwiększyć
lub uzupełnić sumę gwarancyjną lub poszczególne limity.
8. Wyczerpanie sumy gwarancyjnej powoduje rozwiązanie umowy
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

§ 28. USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1. COMPENSA wypłaca odszkodowanie, na podstawie uznania
roszczenia w oparciu o ocenę stanu faktycznego i prawnego, zawarcia
ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
2. COMPENSA wypłaci odszkodowanie w kwocie odpowiadającej

wysokości szkody, w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia
potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia, nie więcej jednak
niż do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w dokumencie
ubezpieczenia oraz do granic limitów tamże wskazanych.
3. Należne odszkodowanie, o ile nie umówiono się inaczej, wyliczane
jest w kwocie uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej
w wysokości 300 zł.
4. Jeżeli łączna wysokość szkód po potrąceniu franszyz/udziałów
własnych przekracza wysokość sumy gwarancyjnej, COMPENSA wypłaca
świadczenia w proporcji stanowiącej stosunek sumy gwarancyjnej
do łącznej wartości szkód.

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM

§ 29 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność
lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu
prawnego przewożone transportem drogowym wykonywanym
na ryzyko Ubezpieczonego transportem własnym lub transportem
zawodowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, objęte jest ubezpieczeniem:
a) od chwili rozpoczęcia załadunku do chwili zakończenia rozładunku
w miejscu przeznaczenia, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie załadunku /
rozładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed
rozpoczęciem/po zakończeniu przewozu,
b) w czasie niezbędnego przeładunku oraz w czasie niezbędnego
przejściowego składowania (do 7 dni) na trasie transportu, w czasie
przewozu.
3. Warunkiem ubezpieczenia mienia w transporcie jest zawarcie
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych .

§ 30.ZAKRES UBEZPIECZENIA
COMPENSA odpowiada za szkody w mieniu powstałe podczas jego
transportu wskutek:
1) wypadku środka transportu;
2) pożaru, wybuchu, powodzi, lawiny, zapadania lub osuwania się ziemi;
3) kradzieży z włamaniem;
4) rabunku.

§ 31. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wyłączeniami, o których mowa
w § 42, nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
1) braku miary lub wagi, wady ukrytej lub naturalnych właściwości
mienia w granicach obowiązujących norm ubytku naturalnego;
2) niewłaściwego załadowania, wyładowania, opakowania lub zamocowania
mienia;
3) wandalizmu;
4) dokonania załadunku, przeładunku, rozładunku:
a) przez osoby zatrudnione do tych czynności, które nie posiadają
odpowiednich uprawnień,
b) za pomocą urządzeń niesprawnych i/lub nie posiadających aktualnego
świadectwa badania technicznego, jeśli Ubezpieczony był odpowiedzialny
za dokonanie tych czynności;
5) wydania mienia osobie nieuprawnionej;
6) użycia pojazdu nie przystosowanego do przewozu danego rodzaju
mienia lub niesprawnego technicznie;
7) wykonywania czynności załadunku, przeładunku, rozładunku,
przez osoby będące w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeź-
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wości oraz po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających;
8) opóźnień w przewozie;
9) kradzieży z włamaniem, w przypadku, gdy nie spełnione były
zabezpieczenia określone w Załączniku nr 1 do OWU.
2. COMPENSA nie odpowiada ponadto za zdarzenia powstałe podczas
transportu dokonywanego wyłącznie w miejscu ubezpieczenia.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje transportu:
1) wartości pieniężnych;
2) dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich, filatelistycznych,
numizmatycznych, muzealnych;
3) dokumentów, akt, rękopisów, ksiąg, rysunków, planów, pieczątek,
danych;
4) prototypów, modeli poglądowych, wzorów;
5) broni i amunicji;
6) wyrobów alkoholowych lub tytoniowych;
7) inwentarza żywego;
8) przesyłek pocztowych;
9) zwłok;
10) materiałów niebezpiecznych;
11) pojazdów samochodowych;
12) dokonywanego w ramach handlu obwoźnego;
13) mienia uszkodzonego lub zdekompletowanego;
14) mienia używanego w zakresie szkód wynikających z dotychczasowego
użytkowania tego mienia;
15) mienia podczas przewozu w obrębie tej samej nieruchomości;
16) mienia przesiedleńczego;
17) urządzeń trwale przymocowanych do pojazdów transportujących;
18) urządzeń i pojazdów w ruchu o własnym napędzie oraz w czasie
holowania;
19) wykonywanego pojazdami stanowiącymi własność prywatną
pracowników Ubezpieczonego.

§ 32. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać maksymalnej wartości
mienia na pojedynczym środku transportu, jaka może wystąpić w okresie
ubezpieczenia oraz stanowi górną granicę odpowiedzialności COMPENSY
za szkody powstałe z jednego i wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie
ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwotę wypłaconego
odszkodowania.
3. Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 100.000 zł.
4. Sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie wartości mienia
określonej w fakturze lub innym dokumencie wystawionym przez
dostawcę albo wartości ustalonej na podstawie faktycznych kosztów
wytworzenia tego mienia wraz z kosztami dostarczenia mienia do miejsca
przeznaczenia.

§ 33. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Wysokość odszkodowania ustala się przy zachowaniu następującej
kolejności, według:
1) wartości mienia określonej w fakturze lub innym dokumencie
wystawionym przez dostawcę;
2) wartości mienia tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie jego
nadania.
2. W razie braku możliwości ustalenia wysokości odszkodowania
w sposób określony w ust. 1, wysokość odszkodowania ustala
rzeczoznawca.
3. Wysokość odszkodowania zmniejsza się o wartość pozostałości,

jeżeli uszkodzone mienie nadaje się do dalszego użytku lub przeróbki.
4. Jeżeli uszkodzone mienie nadaje się do naprawy, wartość
odszkodowania ustala się w wysokości kosztów jego naprawy.
5. Należne odszkodowanie, o ile nie umówiono się inaczej, wyliczane
jest w kwocie uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej
w wysokości 300 zł.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW

§ 34. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego
w zakresie określonym w niniejszych OWU.
2. COMPENSA wypłaca następujące rodzaje świadczeń:
1) w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli
nastąpiła ona w okresie do 12 miesięcy od daty jego wystąpienia – 100%
określonej w Umowie sumy ubezpieczenia,
2) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
a) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% – pełną sumę
ubezpieczenia określoną w Umowie,
b) w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia
odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu.
3. Pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, zakresem ochrony
ubezpieczeniowej mogą zostać objęte następstwa zawałów serca
i udarów mózgu, wyłącznie osób w wieku do 55 lat, o ile w ciągu
24 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia
u Ubezpieczonego nie rozpoznano lub nie leczono chorób układu
sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienia tętniczego lub choroby
wieńcowej) lub cukrzycy.
4. COMPENSA, w granicach sumy ubezpieczenia, dokonuje również
zwrotu kosztów:
1) naprawy lub nabycia środków pomocniczych, protez i innych
przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatolog-
icznej zębów, pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie
nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku –
do wysokości 15% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej
niż do kwoty 3.000 zł, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej,
2) przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem że zostały
one poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty
nieszczęśliwego wypadku – do wysokości 15% sumy ubezpieczenia,
jednakże nie więcej niż do kwoty 3.000 zł.
5. Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów nie może
przekroczyć kwoty 400 zł za każdy ząb.
6. Koszty nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych
i pomocniczych, jak również koszty przeszkolenia zawodowego
inwalidów zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy są niezbędne
z medycznego punktu widzenia i nie mogą być pokryte z powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych oraz pod
warunkiem, iż zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
oraz za granicą powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.
8. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność COMPENSY
za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas
wykonywania pracy zawodowej, w drodze z domu do pracy i w drodze
powrotnej oraz w życiu prywatnym w tym również podczas uprawiania
sportu za wyjątkiem wypadków powstałych w czasie wyczynowego
uprawiania sportu.
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9. Umowa może zostać zawarta w formie:
1) imiennej – na podstawie imiennego wykazu Ubezpieczonych
stanowiącego załącznik do umowy;
2) bezimiennej – w przypadku ubezpieczenia wszystkich pracowników.
10. Określony w Umowie zakres ubezpieczenia jest jednakowy
dla wszystkich Ubezpieczonych.

§ 35. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
1. Ubezpieczeniem nie są objęte osoby, które ukończyły 65 rok życia,
chyba że ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest przez
nie bezszkodowo kontynuowane w COMPENSIE nieprzerwanie przez
okres 3 lat przed ukończeniem 65 roku życia.
2. Ubezpieczenie, poza wyłączeniami, o których mowa w § 42,
nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych
w związku z:
1) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego
przestępstwa;
2) użyciem przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego lub osobę
uprawnioną broni palnej;
3) posługiwaniem się przez Ubezpieczonego wszelkiego rodzaju
petardami i środkami o podobnym działaniu;
4) czynnym udziałem Ubezpieczonego w zakładach lub bójkach,
za wyjątkiem działania w obronie koniecznej;
5) chorobą psychiczną, zaburzeniem psychicznym lub schorzeniem
wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych lub choroby
układu nerwowego, choroby o podłożu lękowym;
6) zatruciem alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi środkami
odurzającymi, psychotropowymi;
7) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu lub obsługi maszyny
bez wymaganego uprawnienia;
8) pracami rozbiórkowymi, prac przy wykonywaniu tuneli, prac
związanych z działalnością wydobywczą lub materiałami wybuchowymi;
9) uczestnictwem w wyścigach pojazdów lądowych, morskich
lub powietrznych;
10) trzęsieniami ziemi;
11) wykonywaniem czynności zawodowych przez:
a) członków załóg statków morskich i śródlądowych oraz nurków,
b) członków załóg statków powietrznych,
c) członków załóg morskich platform wiertniczych,
d) pracowników agencji ochrony,
e) personel wojskowy,
f) funkcjonariuszy Policji,
g) funkcjonariuszy Straży Pożarnej.
3. Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte:
1) skutki nieszczęśliwych wypadków powodujące utratę płodu bądź
powikłania ciąży, chyba że nieszczęśliwy wypadek spowodował trwały
uszczerbek na zdrowiu;
2) skutki samobójstwa lub samookaleczenia;
3) skutki nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego
w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej,
nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub niezleconego przez lekarza użycia
leków bądź narkotyków;
4) skutki nieszczęśliwych wypadków powstałych po użyciu i w stanie
nietrzeźwości przez Ubezpieczonego alkoholu, po użyciu narkotyków
lub innych środków odurzających;
5) skutki nieszczęśliwych wypadków będące następstwem uprawiania
sportów ekstremalnych;
6) następstwa infekcji;

7) następstwa uszkodzenia dysków międzykręgowych;
8) następstwa zatrucia przewodu pokarmowego;
9) następstwa śmierci i trwałe uszczerbki na zdrowiu powstałe
w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych
zabiegów na ciele, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje,
jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem nieszczęśliwego wypadku
objętego ochroną ubezpieczeniową;
10) następstwa zawałów serca i udarów mózgu, z zastrzeżeniem
postanowień § 34 ust. 3.
4. Odpowiedzialnością COMPENSY nie jest objęte zadośćuczynienie
za doznany ból, cierpienie fizyczne lub moralne oraz straty materialne
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy należących
do Ubezpieczonego powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

§ 36. SUMA UBEZPIECZENIA
3. Określona w Umowie suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków jest jednakowa dla każdego Ubezpieczonego i stanowi górną
granicę odpowiedzialności COMPENSY.
4. Suma ubezpieczenia jest ustalana przez Ubezpieczającego.
5. Suma ubezpieczenia określona w Umowie nie może być niższa
niż 5.000 zł i nie wyższa niż 40.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. Suma ubezpieczenia stanowi wielokrotność 1.000 zł.

§ 37. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
1. COMPENSA wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku ustaleń dokonanych
w postępowaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego
orzeczenia sądu.
2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do udoku-
mentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.
3. Oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze
wskazani przez COMPENSĘ w okresie maksymalnie 2 lat od daty zajścia
nieszczęśliwego wypadku.
4. Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy nieszczęśliwym
wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią następuje
na podstawie dostarczonych dowodów oraz dokumentacji medycznej.
5. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu albo układu, których
funkcje były już przed nieszczęśliwym wypadkiem upośledzone wskutek
choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego z innego
zdarzenia, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako
różnicę między stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu
po nieszczęśliwym wypadku, a stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu
istniejącym przed nieszczęśliwym wypadkiem.
6. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu, a następnie zmarł wskutek tego samego nieszczęśliwego
wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wówczas,
gdy jest ono wyższe od już wypłaconego, przy czym potrąca się kwotę
uprzednio wypłaconą.
7. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu trwałego uszczerbku
na zdrowiu z przyczyn związanych z nieszczęśliwym wypadkiem,
ale nie pobrał należnego świadczenia, wówczas osobie uprawnionej
wypłaca się tylko świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
8. COMPENSA zwraca Ubezpieczonemu także udokumentowane
koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez COMPENSĘ
dla uzasadnienia roszczeń.
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§ 38. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA
1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest
Ubezpieczonemu.
2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem świadczenia z tytułu
trwałego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie był następstwem
nieszczęśliwego wypadku, ustalone przed śmiercią świadczenie wypłaca
się osobie uprawnionej.
3. Świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się Uprawnionemu
wyznaczonemu imiennie przez Ubezpieczonego.
4. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić Uprawnionego.
5. Koszty nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych
i pomocniczych, koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów zwracane
są osobie, która je poniosła.
6. W przypadku gdy koszty wymienione w ust. 5 zostały poniesione
przez Ubezpieczającego będą one zwracane pod warunkiem wskazania
osoby ubezpieczonej, na którą te koszty zostały poniesione.
7. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem należnego mu świadczenia
wskazanego w pkt 5), wypłaca się je osobie uprawnionej.
8. Świadczenia, o których mowa w pkt 1)-7), nie przysługują
Uprawnionemu lub osobie uprawnionej, którzy spowodowali
lub przyczynili się do śmierci Ubezpieczonego.
9. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uprawnionego
lub osoby uprawnionej przez niego do otrzymania świadczenia,
świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego w następującej
kolejności wynikającej z dziedziczenia ustawowego:
1) Małżonkowi – w całości,
2) dzieciom – w częściach równych,
3) rodzicom – w częściach równych,
4) innym ustawowym spadkobiercom zmarłego – w częściach równych.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

§ 39. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia są uzasadnione okolicznościami
oraz udokumentowane koszty związane z udzieleniem Ubezpieczonemu
przez Centrum Alarmowe, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
natychmiastowej pomocy assistance w przypadku zdarzenia losowego
lub awarii instalacji, które spowodowały szkodę w miejscu
ubezpieczenia.
2. Za zdarzenie losowe uważa się wystąpienie zdarzenia objętego
ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniem
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku lub ubezpieczeniem szyb
i innych przedmiotów od stłuczenia.
3. Za awarię instalacji uważa się przypadek losowy zaistniały w miejscu
ubezpieczenia wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia
mechanicznego, hydraulicznego lub elektrycznego, powodujący
przerwanie działania instalacji wodno-kanalizacyjnej lub elektrycznej
w zakresie wykraczającym poza odpowiedzialność administracji budynku
lub służb miejskich.
4. Ubezpieczenie obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów:
1) interwencji ślusarza, hydraulika, elektryka lub innego specjalisty
odpowiedniego ze względu na rodzaj zdarzenia zaistniałego w miejscu
ubezpieczenia, jeżeli istnieje realne ryzyko utraty lub dalszego
uszkodzenia ubezpieczonego mienia;
2) dozoru mienia na maksymalny czas 72 godzin po zaistniałym pożarze,
deszczu nawalnym, kradzieży z włamaniem lub w przypadku zdarzeń
związanych ze stłuczonym szkłem, jeżeli po zaistnieniu zdarzenia
z powodu nieobecności Ubezpieczonego zachodzi konieczność

zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia przed jego utratą
lub uszkodzeniem.
5. Ubezpieczenie obejmuje łącznie koszt dojazdu specjalisty na miejsce
ubezpieczenia oraz koszt robocizny, z wyłączeniem kosztów części
zamiennych.

§ 40. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
1. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
podczas lub przy okazji organizacji świadczeń, o których mowa w § 39.
2. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie materiałów
nietypowych, niedostępnych w trakcie wykonywania świadczeń
w ogólnodostępnej sieci handlowej.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje organizacji oraz pokrycia kosztów
usług:
1) związanych z uszkodzeniami, za których naprawę odpowiadają
wyłącznie właściwe służby administracyjne lub właściwe służby pogotowia
technicznego, energetycznego, wodno – kanalizacyjnego lub gazowego
(np. awarie pionów instalacji ciepłej lub zimnej wody, pionów kanaliza-
cyjnych, instalacji gazowej, przyłączy do budynku);
2) elektryka lub technika urządzeń grzewczych związanych z uszkodze-
niami żarówek, przedłużaczy itp.;
3) związanych z konserwacją jakichkolwiek urządzeń, instalacji bądź
nakładów inwestycyjnych budynków lub budowli;
4) związanych z naprawą uszkodzeń, które pojawiły się przed wystąpie-
niem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
4. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
1) koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniego
powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego nawet wówczas,
jeżeli wysokość poniesionych kosztów mieści się w granicach limitu
odpowiedzialności, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu siły
wyższej lub szczególnych okoliczności; w uzasadnionych przypadkach
Centrum Alarmowe może podjąć decyzję o zwrocie Ubezpieczonemu
poniesionych przez niego kosztów usług objętych ubezpieczeniem
do wysokości kosztów, które Centrum Alarmowe poniósłoby organizując
usługę;
2) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku z wystąpieniem
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
5. Centrum Alarmowe nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
lub niemożność wykonania świadczeń, jeżeli było to spowodowane
strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, atakami terroru,
sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania
radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się
ludności wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych.

§ 41. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Centrum Alarmowe organizuje świadczenia oraz pokrywa koszty,
o których mowa w § 39 ust. 4, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności
określonym w ust. 2.
2. Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY na każde zdarzenie
dla kosztów interwencji specjalisty określonych w § 39 ust. 4 pkt 1)
stanowi kwota 1.000 zł.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 42. WYŁĄCZENIA GENERALNE
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający
wyrządził szkodę umyślnie.
2. Jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego,
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COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności z zastrzeżeniem § 24 ust. 5.
3. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady określone
w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
4. COMPENSA nie odpowiada za szkody w mieniu osób trzecich, jeżeli
za ich powstanie odpowiedzialny jest podmiot (osoba), który oddał
to mienie w posiadanie oraz za szkody w mieniu pracowniczym, jeżeli
za ich powstanie odpowiedzialny jest pracownik.
5. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) powstałych wskutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich
działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie
od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej,
rebelii, rewolucji, powstania, lokautu, aktów sabotażu, wojskowego
lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań
w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu
z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia,
zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę;
2) powstałych w związku z aktami terroru, strajkami, zamieszkami
i rozruchami;
3) powstałych wskutek wszelkich następstw reakcji jądrowej,
promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
4) powstałych wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów,
w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie
i eksploatacji urządzeń technicznych, o utrzymywaniu dozoru
technicznego nad tymi urządzeniami oraz przepisów prawa
budowlanego, a także niestosowanie się do decyzji i zaleceń wydanych
w tych sprawach przez właściwe władze oraz nieprzestrzegania
wszelkich wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, w tym zaleceń
COMPENSY w zakresie ochrony i zabezpieczenia mienia przed szkodą,
chyba że nie miało to wpływu na powstanie lub wysokość szkody;
5) wyrządzone przez Ubezpieczonego po użyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających;
6) górniczych;
7) powstałych wskutek wszelkich następstw wybuchu wulkanu, tsunami;
8) następczych, polegających na utracie zysku oraz innych stratach
finansowych lub płatnościach ponad odszkodowania za szkody rzeczowe
przewidziane umową ubezpieczenia;
9) powstałych w ubezpieczonym mieniu, jeżeli budynki, budowle
lub lokale, w których Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą
były nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że fakt ten
został zgłoszony pisemnie oraz przyjęty przez COMPENSĘ;
10) powstałych w artykułach przeterminowanych lub wycofanych
z obrotu przed powstaniem szkody;
11) powstałych w mieniu, którego posiadanie jest zabronione w świetle
obowiązującego prawa;
12) powstałych wskutek wprowadzenia lub konieczności realizacji
postanowień prawa w odniesieniu do konstrukcji budowli, budynków
i lokali, prac remontowych, demontażu lub rozbiórki jakichkolwiek
obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia chyba, że realizacja
postanowień prawa była następstwem wystąpienia zdarzeń objętych
ochroną ubezpieczeniową.
6. COMPENSA nie obejmuje ochroną szkód powstałych wskutek
działania lub zaniechania Ubezpieczonego, jeżeli odpowiedzialność
Ubezpieczonego powstała w związku z prowadzoną przez niego
działalnością lub posiadaniem mienia, a Ubezpieczony zobowiązany był
w tym zakresie do zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.

§ 43. SUMA UBEZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA
1. Określone przez Ubezpieczającego i wskazane w polisie sumy
ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowią górną granicę odpowiedzialności
COMPENSY z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności wynikających
z umowy ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia jest ustalana według wartości mienia
podlegającego ubezpieczeniu (nie dotyczy ubezpieczeń zawieranych
w systemie na pierwsze ryzyko), bez uwzględnienia podlegającego
odliczeniu podatku od towarów i usług (VAT). Pomniejszenia o podatek
VAT nie stosuje się, jeżeli Ubezpieczonemu nie przysługuje prawo
do obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony lub prawo
do zwrotu różnicy podatku VAT.
3. Określone w niniejszych OWU, polisie lub klauzulach i aneksach
limity odpowiedzialności stanowią górną granicę odpowiedzialności
COMPENSY.
4. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania do ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
5. Sumę ubezpieczenia ustala się według następujących wartości:
1) budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia:
a) wartości odtworzeniowej – jeżeli stopień zużycia technicznego
nie przekracza 50%,
lub
b) wartości księgowej brutto – jeżeli stopień amortyzacji nie przekracza
50%,
lub
c) wartości rzeczywistej,
2) środków obrotowych – najwyższej wartości mienia przewidywanej
w okresie ubezpieczenia, odpowiadającej cenie zakupu lub kosztom
wytworzenia,
3) nakładów inwestycyjnych – wartości odpowiadającej wydatkom
na remonty kapitalne i adaptacyjne oraz na wykończenie wnętrz
(wartości odtworzeniowej, wartości rzeczywistej lub wartości księgowej
brutto),
4) mienia osób trzecich – wartości rzeczywistej, bez uwzględnienia
prowizji lub marży,
5) niskocennych składników majątku – wartości rzeczywistej,
6) złota, srebra, kamieni szlachetnych, pereł, bursztynu oraz platyny
i pozostałych metali z grupy platynowców – wartości rynkowej
bez marży i prowizji, natomiast dla wyrobów z tych metali i kamieni
szlachetnych oraz pereł i bursztynu – wartości odpowiadająca cenie ich
zakupu lub kosztom wytworzenia,
7) pozostałych wartości pieniężnych – wartości nominalnej (wartość
nominalną waluty obcej przelicza się na złote według średniego kursu
ogłoszonego przez Prezesa NBP),
8) mienia pracowniczego – wartości rzeczywistej mienia przypadającego
na jednego pracownika pomnożonej przez liczbę pracowników.
6. Suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna oraz limity odpowiedzialności
ulegają każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodo-
wania, aż do całkowitego ich wyczerpania.
7. Ubezpieczający za zgodą COMPENSY oraz po opłaceniu dodatkowej
składki może podwyższyć sumę ubezpieczenia.
8. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli
na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową,
Ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość
szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim
stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje
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do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego
ubezpieczenia.

§ 44. SYSTEM UBEZPIECZENIA
1. Umowa zawierana jest w systemie na sumy stałe z uwzględnieniem
limitów odpowiedzialności określonych dla poszczególnych ubezpieczeń.
2. Postanowienie ust. 1, nie ma zastosowania do ubezpieczenia mienia
od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia od wandalizmu,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia szyb i innych
przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia
mienia w transporcie oraz ubezpieczenia assistance.
3. Umowa ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia oraz ubezpieczenia
mienia w transporcie zawierana jest w systemie ubezpieczenia na pierwsze
ryzyko.

§ 45. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiązu-
jącej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej
działalności oraz mienia podlegającego ubezpieczeniu, wysokości
osiąganych obrotów, długości okresu ubezpieczenia, zakresu
ubezpieczenia, wysokości zastosowanej franszyzy oraz sumy ubezpieczenia
(sumy gwarancyjnej), rodzaju zastosowanych zabezpieczeń, dotychczaso-
wego przebiegu ubezpieczenia oraz sposobu płatności składki.
2. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem
Umowy, chyba że w polisie określono inny sposób i termin opłacenia
składki.
3. Na wniosek Ubezpieczającego płatność składki może zostać
rozłożona na raty. Terminy płatności i wysokość rat określone są
w polisie.
4. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, składkę uznaje się za zapłaconą z chwilą wpływu
na rachunek COMPENSY.
5. W przypadku składki płatnej półrocznie, termin płatności drugiej raty
składki przypada na dzień przed upływem 6 miesięcy, który datą
odpowiada dniu płatności pierwszej raty składki, a gdyby takiego dnia
nie było – na dzień poprzedzający.
6. W przypadku składki płatnej kwartalnie, termin płatności drugiej,
trzeciej lub czwartej raty przypada na dzień przed upływem odpowiednio
3, 6 lub 9 miesięcy, który datą odpowiada dniowi płatności pierwszej raty
składki, a gdyby takiego dnia nie było – na dzień poprzedzający.

§ 46. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowę zawiera się na podstawie informacji podanych przez
Ubezpieczającego przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
2. COMPENSA może zwrócić się do Ubezpieczającego o dodatkowe
informacje, uzależniając zawarcie Umowy od ich dostarczenia oraz treści.
3. Umowę zawiera się na 365 dni („okres roczny”), o ile strony
nie umówiły się inaczej.
4. Zawarcie Umowy COMPENSA potwierdza polisą.

§ 47. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność COMPENSY rozpoczyna się od dnia następu-
jącego po zawarciu Umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty w wysokości nie niższej

niż ustalonej w Umowie, o ile strony nie umówiły się inaczej.
2. Jeżeli w Umowie nie określono terminu zapłacenia składki lub jej
pierwszej raty, odpowiedzialność COMPENSY rozpoczyna się od dnia
następującego po dniu, w którym została zapłacona składka lub pierwsza
rata.
3. Jeżeli COMPENSA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem
składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została
zapłacona w terminie, uznaje się, że COMPENSA wypowiedziała
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym z dniem, na który
przypada termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty. COMPENSA może
żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialność.

4. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej
raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności wyłącznie jeżeli
COMPENSA po jego upływie wezwała Ubezpieczającego na piśmie
do zapłaty raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności
z upływem wyznaczonego okresu.
5. Nowe lokalizacje objęte są automatycznie ochroną ubezpieczeniową,
w granicach obowiązujących sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych
lub limitów odpowiedzialności, od momentu przejęcia mienia w posiadanie
Ubezpieczonego, jeżeli zakres wykonywanej w nich działalności
nie wykracza poza opis rodzaju i sposobu użytkowania mienia podany
w Umowie oraz pod warunkiem pisemnego powiadomienia COMPENSY
o tym fakcie wraz z aktualizacją sum ubezpieczenia lub limitów
odpowiedzialności w terminie 14 dni od dnia przejęcia posiadania przez
Ubezpieczonego. W przypadku braku powiadomienia COMPENSY
w powyższym terminie odpowiedzialność COMPENSY w stosunku
do nowych lokalizacji ustaje z 15 dniem licząc od dnia przejęcia posiadania
mienia przez Ubezpieczonego.
6. Odpowiedzialność w zakresie szkód spowodowanych ryzykiem
powodzi powstaje po upływie 30 dni od dnia zawarcia Umowy (karencja).
Karencji nie stosuje się w przypadku nieprzerwanej kontynuacji
w COMPENSIE ubezpieczenia w zakresie ryzyka powodzi.
7. Odpowiedzialność COMPENSY kończy się:
1) z chwila zakończenia okresu ubezpieczenia;
2) z upływem dnia, na który przypadał termin zapłaty składki lub jej
pierwszej raty, o którym mowa w ust. 3;
3) z końcem okresu, o którym mowa w ust. 4;
4) z dniem odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.
8. W przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia,
prawa z Umowy przysługujące zbywcy przedmiotu ubezpieczenia
przechodzą na nabywcę, pod warunkiem że nabywca uzyska pisemną
zgodę COMPENSY na przejęcie tych praw. W przypadku wyrażenia
zgody COMPENSY na przejęcie praw z Umowy, na nabywcę przechodzą
także obowiązki z umowy obciążające zbywcę. Nabywca zobowiązany
jest powiadomić COMPENSĘ o nabyciu przedmiotu ubezpieczenia
w terminie 3 dni roboczych od daty przeniesienia praw własności
przedmiotu ubezpieczenia.
9. Jeżeli nabywca nie zawiadomił COMPENSY o nabyciu przedmiotu
ubezpieczenia w terminie określonym w ust. 7, Umowa w stosunku
do tego przedmiotu ulega rozwiązaniu z chwilą jego przejścia na nabywcę.

§ 48. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Jeżeli Umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni,
od dnia jej zawarcia.
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2. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w którym COMPENSA ponosiła
odpowiedzialność.
3. COMPENSA może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów.
4. Za ważne powody wypowiedzenia Umowy uznaje się:
1) stwierdzenie rażących zaniedbań w zabezpieczeniu przedmiotu
ubezpieczenia;
2) stwierdzenie rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa
w § 49 ust. 5 i 6;
3) uniemożliwienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
dokonania oględzin przedmiotu ubezpieczenia, o których mowa w § 49
ust. 10 i 11;
4) niewykonanie przez Ubezpieczonego w wyznaczonym przez
COMPENSĘ terminie zaleceń, które wydano w następstwie dokonania
oględzin przedmiotu ubezpieczenia i ujawnienia okoliczności pociągających
za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody;
5) niezapłacenie w terminie składki, podwyższonej w następstwie
dokonania oględzin przedmiotu ubezpieczenia i ujawnienia okoliczności
pociągających za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania
szkody przy jednoczesnym braku wypowiedzenia przez Ubezpieczającego
umowy ze skutkiem natychmiastowym;
6) odmowę wypłaty odszkodowania z powodu stwierdzenia, iż nie doszło
do powstania szkody wskazanej w zgłoszeniu szkody;
7) wystąpienie w okresie ubezpieczenia kolejnych szkód, za które
COMPENSA wypłaciła odszkodowanie;
8) stwierdzenie, że Ubezpieczający lub jego przedstawiciel zataił przed
COMPENSĄ lub podał niezgodne z prawdą informacje, o które
COMPENSA zapytywała przed zawarciem Umowy;
9) stwierdzenie, że Ubezpieczony zataił przed COMPENSĄ lub podał
niezgodne z prawdą informacje, o które COMPENSA zapytywała przed
zawarciem Umowy, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu
Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez
którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
podlega zwrotowi.
6. Wysokość należnej do zwrotu składki ustala się w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia traktuje się jako pełny.
7. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi,
jeżeli:
1) COMPENSA wypłaciła, przed datą rozwiązania Umowy,
odszkodowanie lub odszkodowania w wysokości równej sumie
ubezpieczenia (sumie gwarancyjnej);
2) COMPENSA jest zobowiązana do wypłaty, z tytułu zdarzenia
zaszłego przed datą rozwiązania Umowy, odszkodowania w wysokości
równej sumie ubezpieczenia lub wypłata odszkodowania spowoduje
wyczerpanie (konsumpcję) sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej);
3) COMPENSA jest zobowiązana do wypłaty, z tytułu zdarzenia
zaszłego przed datą rozwiązania Umowy, odszkodowania w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości przedmiotu ubezpieczenia.

§ 49. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO / UBEZPIECZONEGO
1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości COMPENSY
zgodne z jego najlepszą wiedzą wszystkie znane sobie okoliczności
dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA zapytywała
w formularzu lub innych pismach przed zawarciem Umowy. Jeżeli
Ubezpieczający zawiera Umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży

również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
2. W czasie trwania Umowy Ubezpieczający zobowiązany jest
do pisemnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach
okoliczności wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomości.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jej
wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło
z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że ryzyko
przewidziane Umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Jeżeli umowę zawarto na cudzy rachunek obowiązki określone
w ustępach 1–3 powyżej spoczywają także na Ubezpieczonym, chyba
że nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ponadto w czasie trwania Umowy Ubezpieczający, a także
Ubezpieczony jeśli wiedział, że Umowę zawarto na jego rachunek,
zobowiązany jest do:
1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu ubez-
pieczenia, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, ochrony
przeciwpożarowej, przepisów Państwowej Inspekcji Pracy, przepisów
o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaleceń producenta
w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania
maszyn i urządzeń objętych umową, jak również wykonywania dozoru
technicznego nad ubezpieczonym mieniem, a w przypadku ubez-
pieczenia wartości pieniężnych aktualnie obowiązujących przepisów
dotyczących zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne;
2) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSĄ zaleceń dodatkowych
oraz terminów ich realizacji, które były warunkiem zawarcia lub kontynuacji
umowy – w szczególności usunięcia zagrożeń będących przyczyną
powstałej w okresie wcześniejszym szkody;
3) zapewnienia prawidłowego utrzymania, konserwacji i eksploatacji
przedmiotu ubezpieczenia;
4) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z aktualnymi
przepisami, w sposób umożliwiający w razie powstania szkody
na odtworzenie wartości mienia; dowody ewidencji dotyczące
ubezpieczonego mienia powinny być zabezpieczone w skuteczny sposób
przed zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą;
5) umożliwienia dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie
upoważnionej przez COMPENSĘ w celu dokonania oceny ryzyka.
6. W przypadku zajścia ryzyka objętego Umową Ubezpieczający, a także
Ubezpieczony jeśli wiedział, że Umowę zawarto na jego rachunek,
zobowiązany jest do:
1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile zaistniały
okoliczności wymagające podjęcia czynności dochodzeniowych;
3) niezwłocznego powiadomienia COMPENSY o zdarzeniu, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zdarzenia lub uzyskania o nim
informacji;
4) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania żadnych zmian
w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez
osobę upoważnioną przez COMPENSĘ, chyba że:
a) zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu
ubezpieczenia po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru;
b) oględziny nie zostały dokonane w ciągu 5 dni roboczych od daty
powiadomienia o zdarzeniu;
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5) umożliwienia dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie
upoważnionej przez COMPENSĘ w celu przeprowadzenia likwidacji
szkody;
6) przedłożenia COMPENSIE rachunku poniesionych strat
oraz umożliwienia COMPENSIE dokonania wszelkich ustaleń dotyczących
przyczyny i rozmiaru szkody, jak również udostępnienia dokumentacji
księgowej i innych dowodów, niezbędnych do ustalenia okoliczności
powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenia
w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień.
7. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio
wysokości odszkodowania, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zawiadomił COMPENSY
o zajściu zdarzenia w terminie określonym w ust. 6 pkt 3), o ile naruszenie
tego obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło
COMPENSIE ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia.
8. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający
lub Ubezpieczony (jeśli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek)
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo ciążącego na nim
obowiązku nie zastosował środków określonych w ust. 6 pkt 1), a szkoda
powstała wskutek niewykonania powyższego obowiązku.
9. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający
lub Ubezpieczony (jeśli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek)
niedopełnił obowiązku, określonego w ust. 6 pkt 4) lub w przypadkach,
o których mowa ppkt a) i b) nie udokumentował faktu powstania
zdarzenia i jego rozmiaru poprzez sporządzenie dokumentacji
fotograficznej.
10. Ubezpieczający, a w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek,
Ubezpieczony, zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym
przedstawicielom COMPENSY dokonanie oględzin przedmiotu
ubezpieczenia w celu określenia prawdopodobieństwa powstania
szkody, za którą COMPENSA ponosi odpowiedzialność.
11. Jeżeli w wyniku dokonania oględzin, o których mowa w ust. 10,
COMPENSA ujawni okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa powstania szkody, COMPENSA może zwiększyć
składkę należną za okres odpowiedzialności poczynając od chwili,
gdy zaszły te okoliczności. W razie wezwania Ubezpieczającego
do zapłaty podwyższonej składki, Ubezpieczający może w terminie
14 dni od daty doręczenia mu żądania wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym. COMPENSA może również wydać
Ubezpieczonemu zalecenia dotyczące wykonanie w określonych
terminach czynności lub podjęcie działań mających na celu usunięcie
okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
powstania szkody.

§ 50. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Wszelkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody przedłożone
przez Ubezpieczającego podlegają weryfikacji przez COMPENSĘ.
2. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
1) wartości kolekcjonerskiej, naukowej, zabytkowej, pamiątkowej,
numizmatycznej, emocjonalnej oraz osobistych upodobań;
2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub innych materiałów
niezbędnych dla przywrócenia stanu istniejącego przed powstaniem
szkody;
3) kosztów poniesionych na odkażenie, usunięcia zanieczyszczeń gleby,
wody, powietrza lub rekultywacji gruntów;
4) podatku od towarów i usług (VAT) podlegającego odliczeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami, chyba że umówiono się inaczej;

5) kosztów naprawy przewyższających cenę zakupu lub koszty
wytworzenia.
3. Jeżeli suma ubezpieczenia mienia jest wyższa od wartości przedmiotu
ubezpieczenia w dniu powstania zdarzenia (nadubezpieczenie),
COMPENSA odpowiada tylko do jego wartości w dniu powstania
zdarzenia.
4. Jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości
odtworzeniowej (nowej), a Ubezpieczony nie udokumentuje
odtworzenia zniszczonego lub utraconego mienia, COMPENSA wypłaci
Ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości ustalonej według
wartości rzeczywistej ubezpieczonego mienia.
5. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie technologii,
parametrów technicznych oraz materiałów identycznych z tymi mającymi
zastosowanie w konstrukcji pierwotnie ubezpieczonego mienia, w procesie
odtworzenia zastosowanie mają technologie, parametry technicznej
oraz materiały możliwie najbardziej zbliżone do tych mających
oryginalne zastosowanie.
6. Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone
przedmioty, COMPENSA może zażądać od Ubezpieczonego zwrotu
wypłaconego za te przedmioty odszkodowania albo przeniesienia praw
do tych przedmiotów na COMPENSĘ.
7. W celu ustalenia przyczyny powstania oraz prawidłowej wysokości
szkody, każda ze stron może na własny koszt powołać rzeczoznawcę.
W przypadku rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony mogą
powołać rzeczoznawcę – arbitra, który na podstawie przeprowadzo-
nych przez obie strony ekspertyz oraz własnej oceny stanu faktycznego
wyda opinię. Koszty związane z wydaniem opinii przez rzeczoznawcę –
arbitra, o ile nie umówiono się inaczej, ponoszą po połowie obie strony.
8. Wysokość odszkodowania pomniejsza się o wartość pozostałości
tj. niezniszczonych i nieuszkodzonych elementów, części, podzespołów
i zespołów – posiadających wartość handlową i nadających się
do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Wysokość odszkodowania pomniejsza się o procent udzielonej zniżki
za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli nie zadziałały one
w momencie zajścia ryzyka, które spowodowało szkodę.
10. Należne odszkodowanie, o ile nie umówiono się inaczej, wyliczane
jest w kwocie uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej lub udziału
własnego ustalonego dla danego ubezpieczenia.

§ 51. WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu ryzyka objętego ochroną
ubezpieczeniową COMPENSA wszczyna właściwe postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego, zasadności zgłoszonych roszczeń
i wysokości odszkodowania (świadczenia) oraz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczającego
i Ubezpieczonego o tym fakcie, jeżeli nie są oni osobami występującymi
z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny
uzgodniony sposób informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego
lub uprawnionego z Umowy, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia
odpowiedzialności COMPENSY lub wysokości odszkodowania
(świadczenia), jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia
postępowania.
3. COMPENSA ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa
w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia
odpowiedzialności COMPENSY lub wysokości odszkodowania
(świadczenia).
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4. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez COMPENSĘ
udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt
kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem
przez COMPENSĘ.
5. COMPENSA wypłaca odszkodowanie (świadczenie) na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku
dokonania ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia
sądu.
6. COMPENSA obowiązana jest wypłacić odszkodowanie (świadczenie)
w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu
lub nieszczęśliwym wypadku.
7. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności COMPENSY albo wysokości
odszkodowania (świadczenia) nie jest możliwe, odszkodowanie
(świadczenie) wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowania (świadczenia)
zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zdarzeniu lub nieszczęśliwym wypadku.
8. W razie braku podstaw do wypłaty odszkodowania (świadczenia)
w całości lub w części, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie
Ubezpieczającego w terminach określonych w ust. 6 bądź 7, podając
okoliczności faktyczne i podstawę prawną odmowy wypłaty
odszkodowania (świadczenia) w całości lub w części oraz pouczenie
o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 52. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez COMPENSĘ, roszczenia
Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
przechodzą z mocy prawa na COMPENSĘ do wysokości wypłaconego
odszkodowania. Jeżeli wypłacone odszkodowanie pokrywa tylko część
szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed COMPENSĄ.
2. Nie przechodzą na COMPENSĘ roszczenia Ubezpieczającego
przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. Zasady wynikające z ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio
do Ubezpieczonego w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekł się
roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości
lub w części, COMPENSA może odmówić wypłaty odszkodowania
w całości lub w części. Natomiast, jeżeli fakt ten ujawniony zostanie już

po wypłaceniu odszkodowania, COMPENSA może żądać zwrotu całości
lub części odszkodowania.
5. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów
oraz umożliwienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego
dochodzenia roszczeń regresowych.

§ 53. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony
w związku z Umową powinny być dokonywane na piśmie
za pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym. Strony
zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Jeżeli strona zmieniła siedzibę (adres) i nie powiadomiła o tym drugiej
strony przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia
został wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany stronie adres.
W takim wypadku strony uznają, że pismo wywiera skutki prawne
po upływie 14 dni od daty jego wysłania, choćby nie dotarło do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający może złożyć
w każdej jednostce terenowej COMPENSY.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub zażaleń zgłaszanych przez
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy, można
je zgłosić do Rzecznika Ubezpieczonych lub za pośrednictwem właściwej
jednostki terenowej COMPENSY do właściwej jednostki organizacyjnej
centrali COMPENSY, którą wskazuje jednostka terenowa, celem ich
rozpatrzenia.
5. Właściwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest
zobowiązana w ciągu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zażalenia
zająć stanowisko w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikające z Umów zawartych na podstawie
OWU można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy.
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu faktycznie
poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem należności wynikających
z Umowy.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych
stosownych aktów prawnych.
9. OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 08/2012 z dnia
17 lutego 2012 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 19 marca 2012 roku.

Jaros∏aw Szwajgier
Zastępca Prezesa Zarządu

Franz Fuchs
Prezes Zarządu
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Ubezpieczone mienie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli
spełnione zostały następujące minimalne środki bezpieczeństwa:
1) ubezpieczone mienie musi być zabezpieczone zgodnie z przepisami
o ochronie przeciwpożarowej;
2) w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku i/lub ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:
a) konstrukcja ścian, sufitów, podłóg i dachów lokali, w których
przechowywane jest ubezpieczone mienie:
i) ubezpieczone mienie musi znajdować się w budynkach o trwałej
konstrukcji,
ii) ściany, sufity, podłogi i dachy lokali muszą być wykonane z materiałów
odpornych na zniszczenie lub wyważenie za pomocą prostych, ogólnie
dostępnych narzędzi,
iii) lokale wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych
konstrukcji ażurowych, a także z brezentu i powłok z tworzyw
sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie są
uważane za należycie zabezpieczone,
iv) jeżeli lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jest połączony
drzwiami, oknem lub innym otworem z lokalem nie objętym ochroną
ubezpieczeniową przez COMPENSĘ, otwory te muszą być zabezpieczone
w sposób opisany w ppkt b) oraz c) albo zamurowane co najmniej
na grubość jednej cegły,
b) zabezpieczenie okien i innych otworów zewnętrznych:
i) wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w lokalach muszą
być właściwie osadzone i zamknięte, a ich stan techniczny musi zapewniać
trwałe zamocowanie zamków w taki sposób, aby nie było możliwości ich
wypchnięcia bez wyłamania,
ii) okna i inne zewnętrzne otwory lokali znajdujących się w piwnicach,
suterenach i na parterach muszą być na całej powierzchni zabezpieczone
kratami, roletami lub żaluzjami antywłamaniowymi posiadającymi
stosowne świadectwo odporności na włamanie wydane przez Instytut
Mechaniki precyzyjnej, szybami o zwiększonej odporności na przebicie
i rozbicie o klasie odporności co najmniej P3A wg klasyfikacji Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej lub okiennicami w sposób uniemożliwiający
dokonanie kradzieży bez włamania,
iii) kraty, rolety antywłamaniowe, żaluzje antywłamaniowe oraz okiennice
muszą być prawidłowo osadzone i zamknięte co najmniej na 1 zamek
wielozastawkowy lub kłódkę posiadającą certyfikat zgodności z PN-EN
12320:2002 co najmniej 2 klasy,
iv) elementy krat nie mogą być łączone za pomocą śrub lub wkrętów,
chyba że są trwale zablokowane przed odkręceniem,
v) okiennice muszą być tak osadzone aby wyjęcie ich z zawiasów
nie było możliwe bez ich uszkodzenia,
vi) wymogi określone w ppkt ii) – v) mają zastosowanie również
w odniesieniu do okien i innych zewnętrznych otworów lokali znajdują-
cych się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp
z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów
lub dachów,
vii) wymogi określone w ppkt ii) – vi) mogą zostać zniesione w lokalach,
w których ustanowiono stały dozór oraz w lokalach zaopatrzonych
w czynne urządzenia sygnalizacyjno–alarmowe z uwzględnieniem ust. 2
i/lub 3, za które w takim przypadku nie będą przysługiwały zniżki,

c) konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnętrznych:
i) wszystkie drzwi do lokali, w których znajduje się ubezpieczone mienie
powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane,
osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie, wyjęcie lub wyważenie
nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie – bez użycia
podrobionych lub dopasowanych kluczy,
ii) drzwi muszą być zamknięte na co najmniej:
– dwa zamki wielozastawkowe, lub
– dwie kłódki posiadającą certyfikat zgodności z PN-EN 12320:2002
co najmniej 2 klasy, zawieszone na oddzielnych skoblach, lub
– jeden zamek atestowany (zamek oraz wkładka ), lub
– jeden zamek wielozastwkowy i jedną kłódkę posiadającą certyfikat
zgodności z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy, lub
– jeden zamek wielozastwkowy jedynie w przypadku, gdy ubezpieczone
mienie znajduje się w lokalu mieszczącym się w budynku biurowym,
galerii, centrum handlowym lub centrum handlowo – rozrywkowym,
bądź innym budynku, dla którego to budynku ustanowiono stały dozór,
lub
– jeden zamek otwierany przy pomocy złożonego kodu dostępu innego
niż klucz (karta magnetyczna, kod cyfrowy, czytnik biologiczny, np. linii
papilarnych, tęczówki itp.) – wyłącznie w przypadku, gdy ubezpieczone
mienia znajduje się w lokalu, w którym ustanowiono stały dozór,
albo w lokalu wyposażonym w czynne przeciwkradzieżowe urządzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, o ile spełniony jest wymóg o którym mowa
w ust. 2,
iii) w przypadku drzwi wyposażonych w jeden zamek wielozastawkowy
lub jedną kłódkę posiadającą certyfikat zgodności z PN-EN 12320:2002
co najmniej 2 klasy, brak drugiego zamka lub kłódki może zostać zastąpiony
przez zainstalowanie w ubezpieczonym lokalu czynnego urządzenia
sygnalizacyjno–alarmowego, o ile spełniony jest wymóg o którym mowa
w ust. 2, za które w takim przypadku nie będą przysługiwały zniżki,
iv) drzwi oszklone, poza wymogiem zabezpieczenia w sposób
określony w ppkt ii) muszą być na powierzchni oszklonej zabezpieczone
kratami, roletami lub żaluzjami antywłamaniowymi posiadającymi
stosowne świadectwo odporności na włamanie wydane przez Instytut
Mechaniki precyzyjnej, szybami o zwiększonej odporności na przebicie
i rozbicie o klasie odporności co najmniej P3A wg klasyfikacji Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej lub okiennicami stalowymi w sposób
uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania, o ile wielkość
powierzchni oszklonej umożliwi dostanie się sprawcy
do ubezpieczonego lokalu w razie jej stłuczenia; elementy krat
nie mogą być łączone za pomocą śrub lub wkrętów, chyba że są trwale
zablokowane przed odkręceniem,
v) drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można
otworzyć bez klucza, przez otwór wybity w szybie,
vi) w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, jedno skrzydło musi być
unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u dołu, zamykanych
od wewnątrz,
vii) wymogi określone w ppkt ii)–v) mogą zostać zniesione w obiektach,
w których ustanowiono stały dozór oraz w obiektach zaopatrzonych
w czynne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, o ile spełniony jest
wymóg o którym mowa w ust. 2 i/lub 3, za które w takim przypadku
nie będą przysługiwały zniżki,
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d) konstrukcja zamków, kłódek i uchwytów – zamki, kłódki i uchwyty
zastosowane do zamknięcia ubezpieczonego mienia powinny
odpowiadać następującym wymogom:
i) zamkiem wielozastawkowym jest zamek, do którego klucz posiada
w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu,
ii) kłódki posiadające certyfikat zgodności z PN-EN 12320:2002
co najmniej 2 klasy powinny spełniać wymogi zabezpieczenia w przypadku
próby otwarcia ich wytrychem jak przy zamkach opisanych w ppkt i) ,
iii) uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika
przymocowanego na stałe do drzwi lub krat w sposób uniemożliwiający
jego oberwanie, ukręcenie lub obcięcie. Grubość płaskownika i otwór
do wprowadzenia kabłąka lub bolca powinien odpowiadać parametrom
kłódki.
iv) atestowane zamki powinny posiadać atest określający stopień
odporności na włamanie wystawiony przez upoważniony podmiot,
e) zabezpieczenie kluczy:
i) klucze oryginalne lub zapasowe do lokalu, w którym znajduje się
ubezpieczone mienie muszą być przechowywane w sposób chroniący je
przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom
nieuprawnionym,
ii) w razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych)
Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki na swój
koszt,
f) zabezpieczenie mienia w innym miejscu niż lokal (mienie na placu):
i) w przypadku ubezpieczenia mienia znajdującego się w innym miejscu
niż lokal, za należyte zabezpieczenie uważa się teren (plac, parking)
oświetlony w porze nocnej, znajdujący się pod stałym dozorem, w całości
ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub płotem o wysokości co najmniej
160 cm. Ogrodzenie nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzone,
przerwane lub niepełne. Brama na teren, na którym przechowywane jest
mienie powinna być zamykana na co najmniej jeden zamek wieloza-
stawkowy lub kłódkę posiadającą certyfikat zgodności z PN-EN
12320:2002 co najmniej 2 klasy,
ii) w przypadku pojazdów mechanicznych wewnątrz nich nie mogą
znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, a wszystkie drzwi
muszą być zamknięte na zamek fabryczny; kluczyki muszą być
przechowywane w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby
upoważnione,
iii) wjazd na parking musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający
wyjazd pojazdem przez osobę nieuprawnioną,
g) zabezpieczenie wartości pieniężnych podczas przechowywania –
wartości pieniężne ubezpieczone od kradzieży z włamaniem muszą
znajdować się w lokalach zabezpieczonych w sposób określony
w niniejszych OWU, a ponadto w zamkniętych schowkach zgodnych
z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania
wartości pieniężnych oraz z zachowaniem następujących wymogów :
i) dla wartości pieniężnych do kwoty 2.500zł – zabezpieczeniem
minimalnym jest kasetka stalowa lub kasa fiskalna,
ii) dla wartości pieniężnych do kwoty 30.000zł – zabezpieczeniem
minimalnym jest urządzenie do przechowywania wartości pieniężnych
bez udokumentowanej klasy odporności na włamanie,
iii) urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych o masie poniżej
1 tony (z wyłączeniem kaset stalowych i kas fiskalnych) powinny być
na trwałe przymocowane do ściany, podłogi lub innego elementu
konstrukcyjnego budynku,
h) zabezpieczenie wartości pieniężnych podczas transportu – wartości
pieniężne w transporcie muszą być zabezpieczone zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami dotyczącymi transportu wartości pieniężnych
oraz spełniać następujące warunki:
i) dla wartości pieniężnych do kwoty 30.000zł – transport może być
wykonywany samochodem lub pieszo jeżeli ze względu na odległość
użycie samochodu jest nieuzasadnione,
ii) transporty piesze należy wykonywać możliwie najkrótszą drogą
z pominięciem miejsc odosobnionych lub uznawanych za niebezpieczne.
iii) transport wartości pieniężnych nie może odbywać się środkami
komunikacji zbiorowej, w przeciwnym razie w przypadku szkody
COMPENSA jest wolny od odpowiedzialności;
3) w przypadku mienia w transporcie od kradzieży z włamaniem:
a) pojazd użyty do przewozu konstrukcyjnie przeznaczony jest
do przewozu towarów,
b) w pojeździe pozostawionym bez opieki osób dokonujących
przewozu wszystkie okna i inne otwory dające dostęp do wnętrza
pojazdu lub przewożonego mienia są w należytym stanie technicznym
i zamknięte na klucz,
c) w pojeździe pozostawionym bez opieki osób dokonujących
przewozu uruchomiony został atestowany i sprawny system
antywłamaniowy oraz co najmniej jedno z następujących urządzeń:
blokada kierownicy, blokada skrzyni biegów, immobilizer lub inne
urządzenie uniemożliwiające uruchomienie pojazdu,
d) wnętrze przestrzeni ładunkowej pojazdu nie jest widoczne
z zewnątrz,
e) kierowca pozostawiający pojazd z towarem zobowiązany jest
wyłączyć silnik, zamknąć pojazd na klucz, zabrać ze sobą kluczyki do
pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy oraz dokumenty ładunkowe,
f) w godzinach 22.00 – 6.00 pojazd pozostawiony bez opieki osób
dokonujących przewozu zaparkowany jest:
i) w garażu należycie zabezpieczonym i zamkniętym na co najmniej
jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę atestowaną lub
ii) na parkingu, jeżeli pojazdy są całodobowo pilnowane przez obsługę
parkingu i chronione przed kradzieżą, a w szczególności:
– parking jest ogrodzony ze wszystkich stron stałym ogrodzeniem i posiada
zamykaną bramę wjazdową lub szlaban wjazdu,
– przy wyjeździe obsługa parkingu zobowiązana jest sprawdzić,
czy osoba wyprowadzająca pojazd jest do tego uprawniona.
2. Urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe, o którym mowa w ust. 1 może
być uznane za czynne tylko pod warunkiem, że:
1) jest włączone w stan gotowości do odbioru bodźców sygnalizujących
zagrożenie nieupoważnionego przekroczenia chronionego obszaru
i przekazywania ich w formie określonej w konstrukcji do wyznaczonego
miejsca lub wywołuje alarm lokalny,
2) zostało zainstalowane przez osobę posiadającą stosowne
uprawnienia,
3) pełna kontrola działania systemu jest dokonywana w okresach
nie dłuższych niż 12 miesięcy, a czujek i torów transmisji – nie rzadziej
niż co 6 miesięcy przez serwisanta urządzeń alarmowych.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczony posiada obowiązującą umowę
z agencją ochrony mienia lub Policją o świadczenie usług polegających
na monitoringu sygnału i sprawności urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowego obstępuje się od wymogu określonego w ust. 2 pkt. 3).
4. Za dozór rozumie się całodobową ochrona przedmiotu
ubezpieczenia wykonywaną:
1) przez pełnoletnich pracowników Ubezpieczonego posiadających
zakres obowiązków, z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu
zachowania i czynności związanych z ochroną osób i/lub mienia,
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2) na podstawie umowy przez osoby lub podmioty, które posiadają
zakres obowiązków, z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu
zachowania i czynności związanych z ochroną osób i/lub mienia.
5. W razie nie dopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego

(jeśli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) któregokolwiek
z wymienionych obowiązków zabezpieczenia mienia, o których mowa
w ust. 1-4, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
COMPENSA może odmówić wypłaty odszkodowania.
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Klauzula zepsucia środków obrotowych
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki
zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o szkody powstałe wskutek zepsucia środków obrotowych
pod warunkiem, że stanowią przedmiot ubezpieczenia w ramach
ubezpieczenia mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych
w wariancie standardowym lub luksusowym.
2. Za zepsucie w myśl niniejszej klauzuli rozumie się utratę przydatności
do spożycia produktów, które wymagają przechowywania w temperaturze
co najwyżej plus 4 stopnie Celsjusza, w wyniku podwyższenia temperatury
przechowywania w urządzeniu chłodniczym, będącą bezpośrednim
następstwem:
1) uszkodzenia urządzenia chłodniczego, w którym przechowywane są
ubezpieczone środki obrotowe wskutek przepięcia;
2) przerwy w dostawie prądu elektrycznego trwającej nieprzerwanie
co najmniej 2 godziny.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody
powstałe wskutek:
1) niewywiązania się z płatności wobec dostawcy energii,
2) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
3) zepsucia się na skutek niewłaściwego przechowywania środków
obrotowych.
4. Limit odpowiedzialności dla szkód objętych ochroną w ramach
niniejszej klauzuli wynosi:
1) w wariancie standardowym – 10.000 zł za wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia,
2) w wariancie luksusowym – 20.000 zł za wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia.
5. Limit ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań w ramach
niniejszej klauzuli.
6. Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Klauzula utraty dokumentów do refundacji recept
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki
ubezpieczeniem zostają objęte dokumenty (recepty), niezbędne
do refundacji leków przez organ administracji publicznej nadzorujący
refundację.
2. Dokumenty (recepty), o których mowa w ust. 1 ubezpieczone są
od zdarzeń powodujących brak możliwości refundacji leków w zakresie
w jakim ubezpieczone jest całe mienie.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) bieżącej archiwizacji w formie elektronicznej dokumentów (recept)
będących przedmiotem ubezpieczenia;
2) przechowywania danych komputerowych, na podstawie których
dokonywana jest refundacja leków przez okres co najmniej 5 lat.
4. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku ryzyk
objętych ubezpieczeniem, zarówno dokumentów (recept), jak i danych
komputerowych, bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku tych
zdarzeń dokumentów (recept) przed ich elektroniczną archiwizacją,
wysokość odszkodowania zostanie ustalona w oparciu o średnie

wielkości refundacji z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień szkody,
potwierdzone przez organ administracji publicznej nadzorujący refundację.
5. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie spełnienia
przez Ubezpieczonego wymogów określonych w ust. 3.
6. Limit odpowiedzialności dla szkód objętych ochroną w ramach
niniejszej klauzuli wynosi:
1) w wariancie standardowym – 20.000 zł za wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia,
2) w wariancie luksusowym – 30.000 zł za wszystkie szkody w okresie
ubezpieczenia.
7. Limit ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań w ramach
niniejszej klauzuli.
8. Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

Klauzula zwiększonych kosztów działalności
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki
zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o udokumentowane zwiększone koszty powstałe w związku z działaniami
mającymi na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzeniu
działalności gospodarczej, w szczególności:
1) koszty zawiązane z koniecznością użytkowania zastępczych lokali,
2) koszty związane z koniecznością użytkowania zastępczych maszyn
i urządzeń,
3) koszty przeniesienia lub przewiezienia maszyn, urządzeń, wyposażenia,
środków obrotowych do zastępczych lokali,
4) dodatkowe koszty pracy: godziny nadliczbowe, dodatki za pracę
w nocy, niedziele i święta,
5) działania niezbędne w celu poinformowania stałych klientów, w tym
pisma i telefony, o zmianach w prowadzonej działalności.
2. Zwiększone koszty działalności objęte są ochroną ubezpieczeniową,
o ile są następstwem szkody rzeczowej w ubezpieczonym mieniu,
w zakresie objętym umową ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych, za które COMPENSA ponosi odpowiedzialność.
3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty powstałe
w wyniku:
1) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej,
które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia,
2) innowacji i ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy
zniszczonego mienia,
3) braku kapitału niezbędnego do odtworzenia zniszczonego mienia
we właściwym czasie,
4) odkażania, zniszczenia lub zepsucia surowców, półfabrykatów
lub gotowych produktów.
4. COMPENSA pokrywa niezbędne zwiększone koszty (zależne i nieza-
leżne od czasu) poniesione przez Ubezpieczonego w maksymalnym
okresie odszkodowawczym wynoszącym 3 miesiące, przy czym okres
odszkodowawczy rozpoczyna się od daty powstania zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową w mieniu powodującego zakłócenie
w działalności.
5. Przez okres odszkodowawczy uważa się okres faktycznych zakłóceń
działalności, w którym konieczne jest stosowanie rozwiązań prowizo-

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KLAUZULE DODATKOWE DO UBEZPIECZENIA MIENIA
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rycznych w celu minimalizacji tych zakłóceń, jednakże nie dłużej
niż do końca określonego maksymalnego okresu odszkodowawczego.
6. Limit odpowiedzialności wynosi:
1) w wariancie standardowym – 10% sumy ubezpieczenia budynków,
budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych oraz mienia ruchomego
nie więcej niż 10.000 zł za wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia,
2) w wariancie luksusowym – 30% sumy ubezpieczenia budynków,

budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych oraz mienia ruchomego
nie więcej niż 30.000 zł za wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.
7. Limit ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań w ramach
niniejszej klauzuli.
8. Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody,
nie mniej niż 1.000 zł.
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Klauzula nr 1
Włączenie odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach
użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej
umowy o podobnym charakterze (OC najemcy nieruchomości)

1. Zakres ubezpieczenia
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki,
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w nieruchomościach
i ich części składowych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej
podobnej umowy.
2. Wyłączenia dodatkowe
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
1) wynikające za zwykłego używania lub zużycia budynków, budowli ,
lub pomieszczeń, rzeczy;
2) w wyrobach ze szkła, terakoty, ceramiki lub tworzyw sztucznych,
w instalacjach lub urządzeniach maszynowych, kotłowych, urządzeniach
do ogrzewania pomieszczeń oraz wody, jeżeli nie są częścią składową
najmowanych, dzierżawionych, użyczonych, leasingowanych
lub posiadanych na podstawie innej podobnej umowy nieruchomości;
3) powstałe w związku z prowadzeniem wszelkich prac remontowych
i budowlanych w najmowanych, dzierżawionych, użyczonych,
leasingowanych lub posiadanych na podstawie innej podobnej umowy
nieruchomościach;
4) w gruntach.
3. Zastrzeżenia
1) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie , o którym mowa
powyżej, jest ograniczona do limitu w wysokości 100% sumy gwarancyjnej.
2) Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

Klauzula nr 2
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach
ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie
innej podobnej umowy (OC najemcy mienia ruchomego)

1. Zakres ubezpieczenia
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej
składki, COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone
w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu
albo innych umów o podobnym charakterze i wykorzystywanych
w prowadzonej działalności.
2. Wyłączenia dodatkowe
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,

za które odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
1) wynikające ze zwykłego zużycia lub nadmiernego obciążenia rzeczy;
2) w wyrobach ze szkła, terakoty, ceramiki lub tworzyw sztucznych,
chyba że stanowią część składową najmowanych, dzierżawionych,
użyczonych, leasingowanych lub posiadanych na podstawie innej podobnej
umowy ruchomości;
3) w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu oraz w rzeczach
pozostawionych w tych pojazdach;
4) w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.
3. Zastrzeżenia
1) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie , o którym mowa powyżej,
jest ograniczona do limitu w wysokości 50% sumy gwarancyjnej.
2) Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Klauzula nr 3
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
pracownikom Ubezpieczonego (OC pracodawcy)

1. Zakres ubezpieczenia
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Compensa Mój Biznes, za opłatą
dodatkowej składki, COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe
i rzeczowe poniesione przez jego pracowników w następstwie wypadku
przy pracy w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. Wyłączenia dodatkowe
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
1) z tytułu powstania chorób zawodowych;
2) w wartościach pieniężnych;
3) w pojazdach mechanicznych;
4) wynikające z roszczeń regresowych jakiejkolwiek instytucji
zobowiązanej do wypłaty świadczeń z tytułu wypadku przy pracy
oraz świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie
przepisów ustawy o Ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych.
3. Zastrzeżenia
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
jest ograniczona do limitu w wysokości 50% sumy gwarancyjnej.

Klauzula nr 4
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt)

1. Zakres ubezpieczenia
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki,
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone

ZAŁĄCZNIK NR 3 – KLAUZULE DODATKOWE DO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ
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osobom trzecim w związku z wprowadzeniem przez Ubezpieczonego
produktu do obrotu.
2. Wyłączenia dodatkowe
1) COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) w samym produkcie lub rzeczy, której jest częścią;
b) wynikające z wady prawnej produktu;
c) wynikające z nieterminowego dostarczenia produktu;
d) związanych z przerwą w produkcji, jeżeli nie są następstwem
ubezpieczonej szkody;
e) kosztów wymiany lub naprawy produktu lub rzeczy, której jest częścią
– nawet w przypadku wyrządzenia szkody albo istnienia zagrożenia
szkodą;
f) szkód powstałych wskutek jawnej wady produktu, na którą
Ubezpieczony przy wprowadzeniu do obrotu zwrócił uwagę;
g) szkód powstałych w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
h) polegające na poniesieniu przez Ubezpieczonego lub osoby trzecie
kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku;
i) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze, substancje
krwiopochodne pochodzenia ludzkiego, produkt zmodyfikowany
genetycznie, produkt zawierający silikon wykorzystywany do celów
medycznych;
j) spowodowane przez produkt przeznaczony do używania lub zamon-
towania w jednostkach pływających, statkach powietrznych
lub kosmicznych, jak również szkody związane z posiadaniem,
produkcją, konserwacją oraz obsługą jednostek pływających, statków
powietrznych i kosmicznych;
k) wyrządzone przez nie przetworzone produkty rolne, naturalne
i pochodzące z myślistwa;
l) wyrządzone przez produkt niespełniający norm, nieposiadający
ważnego atestu, certyfikatu, aprobaty technicznej, lub innego zezwolenia
wymaganych przez prawo obowiązujące w kraju, w którym wprowadzono
go do obrotu;
m)powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz będące
następstwem zdarzeń powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, chyba, że szkoda została wyrządzona konsumentom przez
produkty nabyte przez nich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady i ich
posiadłości.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące kategorie
produktów:
a) materiały wybuchowe lub fajerwerki;
b) ciekłe oraz lotne (gazowe) produkty uzyskane z przetwórstwa ropy
naftowej;
c) leki lub farmaceutyki;
d) chemikalia;
e) prefabrykaty elementów betonowych dla celów budowlanych;
f) sprzęt do przeprowadzania kontroli elektroenergetycznych;
g) sprzęt medyczny;
h) tytoń i wyroby tytoniowe;
i) pojazdy oraz części do pojazdów;
j) statki powietrzne i jednostki pływające oraz części do statków powi-
etrznych i jednostek pływających;
k) artykuły spożywcze mrożone;
l) zabawki dla dzieci do lat 3.

3. Zastrzeżenia
1) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
jest ograniczona do limitu w wysokości 100% sumy gwarancyjnej.
2) Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

Klauzula nr 5
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach
stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu
lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych
przez Ubezpieczonego (OC za mienie powierzone w celu obróbki,
czyszczenia, naprawy, serwisu)

1. Zakres ubezpieczenia
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki,
obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za szkody w rzeczach ruchomych i nieruchomościach
stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu
lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych
przez Ubezpieczonego, które wystąpiły w trakcie ich wykonywania
lub w okresie od przyjęcia rzeczy przez Ubezpieczonego do jej wydania
zleceniodawcy.
2. Wyłączenia dodatkowe
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
1) wynikające z utraty rzeczy,nie mającej związku z jej uszkodzenia
lub zniszczenia;
2) w wartościach pieniężnych, wszelkiego rodzaju dokumentach
oraz dziełach sztuki;
3) wyrządzonych podczas prac ładunkowych;
4) wyrządzonych w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych,
o ile są wykonywane w odległości większej niż 10 km od miejsca
wykonywania usługi.
3. Zastrzeżenia
1) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
jest ograniczona do limitu w wysokości 50% sumy gwarancyjnej.
2) W przypadku wątpliwości czy przedmiotem obróbki, czyszczenia,
naprawy, serwisu lub innych czynności jest cała rzecz, czy też jej część,
za przedmiot tych czynności uznaje się możliwą do wyodrębnienia pod
względem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym cześć rzeczy poddaną
obróbce, czyszczeniu, naprawie, serwisowi lub innym czynnościom
wykonywanym przez Ubezpieczonego.
3) Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Klauzula nr 6
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez maszyny
budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu
ustawy o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac
i usług kontraktowych (OC za maszyny budowlane i rolnicze
oraz pojazdy wolnobieżne niepodlegające obowiązkowi rejestracji)

1. Zakres ubezpieczenia
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki,
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obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane
i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy o ruchu
drogowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych.
2. Wyłączenia dodatkowe
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
1) powstałych w związku z ruchem ww. pojazdów po drodze publicznej,
2) wyrządzonych przez ww. pojazdy, jeżeli kierowały nimi osoby
nie posiadające stosownych, wymaganych przepisami prawa, uprawnień.
3. Zastrzeżenia
1) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
jest ograniczona do limitu w wysokości 30% sumy gwarancyjnej.
2) Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Klauzula nr 7
Włączenie odpowiedzialności za szkody w należących do osób
trzecich środkach transportu lub kontenerach podczas
prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych, wyładunko-
wych (OC wza szkody w środkach transportu lub kontenerach
przy załadunku, przeładunku lub wyładunku)

1. Zakres ubezpieczenia
1) Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki,
obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w należących do osób trzecich
środkach transportu lub kontenerach podczas prowadzenia prac
załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych.
2) W odniesieniu do kontenerów odpowiedzialność istnieje także wtedy,
gdy do powstania szkody doszło podczas załadunku kontenera na środek
transportu lub wyładunku ze środka transportu.
2. Wyłączenia dodatkowe
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) powstałe w załadowywanych, przeładowywanych i wyładowywanych
towarach;
b) w związku z załadunkiem, przeładunkiem i wyładunkiem z samolotu.
3. Zastrzeżenia
1) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
jest ograniczona do limitu w wysokości 30% sumy gwarancyjnej.
2) Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Klauzula nr 8
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zalania,
wylania cieczy z systemów wodnych lub technologicznych,
a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych
(OC za zalanie, wylanie cieczy z systemów wodnych lub techno-
logicznych)

1. Zakres ubezpieczenia
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki,

obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za szkody powstałe w wyniku zalania, wylania cieczy
z systemów wodnych lub technologicznych, a także wskutek cofnięcia
się cieczy w systemach kanalizacyjnych.
2. Zastrzeżenia
1) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
jest ograniczona do limitu w wysokości 50% sumy gwarancyjnej.
2) Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Klauzula nr 9
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w związku z prowadzeniem działalności zawodowej aptekarza
lub farmaceuty (OC za za szkody powstałe w związku
z prowadzeniem działalności zawodowej aptekarza lub farmaceuty)

1. Zakres ubezpieczenia
1) Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki,
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone
osobom trzecim powstałe w związku z prowadzeniem aptek w zakresie
związanym z prowadzeniem działalności zawodowej aptekarza
lub farmaceuty.
2) Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej
za produkt ograniczona jest wyłącznie do szkód wynikających
z pomyłkowego wydania leku niewłaściwego bądź przeterminowanego.
3) W powyższym zakresie włącza się do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną za produkt powstały
w wyniku wytworzenia leków na podstawie recepty.
2. Wyłączenia dodatkowe
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
1) wynikające ze świadomego naruszenia przez Ubezpieczonego
przepisów prawa;
2) powstałe wskutek zastosowania surowców lub materiałów szkodliwych
lub niedopuszczalnych do stosowania, o właściwościach których
Ubezpieczony wiedział lub wiedzieć powinien;
3) wynikające z niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia
substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych zgodnie
z obowiązującymi normami;
4) wyrządzone przez osoby nie posiadające uprawnień do wykonywania
zawodu.
3. Zastrzeżenia
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
jest ograniczona do limitu w wysokości 10% sumy gwarancyjnej.

Klauzula nr 10
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane
przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (OC za przeniesienie
chorób zakaźnych i zakażeń)

1. Zakres ubezpieczenia
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki,
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
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cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone
osobie trzeciej powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych
i zakażeń wymienionych w Ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570
z późniejszymi zmianami), w tym roszczeń związanych bezpośrednio
lub pośrednio z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS).
2. Wyłączenia dodatkowe
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
1) powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczonego
wymogów higieniczno-sanitarnych lub procedur w zakresie zapobiegania
chorobom zakaźnym i zakażeniom, przewidzianych przepisami prawa
w zakresie działalności wykonywanej przez Ubezpieczonego,
2) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba
lub innych encefalopatii gąbczastych.
3. Zastrzeżenia
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
jest ograniczona do limitu w wysokości 10% sumy gwarancyjnej.

Klauzula nr 11
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
przez podwykonawcę Ubezpieczonego (OC podwykonawcy)

1. Zakres ubezpieczenia
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWUMój Biznes, za opłatą dodatkowej składki,
ubezpieczenie obejmuje szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone
przez podwykonawcę Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem
powierzonej mu przez Ubezpieczonego pracy lub usługi.
COMPENSA zachowuje prawo do dochodzenia względem podwykonawcy
roszczenia regresowego z tytułu wypłaty odszkodowania.
2. Wyłączenia dodatkowe
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody powodujące
roszczenia pomiędzy Ubezpieczonym a podwykonawcami.
3. Zastrzeżenia
1) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie, o których mowa w ust. 1,
jest ograniczona do limitu w wysokości 30% sumy gwarancyjnej.
2) Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Klauzula nr 12
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach
wniesionych przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem
działalności hotelarskiej (OC za szkody w rzeczach wniesionych
przez gości hoteli lub pensjonatów)

1. Zakres ubezpieczenia
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, za opłatą dodatkowej składki,
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe będące następstwem
uszkodzenia, zniszczenia albo utraty rzeczy w wyniku kradzieży
z włamaniem lub rabunku:
1) wniesionych przez gości hotelowych korzystających z usług hotelarskich;
2) oddanych przez gości na przechowanie do depozytu. W takim
przypadku COMPENSA odpowiada również za szkody powstałe
wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wartości pieniężnych
i dokumentów oddanych na przechowanie.
2. Wyłączenia dodatkowe
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
1) powstałe wskutek utraty rzeczy wniesionych przez konsumentów
do hotelowych lokali gastronomicznych, salonów fryzjerskich, i innych
lokali usługowych znajdujących się w obrębie hotelu, chyba że rzeczy te
zostały oddane do szatni strzeżonej;
2) powstałe na skutek utraty rzeczy pozostawionych przez gości
w holach i korytarzach hotelowych.
3. Zastrzeżenia
1) Ubezpieczający zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji
przyjmowanych do depozytu rzeczy.
2) Ewidencja powyższa powinna zawierać dane niezbędne do zidentyfiko-
wania właściciela rzeczy, opis i wartość depozytu oraz podpis oddającego
i przyjmującego rzecz do depozytu.
3) Ubezpieczający w przypadku powstania szkody zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Policję.
4) W odniesieniu do wartości pieniężnych COMPENSA odpowiada
wyłącznie w przypadku przechowywania ich przez Ubezpieczonego
w zamkniętym, przymocowanym trwale do podłoża lub ściany
pomieszczenia, schowku, tj. szafie pancernej, szafie stalowo betonowej,
szafie stalowej lub kasecie.
5) W przypadku niedopełnienia powyżej określonych obowiązków
COMPENSA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli
niedopełnienia obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody
lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia.
6) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie, o którym mowa
powyżej, jest ograniczona do limitu w wysokości 30% sumy gwarancyjnej.
7) Należne odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej
potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU Mój Biznes, zakres ubezpieczenia zostaje
rozszerzony o ubezpieczenie assistance VIP.
2. Ubezpieczenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób fizycznych
będących właścicielami przedsiębiorstw lub osobami zarządzającymi
przedsiębiorstwami.
3. Ubezpieczenie assistance przysługuje bezskładkowo osobom
fizycznym, które będąc właścicielem przedsiębiorstwa lub zarządzając
nim ubezpieczyły to przedsiębiorstwo ubezpieczeniem Mój Biznes
ze składką wynoszącą co najmniej 600 zł.
4. Osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują bezskładkowo
następujące ilości kart ubezpieczeniowych:

Składka za ubezpieczenie Mój Biznes Liczba kart gratis
600 zł – 1.500 zł, w tym składka za ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1
nie mniej niż 200 zł
1.501 zł – 2.000 zł, w tym składka
za ubezpieczenie mienia od ognia i innych 2
zdarzeń losowych nie mniej niż 350 zł
powyżej 2.001 zł, w tym składka za ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 3
nie mniej niż 600 zł

5. W przypadku osób fizycznych, które będąc właścicielem
przedsiębiorstwa lub zarządzając nim ubezpieczyły to przedsiębiorstwo
ubezpieczeniem Mój Biznes, ale nie spełniają warunku, o którym mowa
w ust. 3 lub wnioskują o wyższą liczbę kart ubezpieczeniowych
niż określona w ust. 4, umowa ubezpieczenia może zostać zawarta
po opłaceniu dodatkowej składki.

II. DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, uważa się
za:
1) KARTA UBEZPIECZENIOWA – dokument potwierdzający zawarcie
umowy ubezpieczenia assistance VIP dla danego Ubezpieczonego;
2) UBEZPIECZONY – właściciel przedsiębiorstwa lub osoba zarządzająca
przedsiębiorstwem, której dane osobowe znajdują się na polisie
oraz na Karcie Ubezpieczeniowej.

UBEZPIECZENIE MEDICAL ASSISTANCE

III. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia są uzasadnione okolicznościami oraz
udokumentowane koszty związane z udzieleniem przez Centrum
Alarmowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej natychmiastowej
pomocy assistance w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów,
z zastrzeżeniem pkt. IV:
1) wizyty lekarskiej, o ile z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczonego
nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego:

a) jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała
lub uszczerbku na zdrowiu, Centrum Alarmowe zorganizuje wizytę
lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, pokryje koszty dojazdu
oraz honorarium lekarza za jedną wizytę po każdym nieszczęśliwym
wypadku;
b) w razie nagłego zachorowania Ubezpieczonego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej Centrum Alarmowe zorganizuje wizytę lekarza
w miejscu pobytu Ubezpieczonego, pokryje koszty dojazdu
oraz honorarium lekarza za dwie wizyty na osobę w rocznym okresie
ubezpieczenia;
2) wizyty pielęgniarki – jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku
lub nagłego zachorowania Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała
lub uszczerbku na zdrowiu, Centrum Alarmowe zorganizuje wizytę
pielęgniarki w miejscu ubezpieczenia, pokryje koszty dojazdu
oraz honorarium pielęgniarki za jedną wizytę po każdym nieszczęśliwym
wypadku;
3) dostawy leków – zaordynowanych wcześniej przez lekarza wysłanego
przez Centrum Alarmowe do miejsca ubezpieczenia, jeżeli w następstwie
nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczony
wymaga leżenia przez co najmniej 5 dni zgodnie z dokumentem
zwolnienia lekarskiego; w okresie zwolnienia Ubezpieczonemu
przysługuje organizacja i pokrycie kosztów tylko jednej dostawy leków
do wysokości 800 zł w rocznym okresie ubezpieczenia; warunkiem
realizacji usługi jest brak w miejscu ubezpieczenia osoby, która mogłaby
takie świadczenie zapewnić; usługa nie obejmuje pokrycia kosztów
dostarczanych leków;
4) transportu medycznego do szpitala – jeżeli Ubezpieczony w następstwie
nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania wymaga transportu
medycznego do szpitala, Centrum Alarmowe zorganizuje oraz pokryje
koszty transportu medycznego do najbliższego szpitala na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej;
5) transportu medycznego ze szpitala – jeżeli Ubezpieczony w następstwie
nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania został hospitalizowany
przez okres przekraczający 7 dni, Centrum Alarmowe zorganizuje
oraz pokryje koszty transportu medycznego ze szpitala do miejsca
ubezpieczenia.
3. O zasadności organizacji oraz pokrycia kosztów świadczenia decyduje
lekarz Centrum Alarmowego.

IV. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Centrum Alarmowe organizuje świadczenia oraz pokrywa koszty,
o których mowa w pkt. III, do wysokości następujących limitów
odpowiedzialności:
1) dla kosztów wizyty lekarskiej określonych w pkt III ust. 2 pkt 1)
ppkt a) – nie więcej niż 1.000 zł na każdą osobę w rocznym okresie
ubezpieczenia oraz nie więcej niż jednej wizyty po każdym nieszczęśliwym
wypadku;
2) dla kosztów wizyty lekarskiej określonych w pkt III ust. 2 pkt 1)
ppkt b) – nie więcej niż 100 zł za każdą wizytę w rocznym okresie
ubezpieczenia oraz nie więcej niż dwóch wizyt na osobę w rocznym
okresie ubezpieczenia;
3) dla kosztów wizyty pielęgniarki określonych w pkt III ust. 2 pkt 2) –
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nie więcej niż 300 zł za każdą wizytę w rocznym okresie ubezpieczenia
oraz nie więcej niż jednej wizyty po każdym nieszczęśliwym wypadku
lub nagłym zachorowaniu;
4) dla kosztów transportu określonych w pkt III ust. 2 pkt 4) i 5) –
łącznie nie więcej niż 500 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.

V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
1. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas
lub przy okazji organizacji świadczeń, o których mowa w pkt III.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje organizacji oraz pokrycia kosztów
usług:
1) wizyty lekarza, transportu medycznego lub innych usług świadczonych
za granicą;
2) wizyty lekarza, transportu medycznego lub innych usług w zakresie,
w którym przysługują one z tytułu innego ubezpieczenia, za wyjątkiem
powszechnego ubezpieczenia społecznego; ubezpieczenie nie obejmuje
refundacji kosztów usług udzielanych przez publiczną służbę zdrowia.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów usług powstałych
z tytułu lub w następstwie:
1) leczenia niezwiązanego z pomocą medyczną, udzieloną w przypadku
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
2) chorób przewlekłych, psychicznych lub depresji;
3) chorób, z którymi związana była hospitalizacja Ubezpieczonego
w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
4) fizykoterapii, helioterapii lub zabiegów ze wskazań estetycznych;
5) chorób przenoszonych drogą płciową, chorób wenerycznych, AIDS,
wirusa HIV pozytywnego;
6) ciąży, za wyjątkiem jednej wizyty lekarskiej oraz związanego z nią
niezbędnego transportu do placówki medycznej;
7) przerywania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego
leczenia bezpłodności oraz kosztów środków antykoncepcyjnych;
8) alkoholizmu lub przebywania pod wpływem alkoholu, używania
narkotyków lub środków odurzających nieprzepisanych przez lekarza
lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego
zaleceniem;
9) wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego
lub osobę bliską, w tym skutków samobójstwa lub usiłowania
popełnienia samobójstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego lub
osobę bliską;
10) epidemii, o których władze poinformowały w środkach masowego
przekazu, skażeń oraz katastrof naturalnych;
11) promieniowania radioaktywnego lub jonizującego;
12) wydarzeń związanych z wojnami domowymi lub o zasięgu między-
narodowym, rozruchami i niepokojami społecznymi, aktami sabotażu
oraz zamachami;
13) wypadków wynikających z brania udziału w zakładach, przestępst-
wach lub bójkach, za wyjątkiem działania w obronie koniecznej i w stanie
wyższej konieczności;
14) leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego;
15) szczepień, a także leczenia dentystycznego, urazów niewymagających
udzielenia natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej;
16) uprawiania sportu jako zawodnik lub uprawiania sportów
powietrznych, motorowych, sztuk walki, wspinaczki górskiej, myślistwa,
nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz innych dyscyplin
sportu uprawianych w warunkach ekstremalnych, np. skoków
spadochronowych, skoków bungee, nurkowania, lotniarstwa,
paralotniarswa, motolotniarstwa lub spływów rzekami górskimi;

17) wypadków wynikających z zabiegów lub leczenia nie uznanego
w sposób naukowy i medyczny;
18) niestosowania się Ubezpieczonego do zaleceń lekarza
prowadzącego lub lekarza Centrum Alarmowego;
19) szkód wyrządzonych Ubezpieczonemu przez członków jego
rodziny lub inne osoby ubezpieczone w ramach tej samej umowy
ubezpieczenia.
4. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
1) koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniego
powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego nawet
wówczas, jeżeli wysokość poniesionych kosztów mieści się w granicach
limitów odpowiedzialności, chyba że powiadomienia nie dokonano
z powodu siły wyższej lub szczególnych okoliczności; w uzasadnionych
przypadkach Centrum Alarmowe może podjąć decyzję o zwrocie
Ubezpieczonemu poniesionych przez niego kosztów usług objętych
ubezpieczeniem do wysokości kosztów, które Centrum Alarmowe
poniósłoby organizując usługę;
2) następstwa zdarzeń, które miały miejsce przed zawarciem umowy
ubezpieczenia.
5. Przedstawiciel COMPENSY nie ponosi odpowiedzialności
za opóźnienia lub niemożność wykonania świadczeń, jeżeli było
to spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami,
aktami terroru, sabotażu, wojną (również domową), skutkami
promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami
w poruszaniu się ludności wprowadzonymi decyzjami władz
administracyjnych.

UBEZPIECZENIE CONCIERGE

VI. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie obejmuje organizację na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej wszelkich dostępnych usług typu lifestyle związanych z trybem
życia Ubezpieczonego przy spełnieniu następujących warunków:
1) usługa, której zorganizowanie zleca Ubezpieczony jest zgodna
z prawem;
2) zorganizowanie usługi, którą zleca Ubezpieczony nie jest sprzeczne
z zasadami etycznymi, moralnymi lub zasadami współżycia społecznego;
3) usługa, której zorganizowanie zleca Ubezpieczony nie jest związana
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Centrum Alarmowe przyjęło zlecenie Ubezpieczonego oraz przedsta-
wiło kosztorys jego wykonania;
5) Ubezpieczony wyraził zgodę na pokrycie kosztu usługi za pomocą
karty kredytowej;
6) pokrycie kosztu usługi za pomocą karty kredytowej jest możliwe
(przy uwzględnieniu limitu dostępnych środków).
2. Do usług spełniających wymagania, o których mowa w ust. 1,
wnioskowanych przez Ubezpieczonego, można zaliczyć na przykład:
1) dostarczanie towarów (np. kwiaty, zakupy) pod wskazany przez
Ubezpieczonego adres;
2) organizację wypoczynku w miejscu wybranym przez Ubezpieczonego
(np. rezerwacja hotelu lub pensjonatu);
3) organizację opiekunki do dziecka lub innej pomocy domowej;
4) zorganizowanie przeglądu samochodu Ubezpieczonego w wybranej
stacji serwisowej;
5) rezerwację biletów na wybrany spektakl teatralny, koncert lub mecz;
6) wynajęcie limuzyny z kierowcą.
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VII. REALIZACJA USŁUG
1. W celu zlecenia realizcji usługi Ubezpieczony zobowiązany jest
powiadomić Centrum Alarmowe pod numerem telefonu podanym
na karcie oraz podać charakterystykę usługi, której organizację zleca,
sposób oraz termin realizacji usługi, a także maksymalny koszt usługi.
2. Centrum Alarmowe przedstawia Ubezpieczonemu kosztorys
określający koszt usługi. Koszt usługi obejmuje wszystkie koszty, jakie
Centrum Alarmowe ponosi w celu zrealizowania zleconej usługi.
3. Ubezpieczony oraz przedstawiciel Centrum Alarmowego uzgadniają
termin realizacji usługi.
4. Centrum Alarmowe dokonuje zablokowania na karcie kredytowej
Ubezpieczonego środków do wysokości kosztu usługi wskazanego
w kosztorysie zaakceptowanym przez Ubezpieczonego lub obciąża
kartę kredytową Ubezpieczonego kosztem usługi.
5. Centrum Alarmowe organizuje usługę oraz po jej wykonaniu obciąża
kartę kredytową Ubezpieczonego kosztem usługi, o ile wcześniej
nie została dokonana zapłata za usługę.
6. W razie jakichkolwiek przeszkód w realizacji zlecenia Centrum
Alarmowe niezwłocznie powiadamia o tym Ubezpieczonego
oraz odblokowuje środki zablokowane na jego karcie kredytowej
lub dokonuje zwrotu środków podbranych z karty kredytowej. W takim
przypadku COMPENSA oraz jej przedstawiciel są zwolnieni
z odpowiedzialności za wykonanie zlecenia.

VIII. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
1. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody powstałe podczas lub przy okazji organizacji świadczeń,
o których mowa w pkt. VI;

2) wady fizyczne lub prawne rzeczy nabytych przez Ubezpieczonego;
3) szkody poniesione przez Ubezpieczonego lub osoby trzecie
w związku z nabyciem towarów lub w związku z korzystaniem z usług
zleconych przez Ubezpieczonego;
4) zapewnienie materiałów nietypowych, niedostępnych w trakcie
wykonywania świadczeń w ogólnodostępnej sieci handlowej.
2. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty poniesione
przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania
zgody Centrum Alarmowego.
3. Centrum Alarmowe nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
lub niemożność wykonania świadczeń, jeżeli było to spowodowane
strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroru,
sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania
radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się
ludności wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych.

IX. ZGŁOSZENIE ZDARZENIA CENTRUM ALARMOWEMU
W przypadku powstania zdarzenia z ubezpieczenia medical assistance
lub ubezpieczenia concierge Ubezpieczony zobowiązany jest
do niezwłocznego powiadomienia Centrum Alarmowego; powiadomienie
Centrum Alarmowego powinno nastąpić na numery telefonów podane
w karcie ubezpieczeniowej lub na polisie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej klauzuli zastosowanie mają
postanowienia OWU Mój Biznes.


