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Artur Borowiński Jarosław Szwajgier 
Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu

ANEKS NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE  
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
nr 27/04/2018  z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

§ 1.
Niniejszym aneksem wprowadza się zmianę Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Compensa Zdrowie („OWU”).

1. W § 4. WYŁACZENIA ODPOWIEDZILANOŚCI dodaje się 
ustęp 4 o następującej treści:
„4. COMPENSA nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia 
w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby 
COMPENSĘ na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem 
rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub 
sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii 
Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych 
krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowych, jeśli 
mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

2. § 16 OWU „§ 16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE 
SKŁADANIA REKLMACJI I SKARG” otrzymują w całości nowe, 
następujące brzmienie:
„1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy, 
będącemu osobą fizyczną oraz Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu 
oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, będącemu osobą 
prawną albo spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje 
prawo do wniesienia reklamacji.
2. Reklamację można złożyć w każdej jednostce COMPENSY 
obsługującej klientów.
3. Reklamacja może być złożona:
1) na piśmie - osobiście w jednostce COMPENSY obsługującej klientów 
albo wysłana przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy  
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo wysłana na adres do 
doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy 
adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy;
2) ustnie - telefonicznie pod numerem 22 501 61 00; 
3) ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce 
COMPENSY obsługującej klientów – tylko jeśli reklamację składa osoba 
fizyczna;
4) w postaci elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl  
– tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna. 
4. COMPENSA odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli 
COMPENSA z uzasadnionej przyczyny nie może udzielić odpowiedzi 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, poinformuje osobę 
wnoszącą reklamację o przyczynach braku możliwości jego dotrzymania, 
możliwości dotrzymania terminu, okolicznościach, które muszą zostać 
ustalone, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia 
odpowiedzi (nowy termin nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji)
5. COMPENSA odpowiada na reklamacje w postaci papierowej lub:
1) w przypadku Ubezpieczających, Ubezpieczonych i uprawnionych 
z umowy, będących osobami fizycznymi – za pomocą innego trwałego 
nośnika informacji w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych; odpowiedź może zostać dostarczona osobie składającej 

reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na jej wniosek,
2) w przypadku poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającego 
oraz Ubezpieczonego będących osobami prawnymi albo spółkami 
nieposiadającymi osobowości prawnej – na innym trwałym nośniku informacji 
w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Podmioty nieposiadające prawa do złożenia reklamacji mogą złożyć 
skargę dotyczącą usług świadczonych przez COMPENSĘ. Do skargi 
stosuje się ww. postanowienia dotyczące reklamacji z wyłączeniem 
postanowień dotyczących formy odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na 
skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono inną formę 
odpowiedzi. Jeśli skarżący wyraził chęć otrzymania odpowiedzi drogą 
elektroniczną, odpowiedź na skargę wysyłana jest na wskazany adres e-mail.
7. Ubezpieczający, Ubezpieczony oraz uprawniony z umowy, będący osobą 
fizyczną, mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika 
Finansowego, zwłaszcza w przypadku nieuwzględnienia roszczeń w trybie 
rozpatrywania reklamacji, niewykonania w terminie czynności wynikających 
z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z oczekiwaniem klienta.
8. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego 
z umowy, będącego osobą fizyczną, spór z COMPENSĄ można poddać 
pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów 
między klientem a podmiotem rynku finansowego, przeprowadzonemu 
przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej: https://rf.gov.pl).
9. Spory między konsumentami a przedsiębiorcami można 
rozwiązywać na drodze pozasądowej, za pośrednictwem platformy 
internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia 
dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez 
Internet lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych 
(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia 
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między 
konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami 
mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna na 
stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e-mail 
COMPENSY: centrala@compensa.pl

§ 2.
Pozostałe postanowienia owu pozostają bez zmian.

§ 3.
1. Zmiany OWU wprowadzone niniejszym Aneksem zostały 
zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance 
Group uchwałą nr 1/09/2021 z dnia 6 września 2021 roku.
2. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 roku.
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