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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, działu II, grupa 13 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność 
cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe, rzeczowe 
lub czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim 
na skutek wypadku ubezpieczeniowego w związku 
z wykonywaniem czynności zawodowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową

 ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność 
cywilną Ubezpieczonego wyłącznie za szkody będące 
następstwem wypadków ubezpieczeniowych powstałych 
w okresie ubezpieczenia, niezależnie od momentu powstania 
lub ujawnienia się szkody. Zgłoszenie roszczenia powinno 
nastąpić przed upływem terminu przedawnienia.

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w zakresie czynności 
zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego:
1. nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej,

2. podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej jako ubezpieczenie nadwyżkowe 
(w takim przypadku COMPENSA ponosi odpowiedzialność za 
szkody, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy 
gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego).

Zakres ubezpieczania może zostać zmieniony poprzez włączenie 
do ubezpieczenia klauzul dodatkowych określonych w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia. 
Suma gwarancyjna określana jest przez Ubezpieczającego 
przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i stanowi górną granicę 
odpowiedzialności COMPENSY z tytułu jednego i wszystkich 
wypadków ubezpieczeniowych powstałych w okresie 
ubezpieczenia.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Produkt nie obejmuje:  

 roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania, 
roszczeń o wykonanie zastępcze i roszczeń o zwrot kosztów 
poniesionych na poczet wykonania zobowiązania 

 roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet, bądź 
w celu wykonania zobowiązań oraz roszczeń wynikających 
z przepisów o rękojmi i gwarancji

 szkód powstałych  w związku ze sprawowaniem przez 
Ubezpieczonego funkcji członka władz spółki kapitałowej, jak 
również roszczeń wynikających ze stosunku pracy (w tym za 
szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego powstałe 
w następstwie wypadku przy pracy)

 zobowiązań Ubezpieczonego do zapłaty kar umownych, 
grzywien sądowych, administracyjnych lub odszkodowań 
o charakterze karnym (exemplary & punitive damages) oraz 
innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym

 szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE 
Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu 
szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym

 szkód związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, 
znaków towarowych lub licencji, oznaczeń lub nazw 
fabrycznych, jak również związanych z naruszeniem dóbr 
osobistych innych niż objęte zakresem szkody na osobie

 szkód wynikłych z pełnienia funkcji kierownika budowy lub 
kierownika robót

 szkód za które przysługuje odszkodowanie na podstawie 
ustawy prawo geologiczne i górnicze

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 

 ryzyk wymienionych w klauzulach dodatkowych o ile nie 
został on rozszerzony za porozumieniem stron

 szkód wyrządzonych przez osobę nie posiadającą uprawnień 
do wykonywania zawodu

 szkód wyrządzonych przez osobę posiadającą zakaz lub 
zawieszone prawo do wykonywania zawodu, chyba że szkoda 
jest następstwem wypadku ubezpieczeniowego powstałego przed 
tym zakazem lub zawieszeniem prawa do wykonywania zawodu



 szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego 

 szkód za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek 
umownego rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności 
ponad zakres wynikający z ustawy, bądź też jednostronnej 
deklaracji Ubezpieczonego w tym zakresie

 szkód wynikających z niemożności sfinansowania inwestycji 
lub pozyskania finansowania inwestycji lub utraty dotacji

 szkód związanych z występowaniem przez Ubezpieczonego, 
w imieniu zlecającego, do odpowiednich instytucji z wnioskami 
o wydanie warunków technicznych i stosownych uzgodnień 
koniecznych do projektowania, wniosków o wydanie decyzji na 
budowę oraz związanych z odbiorem decyzji

 Pozostałe dodatkowe wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności są określone w OWU

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Rzeczpospolita Polska, chyba że w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie) określono inaczej. 

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia 
• podanie wszystkich znanych okoliczności, o które COMPENSA pytała przed zawarciem umowy ubezpieczenia 

• opłacanie składki ubezpieczeniowej w wysokości i w terminie oznaczonych w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia – obowiązek dotyczy wyłącznie ubezpieczającego

Obowiązki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 
• zawiadamianie COMPENSY o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości COMPENSY przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia

• użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów

• dołożenie należytych starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego

• niezwłoczne powiadomienie COMPENSY o wypadku ubezpieczeniowym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od uzyskania 
informacji o wypadku ubezpieczeniowym

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia 
• współpraca z COMPENSĄ w toku prowadzenia czynności likwidacji szkody

 
Jak i kiedy należy opłacać składki?

Sposób opłacania składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. 

Składka jest płatna jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.

Terminy płatności składki albo rat składki oraz ich wysokość określa się w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, chyba że ustalono inaczej. Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej 
określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na skutek:
• odstąpienia od umowy ubezpieczenia albo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia 

lub wynikających z przepisów prawa,

• z chwilą wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia.

 
Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 
30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia. COMPENSA może wypowiedzieć 
umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w OWU lub umowie ubezpieczenia. 

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub rozwiązanie powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.
COMPENSA ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów, które zostały wymienione w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia.


