
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
Compensa Firma zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 4/12/2018 z dnia 03.12.2018 (zwane dalej OWU), Aneksie nr 1 do OWU zatwierdzonym 
uchwałą Zarządu nr 12/05/2019 z dnia 7.05.2019, Aneksie nr 2 do OWU zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 19/03/2021 z dnia 17.03.2021, 
Aneksie nr 3 do OWU zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 19/07/2021 z dnia 20.07.2021, Aneksie nr 4 do OWU zatwierdzonym uchwałą Zarządu 
nr 30/09/2021 z dnia 27.09.2021 oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne ubezpieczenia osobowe i majątkowe, dział II, grupy ustawowe 2,8,9,13,18 zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia  
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Ubezpieczenie Compensa Firma   
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Produkt: Compensa Firma (19043)
Kraj rejestracji: Polska Data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy Przedsiębiorstw o wartości 
majątku do 15 mln zł.

Umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie rodzaje ubezpieczeń 
wybrane przez Ubezpieczającego. 
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wskazane przez 
Ubezpieczającego: 

 budynki 

 budowle 

 lokale i nakłady inwestycyjne 

 maszyny 

 urządzenia i wyposażenie 

 środki obrotowe 

 mienie osób trzecich 

 wartości pieniężne 

 mienie pracownicze 

Wymienione  mienie może być objęte ochroną, pod warunkiem 
spełnienia zabezpieczeń opisanych w załączniku nr 1 do OWU. 
Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące rodzaje 
ubezpieczenia, w zależności od wyboru ubezpieczającego: 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia od wandalizmy, 
sprzętu elektronicznego od szkód rzeczowych, zewnętrznych 
nośników danych oraz danych, mienia od wszystkich ryzyk, 
odpowiedzialności cywilnej, szyb i innych przedmiotów od 
stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, cargo w 
transporcie krajowym, Assistance, pomocy informatycznej, 
ochrony prawnej. Ubezpieczenie może zostać również  
rozszerzone o wybrane przez ubezpieczającego klauzule 
dodatkowe. 

Wysokość sum ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjnej ustalana 
jest przez  Ubezpieczającego. Sumy ubezpieczenia oraz suma 
gwarancyjna stanowią górną granicę odpowiedzialności. Sposoby 
ustalania sum ubezpieczenia są określone w OWU.

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 budynków przeznaczonych do rozbiórki, wybudowanych bez 
zezwoleń i nie spełniających warunków prawa budowlanego, 
niegotowych do eksploatacji i nie posiadających odbiorów 
technicznych, znajdujących się w trakcie budowy, przebudowy, 
montażu, modernizacji (jeżeli na ich prowadzenie potrzebne 
jest posiadanie zezwolenia budowlanego)

 gruntów, trawników pasów startowych, wałów, rowów, 
zbiorników wodnych, wód, kanałów, studni, złóż geologicznych, 
przedmiotów znajdujących się w kopalniach lub na morzu

 linii przesyłowych, dystrybucyjnych itp. wraz ze słupami, 
kablami, wieżami i podstacjami, kabli podziemnych, linii 
kolejowych oraz tuneli, mostów, doków nabrzeżnych, mol 
innych budowli wodnych oraz szklarni, kurników, namiotów, 
budynków lub budowli z drewna

 taboru kolejowego, pływającego, statków powietrznych, 
dronów, rurociągów przesyłowych, platform wiertniczych

 maszyn urządzeń przeznaczonych na złom lub do likwidacji 
oraz środków obrotowych przeterminowanych lub wycofanych 
z obrotu

 mienia tj. maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków 
obrotowych oddanych przez Ubezpieczonego w posiadanie 
zależne

 mienia na straganach lub targowiskach, materiałów 
wybuchowych, sztucznych ogni, broni, amunicji, dzieł sztuki, 
zbiorów kolekcjonerskich, filatelistycznych, modeli  
i prototypów

 mienia w transporcie opisanego w wyłączeniach np. 
przesyłek kurierskich, zwłok, materiałów niebezpiecznych, 
pojazdów, w tym będących w czasie holowania, dzieł sztuki,  
inwentarza żywego, mienia przesiedleńczego

 sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie 
dyskotek, klubów rewii koncertów i innych z branży oraz 
sprzętu służącego realizacji filmów, kamer, rejestratorów 
dźwięku, aparatów fotograficznych, w tym dronów

 odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt 
zawierający ludzką krew osocze, substancje krwiopochodne 
pochodzenia ludzkiego, produkt zmodyfikowany genetycznie, 
złośliwe oprogramowanie, wirusy

 kar umownych, innych zobowiązań finansowych



 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Ubezpieczenie mienia obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w lokalizacjach wskazanych na polisie (w tym również  
na placu – mienie składowane na zewnątrz). Mienie ruchome można objąć ochroną poza miejscem ubezpieczenia, jednak na 
terenie RP i po zastosowaniu klauzuli ubezpieczenia mienia poza lokalizacją. W przypadku ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej ochrona może dotyczyć  również  zdarzeń zaistniałych poza terytorium RP z wyłączeniem USA i Kanady 
– warunkiem jest zastosowanie Klauzuli nr 9 włączającej to ryzyko. Przy ubezpieczaniu mienia w transporcie, którego początek  
lub koniec jest na terenie RP, istnieje możliwość włączenia do ochrony zdarzeń zaistniałych na terenie UE, Szwajcarii, Norwegii,  
Islandii i Wielkiej Brytanii – warunkiem jest załączenie klauzuli terytorialnej. 

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

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

• zapłacenie składki ubezpieczeniowej w określonym w umowie ubezpieczenia terminie

Obowiązki w czasie trwania ubezpieczenia:
• zawiadamianie COMPENSY o wszelkich zmianach ryzyka i okoliczności podanych do wiadomości COMPENSY przed zawarciem 

umowy ubezpieczenia

• przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących prawa i przedmiotu ubezpieczenia (między innymi: prawa budowlanego, ochrony 
przeciwpożarowej, zaleceń producentów)

– zapewnienie prawidłowego utrzymania, konserwacji, eksploatacji oraz zabezpieczenia mienia wg. zapisów załącznika nr 1

– w razie zajścia wypadku objętego zakresem ubezpieczenia postępowanie zgodnie z postanowieniami OWU oraz zaleceniami 
dodatkowymi, w tym: użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów lub ratowania 
przedmiotu ubezpieczenia

– zawiadomienie COMPENSY o wypadku niezwłocznie (wraz z podaniem charakteru i rozmiaru szkody), nie później niż w przeciągu  
3 dni roboczych od daty powstania wypadku lub uzyskania o nim wiadomości

– niezwłoczne powiadomienie jednostki policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa lub wskutek wypadku 
środka transportu 

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
• umożliwienie dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upoważnionej przez COMPENSĘ w celu przeprowadzenia likwidacji szkody

• przedłożenie COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz umożliwienie COMPENSIE przeprowadzenia czynności likwidacji szkody 
oraz współpraca z COMPENSĄ w toku likwidacji szkody

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 

 wyrządzonych umyślnie albo powstałych w wyniku rażącego 
niedbalstwa, chyba że umowa stanowi inaczej lub zapłata 
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności; powyższe nie dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej poza wyjątkami wskazanymi 
wyraźnie w OWU

 powstałych w następstwie działań wojennych lub o charakterze 
wojennym, wojny domowej, rebelii, lokautów, aktów sabotażu, 
wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, inwazji, działania 
w złym zamiarze, osób działających w imieniu organizacji 
politycznych, spisku, konfiskaty, zniszczenia z nakazu władz 
oraz szkód w związku z aktami terroru, strajkami rozruchami

 powstałych w skutek reakcji jądrowej promieniowania 
jądrowego lub skażenia promieniotwórczego, będących 
następstwem wulkanu, tsunami

 w  budynkach wyłączonych z eksploatacji lub powstałych 
wskutek nieprzestrzegania przez ubezpieczonego przepisów 
prawa szczególnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymaniu dozoru 
technicznego, prawa budowlanego jak tez zaleceń umowy

 wyrządzone przez Ubezpieczonego po użyciu alkoholu, 
narkotyków, środków odurzających 

Pamiętaj – dodatkowe wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności określone są w OWU.



 
Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacać jednorazowo, jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ustalono inny sposób  
lub termin opłacenia składki np. w ratach, w wyznaczonych terminach, przelewem. Termin i sposób zapłaty składki wskazany jest w polisie.

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z upływem okresu ubezpieczenia

• z dniem odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia lub wynikających z przepisów 
prawa

• z chwilą wypłaty odszkodowania lub odszkodowań w łącznej wysokości równiej sumie ubezpieczenia

 
Jak rozwiązać umowę?

• jeżeli umowa ubezpieczenia 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 zawarcia umowy

• dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której 
Ubezpieczający jest konsumentem, Ubezpieczający uprawniony do odstąpienia od umowy ubezpieczenia składając na piśmie 
oświadczenie w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia 
mu informacji określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane

• w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia objętego ubezpieczeniem, 
każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej 
jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym

• Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w zakresie ubezpieczenia NNW w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym


