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ANEKS NR 4
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW – COMPENSA FIRMA (19043)
zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
uchwałą nr 4/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku.

Niniejszym aneksem wprowadza się zmianę w Ogólnych warunkach 
ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw – Compensa Firma 
(„OWU”)

1. § 2 pkt 66) otrzymuje następujące brzmienie:
„66) UBEZPIECZONY – podmiot objęty ochroną ubezpieczeniową, to 
jest:
a) we wszystkich, poza wskazanymi w pkt c)-e), rodzajach ubezpieczenia 
– wskazany w dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy w pozycji 
,,Ubezpieczony”:
i) przedsiębiorca,
ii) inny podmiot, którego interes majątkowy jest objęty ochroną 
ubezpieczeniową,
b) w ubezpieczeniu  assistance, asysty prawnej oraz ubezpieczeniu iMe 
– wskazany w dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy w pozycji 
Ubezpieczony:
i) przedsiębiorca oraz pracownik lub pracownicy Ubezpieczonego 
przedsiębiorcy, 
ii) inny podmiot, którego interes majątkowy jest objęty ochroną 
ubezpieczeniową, zgodnie z postanowieniami OWU w zakresie tych 
ubezpieczeń,
c) w ubezpieczeniu NNW – wskazanie w dokumencie potwierdzającym 
zawarcie Umowy osoby będące pracownikami Ubezpieczonego lub 
przedsiębiorcą;
d) w przypadku objęcia Umową mienia osób trzecich / mienia 
znajdującego się w posiadaniu Ubezpieczonego przedsiębiorcy, lecz nie 
będącego jego własnością – osoba trzecia będąca właścicielem tego 
mienia;
e) w ubezpieczeniu mienia pracowniczego – pracownik będący 
właścicielem tego mienia.”

2. § 2 pkt 87) otrzymuje następujące brzmienie:
„87) ZDARZENIE – niepewne, o charakterze nagłym i niespodziewanym, 
niezależne od woli Ubezpieczonego: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój 
zdrowia lub utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; w ubezpieczeniu 
następstw nieszczęśliwych wypadków – nieszczęśliwy wypadek; 
w ubezpieczeniu assistance oraz w ubezpieczeniu asysty prawnej – 
objęte ubezpieczeniem zdarzenie określone w postanowieniach OWU 
dotyczących danego ubezpieczenia, w ubezpieczeniu iMe – wskazane 
w postanowieniach OWU w zakresie tego ubezpieczenia zdarzenie 
uprawniające do uzyskania wsparcia informatycznego,”.

3. § 3 ust. 3) otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Umowa może obejmować:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3) ubezpieczenie mienia od wandalizmu,
4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
5) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

7) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
8) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
9) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
10) ubezpieczenie assistance,
11) ubezpieczenie asysty prawnej,
12) ubezpieczenie iMe – ubezpieczenie pomocy informatycznej”.

4. § 72-76 otrzymują następujące brzmienie:
„UBEZPIECZENIE ASYSTY PRAWNEJ

§ 72. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia wprowadza się następujące 
definicje dodatkowe:
1) ANALIZA UMÓW LUB PROJEKTÓW UMÓW – świadczenie 
przez Prawnika pomocy prawnej Ubezpieczonemu drogą elektroniczną 
poprzez przesłanie opinii i analiz prawnych dotyczących umów lub 
projektów umów;
2) CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY – podmiot, który 
w imieniu COMPENSY organizuje i świadczy na rzecz Ubezpieczonych 
świadczenia w ramach ubezpieczenia ASYSTY PRAWNA;
3) PORADY I KONSULTACJE PRAWNE DROGĄ TELEFONICZNĄ 
– świadczenie przez Prawnika Ubezpieczonemu pomocy prawnej na 
odległość (przez telefon) polegające na poinformowaniu Ubezpieczonego 
o obowiązującym stanie prawnym, o jego uprawnieniach lub obowiązkach, 
jak również w celu wskazania Ubezpieczonemu możliwych sposobów 
rozwiązania problemu lub o interpretacji zagadnienia prawnego;
4) PRAWNIK – adwokat lub radca prawny wpisany odpowiednio na 
listę adwokatów lub radców prawnych prowadzoną przez właściwe 
organy samorządu zawodowego adwokatów lub radców prawnych;
5) SPORZĄDZANIE OPINII I ANALIZ PRAWNYCH – świadczenie 
przez Prawnika Ubezpieczonemu pomocy prawnej drogą elektroniczną 
poprzez przesyłanie opinii i analiz prawnych w zakresie spraw objętych 
zakresem ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczonego, oprócz opinii lub 
analizy prawnej, zostanie mu udostępniony wzór dokumentu lub pisma 
procesowego dotyczący opiniowanej sprawy.
2. Przedmiotem ubezpieczenia ASYSTA PRAWNA jest zorganizowanie 
i sfinansowanie kosztów pozasądowej ochrony prawnych interesów 
Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia w okresie ubezpieczenia 
problemów prawnych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje Ubezpieczonemu.
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie problemy prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
5. Ubezpieczenie ASYSTA PRAWNA obejmuje zapewnienie 
Ubezpieczonemu przez COMPENSĘ, za pośrednictwem CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ COMPENSY, pomocy prawnej w ramach limitów 
świadczeń określonych w § 74 ust. 2 poprzez organizację i pokrycie 
kosztów następujących usług prawnych:
1) porady i konsultacje prawne w drodze telefonicznej,
2) sporządzanie opinii i analiz prawnych,
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3) analiza umów lub projektów umów.
6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie problemy prawne, 
które wystąpiły na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 
prawu polskiemu i są rozstrzygane przez właściwe organy na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie problemy prawne, 
które zaistniały i zostały zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje problemów prawnych zgłoszonych po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

§ 73. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SZCZEGÓLNE
Ubezpieczenie, oprócz wyłączeń odpowiedzialności wymienionych  
w § 77, nie obejmuje następujących zdarzeń:
1) wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych umyślnie oraz 
wypadków ubezpieczeniowych dotyczących zarzutów popełnienia 
umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, w tym umyślnego przestępstwa 
lub wykroczenia skarbowego;
2) roszczeń pomiędzy Ubezpieczonym a COMPENSĄ a także roszczeń 
pomiędzy osobami ubezpieczonymi na podstawie tej samej Umowy 
ubezpieczenia; w przypadku zawarcia Umowy na rachunek osoby 
trzeciej – roszczeń Ubezpieczonego przeciwko Ubezpieczającemu;
3) dochodzenia roszczeń osób nieobjętych ubezpieczeniem, 
w szczególności roszczeń, które zostały przeniesione na Ubezpieczonego 
w drodze przelewu (cesji wierzytelności) lub kosztów prawnych, które 
zobowiązana jest ponieść inna osoba niż Ubezpieczony, w szczególności 
opłat egzekucyjnych należnych od dłużnika Ubezpieczonego;
4) spraw wynikających z gier lub zakładów albo czynności, które nie mogą 
być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a także sporów z umów 
poręczenia, przejęcia lub przystąpienia do długu, gwarancji bankowych 
lub ubezpieczeniowych albo innego rodzaju zabezpieczeń wierzytelności;
5) spraw dotyczących zarzutu popełnienia przestępstw lub wykroczeń 
lub innych wypadków ubezpieczeniowych związanych z naruszeniem 
przepisów celnych, w tym spraw dotyczących przemytu nielegalnych 
imigrantów, przestępstw lub wykroczeń skarbowych przeciwko 
obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu towarami i usługami za 
granicą;
6) spraw związanych ze zbiorowym prawem pracy, wynikających 
z przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, sporami 
zbiorowymi, układami lub porozumieniami zbiorowymi,
7) spraw związanych z zarządzaniem i obrotem papierami wartościowymi 
lub innymi instrumentami finansowymi, inwestycyjnymi lub spekulacyjnymi, 
w tym sporów z umów o prowadzenie rachunków maklerskich, 
inwestycyjnych oraz sporów dotyczących ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych, a także spraw wynikających ze sporów wynikających 
z umowy pożyczki lub kredytu;
8) spraw dotyczących interesów prawnych Ubezpieczonego jako 
właściciela, posiadacza lub kierowcy pojazdów mechanicznych;
9) spraw dotyczących nabycia lub zbycia przedsiębiorstwa lub 
gospodarstwa rolnego, nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości 
(sporów wynikających z umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny, 
umowy deweloperskiej, umowy o roboty budowlane, spraw dotyczących 
wad fizycznych lub prawnych nieruchomości, umowy pośrednictwa 
w zbyciu lub nabyciu nieruchomości), a także dotyczących budowy 
nieruchomości (budynku lub lokalu), w tym sporów wynikających z umów 
zawartych w celu budowy budynku lub lokalu, w tym umów pożyczki 
lub kredytu zawartych w celu sfinansowania nabycia nieruchomości albo 
budowy nieruchomości lub jej części. Wyłączenie odpowiedzialności, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów,  których 
przedmiotem jest remont nieruchomości lub przebudowa nieruchomości 
po zakończeniu procesu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
albo po rozpoczęciu użytkowania, jeżeli zgodnie z prawem nie jest 
wymagane pozwolenie na użytkowanie nieruchomości, 
10) sporów pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, a także 
sporów z tytułu zarządu nieruchomością wspólną, w szczególności 
dotyczących sposobu prowadzenia spraw wspólnoty mieszkaniowej lub 
z zakresu reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz,
11) spraw dotyczących zasiedzenia nieruchomości lub ograniczonych 
praw rzeczowych, o ustalenie stanu prawnego dotyczącego nieruchomości 
lub o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości, 
ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym,
12) spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również 
dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 
znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 
scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
13) spraw o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia 
uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących 
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
14) spraw związanych z upadłością, układem lub postępowaniem 
naprawczym dotyczącym Ubezpieczonego;
15) wypadków ubezpieczeniowych dotyczących życia prywatnego 
Ubezpieczonego, nie wynikających z prowadzenia przez Ubezpieczonego 
działalności gospodarczej;
16) spraw związanych ze szkodami wyrządzonymi ruchem zakładu 
górniczego.

§ 74. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
W przypadku świadczeń określonych w § 72 ust. 5 , ubezpieczenie 
obejmuje następującą maksymalną liczbę świadczeń przysługujących 
Ubezpieczonemu w okresie ubezpieczenia:
1) świadczenie prawne określone w § 72 ust. 5 pkt 1) – limit roczny 
dwunastu porad i konsultacji;
2) świadczenia prawne określone w § 72 ust. 5 pkt 2) i 3) – limit czterech 
świadczeń prawnych w okresie ubezpieczenia (limit określony łącznie dla 
obu rodzajów świadczeń).

§ 75. ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 
1. Realizacja świadczeń odbywa się w następującym trybie:
1) telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie przez Ubezpieczonego 
wniosku o realizację świadczenia do CENTRUM POMOCY PRAWNEJ 
COMPENSY;
2) weryfikacja przez CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY 
istnienia ochrony ubezpieczeniowej oraz zakresu ubezpieczenia;
3) po potwierdzeniu istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej:
a) jeżeli Ubezpieczony wnioskuje o realizację świadczenia telefonicznej 
porady prawnej:
– CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY przełącza 
Ubezpieczonego do Prawnika w celu udzielenia świadczenia. Telefoniczna 
porada prawna udzielana jest w czasie rzeczywistym;
– w przypadku, gdy z uwagi na skomplikowany charakter 
problemu prawnego zgłoszonego przez Ubezpieczonego, udzielenie 
natychmiastowej porady nie jest możliwe, Prawnik informuje 
Ubezpieczonego o możliwości udzielenia odpowiedzi w uzgodnionym 
z Ubezpieczonym terminie lub wykonania innego świadczenia 
niż telefoniczna porada prawna. W przypadku wyrażenia przez 
Ubezpieczonego woli skorzystania z innego świadczenia, Prawnik 
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informuje Ubezpieczonego o możliwości samodzielnego zgłoszenia 
wniosku o realizację świadczeń albo dokonuje takiego zgłoszenia 
w imieniu Ubezpieczonego;
b) jeżeli Ubezpieczony wnioskuje o realizacje świadczenia innego 
niż telefoniczna porada prawna (w tym w sytuacji określonej w ust. 1  
pkt 3 lit. a), CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY przekazuje 
sprawę do kancelarii prawnej w celu – stosownie do wniosku 
Ubezpieczonego – przygotowania treści dokumentów, pisemnej opinii 
prawnej lub udzielenia innej pomocy prawnej objętej ubezpieczeniem 
przez adwokata lub radcę prawnego. Od chwili przekazania zlecenia 
wykonania usługi do zewnętrznej kancelarii prawnej, wyznaczony przez 
kancelarię prawnik prowadzący sprawę kontaktuje się z Ubezpieczonym 
bez pośrednictwa CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY. 
Informacje przekazywanie pomiędzy zewnętrzną kancelarią prawną 
i Ubezpieczonym objęte są tajemnicą radcy prawnego/adwokacką i nie są 
przekazywane do COMPENSY.
2. Świadczenie COMPENSY polega na organizacji i pokryciu kosztów 
świadczeń prawnych określonych w niniejszych OWU, a nie na ich 
wykonywaniu. Świadczenia, które w ramach ubezpieczenia ASYSTA 
PRAWNA są organizowane i finansowane przez COMPENSA, realizowane 
są przez Prawnika na zlecenie Ubezpieczonego. Prawnik ponosi 
w stosunku do Ubezpieczonego odpowiedzialność za wykonanie zlecenia 
zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych lub ustawy prawo 
o adwokaturze. W przypadku świadczeń dotyczących opinii prawnej lub 
treści dokumentów prawnych, o których mowa w § 72 ust. 5 pkt 2 – 3, 
ich wykonanie następuje w terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym, 
nie później jednak niż w terminie 72 godzin od chwili przekazania 
przez Ubezpieczonego informacji lub dokumentów niezbędnych do 
udzielenia tych świadczeń prawnych. Jeżeli w następstwie jednego 
zdarzenia objętego ubezpieczeniem (problemu prawnego) wystąpią 
roszczenia Ubezpieczonego, które jedynie w części objęte są ochroną 
ubezpieczeniową, COMPENSA ponosi odpowiedzialność wyłącznie 
w zakresie kosztów prawnych objętych ochroną ubezpieczeniową. 

§ 76. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO
1. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem 
ASYSTA PRAWNA, w celu uzyskania świadczenia ubezpieczeniowego 
prawnego Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zdarzenie CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ COMPENSY pod numer podany na dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie) oraz 
przedłożyć wszystkie posiadane dokumenty, informacje lub inne dowody 
dotyczące tego zdarzenia.

2. Zgłoszenie zdarzenia do COMPENSY nie zwalnia Ubezpieczonego 
od obowiązków, jakie ma wobec podmiotów trzecich, w szczególności: 
sądów, prokuratury, policji lub innych zakładów ubezpieczeń, jak 
również z obowiązków podjęcia czynności niezbędnych do zachowania 
możliwości dalszego dochodzenia roszczeń lub obrony przed sądem: 
zgłoszenia roszczeń, wniesienia środka odwoławczego lub innego środka 
zaskarżania od orzeczenia sądu lub prokuratury lub innego organu.
3. Świadczenia prawne, o których mowa w § 72 ust. 5 pkt 1) realizowane 
są całodobowo przez wszystkie dni w roku.
4. Świadczenia prawne, o których mowa w § 72 ust. 5 pkt 2) i 3) 
realizowane są w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku.
5. Osoba zgłaszająca zdarzenie powinna podać: 
1) imię i nazwisko/nazwa Ubezpieczonego,
2) typ i numer polisy/ REGON lub PESEL,
3) krótki opis zdarzenia i rodzaju koniecznej pomocy,
4) numer telefonu do kontaktu zwrotnego. 
5) w miarę możliwości inne informacje niezbędne do zorganizowania 
pomocy w ramach świadczeń prawnych, o których podanie zwróci się 
COMPENSA”.

5. § 87 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
,,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;
3) w postaci elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – 
tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna”. 

6. Pozostałe postanowienia OWU pozostają bez zmian.

7. Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Zarząd Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą 
nr 30/09/2021 z dnia 27.09.2021 roku i ma zastosowanie do umów 
zawieranych od dnia 5.10.2021 roku.
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Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu


