
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia – Compensa
Voyage („OWU”) zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony o szkody powstałe w związku z aktami terroru 
albo niespodziewanej wojny.
2. COMPENSA ponosi odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych
wypadków poniesionych na skutek aktów terroru lub działań
wojennych, do których doszło nagle podczas podróży Ubezpieczonego,
z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe 
na terytorium całego świata, z wyłączeniem terytoriów, w stosunku 
do których – na dzień rozpoczęcia podróży Ubezpieczonego –
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca całkowitą rezygnację 
z podróży (status „nie podróżuj”) lub zaleca natychmiastowe ich
opuszczenie (status „opuść natychmiast”), zgodnie z ogłoszeniem
zamieszczonym na ogólnodostępnej stornie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych www.msz.gov.pl.
4. W ramach niniejszej klauzuli COMPENSA organizuje: 
1) wizytę lekarską do równowartości 400 euro na jedno i na wszystkie
nieszczęśliwe wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia; 
2) hospitalizację do równowartości 2 000 euro na jedno i na wszystkie
nieszczęśliwe wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia; 
3) transport powrotny Ubezpieczonego – Centrum Alarmowe
Compesny zapewni organizację i pokrycie kosztów transportu
powrotnego Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
lub kraju zamieszkania. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego
kontakt z Centrum Alarmowym Compensy był niemożliwy i transport

został zorganizowany we własnym zakresie lub przez członków
rodziny, osoby bliskie Ubezpieczonego albo osoby trzecie –
COMPESNA, refunduje koszty transportu Ubezpieczonego jednak
tylko do kwoty, jaką poniosłoby Centrum Alarmowe Compensy
organizując ten transport na teren Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju
zamieszkania Ubezpieczonego. Limit na transport powrotny
Ubezpieczonego świadczony jest do wysokości 50% sumy
ubezpieczenia wskazanej na koszty leczenia w polisie. 
4) transport zwłok Ubezpieczonego – Centrum Alarmowe Compesny
zapewni organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca
pochówku Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
lub kraju zamieszkania, w tym koszt zakupu trumny lub urny
maksymalnie do równowartości 1000 euro. Jeżeli z przyczyn
niezależnych od Ubezpieczonego kontakt z Centrum Alarmowym
Compensy był niemożliwy i transport zwłok został zorganizowany 
we własnym zakresie przez członków rodziny, osoby bliskie
Ubezpieczonego albo osoby trzecie – COMPESNA, refunduje koszty
transportu zwłok Ubezpieczonego jednak tylko do kwoty, jaką
poniosłoby Centrum Alarmowe Compensy organizując ten transport 
na teren Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania
Ubezpieczonego. Limit na transport zwłok Ubezpieczonego świadczony
jest do wysokości 50% sumy ubezpieczenia wskazanej na koszty
leczenia w polisie. 
5. Składka za niniejszą klauzulę wynosi 5 zł za osobę bez względu 
na długość okresu ubezpieczenia a w przypadku polis otwartych
(osobodni) 5 zł za każde 50 osobodni. 
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