OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020)
POSTANOWIENIA WSPÓLNE
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych „Ogólnych warunków ubezpieczenia
Compensa Voyage”, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna
Insurance Group, zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczajàcymi.
2. Umowa mo˝e zostaç zawarta na cudzy rachunek.
3. COMPENSA udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom posiadajàcym
obywatelstwo polskie podczas podró˝y poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
4. COMPENSA udziela ochrony ubezpieczeniowej podczas podró˝y
na terytorium Europy i paƒstw basenu Morza Âródziemnego.
5. Po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki COMPENSA udziela ochrony ubezpieczeniowej równie˝ podczas podró˝y na terytorium ca∏ego Êwiata,
w zakresie wszystkich ubezpieczeƒ zawieranych na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.
§ 2. DEFINICJE
OkreÊlenia u˝yte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia
oznaczajà (definicje w porzàdku alfabetycznym):
1) BAGA˚ PODRÓ˚NY - rzeczy stanowiàce w∏asnoÊç Ubezpieczonego lub znajdujàce si´ w jego posiadaniu podczas podró˝y i s∏u˝àce
do jego u˝ytku osobistego, pojedyncze rzeczy przewo˝one w formie
upominku, sprz´t sportowy wszelkiego rodzaju;
2) CHOROBA PRZEWLEK¸A - choroba leczona stale, okresowo lub
zdiagnozowana w ciàgu 24 miesi´cy przed nag∏ym zachorowaniem lub
nieszcz´Êliwym wypadkiem;
3) DESZCZ NAWALNY - opad deszczu o wspó∏czynniku nat´˝enia
co najmniej 4, ustalanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody,
nale˝y braç pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu szkody
Êwiadczàce wyraênie o dzia∏aniu deszczu nawalnego;
4) DYM - produkt niepe∏nego spalania cia∏ sta∏ych, cieczy i gazów,
który nagle niezgodnie z przeznaczeniem wydosta∏ si´ ze znajdujàcych
si´ w miejscu ubezpieczenia urzàdzeƒ paleniskowych, elektrycznych,
grzewczych itp; definicja obejmuje tak˝e szkody spowodowane przez
dym powsta∏y na skutek dzia∏ania ognia;
5) FALA UDERZENIOWA - fala ciÊnieniowa wytworzona przez
ponaddêwi´kowy huk samolotu;
6) GRAD - opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu;
7) HURAGAN - dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 17,5
m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale˝y braç
pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania,
Êwiadczàce wyraênie o dzia∏aniu huraganu;
8) KOSZTY RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA - wydatki poniesione na akcj´ ratowniczà lub poszukiwawczà, prowadzonà przez
wyspecjalizowane jednostki ratownicze w celu ratowania ˝ycia lub
zdrowia Ubezpieczonego;
9) KRADZIE˚ Z W¸AMANIEM - dokonanie lub usi∏owanie dokonania zaboru mienia z zamkni´tych pomieszczeƒ albo baga˝nika samochodowego, po uprzednim usuni´ciu przy u˝yciu si∏y lub narz´dzi istniejà-
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cych zabezpieczeƒ lub po otworzeniu wejÊcia (pokrywy baga˝nika)
podrobionym lub dopasowanym kluczem, bàdê kluczem oryginalnym,
w którego posiadanie sprawca wszed∏ wskutek w∏amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju;
10) LAWINA - gwa∏towne zsuwanie si´ lub staczanie mas Êniegu, lodu,
b∏ota lub kamieni ze stoków górskich;
11) NAG¸E ZACHOROWANIE - stan chorobowy, który powsta∏
w sposób nag∏y, w okresie odpowiedzialnoÊci COMPENSY, bezpoÊrednio zagra˝ajàcy zdrowiu lub ˝yciu Ubezpieczonego, wymagajàcy
natychmiastowej pomocy lekarskiej i poddania si´ leczeniu przed zakoƒczeniem podró˝y;
12) NIESZCZ¢ÂLIWY WYPADEK - nag∏e zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale˝nie
od swej woli, dozna∏ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmar∏; za nieszcz´Êliwy wypadek nie uwa˝a si´ zawa∏u serca
i udaru mózgu;
13) OSOBA TOWARZYSZÑCA - osoba podró˝ujàca wraz z Ubezpieczonym i wskazana przez Ubezpieczonego do towarzyszenia mu
w trakcie hospitalizacji lub transportu w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania nad nim opieki;
14) OSOBA WSKAZANA DO TOWARZYSZENIA - osoba wskazana przez Ubezpieczonego, w przypadku braku osoby towarzyszàcej,
do towarzyszenia mu w trakcie hospitalizacji lub transportu, w zwiàzku
z koniecznoÊcià sprawowania nad nim opieki;
15) OSOBY BLISKIE - osoby pozostajàce we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym lub za które Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialnoÊç;
16) OSUNI¢CIE SI¢ ZIEMI - nie spowodowane dzia∏alnoÊcià ludzkà
osuwanie si´ ziemi na stokach;
17) POBYT W SZPITALU - pobyt Ubezpieczonego w szpitalu lub w innej placówce s∏u˝by zdrowia, trwajàcy przez co najmniej 24 godziny;
18) PODRÓ˚ - wyjazd oraz pobyt Ubezpieczonego poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej; w przypadku ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków definicja obejmuje równie˝ drog´, którà Ubezpieczony odby∏ bezpoÊrednio w tym celu od miejsca zamieszkania
do granicy Rzeczpospolitej Polskiej oraz drog´ powrotnà bezpoÊrednio
od granicy Rzeczpospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania;
19) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS¢, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia;
20) POWÓDè - zalanie terenu na skutek podniesienia si´ stanu wody
w korytach wód stojàcych lub p∏ynàcych na skutek:
a) nadmiernych opadów atmosferycznych,
b) sp∏ywu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
c) topnienia kry lodowej,
d) tworzenia si´ zatorów lodowych;
21) PO˚AR - dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´ poza palenisko lub
powsta∏ bez paleniska i rozszerzy∏ si´ o w∏asnej sile;
22) PRACA FIZYCZNA - podj´cie lub wykonywanie przez Ubezpieczonego czynnoÊci w celu zarobkowym bez wzgl´du na podstaw´
prawnà zatrudnienia, z wyjàtkiem pracy umys∏owej (biurowej, naukowej itp.);
23) PRZEDMIOTY WARTOÂCIOWE - sprz´t fotograficzny, komputerowy, audiowizualny, telefony przenoÊne, noÊniki obrazu, dêwi´ku lub
danych;
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24) PRZEDSTAWICIEL COMPENSY - Europ Assistance Sp. z o.o.
z siedzibà w Warszawie;
25) ROZBÓJ - dokonanie lub usi∏owanie dokonania zaboru mienia
przy u˝yciu lub groêbie u˝ycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci
niebezpiecznym przedmiotem lub Êrodkiem obezw∏adniajàcym. Za rozbój uwa˝a si´ równie˝ zabór ubezpieczonego mienia, dokonany z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groêby jej natychmiastowego u˝ycia
wobec Ubezpieczonego lub osoby posiadajàcej klucze do pomieszczenia,
w którym jest przechowywany baga˝ i zmuszenie jej do otwarcia tych pomieszczeƒ lub otworzenie ich kluczami zrabowanymi;
26) SPORTY EKSTREMALNE - sporty powietrzne, skoki ze
spadochronem, skoki bungee, skoki narciarskie, paralotniarstwo,
szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych,
udzia∏ i przygotowanie do udzia∏u w wyÊcigach lub rajdach pojazdów
làdowych, wodnych lub powietrznych, uprawianie sztuk walki i
wszelkiego rodzaju sportów obronnych, wspinaczk´ wysokogórskà lub
skalnà, speleologi´, myÊlistwo, jazd´ konnà, jazd´ na motorach,
skuterach, jazd´ na nartach wodnych oraz jazd´ z wykorzystaniem
pojazdów poruszajàcych si´ po Êniegu lub lodzie, uprawianie
nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, raftingu lub innych
sportów wodnych na rzekach górskich, a tak˝e wyprawy do miejsc
charakteryzujàcych si´ ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub
przyrodniczymi;
27) SPORTY ZIMOWE - narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo,
∏y˝wiarstwo oraz inne sporty uprawiane w warunkach zimowych;
28) SPORTY MOTOROWODNE - jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych i inne sporty wodne, w których wykorzystywane sà pojazdy motorowe;
29) SZKODA - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia (szkoda
rzeczowa) lub uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia albo Êmierç (szkoda
osobowa);
30) TRWA¸Y USZCZERBEK NA ZDROWIU - naruszenie sprawnoÊci organizmu polegajàce na trwa∏ym uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju
zdrowia, powodujàce trwa∏e upoÊledzenie czynnoÊci organizmu;
31) TRZ¢SIENIE ZIEMI - wstrzàsy skorupy ziemskiej wywo∏ane
przemieszczeniami mas skalnych w g∏´bi Ziemi, wybuchami wulkanów
lub zapadaniem si´ stropów podziemnych jaskiƒ krasowych;
32) UBEZPIECZENIE GRUPOWE - ubezpieczenie obejmujàce grup´ osób nale˝àcych do okreÊlonej zbiorowoÊci: zak∏adu pracy, instytucji, klubu lub stowarzyszenia sportowego lub innej jednostki organizacyjnej, uczestników wycieczki, obozu, wczasów lub innych form wypoczynku, na rzecz których zawarto umow´ ubezpieczenia;
33) UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE - ubezpieczenie obejmujàce osob´ fizycznà wskazanà w umowie ubezpieczenia;
34) UBEZPIECZONY - osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umow´ ubezpieczenia;
35) UDERZENIE PIORUNA - bezpoÊrednie odprowadzenie ∏adunku
elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie;
36) UDERZENIE POJAZDU - uszkodzenie, bàdê zniszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane bezpoÊrednim uderzeniem pojazdu
mechanicznego nie nale˝àcego lub nie eksploatowanego przez
Ubezpieczonego ani osoby bliskie, z wy∏àczeniem szkód w pojazdach,
ich ∏adunku, ulicach i drogach;
37) UDZIA¸ W¸ASNY - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota
stanowiàca udzia∏ Ubezpieczajàcego w szkodzie, o które pomniejszane
jest odszkodowanie za szkod´;
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38) UPADEK STATKU POWIETRZNEGO - katastrofa bàdê przymusowe làdowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego
obiektu latajàcego, a tak˝e upadek jego cz´Êci lub przewo˝onego ∏adunku, z wy∏àczeniem zrzutu paliwa;
39) UPRAWNIONY - osoba wskazana przez Ubezpieczonego do
odbioru Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego; je˝eli
Ubezpieczony nie wskaza∏ uprawnionego, Êwiadczenie zostanie wyp∏acone cz∏onkom rodziny Ubezpieczonego w nast´pujàcej kolejnoÊci:
ma∏˝onkowi, dzieciom, rodzicom, pozosta∏ym spadkobiercom w kolejnoÊci wynikajàcej z dziedziczenia ustawowego;
40) WARTOÂCI PIENI¢˚NE - krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne,
papiery wartoÊciowe, z wy∏àczeniem kart p∏atniczych i kredytowych,
weksli oraz czeków;
41) WARTOÂå RZECZYWISTA - wartoÊç odtworzeniowa (nowa)
pomniejszona o stopieƒ zu˝ycia technicznego;
42) WYBUCH - zespó∏ zjawisk towarzyszàcych gwa∏townej reakcji
chemicznej przebiegajàcej ze znacznym wzrostem temperatury i ciÊnienia
gazów, bàdê rozerwanie Êcian zbiornika wype∏nionego gazami lub parà
z gwa∏townym wyrównaniem ciÊnienia wewn´trznego i zewn´trznego;
za spowodowane wybuchem uwa˝a si´ równie˝ szkody powsta∏e
wskutek implozji w zbiornikach lub aparatach pró˝niowych;
43) ZAPADANIE SI¢ ZIEMI - obni˝enie poziomu terenu z powodu
zawalenia si´ naturalnych, pustych przestrzeni w g∏´bi ziemi;
44) ZAWODNIK - osoba uprawiajàca sport w ramach pozaszkolnych
sekcji lub klubów sportowych i uczestniczàca w zawodach lub treningach przygotowujàcych do zawodów, a tak˝e osoba uprawiajàcà sport
w celach zarobkowych.
§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Umowa mo˝e zostaç zawarta w jednym, wybranym przez Ubezpieczajàcego wariancie ubezpieczenia:
1) PODSTAWOWYM;
2) STANDARDOWYM;
3) LUKSUSOWYM.
2. Wariant PODSTAWOWY obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia;
2) zwrot kosztów leczenia stomatologicznego;
3) ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji;
4) ubezpieczenie assistance.
3. Wariant STANDARDOWY, oprócz ubezpieczeƒ wymienionych
w ust. 2, obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszàcej;
2) ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby wskazanej do towarzyszenia.
4. Wariant LUKSUSOWY, oprócz Êwiadczeƒ wymienionych w ust. 2 i 3,
obejmuje ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania.
5. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki wariant STANDARDOWY lub
LUKSUSOWY mo˝e zostaç rozszerzony o ubezpieczenie:
1) nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków;
2) odpowiedzialnoÊci cywilnej.
6. Umowa ubezpieczenia zawarta w wariancie STANDARDOWYM lub
LUKSUSOWYM oraz obejmujàca ubezpieczenie nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki, mo˝e zostaç rozszerzona o ubezpieczenie baga˝u podró˝nego.
7. W granicach sumy ubezpieczenia COMPENSA zwraca faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej roz-

miarów, je˝eli zastosowane Êrodki by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´
bezskuteczne.
§ 4. WY¸ÑCZENIA GENERALNE
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
albo osoba, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie. JeÊli szkoda powsta∏a
wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA wolna
jest od odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreÊlone
w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. COMPENSA nie pokrywa kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniej zgody przedstawiciela COMPENSY, chyba ˝e kontakt nie by∏ mo˝liwy z przyczyn niezale˝nych od Ubezpieczonego.
4. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody:
1) powsta∏e w zwiàzku z napadem epileptycznym, zaburzeniami psychicznymi lub w wyniku depresji Ubezpieczonego;
2) których przyczynà by∏o spo˝ycie przez Ubezpieczonego alkoholu,
za˝ycie narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych;
3) powsta∏e w wyniku dzia∏aƒ Ubezpieczonego niezgodnych z prawem
kraju, w którym przebywa; wy∏àczenie nie ma zastosowania do us∏ugi
assistance, o której mowa w § 28 ust. 4 pkt 5;
4) powsta∏e podczas prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego, który nie posiada∏ wymaganych uprawnieƒ do prowadzenia pojazdów;
5) powsta∏e podczas jazd próbnych, jazd konkursowych i zwiàzanych
z nimi treningów, w których uczestniczy∏ Ubezpieczony;
6) powsta∏e na skutek usi∏owania pope∏nienia lub pope∏nienia przez
Ubezpieczonego przest´pstwa albo samobójstwa;
7) powsta∏e w zwiàzku z u˝yciem przez Ubezpieczonego broni palnej;
8) powsta∏e wskutek wszelkich nast´pstw wojny, inwazji, wrogich dzia∏aƒ obcego paƒstwa, dzia∏ania o charakterze wojennym (niezale˝nie
od tego, czy wojna zosta∏a wypowiedziana, czy nie), wojny domowej,
rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota˝u, zamieszek wewn´trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu
stanu, zorganizowanych dzia∏aƒ lub dzia∏aƒ w z∏ym zamiarze osób
dzia∏ajàcych w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi,
spisku, konfiskaty, rekwizycji, zaj´cia, zniszczenia lub uszkodzenia
z nakazu organów sprawujàcych w∏adz´ bàdê organa celne;
9) powsta∏ych w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego
rodzaju dzia∏ania z u˝yciem si∏y, przemocy lub groêby u˝ycia przemocy
przez osob´ lub grup´ osób dzia∏ajàcych samodzielnie lub na rzecz bàdê
z ramienia jakiejkolwiek organizacji bàdê rzàdu w celach politycznych,
ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w∏àczajàc
zamiar wywarcia wp∏ywu na rzàd bàdê zastraszenia spo∏eczeƒstwa lub
jakiejkolwiek jego cz´Êci;
10) powsta∏e wskutek wszelkich nast´pstw reakcji jàdrowej, promieniowania jàdrowego lub ska˝enia promieniotwórczego.
5. O ile zakres ubezpieczenia, w ka˝dym z zwartych ubezpieczeƒ, nie
zosta∏ rozszerzony za op∏atà dodatkowej sk∏adki, COMPENSA nie odpowiada równie˝ za szkody:
1) powsta∏e w zwiàzku z podejmowaniem lub wykonywaniem pracy fizycznej;
2) powsta∏e w zwiàzku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych
lub motorowodnych;
3) powsta∏e w zwiàzku z uprawianiem sportów ekstremalnych;
4) powsta∏e w zwiàzku z uprawianiem sportów jako zawodnik;
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5) powsta∏e u Ubezpieczonych w wieku powy˝ej 65 lat;
6) b´dàce nast´pstwem chorób przewlek∏ych, z zastrze˝eniem, ˝e
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o nast´pstwa chorób przewlek∏ych
nie obejmuje chorób, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 i mo˝e mieç
miejsce jedynie w przypadku osób, które nie przekroczy∏y 65 lat.
§ 5. SUMA UBEZPIECZENIA (SUMA GWARANCYJNA)
1. Suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), okreÊlona odr´bnie na ka˝dego Ubezpieczonego, dla ka˝dego z wariantów ubezpieczenia i
poszczególnych rodzajów ubezpieczeƒ, stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY za jednà i wszystkie szkody obj´te ochronà
ubezpieczeniowà.
2. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwoty wyp∏aconych
odszkodowaƒ.
3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania do ubezpieczenia
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków.
§ 6. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. WysokoÊç sk∏adki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy
sk∏adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz
na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzgl´dnieniem wariantu,
wieku Ubezpieczonego, zakresu ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia
oraz zakresu terytorialnego ubezpieczenia.
2. Sk∏adka op∏acana jest jednorazowo jednoczeÊnie z zawarciem umowy,
chyba ˝e w polisie okreÊlono inny sposób i termin op∏acenia sk∏adki.
3. Na wniosek Ubezpieczajàcego p∏atnoÊç sk∏adki mo˝e zostaç roz∏o˝ona
na raty. Terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç rat okreÊlone sà w polisie.
4. Je˝eli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, sk∏adk´ uznaje si´ za zap∏aconà z chwilà
wp∏ywu na rachunek COMPENSY.
§ 7. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umow´ zawiera si´ na podstawie wniosku o ubezpieczenie.
2. COMPENSA mo˝e zwróciç si´ do Ubezpieczajàcego o dodatkowe
informacje, uzale˝niajàc zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treÊci.
3. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisà.
4. Ubezpieczenie mo˝e zostaç zawarte jako:
1) ubezpieczenie grupowe;
2) ubezpieczenie indywidualne.
5. Ubezpieczenie mo˝e zostaç zawarte:
1) w przypadku ubezpieczeƒ grupowych:
a) na podstawie okreÊlonej przez Ubezpieczajàcego w momencie z
awierania umowy liczby osób i czasu ich pobytu za granicà
Rzeczpospolitej Polskiej w formie polisy krótkoterminowe,
b) na podstawie planowanej przez Ubezpieczajàcego liczby osób
wyje˝d˝ajàcych oraz czasu ich pobytu za granicà Rzeczpospolitej
Polskiej w formie rocznej lub krótkoterminowej polisy otwartej,
c) na podstawie podanej przez Ubezpieczajàcego liczby osób wyje˝d˝ajàcych za granic´ Rzeczpospolitej Polskiej w formie rocznej polisy
rycza∏towej;
2) w przypadku ubezpieczeƒ indywidualnych:
a) w formie polisy krótkoterminowej,
b) w formie rocznej polisy rycza∏towej.
6. Ubezpieczenie grupowe powinno zostaç zawarte na taki sam okres
ubezpieczenia, w takim samym zakresie i wariancie ubezpieczenia dla
wszystkich Ubezpieczonych obj´tych ochronà ubezpieczeniowà.
7. Ubezpieczeni powinni zostaç wskazani w umowie ubezpieczenia lub

w za∏àczniku do umowy ubezpieczenia sporzàdzonym w chwili jej zawarcia, z uwzgl´dnieniem postanowienia ust. 8.
8. W przypadku umów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 ppkt b, Ubezpieczajàcy nie póêniej ni˝ w dniu wyjazdu Ubezpieczonego ma obowiàzek pisemnego podania COMPENSIE danych Ubezpieczonego oraz
czasu i kraju docelowego jego podró˝y. Podanie danych mo˝e zostaç
dokonane tak˝e za poÊrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
9. Osoby, w stosunku do których Ubezpieczajàcy nie wykona∏ obowiàzku okreÊlonego w ust. 8, nie sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà.
10. Umowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1 ppkt b podlega rozliczeniu
po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia. Zwrot nadp∏aconej sk∏adki nast´puje w ciàgu 30 dni od wskazania numeru konta, na które ma zostaç
przekazana sk∏adka. W przypadku zaistnienia koniecznoÊci dop∏aty
sk∏adki, Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zap∏aciç pozosta∏à cz´Êç sk∏adki w ciàgu 14 dni od otrzymania wezwania.
11. Umowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1 ppkt c i pkt 2 ppkt b nie podlega rozliczeniu, bez wzgl´du na faktycznà liczb´ dni pobytu za granicà
Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 8. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàcego po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego
po zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówi∏y si´
inaczej.
2. W przypadku niedokonania wp∏aty sk∏adki lub jej pierwszej raty
w oznaczonym terminie, COMPENSA mo˝e wypowiedzieç umow´ ze
skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez który ponosi∏a odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koƒcem okresu, za który przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka.
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zap∏aci∏ w terminie wymagalnej kolejnej raty sk∏adki, COMPENSA wezwie Ubezpieczajàcego na piÊmie do jej zap∏aty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
ustania odpowiedzialnoÊci z umowy ubezpieczenia. Je˝eli pomimo
otrzymanego wezwania do zap∏aty wymagalnej raty sk∏adki Ubezpieczajàcy nie dokona jej zap∏aty, odpowiedzialnoÊç COMPENSY ustaje,
a umowa ulega rozwiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki.
4. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si´ z chwilà:
1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia;
2) koƒca okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki, o którym
mowa w ust. 3;
3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania;
4) wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowaƒ w ∏àcznej wysokoÊci równej sumie ubezpieczenia.
5. Postanowienie ust. 4 pkt 4 nie dotyczy ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków.
6. Je˝eli osoba, na rzecz której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia
przebywa za granicà, odpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´
po up∏ywie 5 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia pod warunkiem op∏acenia sk∏adki w terminie i wysokoÊci okreÊlonej w umowie
ubezpieczenia.
§ 9. ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY
1. Je˝eli umowa jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezbieczenia, w terminie 30
dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia.
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2. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
zap∏acenia sk∏adki za okres, w którym COMPENSA ponosi∏a odpowiedzialnoÊç.
3. Umowa mo˝e byç rozwiàzana w drodze pisemnego wypowiedzenia:
1) przez ka˝dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowania lub daty dor´czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp∏aty odszkodowania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
2) przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia ra˝àcych zaniedbaƒ w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia,
b) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel zatai∏ przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a
przed zawarciem umowy,
c) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczony zatai∏ przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a przed zawarciem umowy,
chyba ˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy.
4. W przypadku odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania przez któràkolwiek ze stron, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi.
5. WysokoÊç nale˝nej do zwrotu sk∏adki ustala si´ w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do d∏ugoÊci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ ubezpieczenia traktuje si´ jako pe∏ny.
6. Sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, je˝eli:
1) COMPENSA wyp∏aci∏a, przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowanie lub odszkodowania w wysokoÊci równej sumie ubezpieczenia;
2) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci równej
sumie ubezpieczenia lub wyp∏ata odszkodowania spowoduje wyczerpanie
(konsumpcj´) sumy ubezpieczenia.
7. COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci odpowiadajàcej pe∏nej wartoÊci przedmiotu ubezpieczenia. Je˝eli umowa jest
zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia.
§ 10. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO
I UBEZPIECZONEGO
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoÊci
COMPENSY zgodne z prawdà i jego najlepszà wiedzà wszystkie znane
sobie okolicznoÊci dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które
COMPENSA zapytywa∏a w formularzu lub innych pismach przed
zawarciem umowy. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez
przedstawiciela, obowiàzek ten cià˝y równie˝ na przedstawicielu
i obejmuje ponadto okolicznoÊci jemu znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do
pisemnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach
okolicznoÊci wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomoÊci.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci,
które z naruszeniem ust´pów poprzedzajàcych nie zosta∏y podane
do jej wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust´pów poprzedzajàcych
dosz∏o z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek
przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci,
o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym.
4. Je˝eli umow´ zawarto na cudzy rachunek obowiàzki okreÊlone
w ust. 1–3 spoczywajà tak˝e na Ubezpieczonym, chyba ˝e nie wiedzia∏

o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. W razie szkody Ubezpieczony obowiàzany jest:
1) umo˝liwiç COMPENSIE lub przedstawicielowi COMPENSY
dokonanie czynnoÊci niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania
szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia;
2) stosowaç si´ do zaleceƒ COMPENSY oraz przedstawiciela
COMPENSY udzielajàc mu informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw;
3) w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków oraz assistance:
a) niezw∏ocznie, nie dalej ni˝ w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody
zawiadomiç przedstawiciela COMPENSY o szkodzie,
b) podaç informacje potrzebne do udzielenia pomocy, a w szczególnoÊci: imi´ i nazwisko, numer polisy, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, a tak˝e dane dotyczàce miejsca pobytu umo˝liwiajàce przedstawicielowi COMPENSY skontaktowanie si´ z Ubezpieczonym,
c) na ˝àdanie przedstawiciela COMPENSY przed∏o˝yç dokumenty potwierdzajàce zajÊcie zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà oraz
fakt poniesienia z tego tytu∏u wydatków w postaci orygina∏ów rachunków,
d) staraç si´ o z∏agodzenie skutków wypadku poddajàc si´ niezw∏ocznie opiece lekarskiej oraz post´powaç zgodnie z zaleceniami lekarza,
e) uzyskaç dokumentacj´ lekarskà oraz inne dokumenty zwiàzane z wypadkiem,
f) zwolniç lekarzy, u których si´ leczy∏, placówki s∏u˝by zdrowia oraz
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z obowiàzku zachowania tajemnicy
oraz wyraziç zgod´ na udost´pnienie COMPENSIE, bàdê przedstawicielowi COMPENSY dokumentacji z przebiegu leczenia,
g) na zlecenie COMPENSY poddaç si´ badaniu przez lekarza wskazanego przez COMPENS¢ lub obserwacji klinicznej, majàcej na celu ustalenie stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu;
4) w przypadku ubezpieczenia baga˝u podró˝nego:
a) podjàç wszelkie czynnoÊci majàce na celu zmniejszenie rozmiaru
szkody oraz zabezpieczyç bezpoÊrednio zagro˝ony przedmiot ubezpieczenia przed dalszà szkodà,
b) zawiadomiç niezw∏ocznie, nie dalej ni˝ w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody, miejscowy organ policji o ka˝dym przypadku kradzie˝y
z w∏amaniem lub rozboju i uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu,
c) je˝eli kradzie˝y z w∏amaniem dokonano, gdy baga˝ podró˝ny znajdowa∏ si´ pod opiekà Ubezpieczonego w czasie jazdy Êrodkami komunikacji zorganizowanej lub w miejscu zakwaterowania, zdarzenie nale˝y
zg∏osiç przewoênikowi bàdê administracji miejsca zakwaterowania oraz
uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu,
d) zawiadomiç niezw∏ocznie, nie dalej ni˝ w ciàgu 7 dni od powrotu
do Rzeczpospolitej Polskiej, COMPENS¢ lub przedstawiciela
COMPENSY o zaistnieniu szkody, przedstawiajàc jednoczeÊnie wykaz
utraconych lub zniszczonych przedmiotów z podaniem ich iloÊci oraz
wartoÊci, a tak˝e przed∏o˝yç w terminie 14 dni od powiadomienia
COMPENSY lub przedstawiciela COMPENSY potwierdzenia, o których mowa w pkt b i c,
e) w przypadku szkód w przedmiotach wartoÊciowych - przedstawiç
orygina∏y dowodów zakupu tych przedmiotów lub inne dowody potwierdzajàce fakt ich nabycia;
5) w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej:
a) udzieliç pomocy poszkodowanemu,
b) niezw∏ocznie, nie dalej ni˝ w ciàgu 3 dni od daty wystàpienia wobec
Ubezpieczonego z roszczeniem zawiadomiç COMPENS¢ lub przedstawiciela COMPENSY o szkodzie,
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c) przekazaç COMPENSIE lub przedstawicielowi COMPENSY wszelkie wezwania, pozwy i wszelkie inne dokumenty sàdowe dor´czone
Ubezpieczonemu,
d) niezw∏ocznie powiadomiç COMPENS¢, je˝eli poszkodowany
w zwiàzku ze zdarzeniem obj´tym ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci
cywilnej dochodzi swoich roszczeƒ wobec Ubezpieczonego lub je˝eli
wobec Ubezpieczonego wszcz´te zosta∏o post´powanie przygotowawcze.
6. Je˝eli Ubezpieczony z przyczyn niezale˝nych od siebie nie skorzysta∏
z us∏ug przedstawiciela COMPENSY, zobowiàzany jest powiadomiç
przedstawiciela COMPENSY o zaistnieniu zdarzenia niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni od daty powrotu do Rzeczpospolitej
Polskiej, przedstawiajàc dowody poniesienia wydatków z tytu∏u zdarzeƒ
obj´tych ochronà ubezpieczeniowà.
7. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokoÊci
odszkodowania, je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony (jeÊli wiedzia∏
o zawarciu umowy na jego rachunek) umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego
niedbalstwa nie zawiadomi∏ COMPENSY o zajÊciu wypadku w terminie
okreÊlonym w ust. 5 pkt 3 ppkt a, ust. 5 pkt 4 ppkt a oraz ust. 5 pkt 5
ppkt b, o ile naruszenie tego obowiàzku przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia
szkody lub uniemo˝liwi∏o COMPENSIE ustalenie okolicznoÊci i skutków
wypadku.
8. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
lub Ubezpieczony (jeÊli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek)
umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa, pomimo cià˝àcego na nim
obowiàzku nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust. 5 pkt 3 ppkt d
oraz ust. 5 pkt 4 ppkt a, a szkoda powsta∏a wskutek niewykonania powy˝szego obowiàzku.
§ 11. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA (ÂWIADCZENIA)
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà COMPENSA wszczyna w∏aÊciwe post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia) oraz w terminie 7
dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego o tym fakcie, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia), je˝eli jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia
post´powania.
3. COMPENSA ma obowiàzek udost´pniç osobom, o których mowa
w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia).
4. Osoby te mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez COMPENS¢
udost´pnionych informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez
COMPENS¢.
5. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie (Êwiadczenie) na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku
dokonania w∏asnych ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego
orzeczenia sàdu.
6. COMPENSA obowiàzana jest wyp∏aciç odszkodowanie (spe∏niç
Êwiadczenie) w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

7. Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY albo wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia) nie jest mo˝liwe, odszkodowanie (Êwiadczenie)
wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.
Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodowania (Êwiadczenia) zostanie
wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia)
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczajàcego w terminach okreÊlonych w ust. 6 bàdê 7, podajàc okolicznoÊci faktyczne i podstaw´ prawnà odmowy wyp∏aty odszkodowania
(Êwiadczenia) w ca∏oÊci lub w cz´Êci oraz pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.
9. Uprawniony do odszkodowania (Êwiadczenia) w zwiàzku ze zdarzeniem obj´tym umowà ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej mo˝e
dochodziç roszczenia bezpoÊrednio od COMPENSY.
10. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie z tytu∏u ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia ugody mi´dzy stronami, uznania roszczeƒ poszkodowanego lub uprawomocnienia
si´ orzeczenia sàdu.
11. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi´cej ubezpieczycieli na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà, Ubezpieczajàcy nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoÊç szkody. Mi´dzy ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego
ubezpieczenia.
12. COMPENSA zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów
przed∏o˝onych przez Ubezpieczonego oraz zasi´gania opinii specjalistów.
13. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie w z∏otych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjàtkiem kosztów zwracanych za granic´ bezpoÊrednio wystawcom rachunków lub dostawcom
Êwiadczeƒ obj´tych ubezpieczeniem assistance.
14. Je˝eli wysokoÊç roszczenia zosta∏a okreÊlona w walucie obcej, a odszkodowanie ma zostaç wyp∏acone w z∏otych, przeliczenie na z∏ote nast´puje wed∏ug Êredniego kursu ustalonego przez NBP obowiàzujàcego
w dniu ustalania odszkodowania.
§ 12. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zap∏aty odszkodowania przez COMPENS¢, roszczenia
Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´ przechodzà z mocy prawa na COMPENS¢ do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania. Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko
cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci
pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed COMPENSÑ.
2. Nie przechodzà na COMPENS¢ roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie.
3. Zasady wynikajàce z ust´pów poprzedzajàcych stosuje si´ odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek∏ si´ roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, COMPENSA mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Natomiast, je˝eli fakt ten ujawniony zostanie ju˝
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po wyp∏aceniu odszkodowania, COMPENSA mo˝e ˝àdaç zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci odszkodowania.
5. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do udzielenia
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz
umo˝liwienia prowadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA
§ 13. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà uzasadnione okolicznoÊciami oraz
udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w zwiàzku z jego nag∏ym zachorowaniem lub nieszcz´Êliwym wypadkiem.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty:
1) pobytu w szpitalu;
2) badaƒ i zabiegów operacyjnych oraz ambulatoryjnych;
3) dojazdu lekarza z najbli˝szej placówki s∏u˝by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, je˝eli wymaga tego stan zdrowia
Ubezpieczonego;
4) zakupu niezb´dnych Êrodków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza;
5) leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych
i bólowych lub gdy by∏o ono konieczne wskutek nieszcz´Êliwego wypadku obj´tego ubezpieczeniem;
6) porodu, który nastàpi∏ przed 32 tygodniem cià˝y - Êwiadczenie wyp∏acane jest ∏àcznie na matk´ i dziecko.
§ 14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty leczenia, poniesione z tytu∏u, bàdê b´dàce nast´pstwem:
1) zabiegów stomatologicznych o charakterze profilaktycznym;
2) leczenia Ubezpieczonego, je˝eli odmówi∏ on powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej wbrew decyzji lekarza wspó∏pracujàcego z przedstawicielem COMPENSY;
3) zabiegu usuwania cià˝y, o ile nie zosta∏ wykonany w celu ratowania
˝ycia lub zdrowia;
4) porodu, który nastàpi∏ po 31 tygodniu cià˝y;
5) specjalnego od˝ywiania Ubezpieczonego, zakupu Êrodków wzmacniajàcych oraz Êrodków, z których Ubezpieczony korzysta zwyczajowo,
szczepieƒ, masa˝y, kàpieli, inhalacji lub naÊwietlania;
6) pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach;
7) zakupu Êrodków antykoncepcyjnych;
8) chorób wenerycznych lub AIDS;
9) operacji plastycznych oraz zabiegów kosmetycznych;
10) epidemii lub ska˝eƒ, o ile wybuch∏y i zosta∏y og∏oszone przed podró˝à Ubezpieczonego;
11) leczenia kory z´bowej, korzenia z´ba, paradontozy, usuni´cia kamienia naz´bnego oraz zakupu bàdê naprawy protez dentystycznych.
2. Ponadto umowa ubezpieczenia nie obejmuje kosztów poniesionych
na leczenie przekraczajàce zakres niezb´dny do przywrócenia stanu
zdrowia umo˝liwiajàcego Ubezpieczonemu powrót do Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 15. SUMA UBEZPIECZENIA
Suma ubezpieczenia kosztów leczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY i wynosi:

1) w wariancie PODSTAWOWYM - 50.000 z∏;
2) w wariancie STANDARDOWYM - 200.000 z∏;
3) w wariancie LUKSUSOWYM - 350.000 z∏.
§ 16. LIMIT ODPOWIEDZIALNOÂCI
COMPENSA zwraca, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
koszty leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych albo gdy by∏o ono konieczne wskutek nieszcz´Êliwego
wypadku obj´tego ubezpieczeniem do wysokoÊci:
1) w wariancie PODSTAWOWYM - 200 z∏;
2) w wariancie STANDARDOWYM - 500 z∏;
3) w wariancie LUKSUSOWYM - 1.000 z∏.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI
§17. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà uzasadnione okolicznoÊciami oraz
udokumentowane koszty transportu i repatriacji poniesione przez
Ubezpieczonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w zwiàzku
z jego nag∏ym zachorowaniem lub nieszcz´Êliwym wypadkiem.
2. COMPENSA zwraca koszty transportu i repatriacji pod warunkiem
istnienia odpowiedzialnoÊci z tytu∏u ubezpieczenia kosztów leczenia.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów:
1) transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbli˝szej placówki s∏u˝by zdrowia;
2) transportu do innej placówki medycznej, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie;
3) transportu Ubezpieczonego z zagranicy do Rzeczpospolitej Polskiej
zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie;
4) zakwaterowania, wy˝ywienia oraz podró˝y Ubezpieczonego
do Rzeczpospolitej Polskiej, je˝eli powrót nie móg∏ nastàpiç bezpoÊrednio po zakoƒczeniu leczenia.
4. COMPENSA zwraca w ramach odszkodowania uzasadnione okolicznoÊciami danego zdarzenia oraz udokumentowane:
1) koszty sprowadzenia zw∏ok Ubezpieczonego do miejsca pochówku
w Rzeczpospolitej Polskiej;
2) koszty pogrzebu lub kremacji Ubezpieczonego za granicà.
5. Koszty pogrzebu lub kremacji zwraca si´ osobie, która te koszty ponios∏a.
§ 18. LIMIT ODPOWIEDZIALNOÂCI
COMPENSA zwraca koszty, o których mowa w §17 w ramach sumy
ubezpieczenia kosztów leczenia w∏aÊciwej dla wybranego wariantu
ubezpieczenia i do wysokoÊci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU I TRANSPORTU
OSOBY TOWARZYSZÑCEJ
§ 19. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà uzasadnione okolicznoÊciami oraz
udokumentowane koszty:
1) pobytu osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku, gdy konieczna jest hospitalizacja
Ubezpieczonego lub podró˝y powrotnej osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu do Rzeczpospolitej Polskiej - pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoÊci COMPENSY z tytu∏u ubezpieczenia kosztów leczenia;
2) opieki w kraju miejsca zdarzenia nad podró˝ujàcymi wspólnie
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z Ubezpieczonym nieletnimi dzieçmi lub powrotu nieletnich dzieci
do Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego
lub koniecznoÊci powrotu Ubezpieczonego, albo w razie Êmierci Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów zakwaterowania
i wy˝ywienia osoby towarzyszàcej w okresie hospitalizacji Ubezpieczonego oraz kosztów jej powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem, ˝e obecnoÊç osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu by∏a zalecona na piÊmie przez lekarza prowadzàcego leczenie Ubezpieczonego.
3. Koszty podró˝y powrotnej osoby towarzyszàcej zwracane sà wy∏àcznie, gdy powrót nie móg∏ nastàpiç przy wykorzystaniu wczeÊniej zaplanowanego Êrodka transportu.
4. Koszty opieki lub powrotu nieletnich dzieci sà pokrywane, je˝eli osoby bliskie podró˝ujàce z Ubezpieczonym nie mogà zapewniç opieki
nad dzieçmi Ubezpieczonego, a dzieci obj´te sà ubezpieczeniem
na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.
§ 20. LIMITY ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA zwraca koszty, o których mowa w § 19, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i do wysokoÊci:
1) w wariancie STANDARDOWYM - 2.500 z∏;
2) w wariancie LUKSUSOWYM - 5.000 z∏.
2. COMPENSA pokrywa koszty zakwaterowania i wy˝ywienia osób,
o których mowa w § 19 ust. 1 do wysokoÊci limitu odpowiedzialnoÊci
okreÊlonego w ust. 1, nie wi´cej jednak ni˝ 500 z∏ za dzieƒ pobytu i nie
d∏u˝ej ni˝ przez 7 dni.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU I TRANSPORTU
OSOBY WSKAZANEJ DO TOWARZYSZENIA
§ 21. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà uzasadnione okolicznoÊciami oraz
udokumentowane koszty pobytu i podró˝y w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku, gdy konieczna jest hospitalizacja Ubezpieczonego przez co najmniej 7 dni oraz pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoÊci COMPENSY z tytu∏u ubezpieczenia kosztów leczenia.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów zakwaterowania
i wy˝ywienia osoby wskazanej do towarzyszenia w okresie hospitalizacji Ubezpieczonego oraz kosztów jej podró˝y w obie strony pod warunkiem, ˝e obecnoÊç osoby wskazanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu by∏a zalecona na piÊmie przez lekarza prowadzàcego leczenie
Ubezpieczonego oraz gdy brak jest osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu.
§ 22. LIMITY ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA zwraca koszty, o których mowa w § 21 do wysokoÊci:
1) w wariancie STANDARDOWYM - 7.500 z∏;
2) w wariancie LUKSUSOWYM - 10.000 z∏.
2. COMPENSA pokrywa koszty zakwaterowania i wy˝ywienia osoby
wskazanej do towarzyszenia do wysokoÊci limitu odpowiedzialnoÊci
okreÊlonego w ust. 1, nie wi´cej jednak ni˝ 500 z∏ za dzieƒ pobytu osoby wskazanej do towarzyszenia i nie d∏u˝ej ni˝ przez 7 dni.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW RATOWNICTWA
LUB POSZUKIWANIA
§ 23. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà uzasadnione okolicznoÊciami oraz
udokumentowane koszty poniesione na akcj´ ratowniczà lub poszukiwawczà prowadzonà poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w celu
ratowania zdrowia lub ˝ycia Ubezpieczonego, który uleg∏ nag∏emu
zachorowaniu lub nieszcz´Êliwemu wypadkowi.
2. Zwrot kosztów ratownictwa lub poszukiwania nast´puje pod
warunkiem, ˝e nie sà one obj´te ubezpieczeniem kosztów leczenia lub
ubezpieczeniem kosztów transportu i repatriacji.
§ 24. SUMA UBEZPIECZENIA
Suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa lub poszukiwania stanowi
górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY i wynosi 25.000 z∏ i jest
niezale˝na od sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW
§ 25. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków, polegajàce na uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia, powodujàce
trwa∏y uszczerbek na zdrowiu albo Êmierç Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie obejmuje nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków,
jakim Ubezpieczony uleg∏ podczas podró˝y, w tym tak˝e podczas
uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji, z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 4 ust. 4.
3. Zakres ochrony nie obejmuje nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
powsta∏ych w wyniku uszkodzenia cia∏a spowodowanego leczeniem lub
zabiegami leczniczymi bez wzgl´du na to, przez kogo by∏y wykonywane, chyba ˝e powsta∏y podczas leczenia bezpoÊrednich nast´pstw
wypadku.
4. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te nast´pstwa nieszcz´Êliwych
wypadków powsta∏e na skutek lub w zwiàzku z zawa∏em serca lub
udarem mózgu.
§ 26. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
COMPENSY w stosunku do ka˝dego Ubezpieczonego.
2. Suma ubezpieczenia wynosi:
1) w wariancie STANDARDOWYM - 10.000 z∏;
2) w wariancie LUKSUSOWYM - 20.000 z∏.
3. COMPENSA w wariancie STANDARDOWYM i LUKSUSOWYM
zwraca koszty naprawy lub koszty zakupu okularów optycznych oraz
koszty naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i Êrodków
pomocniczych oraz leczniczych Êrodków technicznych pod warunkiem,
˝e ich uszkodzenie by∏o zwiàzane z nieszcz´Êliwym wypadkiem powodujàcym odpowiedzialnoÊç COMPENSY, w granicach sumy ubezpieczenia,
do wysokoÊci 3.000 z∏.
§ 27. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
(ÂWIADCZENIA)
1. Je˝eli Ubezpieczony wskutek nieszcz´Êliwego wypadku dozna∏ 100%
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wyp∏aca Êwiadczenie
w wysokoÊci sumy ubezpieczenia.
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2. COMPENSA wyp∏aca uprawnionemu Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci
Ubezpieczonego w wysokoÊci 50% sumy ubezpieczenia wy∏àcznie, je˝eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi∏a w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata
po zajÊciu nieszcz´Êliwego wypadku.
3. Je˝eli Ubezpieczony wskutek nieszcz´Êliwego wypadku dozna∏ cz´Êciowego trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu COMPENSA wyp∏aca taki
procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony dozna∏ trwa∏ego
uszczerbku.
4. Ustalenie wysokoÊci nale˝nego Êwiadczenia okreÊlane jest na podstawie stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu
zwiàzku przyczynowego pomi´dzy wypadkiem a trwa∏ym uszczerbkiem na zdrowiu lub Êmiercià Ubezpieczonego. Stopieƒ trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu mo˝e byç okreÊlany przez lekarzy wskazanych
przez COMPENS¢ na podstawie zg∏oszenia wypadku i dokumentacji
medycznej sporzàdzonej przez lekarza, który udzieli∏ Ubezpieczonemu
pierwszej pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia.
5. W uzasadnionych przypadkach stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu mo˝e byç okreÊlany na podstawie badaƒ przeprowadzonych
przez lekarzy wskazanych przez COMPENS¢.
6. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony
bezpoÊrednio po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl´dnieniem zabiegów
rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 24 miesi´cy od dnia wypadku.
7. W razie utraty bàdê uszkodzenia organu, narzàdu lub uk∏adu,
którego funkcje by∏y ju˝ przed wypadkiem upoÊledzone wskutek
choroby lub trwa∏ego inwalidztwa powsta∏ego z innego zdarzenia,
stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´ w wysokoÊci
ró˝nicy mi´dzy stopniem trwa∏ego uszczerbku w∏aÊciwym dla stanu
danego organu, narzàdu lub uk∏adu po wypadku, a stopniem trwa∏ego
uszczerbku istniejàcym przed wypadkiem.
8. Je˝eli Ubezpieczony zmar∏ po ustaleniu stopnia trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu, a Êmierç nie pozostaje w zwiàzku przyczynowym
z nieszcz´Êliwym wypadkiem, niewyp∏acone Êwiadczenie za trwa∏y
uszczerbek na zdrowiu wyp∏aca si´ Uprawnionemu. Je˝eli stopieƒ
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie zosta∏ ustalony przed Êmiercià
Ubezpieczonego, jako stopieƒ trwa∏ego uszczerbku przyjmuje si´
przypuszczalny stopieƒ trwa∏ego uszczerbku ustalonego wed∏ug oceny
lekarzy powo∏anych przez COMPENS¢ na podstawie zebranej
dokumentacji.
9. Je˝eli Ubezpieczony otrzyma∏ Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego
uszczerbku a nast´pnie zmar∏, w ciàgu 24 miesi´cy od dnia wypadku,
Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´ Uprawnionemu, gdy przewy˝sza
ono Êwiadczenie wyp∏acone Ubezpieczonemu, przy czym COMPENSA
potràca uprzednio wyp∏aconà kwot´.
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
§ 28. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà uzasadnione okolicznoÊciami oraz
udokumentowane koszty zwiàzane z udzieleniem przez przedstawiciela
COMPENSY podczas podró˝y natychmiastowej pomocy assistance.
2. Ubezpieczenie w wariancie PODSTAWOWYM obejmuje:
1) ca∏odobowy dy˝ur centrum alarmowego przedstawiciela
COMPENSY;
2) organizacj´ i pokrycie kosztów leczenia;
3) organizacj´ i pokrycie kosztów transportu i repatriacji Ubezpieczonego;

4) na ˝yczenie Ubezpieczonego - poinformowanie o zdarzeniu osób
bliskich.
3. Ubezpieczenie w wariancie STANDARDOWYM, oprócz Êwiadczeƒ
wymienionych w ust. 2, obejmuje równie˝:
1) pomoc przy odtworzeniu dokumentów Ubezpieczonego, tj. w przypadku zagini´cia, kradzie˝y lub utraty dokumentów Ubezpieczonego
(paszport, polisa, bilet na podró˝ itp.), przedstawiciel COMPENSY organizuje pomoc polegajàcà na udzieleniu niezb´dnych informacji o dzia∏aniach, jakie nale˝y podjàç w celu odtworzenia dokumentów; przedstawiciel COMPENSY nie pokrywa kosztów odtworzenia tych dokumentów;
2) organizacj´ i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu;
3) organizacj´ i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby wskazanej
przez Ubezpieczonego do towarzyszenia.
4. Ubezpieczenie w wariancie LUKSUSOWYM, oprócz Êwiadczeƒ wymienionych w ust. 2 i 3, obejmuje ponadto:
1) organizacj´ i pokrycie kosztów ratownictwa lub poszukiwania;
2) pomoc t∏umacza - w razie nag∏ego zdarzenia przedstawiciel
COMPENSY zorganizuje t∏umaczenie na ˝ywo przez telefon
(telekonferencja);
3) organizacj´ i pokrycie kosztów wynaj´cia, zakwaterowania,
wy˝ywienia i podró˝y kierowcy pod warunkiem, ˝e stan zdrowia
Ubezpieczonego potwierdzony na piÊmie przez lekarza prowadzàcego
leczenie Ubezpieczonego nie pozwala mu na prowadzenie w∏asnego
samochodu podczas podró˝y do Rzeczpospolitej Polskiej oraz gdy brak
osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu albo osoba towarzyszàca nie
posiada prawa jazdy;
4) organizacj´ i pokrycie kosztów pilnego powrotu do miejsca zamieszkania - przedstawiciel COMPENSY na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje jego powrót do miejsca zamieszkania w przypadku zgonu lub powa˝nego zagro˝enia ˝ycia osób bliskich Ubezpieczonego lub szkód powsta∏ych w czasie podró˝y zagranicznej w jego mieszkaniu lub domu
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku nast´pujàcych zdarzeƒ losowych: deszcz nawalny, dym, fala uderzeniowa, grad, huragan, lawina,
osuni´cie si´ ziemi, po˝ar, powódê, trz´sienie ziemi, uderzenie pioruna,
uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, wybuch, zapadanie si´
ziemi, kradzie˝ z w∏amaniem;
5) po˝yczk´ na kaucj´ - je˝eli Ubezpieczony podczas podró˝y zosta∏ zatrzymany lub tymczasowo aresztowany w zwiàzku z zaistnieniem zdarzenia (wypadku), za które ponosi odpowiedzialnoÊç i potrzebuje kaucji wymaganej przez prawodawstwo danego kraju, aby uzyskaç zwolnienie z aresztu lub miejsca zatrzymania, przedstawiciel COMPENSY
udziela po˝yczki na kaucj´ maksymalnie do wysokoÊci równowartoÊci 5.000 z∏, pod warunkiem udzielenia por´czenia przez osob´
wskazanà przez Ubezpieczonego, na którà przedstawiciel COMPENSY
wyrazi∏ zgod´. Ubezpieczony zobowiàzany jest zwróciç udzielonà
po˝yczk´ w ciàgu 15 dni po powrocie do Rzeczpospolitej Polskiej.
Po˝yczki na kaucj´ nie udziela si´, gdy zatrzymanie lub tymczasowe
aresztowanie Ubezpieczonego ma zwiàzek z:
a) umyÊlnym dzia∏aniem Ubezpieczonego;
b) handlem Êrodkami odurzajàcymi, narkotykami lub alkoholem;
c) udzia∏em Ubezpieczonego w dzia∏aniach o charakterze politycznym.
Po˝yczki na kaucj´ nie udziela si´ równie˝, gdy kaucja wymagana jest
do zabezpieczenia nale˝noÊci celnych, administracyjnych lub innych
o charakterze publicznoprawnym, w szczególnoÊci op∏acenia mandatów drogowych, grzywien i kar pieni´˝nych.
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5. Wyboru Êrodka transportu niezb´dnego do realizacji Êwiadczeƒ
z tytu∏u ubezpieczenia assistance dokonuje przedstawiciel COMPENSY.
6. W przypadku realizacji us∏ugi assistance, o której mowa w ust. 4 pkt 4
Ubezpieczony zobowiàzany jest przekazaç COMPENSIE dokumenty
uzasadniajàce koniecznoÊç pilnego powrotu do miejsca zamieszkania.
§ 29. LIMITY ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. Przedstawiciel COMPENSY organizuje Êwiadczenia oraz pokrywa
koszty, o których mowa w §28 w ramach sumy ubezpieczenia kosztów
leczenia w∏aÊciwej dla wybranego wariantu ubezpieczenia i do wysokoÊci
sumy ubezpieczenia kosztów leczenia albo w ramach i do wysokoÊci
sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialnoÊci okreÊlonych w § 16,
§ 18, § 20, § 22, § 24, § 28 oraz § 29 ust. 2.
2. COMPENSA pokrywa koszty:
1) zakwaterowania i wy˝ywienia kierowcy - do wysokoÊci 7.500 z∏, nie
wi´cej jednak ni˝ 600 z∏ za dzieƒ pobytu osoby towarzyszàcej i nie
d∏u˝ej ni˝ przez 7 dni;
2) pilnego powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania - do wysokoÊci 3.000 z∏.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§ 30. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczonego w ˝yciu prywatnym podczas jego podró˝y zagranicznej
za szkody osobowe i rzeczowe wyrzàdzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiàzany zgodnie z przepisami
prawa kraju, w którym przebywa.
2. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà szkody wyrzàdzone przez
Ubezpieczonego, a tak˝e przez zwierz´ta, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç i nad którymi sprawuje osobisty i bezpoÊredni nadzór w czasie podró˝y.
§ 31. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoÊci cywilnej
za szkody:
1) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego osobom bliskim;
2) wyrzàdzone w mieniu Ubezpieczonego lub Ubezpieczajàcego;
3) polegajàce na utracie mienia;
4) b´dàce wynikiem niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania;
5) powsta∏e w zwiàzku z prowadzeniem przedsi´biorstwa lub jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci zawodowej bez wzgl´du na podstaw´ prawnà jej prowadzenia, a tak˝e wyrzàdzone przez rzeczy wytworzone lub dostarczone
przez Ubezpieczonego, albo prace lub us∏ugi przez niego wykonane;
6) polegajàce na wystàpieniu czystych strat finansowych (strat nie b´dàcych szkodami rzeczowymi ani osobowymi ani nast´pstwem tych szkód);
7) polegajàce na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartoÊci pieni´˝nych, srebrnych i z∏otych monet, wyrobów z kamieni i metali szlachetnych oraz zbiorów kolekcjonerskich;
8) wynikajàce z przeniesienia choroby przez Ubezpieczonego, a tak˝e
przez znajdujàce si´ pod jego opiekà zwierz´ta;
9) wynikajàce z wykonywania zawodu przez Ubezpieczonego.
2. COMPENSA nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà roszczeƒ z tytu∏u:
1) odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczonego wynikajàcej z posiadania,
kierowania, u˝ywania oraz uruchamiania jakichkolwiek pojazdów
mechanicznych, statków powietrznych i wodnych oraz samobie˝nych

maszyn roboczych i rolniczych;
2) odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczonego z tytu∏u szkód powsta∏ych w mieniu osób trzecich, które znalaz∏o si´ w posiadaniu Ubezpieczajàcego na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, leasingu, u˝yczenia,
przechowania lub innej podobnej umowy;
3) odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczonego z tytu∏u szkód w mieniu osób trzecich, w którego posiadanie Ubezpieczony wszed∏ b´dàc
w z∏ej wierze;
4) grzywien, kar administracyjnych, sàdowych, mandatów oraz innych
kar o charakterze pieni´˝nym, w tym odszkodowaƒ karnych na∏o˝onych na Ubezpieczonego;
5) szkód obj´tych obowiàzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci
cywilnej.
3. COMPENSA z nale˝nego odszkodowania za szkod´ rzeczowà potràca kwot´ lub równowartoÊç kwoty 200 z∏, stanowiàcà udzia∏ w∏asny
Ubezpieczonego w szkodzie.
§ 32. SUMA GWARANCYJNA
1. Suma gwarancyjna stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci cywilnej
Ubezpieczonego z tytu∏u jednego i wszystkich zdarzeƒ zaistnia∏ych
w okresie ubezpieczenia.
2. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
1) w wariancie STANDARDOWYM - 150.000 z∏;
2) w wariancie LUKSUSOWYM - 250.000 z∏.
UBEZPIECZENIE BAGA˚U PODRÓ˚NEGO
§ 33. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest nale˝àcy do Ubezpieczonego baga˝
podró˝ny, je˝eli:
1) znajduje si´ pod bezpoÊrednià opiekà Ubezpieczonego;
2) zosta∏ powierzony zawodowemu przewoênikowi do przewozu
na podstawie dokumentu przewozowego;
3) zosta∏ oddany za pokwitowaniem do przechowalni baga˝u;
4) zosta∏ umieszczony w zamkni´tym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, za wyjàtkiem namiotu;
5) zosta∏ umieszczony w zamkni´tym na zamek indywidualnym
pomieszczeniu baga˝owym na dworcu lub w hotelu;
6) zosta∏ umieszczony w zamkni´tym na zamek baga˝niku pojazdu
samochodowego, kabinie przyczepy samochodowej lub jednostki
p∏ywajàcej.
2. Przedmiotem ubezpieczenia sà równie˝ koszty, jakie musia∏ ponieÊç
Ubezpieczony podczas podró˝y poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej w wyniku opóênienia baga˝u o co najmniej 4 godziny, na zakup
niezb´dnych przedmiotów codziennego u˝ytku, które zastàpià
przedmioty znajdujàce si´ w baga˝u podró˝nym.
3. COMPENSA zwraca koszty zakupu przedmiotów, o których mowa
w ust. 2 do wysokoÊci 50 % sumy ubezpieczenia baga˝u na podstawie
orygina∏ów rachunków zakupu oraz pod warunkiem, ˝e baga˝ podró˝ny
by∏ powierzony profesjonalnemu przewoênikowi na podstawie
odpowiedniego dokumentu przewozowego.
§ 34. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà szkody, jakim uleg∏ baga˝
podró˝ny na skutek:
1) deszczu nawalnego, dymu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu,

lawiny, osuni´cia si´ ziemi, po˝aru, powodzi, trz´sienia ziemi, uderzenia
pioruna, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, wybuchu,
zapadania si´ ziemi;
2) akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku z wystàpieniem zdarzeƒ
wymienionych w pkt 1;
3) wypadku komunikacyjnego làdowego, powietrznego lub wodnego;
4) nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania, jakiemu uleg∏
Ubezpieczony, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony by∏ mo˝liwoÊci zaopiekowania si´ baga˝em podró˝nym i zabezpieczenia go
przed utratà;
5) kradzie˝y z w∏amaniem;
6) rozboju;
7) zagini´cia, je˝eli baga˝ podró˝ny znajdowa∏ si´ pod opiekà zawodowego przewoênika, któremu zosta∏ powierzony na podstawie dokumentu przewozowego.
2. Je˝eli baga˝ podró˝ny zosta∏ utracony wskutek kradzie˝y z w∏amaniem z pojazdu samochodowego, kabiny przyczepy samochodowej albo jednostki p∏ywajàcej COMPENSA ponosi odpowiedzialnoÊç pod warunkiem, ˝e:
1) pojazd lub kabina by∏y wyposa˝one w sta∏y dach (hardtop) oraz odpowiednio zamkni´te na zamek zabezpieczajàcy;
2) baga˝ podró˝ny by∏ przechowywany w baga˝niku pojazdu lub kabinie przyczepy i nie by∏ widoczny z zewnàtrz.
3. Przedmioty wartoÊciowe obj´te sà ubezpieczeniem od zdarzeƒ
okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 - 4 oraz wy∏àcznie, je˝eli znajdowa∏y si´
pod bezpoÊrednià opiekà Ubezpieczonego.
4. COMPENSA zwraca w granicach sumy ubezpieczenia okreÊlonej
w § 36 uzasadnione okolicznoÊciami danego zdarzenia i udokumentowane:
1) koszty zabezpieczenia zagro˝onego mienia przed zwi´kszeniem
rozmiaru szkody;
2) koszty ratowania mienia dotkni´tego szkodà;
3) koszty odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy,
dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych oraz legitymacji
szkolnych i studenckich nale˝àcych do Ubezpieczonego do kwoty 250 z∏.
§ 35. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) b´dàce nast´pstwem normalnego zu˝ycia rzeczy, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a odnoÊnie rzeczy t∏ukàcych si´ lub w szklanym opakowaniu - pot∏uczenia lub utraty wartoÊci rzeczy uszkodzonej;
2) polegajàce wy∏àcznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotów,
w których przewo˝ony jest baga˝ podró˝nego (np. waliz, kufrów);
3) powsta∏e w aparatach i urzàdzeniach elektrycznych wskutek ich wad
oraz dzia∏ania pràdu elektrycznego o niew∏aÊciwych parametrach,
chyba ˝e dzia∏anie pràdu elektrycznego spowodowa∏o po˝ar;
4) powsta∏e wskutek kradzie˝y z w∏amaniem dokonanej w sposób inny
ni˝ okreÊlony w § 2 pkt 9;
5) powsta∏e wskutek kradzie˝y z w∏amaniem dokonanej z baga˝nika
dachowego pojazdu samochodowego, je˝eli chocia˝ jedna ze Êcian baga˝nika zosta∏a wykonana ze s∏abego materia∏u (np.: brezent) lub gdy baga˝nik nie by∏ zabezpieczony odpowiednim zamkiem zabezpieczajàcym;
6) powsta∏e przez powolne dzia∏anie temperatury, gazów, wody, pary,
wilgoci, py∏u, sadzy, wstrzàsów oraz przez zagrzybienie.
2. Ponadto umowà nie sà obj´te:
1) srebro, z∏oto i platyna w z∏omie i w sztabkach;
2) kamienie szlachetne, pó∏szlachetne, per∏y nie stanowiàce wyrobu
u˝ytkowego;
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3) akta, dokumenty, r´kopisy, programy i dane komputerowe, karty
p∏atnicze oraz kredytowe;
4) trofea myÊliwskie, broƒ palna;
5) przedmioty wartoÊciowe, z zastrze˝eniem postanowienia § 34 ust. 3;
6) przedmioty, których iloÊç wskazuje, ˝e przeznaczone sà do celów
handlowych;
7) przedmioty s∏u˝àce dzia∏alnoÊci handlowej, us∏ugowej lub produkcyjnej;
8) odzie˝ ze skór naturalnych lub futer;
9) wartoÊci pieni´˝ne;
10) dzie∏a sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie;
11) mienie przesiedleƒcze;
12) akcesoria samochodowe, przedmioty b´dàce wyposa˝eniem
przyczep, samochodów campingowych lub jednostek p∏ywajàcych.
§ 36. SUMA UBEZPIECZENIA
1. OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia baga˝u podró˝nego stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY.
2. Suma ubezpieczenia baga˝u podró˝nego nale˝àcego do ka˝dego
Ubezpieczonego wynosi:
1) w wariancie STANDARDOWYM - 2.500 z∏;
2) w wariancie LUKSUSOWYM - 5.000 z∏.
3. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY za szkody w przedmiotach wartoÊciowych oraz w sprz´cie sportowym wszelkiego rodzaju stanowi 50% sumy ubezpieczenia baga˝u podró˝nego.
§ 37. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
1. WysokoÊç odszkodowania ustala si´ wed∏ug cen detalicznych obowiàzujàcych dla przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku w dniu ustalania odszkodowania, pomniejszonych o stopieƒ zu˝ycia przedmiotów, które uleg∏y szkodzie oraz o wartoÊç pozosta∏oÊci,
które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku lub sprzeda˝y, albo
wed∏ug wysokoÊci kosztów naprawy.
2. WysokoÊç odszkodowania za napraw´ uszkodzonych przedmiotów
ustala si´ wed∏ug Êrednich cen obowiàzujàcych w zak∏adach us∏ugowych
lub na podstawie rachunków, pod warunkiem przed∏o˝enia ich COMPENSIE w terminie 3 miesi´cy od dnia powstania szkody.
3. WysokoÊç odszkodowania nie mo˝e przekroczyç wartoÊci rzeczywistej przedmiotu z dnia szkody.
4. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczonego odszkodowania
od osoby trzeciej zobowiàzanej do naprawienia szkody, COMPENSA
dokonuje potràcenia otrzymanej kwoty z nale˝nego odszkodowania.
5. COMPENSA potràca z nale˝nego odszkodowania kwot´ 200 z∏, stanowiàcà udzia∏ w∏asny Ubezpieczonego w szkodzie.
6. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub naprawy.
7. Przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania nie uwzgl´dnia si´:

1) wartoÊci kolekcjonerskiej, naukowej, zabytkowej, numizmatycznej
oraz osobistych upodobaƒ;
2) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub innych materia∏ów, niezb´dnych dla przywrócenia stanu istniejàcego przed powstaniem szkody.
8. Je˝eli po wyp∏acie odszkodowania Ubezpieczajàcy odzyska∏ utracone
przedmioty, COMPENSA mo˝e za˝àdaç od Ubezpieczonego zwrotu
wyp∏aconego za te przedmioty odszkodowania albo przeniesienia praw
do tych przedmiotów na COMPENS¢.
§ 38. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwitowaniem przyj´cia lub wys∏ane listem poleconym. Strony zobowiàzujà
si´ informowaç wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Je˝eli strona zmieni∏a siedzib´ (adres) i nie powiadomi∏a o tym drugiej
strony przyjmuje si´, ˝e obowiàzek zawiadomienia lub oÊwiadczenia zosta∏
wype∏niony przez wys∏anie pisma pod ostatni znany stronie adres.
W takim wypadku strony uznajà, ˝e pismo wywiera skutki prawne
po up∏ywie 14 dni od daty jego wys∏ania, choçby nie dotar∏o do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczajàcy mo˝e z∏o˝yç
w ka˝dej jednostce terenowej COMPENSY.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za˝aleƒ zg∏aszanych przez
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, mo˝na je zg∏osiç do Rzecznika Ubezpieczonych lub za
poÊrednictwem w∏aÊciwej jednostki terenowej COMPENSY do w∏aÊciwej
jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY, którà wskazuje jednostka
terenowa, celem ich rozpatrzenia.
5. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowiàzana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za˝alenia zajàç
stanowisko w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów zawartych na podstawie OWU mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci
ogólnej albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do ˝àdania zwrotu faktycznie
poniesionych kosztów zwiàzanych z dochodzeniem nale˝noÊci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU majà zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz innych
stosownych aktów prawnych.
9. OWU zosta∏y zatwierdzone przez Zarzàd Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group uchwa∏à nr 33/2007 z dnia 27 czerwca 2007
roku i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 10 sierpnia 2007 roku.

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

