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Тип інформації

1. Пдстави
для
виплати
відшкодування та інших страхових
виплат

2. Обмеження та виключення
відповідальності
страхової
компанії, що дають право
відмовити
у
виплаті
відшкодування
та
інших
страхових виплат або їх
зменшити

НОМЕР ЗАПИСУ З ТИПОВОГО ДОГОВОРУ
§ 2, § 3, § 10, § 12,
Клаузула № 1 § 2, § 3,
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19031)
СПІЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Відповідно до Загальних умов страхування, Compensa Вояж II
("ЗУС"), Страхова компанія Compensa АТ Vienna Insurance Group,
надалі іменована «COMPENSA», укладає договори страхування
(«договір») з фізичними особами, юридичними особами та
організаційними підрозділами, які не є юридичними особами, надалі
іменованими «Страхувальники».
2. За погодженням із Страхувальником COMPENSA може ввести
додаткові положення до договору або положення, відмінні від
положень ЗУС. Введення таких положень вимагає письмової
форми, інакше вони є недійсними. Якщо до договору вводяться
додаткові або інші положення, ЗУС застосовуються до тих пір, поки
положеннями договору не передбачено інше.
3. Страхувальник може укласти договір на користь іншої особи.
4. У випадку укладення договору на користь іншої особи:
1) Страхувальник зобов'язаний надати Застрахованому умови
договору страхування в письмовій формі або - за згодою тієї особи на іншому тривалому носії, а також повідомити Застрахованого про
право вимагати інформацію від COMPENSA, відповідно до пп. 2)
нижче;
2) Застрахований може вимагати від COMPENSA надання йому
інформації щодо положень укладеного договору та ЗУС у обсязі
щодо прав та обов’язків Застрахованого; COMPENSA
зобов'язана на вимогу Застрахованого надати йому доступ до
вищезазначених інформаційних матеріалів у паперовій чи
електронній формі або у інший узгоджений з ним спосіб;
3) з урахуванням п. 5, Застрахований має право вимагати належну
послугу (допомогу) безпосередньо від компанії COMPENSA, якщо
сторони не домовилися про інше, однак така домовленість не може
бути укладена, якщо нещасний випадок уже стався;
4) компанія COMPENSА має право пред'явити претензію щодо
сплати страхової премії тільки Страхувальнику;
5) звинувачення, що впливає на відповідальність компанії
COMPENSА, також може бути висунуто проти Застрахованого.
5. Особа, яка має право на відшкодування у зв’язку з подією,
охопленою договором у рамках страхування цивільно-правової
відповідальності, може пред’являти претензії безпосередньо до
компанії COMPENSА.
§ 2. ТЕРМІНИ
Поняття, що використовуються в ЗУС, означають:
1) ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ – застосування сили чи психологічного
насильства щодо осіб чи власності з порушенням закону,
спрямоване на залякування або примушення певної групи
населення, підприємства чи держави до поступок у досягненні
політичних, економічних, релігійних чи ідеологічних цілей;
2) ЦЕНТР ЕКСТРЕННОЇ ДОПОМОГИ КОМПАНІЇ COMPENSА
– цілодобова гаряча лінія, що приймає повідомлення та
організовує послуги (допомогу) асистанс;
3) ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ – перебування в лікарні, пов'язане з
лікуванням внаслідок раптової хвороби або нещасного
випадку, що триває безперервно не менше 24 годин;
4) КРАДІЖКА ЗІ ЗЛОМОМ – вилучення або спроба вилучення
майна із закритих приміщень або багажника транспортного

3/43

засобу чи причепа автомобіля після зняття існуючих захисних
пристроїв із застосуванням сили чи інструментів або після відкриття
входу (кришки багажника/причепа) підробленим чи підібраним
ключем або оригінальним ключем, який зловмисник отримав в
результаті проникнення в інше приміщення або в результаті грабежу;
5) КРАЇНА ПРОЖИВАННЯ – країна тимчасового або постійного
перебування (протягом більше 1 року до дати укладання договору
страхування), пов'язана з роботою або особистим життям;
6) МАЛИЙ ПЛАВЗАСІБ – плавзасіб, що приводиться в рух силою
м'язів, і яким користується Застрахований, а також водні скутери,
моторні човни та яхти довжиною до 12 м;
7) НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК – раптова подія, викликана
зовнішньою причиною, внаслідок якої Застрахований,
незалежно від його волі, отримав тілесні ушкодження або
помер;
8)
ІНВАЗИЙНА ЗЛОЯКІСНА ПУХЛИНА - злоякісна
пухлина, що характеризується неконтрольованим ростом і
поширенням ракових клітин, що проникають і руйнують нормальні
тканини. Під інвазийною злоякісною пухлиною розуміється також
лейкемія, злоякісна лімфома (включаючи лімфому шкіри), хвороба
Ходжкіна, злоякісні пухлини кісткового мозку та саркома;
9) ТРЕТЯ ОСОБА – особа, яка не є ані Страхувальником, ані
Застрахованим;
10) ПОДОРОЖ – виїзд та перебування Застрахованого за
межами території Республіки Польща або за межами країни
проживання;
11) ПОЛІС – документ, що підтверджує укладення договору;
12) ФІЗИЧНА РОБОТА – робота, волонтерство, професійна
практика, що вимагає використання м’язової сили;
13) ГРАБІЖ –
вилучення або спроба вилучення майна з
метою привласнення із застосуванням фізичного насильства чи
погрози його негайного застосування або після приведення
даної особи до непритомності, беззахисності чи безсилля;
14) ЕКСТРЕМАЛЬНІ ВИДИ СПОРТУ – спортивна активність, яка
потребує вмінь вище середнього рівня, діяльність в умовах
високого ризику, що часто загрожує здоров’ю та життю, тобто.
a)
трекінг, якщо хоча б частина маршруту проходить на висоті
понад 3200 м над рівнем моря,
b) ексремальний каякінг, рафтинг і всі його різновиди, гідроспід,
серфінг, кайтсерфінг, вейкбординг і віндсерфінг і всі його
різновиди при вітрі швидкістю від 5 балів за шкалою Бофорта,
c) плавання на великі дистанції на відкритій воді,
d) усі види занурень на глибину менше 15 м, за умови, що
Застрахований
має
належним
чином
підтверджену
кваліфікацію та ліцензію водолаза,
e) катання на лижах або сноуборді поза визначеними трасами,
снейк-гліс, сноукайтинг, катання на снігокатах, сноубайках,
зимовий віндсерфінг,
f) крос-кантрі або маунтенбайк поза визначеними трасами,
g) участь або підготовка до перегонів або ралі наземних або водних
транспортних засобів,
h) поїздки в місця, що характеризуються екстремальними
кліматичними або природними умовами, наприклад, гірські або
високогірні райони вище 3200 м над рівнем моря, в полярну зону, в
пустельні райони, в джунглі,
i)
єдиноборства та багатоборства, наприклад карате, дзюдо,
капоейра, джиу-джитсу, тхеквондо, боротьба, кендо, кунг-фу,

тай чи, айкідо, signum polonicum (польське єдиноборство
гусарською шаблею), реконструкції боїв, історичних битв;
15) ЗИМОВІ ВИДИ СПОРТУ – види спорту, для яких необхідні
зимові умови, зокрема: лижний спорт, сноубординг, санний спорт,
катання на ковзанах;
16) ШКОДА – матеріальний збиток, що виник внаслідок втрати,
пошкодження чи знищення майна (матеріальна шкода) або
матеріальний збиток та нематеріальні наслідки у вигляді тілесних
ушкоджень, розладу здоров'я або смерті (фізична шкода);
17) СТРАХУВАЛЬНИК – особа, яка укладає договір і яка
зобов'язана сплатити страхову премію;
18) ЗАСТРАХОВАНИЙ – фізична особа, чиє майно, цивільноправова відповідальність, життя чи здоров'я застраховані;
19) ПРАВОМОЧНА ОСОБА – вказана особа для отримання
виплати у випадку смерті Застрахованого. Якщо Застрахований
не вказав Правомочної особи, допомога буде виплачена
членам сім’ї відповідно до положень спадкового права;
20) НЕПРОФЕСІЙНИЙ АБО ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
– що відбувається під час поїздки: інтенсивні тренування або
участь у змаганнях чи спортивних заходах, тренувальних або
навчальних таборах, а також заняття спортом особами, які
належать до спортивних клубів, асоціацій та спортивних
організацій у сфері спортивних дисциплін, яких стосуються
вищезазначені клуби, асоціації та організації, незалежно від факту
отримання доходу від вибраної спортивної дисципліни;
21) ЗАХВОРЮВАННЯ – стан здоров'я, що вимагає негайної
медичної допомоги. Під захворюванням розуміється також
інфаркт, інсульт або крововилив у мозок;
22) ПОДІЯ – смерть, тілесні ушкодження, розлад здоров'я,
втрата, знищення або пошкодження майна;
23) ВИПАДКОВА ПОДІЯ – непередбачувані події, пов’язані з дією
природних сил, що відбуваються незалежно від Застрахованого,
тобто: злива, дим, град, ураган, лавина, зсуви, повідь, пожежа,
землетрус, цунамі, удар блискавки, удар транспортного засобу,
падіння повітряного судна, вибух, затоплення, осідання ґрунту,
накопичення снігу та льоду;
24) ДОМАШНІ ТВАРИНИ – тварини, які розводяться людиною на
аматорському рівні (у рамках хобі), традиційно перебувають з
людиною в квартирі, житловому будинку або на території, де
розташований будинок, або у місці перебування Застрахованого.
§ 3. ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ I СТРАХОВА СУМА /
ГАРАНТІЙНА СУМА I ЛІМІТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. Обсяг страхування покриває витрати на лікування та асистанс.
2. Після сплати додаткової премії обсяг може бути розширений на:
1) ризик:
a) фізичну роботу,
b) зимові види спорту,
c) екстремальні види спорту,
d) непрофесійний або непрофесійний спорт;
2) клаузулі:
a) Клаузула №1 – Наслідки нещасних випадків,
b) Клаузула №2 – Цивільно-правова відповідальність у приватному
житті,
c) Клаузула №3 – Багаж,
d) Клаузула №4 – Скі-пас,
e) Клаузула №5 – Безпечна оренда,
f) Клаузула №6 – Повернення коштів на лікування на території
Республіки Польща після нещасного випадку,

g) Клаузула №7 – Терористичні акти або війни,
h) Клаузула №8 – Страхування для іноземця на території
Республіуи Польща,
i) Клаузула №9 – Страхування квартири або будинку.
3. З урахуванням Клаузулі №6 і №8, страхове покриття надається
залежно
від
територіальної
сфери
дії,
обраного
Страхувальником, завжди за винятком території Республіки
Польща та країни проживання Застрахованого:
1) Зона E – Албанія, Алжир, Андорра, Австрія, Бельгія, Білорусь,
Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чорногорія, Чехія,
Данія, Єгипет, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Грузія, Іспанія,
Нідерланди, Ірландія, Ісландія, Ізраїль , Казахстан, Ліван, Лівія,
Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Латвія, Північна Македонія,
Мальта, Марокко, Молдова, Монако, Німеччина, Норвегія,
Португалія, Росія (європейська частина), Румунія, Сан-Марино,
Сербія, Словаччина, Словенія, Сирія , Швейцарія, Швеція, Туніс,
Туреччина, Україна, Ватикан, Угорщина, Велика Британія, Італія,
Канарські острови;
2) Зона Ś – території всіх країн світу.
4. Страхова сума та гарантійна сума вказуються окремо для кожного
Застрахованого та для кожної клаузулі.
5. Страхова сума та гарантійна сума становлять верхню межу
відповідальності компанії COMPENSA за один і всі випадки, на які
поширюється
страхова
покриття,
з
урахуванням
лімітів
відповідальності в межах страхової суми, зазначеної в ЗУС та
визначеної для окремих послуг (допомоги) або їх частини.
6. Страхова сума та гарантійна сума, вказані в договорі
страхування, зменшуються на суми виплачених відшкодувань або
іншої допомоги, доки вони не будуть повністю вичерпані.
§ 4. ЗАГАЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ
1. COMPENSA
звільняється
від
відповідальності,
якщо
Страхувальник або Застраховний навмисно спричинив шкоду.
Якщо збиток був спричинений грубою недбалістю Страхувальника,
COMPENSA не несе відповідальності, хіба що виплата
відшкодування відповідає справедливості за даних обставин.
2. Страхове покриття не поширюється на події та наслідки цих
подій, що виникли внаслідок:
1) вживання Застрахованим наркотиків, психотропних речовин,
психоактивних речовин, інших наркотичних речовин або їх
замінників у розумінні положень про протидію наркоманії,
лікарських засобів, призначених не лікарем чи вжитих всупереч
рекомендації лікаря або невідповідно до вказівок щодо їх
вживання, що випливають з інструкції, доданої до упаковки;
2) вживання речовини, зазначеної в додатку №1 до Міжнародної
конвенції про боротьбу з допінгом у спорті від 19 жовтня 2005 року
(включаючи зміни, внесені згідно зі статтею 34 цієї Конвенції), яка
може сприяти покращенню спортивних результатів, використання якої
суперечить чесності спортивного суперництва;
3) інвазийних злоякісних пухлин;
4) психічних захворювань, у тому числі депресії Застрахованого;
5) спроби або вчинення злочину або самогубства Застрахованим;
6) що виникли внаслідок захворювань, що передаються статевим
шляхом, СНІДу та ВІЛ-інфекції;
7) занять екстремальними видами спорту після вживання
алкоголю, що є забороненим діянням у розумінні чинного на
місці події законодавства, якщо причиною події, що спричинила
шкоду, був нетверезий стан;
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8) що виникли під час керування транспортним засобом чи
обслуговування машин Застрахованим після вживання алкоголю,
що є забороненим діянням у розумінні чинного законодавства на
місці події, за умови, що причиною події, що спричинила шкоду,
був нетверезий стан;
9) що виникли внаслідок керування транспортним засобом чи
обслуговування машин Застрахованим без потрібних дозволів на
керування транспортним засобом чи обслуговування машин
відповідно до чинного законодавства на місці події, за умови, що
відсутність вищезазначених дозволів стала причиною аварії чи
події;
10) що виникли внаслідок стрибків на гумовому канаті, стрибків з
парашутом, джампінгу, бейс-джампінгу, спідрайдингу, канатній
ходьбі,
скайсерфінгу,
дельтапланеризму,
трюкового
дельтапланеризму, стрибків з трампліна та польотів на лижах,
вільних стрибків з літака, планеризму, парапланеризму, польотів
на повітряній кулі, мотопланеризму, пілотування повітряних суден
(не стосується пілотів ліцензованих пасажирських авіаліній), хеліскі, хелібордингу, аеробордингу, скелелазіння, льодолазіння,
альпінізму, альпінізму у Татрах, гімалаїзму, спелеології,
болдерингу, усіх видів паркуру, каньйонінгу, фрідайвінгу, регбі,
американського футболу;
11) що виникли внаслідок занять єдиноборствами та
багатоборствами, з урахуванням розширення обсягу на
екстремальні види спорту;
12) що виникли внаслідок користування вогнепальною чи
пневматичною зброєю та участі в полюванні;
13) що виникли внаслідок користування піротехнікою, небезпечними
або вибухонебезпечними матеріалами;
14) що виникли внаслідок війни, ворожих дій іноземної держави,
воєнних дій (незалежно від того, чи війну оголошено),
громадянської війни, терору, військового чи громадянського
перевороту, страйку та заворушень;
15) що
виникли внаслідок
ядерної
реакції,
ядерного
випромінювання або радіоактивного зараження.
3. Якщо обсяг страхування не був розширений на ризики і клаузулі,
зазначені у § 3 п. 2 пп.1 і 2 ЗУС, то COMPENSA не несе відповідальності
за події та їх наслідки, що вказані у цих пунктах.
4. COMPENSA не несе відповідальності за події та наслідки подій,
що стосуються Застрахованого, який перебував за межами
Республіки Польща на момент укладення договору, з урахуванням
клаузулі №8; якщо на запит Страхувальника договір продовжено
ще на 7 днів це виключенння не застосовується.
5. Відповідальність
компанії
COMPENSA
не
покриває
відшкодування за біль, фізичні чи моральні страждання та
пов’язані з порушенням будь-яких особистих прав, яких зазнав
Застрахований, а також матеріальні збитки, що полягають у втраті,
пошкодженні або знищенні майна Застрахованого, що виникають
у зв’язку з подією.
§ 5. СТРАХОВА ПРЕМІЯ
1. Страхова премія розраховується на підставі тарифу премій, що діє
на дату укладення договору за період, протягом якого COMPENSA
забезпечує страховий захист (період страхування).
2. Розмір страхової премії залежить від:
1) обсягу i страхової суми / гарантійної суми;
2) тривалості періоду страхування;
3) кількості Застрахованих i їх віку;
4) вибраної територіальної сфери дії;
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5) знижок і підвищення, на які має право Застрахований.
3. Якщо інше не домовлено, відповідальність компанії
COMPENSА починається з дати, зазначеної в договорі як
початок періоду страхування, але не раніше ніж після сплати
премії або її першого внеску.
4. У випадку оплати частинами несплата наступного внеску премії
протягом терміну, зазначеного в договорі, призводить до
припинення відповідальності COMPENSA, якщо Страхувальник не
сплачує наступний внесок премії протягом 7 днів після отримання
запиту на платіж від COMPENSA, що містить ризик того, що у разі
несплати протягом 7 днів з дати отримання запиту,
відповідальність припиняється.
5. Якщо сплата премії здійснюється у формі банківського переказу або
поштового переказу, датою сплати премії вважається момент подання
платіжного доручення в банку або на пошті на відповідний банківський
рахунок компанії COMPENSА за умови, що на банківському рахунку
Страхувальника накопичена достатня кількість коштів. В іншому
випадку датою сплати премії є момент зарахування коштів на
банківський рахунок компанії COMPENSA.
6. У разі виявлення обставин, які тягнуть за собою суттєву зміну
ймовірності настання нещасного випадку або події, на яку
поширюється страхове покриття і якк зазначена в клаузулах,
кожна Сторона може вимагати відповідної зміни розміру премії,
починаючи з моменту настання цієї обставини, але не раніше ніж
від початку поточного періоду страхового захисту. У разі
надходження такої вимоги інша сторона може негайно розірвати
договір протягом 14 днів.
7. Якщо COMPENSA несе відповідальність ще до сплати премії
або її першого внеску, і премія або її перший внесок не були
сплачені вчасно, COMPENSA може негайно розірвати договір і
вимагати сплати премії за період, протягом якого вона несла
відповідальність.
Якщо договір не розірвано, він закінчується з кінцем періоду, за який
була несплачена премія.
8. У випадку страхування у формі відкритого полісу, про який
йдетьяс у § 6 п. 2 пп. c), застосовуються наведені нижче додаткові
положення:
1) від моменту, коли протягом періоду страхування кількість
фактично використаних людино-днів на 50% перевищує кількість,
заявлену при укладанні договору, COMPENSA має право викликати
Страхувальника для сплати страхової премії, належної за
фактично використані людино-дні;
2) остаточний розрахунок депозитної премії відбувається після
закінчення періоду страхування, протягом 30 днів, виходячи з
фактично використаної кількості людино-днів. Якщо кількість
використаних людино-днів перевищує кількість, заявлену в договорі,
COMPENSA інформує Страхувальника про зобов’язання сплатити
страхову премію, яку Страхувальник зобов’язаний сплатити протягом
14 днів після отримання розрахунку від COMPENSA. Якщо кількість
використаних людино-днів менше заявленої, COMPENSA повертає
Страхувальнику різницю страхової премії, зберігаючи мінімальну
премію, визначену в договорі.
§ 6. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
1. Договір укладається на підставі заяви про страхування і його
укладення підтверджується страховим полісом.
2. Види договорів:
a) короткостроковий - максимум 180 днів,
b) річний, з поверненнями та поїздками тривалістю не більше 120 днів,

c) річна у формі відкритого полісу - людино-дні з максимальним
разовим перебуванням Застрахованого за межами Республіки
Польща або країни проживання до 120 днів.

3. У випадку багаторазових поїздок за кордон Республіки Польща
(крім країни проживання) протягом року можливе укладання
договору групового страхування у формі т.зв. відкритого полісу
(тобто договір, укладений на 12 місяців або інший період,
узгоджений під час укладення договору, за яким Застраховані
покриваються захистом протягом різних періодів у рамках періоду
страхування, зазначеного в договорі), а премія розраховується на
підставі заявленої кількості людино-днів подорожі.
4. У випадку укладення договору групового страхування у формі
відкритого полісу Страхувальник зобов’язаний:
1) вести облік Застрахованих осіб та дати їх поїздок і надавати
його на вимогу COMPENSA;
2) надавати в узгоджений з COMPENSA та вказаний термін у
договорі, особистий звіт (список) осіб, що подорожують, разом із
датами їх подорожі;
3) на вимогу COMPENSA, адресовану Страхувальнику під час
страхового захисту, надати всю інформацію про поїздку особи,
вказаної COMPENSA.
§ 7. ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. При укладанні договору Страхувальник вказує початок і кінець
періоду страхування.
2. Відповідальність компанії COMPENSА в обсязі, вибраному
Страхувальником і зазначеному в договорі, починається і
закінчується після перетину Застрахованим кордону Республіки
Польща відповідно до Клаузулі №8 і Клаузулі №9 - страхування
квартири або будинку, але не пізніше 23:59 дня, зазначеного в
договорі як кінець періоду страхування.
3. На прохання Страхувальника COMPENSA може продовжити
період страхування максимум на 7 днів, відповідно до умов
страхування чинного договору (у такому випадку COMPENSA
видає новий поліс щодо продовження періоду страхування).
4. 4. Відповідальність компанії COMPENSA закінчується:
1) у день відмови від договору або його розірвання;
2) щодо даного Застрахованого - у день виплати допомоги або
відшкодування на загальну суму, що дорівнює страховій сумі
(гарантійній сумі), визначеній для даного Застрахованого;
3) у день смерті Застрахованого - щодо даного Застрахованого.
§ 8. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
1. Якщо договір укладено на термін більше 6 місяців,
Страхувальник має право відмовитися від нього протягом 30
днів, а якщо Страхувальник є підприємцем - протягом 7 днів з
моменту укладення договору. Якщо не пізніше моменту його
укладення COMPENSA не повідомила Страхувальника, який є
споживачем, про право відмовитися від договору, 30-денний
строк починається від дня, коли Страхувальник дізнався про
це. Відмова від договору не звільняє Страхувальника від
обов'язку сплати премії за період, протягом якого COMPENSA
надавала страхове покриття. Датою розірвання договору є дата
отримання компанією COMPENSA заяви про розірвання договору.
2. Якщо договір укладено з використанням засобів
дистанційного зв'язку, в якому Страхувальник є споживачем,
строк, протягом якого він може відмовитися від договору

6/43

страхування шляхом подання письмової заяви про це, становить 30 днів
з дня повідомлення про укладення договору або з дня вручення
відомостей, зазначених у ст. 39 п. 1 Закону «Про права споживачів» від
30 травня 2014 року, якщо це пізніша дата. Термін вважається
дотриманим, якщо заяву було надіслано до його закінчення.
Страхувальник, який є споживачем не має права відмовитися від
договору страхування, якщо договір укладено на термін менший, ніж 30
днів.
3. Якщо страхові відносини закінчуються до закінчення періоду, на
який було укладено договір, Страхувальник має право на
повернення страхової премії за період невикористаного захисту.
4. Розмір страхової премії, що підлягає поверненню, визначається
у
розмірі,
розрахованому
пропорційно
до
тривалості
невикористаного періоду страхування, а кожен розпочатий день
страхового захисту вважається повним.
§ 9. ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА I ЗАСТРАХОВАНОГО
1. Страхувальник зобов’язаний повідомити COMPENSA про всі
відомі йому обставини, про які COMPENSA запитувала у бланку
пропозиції або перед укладенням договору в інших листах
(COMPENSA може вимагати від Страхувальника додаткову
інформацію, необхідну для оцінки ризику, зробивши укладення
договору залежно від їх надання та змісту). Якщо Страхувальник
укладає договір через представника, цей обов'язок також
покладається на представника, до того ж охоплює відомі йому
обставини. Якщо COMPENSA укладає договір, незважаючи на
відсутність відповідей на окремі питання, пропущені обставини
вважаються несуттєвими.
2. Протягом строку дії договору слід повідомляти про зміни
обставин, перелічених у п. 1. Страхувальник зобов'язаний
повідомити COMPENSA про ці зміни негайно після отримання
інформації про них.
3. У разі укладення договору страхування на користь іншої особи,
зобов'язання, зазначені в пунктах вище, покладаються як на
Страхувальника, так і на Застрахованого, за винятком випадків, коли
Застрахований не знав про укладення договору на його користь.
4. COMPENSA не несе відповідальності за наслідки обставин, які
в порушення попередніх пунктів не були їй повідомлені. Якщо
порушення попередніх пунктів було спричинено навмисно, у
разі сумнівів вважається, що подія, передбачена договором, та
її наслідки є результатом обставин, зазначених у попередньому
реченні.
5. У разі укладення річного договору страхування з поверненнями
і поїздками тривалістю не більше 120 днів, Застрахований
зобов’язаний надати COMPENSA документи, що підтверджують
факт перебування за межами Республіки Польща на термін не
більше 120 днів (квитки, бронювання, інші документи, що
підтверджують факт вильоту та повернення на територію
Республіки Польща).
§ 10. ВИПЛАТА ДОПОМОГИ (ВІДШКОДУВАННЯ)
1. Після отримання повідомлення про настання події, що
покривається страхуванням, протягом 7 днів з дати отримання
цього повідомлення, COMPENSA повідомляє про це
Страхувальника або Застрахованого, якщо вони не є особами,
які про це повідомляють, та вживає заходів для встановлення
фактичного стану нещасного випадку або події, правомірності
пред'явлених претензій і розміру виплати (відшкодування), а
також інформує особу, яка пред'являє претензію, письмово чи
в інший спосіб, на який особа дала згоду, які документи

необхідні для визначення відповідальності COMPENSY або розміру
виплати (відшкодування), якщо це необхідно для подальшого
провадження у справі.
2. У випадку договору, укладеного на користь іншої особи,
зокрема групового страхування, повідомлення про подію може
також подати Застрахований або його спадкоємці; у цьому випадку
спадкоємець розглядається як Правомочна особа за договором.
3. COMPENSA виплачує відшкодування або допомогу на підставі
визнання претензії правомочної особи за договором у результаті
домовленостей, досягнутих під час провадження, про яке йдеться
у вищезазначених пунктах, договору, укладеного з нею, або
остаточного рішення суду.
4. COMPENSA зобов'язана виплатити відшкодування (здійснити
виплату) протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про
подію, передбачену договором.
5. У разі неможливості з’ясування обставин, необхідних для
визначення відповідальності COMPENSА або розміру відшкодування
(допомоги) протягом вищезазначеного строку, відшкодування
(допомога) виплачується протягом 14 днів з дати, коли була
можливість з'ясувати ці обставини з належною ретельністю. Проте
безспірна частина відшкодування (допомоги) буде виплачена
протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про подію.
6. Якщо протягом строків, визначених п. 4 або 5 COMPENSA не
виплачує відшкодування або допомоги, письмово повідомляє особу,
яка пред'являє претензію, і Застрахованого, у випадку договору,
укладеного на користь іншої особи, зокрема у груповому страхуванні,
якщо він не є особою, яка пред'являє претензію, про причини
неможливості задовольнити її вимоги повністю або частково, а також
повинен виплатити безспірну частину допомоги.
7. Якщо відшкодування або допомога не підлягає сплаті або має бути
виплачена в іншому розмірі, ніж зазначений в пред'явленій претензії,
COMPENSA повідомляє про це особу, яка пред'являє претензію, та
Застрахованого в письмовій формі, у випадку договору, укладеного на
користь іншої особи, зокрема у груповому страхуванні, якщо пвін не є
особою, яка пред'являє претензію, про обставини і правові підстави,
що виправдовують повну або часткову відмову у виплаті допомоги;
інформація повинна містити вказівки щодо можливості пред'явлення
позовів до суду.
8. Вищезазначені положення не застосовуються до подій, які
охоплюються страхуванням за договором Асистанс, якщо виплата
здійснюється відразу після повідомлення про подію, охоплену
страхуванням, або без проведення провадження для визначення
фактичного стану події, законності ппред'явлених претензій та розмір
допомоги (відшкодування).
9. COMPENSA надає Страхувальнику, Застрахованому, особі, яка
пред'являє претензію, або Правомочній особі за договором
інформацію та документи, зібрані для визначення відповідальності
COMPENSA або суми відшкодування чи виплати. Ці особи можуть
вимагати від COMPENSA письмове підтвердження наданої
інформації, а також виготовлення за власний рахунок ксерокопій
документів та підтвердження їх відповідності з оригіналом
COMPENSA.
10. Інформація та документи, зазначені в п. 9, COMPENSA надає за
запитом в електронному вигляді.
11. Допомога або відшкодування, які виплачуються Застрахованому
або правомочній особі, здійснюються в польських злотих і є
еквівалентом сум в інших валютах, конвертованих у злоті, відповідно
до обмінного курсу, опублікованого Національним банком Польщі в
таблицях середнього курсу іноземних валют на дату події.
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§ 11. РЕГРЕСНІ ПОЗОВИ У ЗВ’ЯЗКУ З
МАЙНОВИМИ СТРАХУВАННЯМИ
1. Датою виплати відшкодування компанією COMPENSA,
претензії Страхувальника до третьої сторони, відповідальної за
збиток, переходять згідно із законом до COMPENSA в межах
розміру виплаченого відшкодування. Якщо виплачене
відшкодування покриває лише частину збитку, Страхувальник
має пріоритет на решту частини врегулювання претензій перед
COMPENSA.
2. Претензії Страхувальника до осіб, з якими він проживає, не
передаються компанії COMPENSA, окрім випадків, коли
винуватець завдав шкоди навмисно.
3. Правила, що випливають з попередніх пунктів, застосовуються
відповідно у разі укладення договору на рахунок іншої особи.
4. Якщо Застрахований або Страхувальник успішно відмовився від
претензії щодо відшкодування по відношенню до винуватця
шкоди, COMPENSA може відмовити у виплаті відшкодування
повністю або частково. Однак, якщо цей факт буде виявлено після
виплати відшкодування, COMPENSA може вимагати повернення
всього або часткового відшкодування.
5. Страхувальник і Застрахований зобов'язані надати
COMPENSA всю інформацію, документи та забезпечити
виконання дій, необхідних для ефективного задоволення
регресних позовів.
СТРАХУВАННЯ ВИТРАТ НА ЛІКУВАННЯ ТА АСИСТАНС
§ 12. ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ – ВИТРАТИ НА
ЛІКУВАННЯ ТА АСИСТАНС
1. Витрати на лікування та асистанс покривають допомогу у
випадку хвороби або нещасного випадку Застрахованого під
час подорожі.
2. Страхування витрат на лікування та асистанс покриває послуги,
необхідні для відновлення стану здоров'я Застрахованого, що
дозволить продовжити поїздку або повернутися чи траспортуватися
на територію Республіки Польща.
3. Обсяг страхування витрат на лікуваання та асистанс:

Витрати на лікування – організація або покриття витрат

Асистанс
ІНФОРМАЦІЙНА ДОПОМОГА
цілодобове чергування Центру екстреної допомоги компанії Compensа
інформація перед поїздкою за кордон
надання інформації близькій особі
інформаційна допомога під час відновлення
документів допомога в пошуку нового житла
ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАСТРАХОВАНОГО
у випадку хвороби або нещасного випадку до вказаного медичного закладу та повернення до
місця проживання під час подорожі
в іншу лікарню в медично обґрунтованих випадках
на територію Республіки Польща, якщо цього вимагає стан його здоров’я, а повернення не
може бути здійснене раніше запланованим транспортним засобом
до місця поховання на території Республіки Польща
у разі необхідності повернутися на територію Республіки Польща раніше (по необхідності: для
виконання юридичних чи адміністративних дій, або у зв'язку зі смертю чи госпіталізацією члена
сім'ї, коли необхідна присутність Застрахованого)
від місця лікування Застрахованого до наступного етапу задокументованої перерваної подорожі,
якщо стан здоров’я Застрахованого дозволяє продовжити подорож після закінчення лікування і це
письмово підтверджено лікуючим лікарем – продовження запланованої подорожі
ІНШІ ПОСЛУГИ
придбання труни або урни
кремація
транспортування осіб, які супроводжують Застрахованого під час подорожі, на випадок його смерті
охоплених страховим покриття згідно з договором, укладеним з COMPENSA

транспортування та перебування особи, викликаної до Застрахованого, у разі його госпіталізації

догляд за неповнолітніми дітьми або несамостійними особами, які супроводжують Застрахованого у
разі госпіталізації Застрахованого

проживання та харчування Застрахованого за кордоном з метою одужання
заміна під час відрядження (покриття витрат на проїзд особи, делегованої роботодавцем
Застрахованого на заміну) - якщо Застрахований не може виконувати службові обов'язки за
кордоном протягом не менше 5 днів
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дo страхової суми

ліміт 1000 євро
до страхової суми
організація або покриття
транспортних витрат - до страхової
суми;
проживання та харчування до 100
євро/день максимум на 7 днів
організація або покриття
транспортних витрат - до страхової
суми;
проживання та харчування до 100
євро/день максимум на 7 днів
до 100 євро/день максимум на
7 днів
ліміт 1000 євро

Страхова сума / Ліміт
відповідальності

Обсяг страхування
замінний водія - якщо стан здоров'я Застрахованого не дозволяє йому керувати транспортним
засобом під час повернення на територію Республіки Польща, за умови письмового підтвердження
лікуючого лікаря за кордоном (покриття витрат, пов’язаних лише з витратами на наймання водія та
його участь у поїздці)
пошук і порятунок Застрахованого
перекладач таких мов: англійська, німецька, російська
затримка рейсу мінімум на 4 години - придбання предметів повсякденного вжитку (їжа,
безалкогольні напої, основний одяг та засоби особистої гігієни лише для Застрахованого)
відвідування ветеринара у зв'язку з хворобою або нещасним випадком домашньої тварини

ліміт 1000 євро
до страхової суми
ліміт 150 євро
повернення витрат з лімітом 200
євро
повернення витрат з лімітом 50 євро

розширення страхового покриття - якщо повернення Застрахованого на територію Республіки Польща затримується з причин, які не
залежать від Застрахованого (тобто поломка або аварія транспортного засобу, випадкова подія або рятувальна операція, проведен а у
зв'язку з випадковими подіями, затримка або скасування транспортного засобу через погані погодні умови), тоді період страхування
може бути продовжений без необхідності сплати додаткової страхової премії, але не більше ніж на 48 годин - тоді допомога надається в
межах невикористаної страхової суми та визначених лімітів.
4. Якщо з причин, які не залежать від Застрахованого, неможливо
було зв’язатися з Центром екстреної допомоги компанії COMPENSA та
послуги (допомога), про які йдеться у п. 3, були організовані або
надані самостійно Застрахованим, членами сім’ї, близькими особами,
третіми особами, тоді COMPENSA в межах страхової суми, зазначеної
в договорі про витрати на лікування чи асистанс, повертає понесені
витрати, враховуючи ліміти на окремі послуги.
§ 13. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. Незалежно від виключень, зазначених у § 4, COMPENSA не несе
відповідальності за витрати:
1) що перевищують обсяг, необхідний для відновлення стану
здоров’я, що дозволяє Застрахованому повернутися на територію
Республіки Польща;
2) на лікування, розпочате до поїздки;
3) якщо поїздка була з метою лікування;
4) на спеціальне харчування Застрахованого, придбання
зміцнюючих засобів, біологічно активних добавок, щеплення,
реабілітацію;
5) на профілактичні стоматологічні процедури, лікування коронки
зуба, кореня зуба, пародонтиту;
6) на перебування та лікування в санаторіях, курортах,
будинках відпочинку чи наркологічних, фізіотерапевтичних,
геліотерапевтичних центрах, на естетичні процедури,
пластичні операції, косметологічні процедури.
2. COMPENSA не несе відповідальності за витрати внаслідок:
1) лікування, не пов'язаного з хворобою або нещасним випадком;
2) аборту, якщо він не був зроблений з метою збереження
життя або здоров'я Застрахованого;
3) пологів після 32 тижнів вагітності;
4) відсутності обов’язкових щеплень, необхідних перед поїздкою до
тих країн, де такі щеплення вимагаються владою даної країни на
основі Міжнародних медико-санітарних правил, опублікованих
Всесвітньою організацією охорони здоров’я);
5) епідемії або зараження, за умови, що стан епідеміологічної
загрози, стан епідемії або загальне попередження про небезпеку
зараження було оголошено перед поїздкою Застрахованого.
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§ 14. ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА I ЗАСТРАХОВАНОГОУ
ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ ПОДІЇ З ВИТРАТ НА ЛІКУВАННЯ I
АСИСТАНС
1. Протягом строку дії договору Страхувальник і Застрахований,
якщо він знав, що договір укладено на його користь, зобов'язаний:
1) уможливити COMPENSA вжити заходів, необхідних для
визначення обставин події або шкоди, а також законності та
розмір позову;
2) негайно повідомити Центр екстренної роботи Compensа про подію;
3) надати інформацію, необхідну для надання допомоги, зокрема:
прізвище, ім’я, дату народження, опис події та вид необхідної
допомоги, а також додаткову інформацію, надану оператором Центру
екстреної допомоги, а також дані за місцем перебування, що дозволяє
встановити контакт із Застрахованим;
4) на
вимогу
COMPENSA
надавати
документи,
що
підтверджують настання страхової події та факт понесення
витрат з цієї причини у вигляді рахунків, а також прагнути
пом’якшити наслідки страхової події шляхом проходження
медичного огляду та виконання рекомендації лікаря;
5) надавати медичну документацію та співпрацювати з COMPENSA
і Центром екстреної допомоги під час ліквідаційної процедури;
6) давати згоду на надання COMPENSA лікуючими лікарями,
закладами охорони здоров’я чи управлінням соціального страхування
інформації, пов’язаної з перевіркою даних про стан здоров’я
Застрахованого, наданих Застрахованим, для визначення права
Застрахованого на допомогу за договором та розміру цієї допомоги,
без урахування результатів генетичних досліджень;
7) на вимогу COMPENSА пройти медичне або діагностичне
обстеження з мінімальним ризиком, за винятком генетичних
досліджень, з метою оцінки страхового ризику, визначення
ступеня тривалого розладу здоров’я, визначення права на
допомогу та розміру цієї допомоги;
8) Застрахований
зобов’язаний
негайно
повідомляти
COMPENSA про настання події, але не пізніше ніж протягом 7
днів з дати повернення до Республіки Польща, надавши докази
понесених витрат у зв’язку з подіями, які покриває
страхування.
2. COMPENSA може відповідно зменшити розмір відшкодування,

якщо Страхувальник або Застрахований - якщо він знав про
укладення договору на його користь - навмисно або внаслідок
грубої недбалості не повідомив COMPENSA про настання події в
терміни, зазначені в п. 1 пп. 8 і за умови, що порушення цього
зобов'язання збільшило шкоду або унеможливило визначення
обставин і наслідків події. Наслідки відсутності повідомлення,
згадані в попередньому реченні, не мають місця, якщо COMPENSA
отримала інформацію про обставини, які повинні бути повідомлені
їй протягом терміну, встановленого для повідомлення.
§ 15. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРЕД’ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ
1. Страхувальник, Застрахований і правомочна особа за
договором, яка є фізичною особою, а також Страхувальник,
Застрахований та особа, яка шукає страхового захисту, який є
юридичною особою або товариством без статусу юридичної особи,
мають право подати рекламацію, а у випадку зазначених вище
фізичних осіб, під рекламацією слід розуміти звернення до
COMPENSA, в якому особа, яка подає рекламацію, висуває
заперечення щодо послуг, які надає COMPENSA. Пред'явлення
рекламації відразу після появи застережень полегшить і
прискорить її справедливий розгляд компанією COMPENSA.
2. Рекламацію можна пред’явити у будь-якому відділі компанії
COMPENSА з обслуговування клієнтів.
3. Рекламацію можна пред’явити:
1) письмово – поштою, кур'єром або листом, поданим особисто в
головний офіс COMPENSA або в місцевий відділ, вказаний у п. 2
вище;
2) усно – по телефону за номером 22 501 61 00,
3) усно для протоколу, під час відвідування головного офісу
COMPENSА або відділу, вказаному у п. 2 вище - за умови, що
Страхувальник, Застрахований і правомочна особа є фізичною
особою;
4) електронно на електронну адресу reklamacje@compensa.pl – за
умови, що Страхувальник, Застрахований і правомочна особа є
фізичною особою.
4. Для прискорення розгляду рекламація повинна містити:
1) ім’я i прізвище (назву фірми) особи, яка пред’являє рекламацію;
2) адресу особи, яка пред’являє рекламацію;
3) інформацію про те, чи особа, яка пред'являє рекламацію, хоче
отримати відповідь в електронному вигляді, а якщо так - також
електронну адресу, на яку має бути надіслано відповідь;
4) номер PESEL/номер REGON;
5) номер страхового документа або номер шкоди.
5. На прохання особи, яка пред’являє рекламацію, COMPENSA
підтвердить факт пред’явлення рекламації в письмовій формі або
іншим узгодженим з нею способом.
6. Відповідь на рекламацію повинна бути надана компанією
COMPENSA без зайвої затримки, але не пізніше ніж протягом 30
днів з дати отримання рекламації.
7. У випадку обґрунтованої неможливості надати відповідь у
строк, визначений п. 6, COMPENSA зобов'язана повідомити особу,
яка пред’являє рекламацію про:
1) причини неможливості дотримання вищевказаного строку
(причини затримки);
2) обставини, які необхідно встановити;
3) очікувану дату розгляду рекламації та надання відповіді, але не
більше 60 днів з дня отримання рекламації.
8. COMPENSA відповідає на рекламації у паперовій формі аб:
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1) у випадку Страхувальників, Застрахованих та правомочних осіб
за договором, які є фізичними особами, - за допомогою іншого
постійного носія інформації у розумінні Закону від 19 серпня 2011
року „Про платіжні послуги”; відповідь може бути надіслана особі,
яка пред’являє рекламацію, електронною поштою лише за її
проханням;
2) у разі особи, що шукає страхового захисту, Страхувальника та
Застрахованого, які є юридичними особами або товариствами без статусу
юридичної особи, - за допомогою іншого постійного носія інформації у
розумінні Закону від 30 травня 2014 року «Про права споживачів».
9. Страхувальник, Застрахований і правомочна особа за
договором, яка є фізичною особою, можуть подати заяву про
розгляд справи фінансовим омбудсменом, особливо у разі:
1) неврахування претензій особи, яка пред'являє рекламацію, в
порядку її розгляду;
2) невиконання дій за результатами розгляду рекламацій
відповідно до волі особи, яка подала рекламацію, у строк,
зазначений у відповіді на цю рекламацію.
10. На заяву Страхувальника, Застрахованого та правомочної
особа за договором, яка є фізичною особою, спір із COMPENSА
може бути предметом позасудового врегулювання спору між
клієнтом та суб’єктом фінансового ринку, який веде фінансовий
омбудсмен (детальна інформація з цього приводу доступна на
сайті фінансового омбудсмена: https://rf.gov.pl).
§16. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПОДАННЯ СКАРГ
1. Суб’єкти, які не мають права на пред’явлення рекламації,
відповідно до положень § 15, можуть подати скаргу на послуги або
діяльність компанії COMPENSA.
2. До скарги про яку йдеться в п. 1 застосовуються вищезазначені
положення щодо рекламації, які пред'являють Страхувальник,
Застрахований або особи, що шукаю страхового захисту, які є
юридичними особами або товариствами без статусу юридичної
особи, за винятком положень § 15 п. 8. Відповідь на скаргу
надається у письмовій формі, якщо інша форма відповіді не
погоджена. Якщо скаржник виявив бажання отримати відповідь
електронною поштою, відповідь на скаргу надсилається на
вказану електронну адресу.
§ 17. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТРАХУВАЛЬНИКІВ,
ЗАСТРАХОВАНИХ, ПРАВОМОЧНИХ ОСІБ ЗА ДОГОВОРОМ
1. COMPENSA контролюється Комісією з фінансового нагляду.
2. У разі виникнення застережень щодо діяльності COMPENSA
Страхувальник, Застрахований або Правомочна особа за
договором мають право звернутися до Комісії з фінансового
нагляду.
3. Позов щодо претензій за договором може бути поданий або
відповідно до положень загальної юрисдикції (компетентний суд
за адресою зареєстрованого офісу фірми COMPENSА), або до
компетентного суду за місцем проживання або зареєстрованого
офісу Страхувальника, Застрахованого або правомочної особи
за договором.

4. Позов щодо претензій за договором може бути поданий або
відповідно до положень загальної юрисдикції або компетентний
суд за місцем проживання спадкоємця Застрахованого або
правомочного спадкоємця за договором.
5. Споживач також може звернутися за допомогою до міського
органу з питань захисту прав споживачів.
6. Договір на підставі цих ЗУС укладається відповідно до чинного
польського законодавства..
У питаннях, не охоплених ЗУС, застосовуються положення
Цивільного кодексу, Закону про страхування та перестрахування
та інших правових актів, що діють у Республіці Польща.
§ 18. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Усі повідомлення та заяви, подані сторонами у зв'язку з
договором, повинні бути у письмовій формі під розписку про
прийняття, надіслані рекомендованим листом або зроблені в інший
узгоджений спосіб. Сторони зобов'язуються повідомляти одна
одну про зміну свого місцезнаходження (адреси). Письмове
повідомлення про шкоду може бути подано Страхувальником до

будь-якого місцевого відділу COMPENSА.
2. COMPENSA залишає за собою право вимагати повернення
фактично понесених витрат, пов'язаних із стягненням
заборгованості за договором страхування.
3. Існує можливість позасудового регулювання спорів між
споживачами та підприємцями в електронному вигляді через
інтернет-платформу ODR Європейського союзу. Платформа
дозволяє розглядати претензії, які випливають із договорів,
запропонованих онлайн або за допомогою інших електронних
засобів (відповідно до Регламенту Європейського Парламенту
та Ради (ЄС) № 524/2013 від 21 травня 2013 року про онлайнврегулювання споживчих спорів та внесення змін до
Регламенту ( ЄС) № 2006/2004 і Директиви 2009/22/ЄС),
укладених між споживачами, які проживають в Європейському
Союзі, та підприємцями, що знаходяться в Європейському
Союзі.
Платформа
доступна
на
сайті:
ec.europa.eu/consumers/odr/. Адреса електронної пошти
компанії COMPENSА: centrala@compensa.pl.
4. ЗУС затверджені Правлінням COMPENSA постановою
№18/05/2019 від 15.05.2019 року. i застосовуються до договорів,
укладених від 4 червня 2019 року.

Артур Боровінські
(Artur Borowiński)
Голова Правління
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Ярослав Швайґєр
(Jarosław Szwajgier)
Заступник голови Правління

ДОДАТКОВІ КЛАУЗУЛІ
КЛАУЗУЛА №1 – НАСЛІДКИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
З урахуванням інших положеннь ЗУС, незмінних цією Клаузулею,
обсяг наданого страхового покриття розширюється, включаючи
страхування наслідків нещасних випадків.
§ 2. ПРЕДМЕТ I ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ
1. Предметом страхування здоров’я і життя Застрахованого.
2. Обсяг страхування охоплює страховий захист у зв'язку з:
1) з тривалим розладом здоров’я Застрахованого внаслідок
нещасного випадку, зазначеного в Таблиці відсоткової оцінки
тривалого розладу здоров’я;
2) зі смертю Застрахованого внаслідок нещасного випадку;
3) зі смертю Застрахованого внаслідок нещасного випадку в засобі
пересування.
§ 3. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДОПОМОГИ
1. COMPENSA виплачує такі види допомоги:
1)
внаслідок смерті Застрахованого у результаті нещасного
випадку - COMPENSA виплачує Правомочній особі допомогу у
розмірі 100% страхової суми;
2) внаслідок смерті Застрахованого у результаті нещасного
випадку в засобі пересування - COMPENSA Правомочній особі
додаткову допомогу у розмірі 50% страхової суми, вказаної у
Клаузулі №1 у договорі;
3) внаслідок тривалого розладу здоров’я Застрахованого у
результаті нещасного випадку:
a) ступінь (відсоток) тривалого розладу здоров'я слід визначати
відразу після закінчення лікування з урахуванням лікування,
рекомендованого лікарем Застрахованого,
b) при визначенні ступеня (відсотка) тривалого розладу здоров'я не
враховується вид роботи або діяльність, яку виконує Застрахований,
c) якщо внаслідок нещасного випадку виникло більше одного
ушкодження тіла - розмір допомоги у зв'язку зтривалим розладом
здоров'я складається із суми виплат, належних за кожне
ушкодження, але не більше страхової суми, зазначеної в договорі,
d) у разі втрати або пошкодження органу чи системи, функції яких
до нещасного випадку вже були порушені внаслідок хвороби чи
нещасного випадку, ступінь (відсоток) тривалого розладу здоров'я
визначається у розмірі різниці між ступенем (відсотком) тривалого
розладу здоров'я, визначеним для стану даного органу, системи
після нещасного випадку, та ступенем (відсотком) тривалого
розладу здоров'я, що існував до нещасного випадку, на який
поширюється відповідальність COMPENSА,
e) ступінь (відсоток) тривалого розладу здоров'я визначається на
підставі Таблиці тривалого розладу здоров'я, чинної на дату
укладення договору,
f) якщо страхова сума, вказана у договорі, становить:
i. 40 000 злотих або більше – якщо ступінь (відсоток) тривалого
розладу здоров'я, визначений на основі Таблиці тривалого
розладу здоров'я, становить до 10% включно, COMPENSA
виплачує 400 злотих за кожен відсоток зазначеного ушкодження
здоров'я; якщо ступінь (відсоток) тривалого розладу здоров'я
визначається на підставі Таблиці тривалого розладу здоров'я
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становить більше 10%, застосовуються положення пп. ii нижче;
ii. менше 40 000 злотих – якщо внаслідок нещасного випадку у
Застрахованого виник тривалий розлад здоров’я, COMPENSA виплачує
такий відсоток страхової суми, який для ступеня (відсотка) тривалого
розладу здоров’я, який він зазнав, вказаний у Таблиці тривалого
розладу здоров’я.
2. У разі пошкодження верхніх кінцівок у лівшів відсоток
тривалого розладу здоров'я визначається згідно з правилами,
наведеними в Таблиці тривалого розладу здоров'я, беручи для
правої руки відсотки, визначені для лівої, а для пошкодження
лівої руки, відсотки для правої.
3. Якщо Застрахований помер до виплати належної допомоги
внаслідок тривалого розладу здоров'я:
1) якщо смерть Застрахованого не стала наслідком нещасного
випадку - невиплачена допомога у зв'язку зі тривалим розладом
здоров'я виплачується Правомочній особі;
2) якщо смерть Застрахованого стала наслідком нещасного
випадку - Правомочній особі виплачується невиплачена
допомога Застрахованого у зв'язку зі тривалим розладом
здоров'я та допомога внаслідок смерті Застрахованого у
результаті нещасного випадку за умови, що: разом вищевказані
допомоги виплачуються до розміру страхової суми, зазначеної в
договорі.
4. Якщо ступінь тривалого розладу здоров'я не було встановлено
до смерті Застрахованого, ступенем тривалого розладу здоров'я
вважається передбачуваний ступінь тривалого розладу здоров'я,
визначений на підставі зібраної документації.
§ 4. ДЕТАЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. За винятком виключень, викладених у § 4 ЗУС, COMPENSA не
несе відповідальності за нещасні випадки внаслідок:
1) проходження Застрахованого лікування та медичних процедур,
якщо їх виконання не було пов’язане з лікуванням наслідків нещасного
випадку і вони були рекомендовані лікарем;
2) процедур або лікування нетрадиційними методами;
3) хвороб, навіть тих, що виникають раптово або проявляються після
нещасного випадку;
4) звичного вивиху суглобів;
5) грижі;
6) пошкодження міжхребцевих дисків та їх наслідки (дископатія та
викривлення хребта);
7) укусів кліщів та інших комах;
8) інфаркту;
9) інсульту.
§ 5. ОБОВ'ЯЗКИ СТРАХОВАЛЬНИКА ТА
ЗАСТРАХОВАНОГО У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
1. Протягом строку дії договору Страхувальник і Застрахований, якщо
він знав, що договір укладено на його користь, зобов'язаний:
1) уможливити COMPENSA вжити заходів, необхідних для
визначення обставин події або шкоди, а також законності та
розмір позову;
2) негайно повідомити Центр екстренної роботи Compensа про подію;
3) надати інформацію, необхідну для надання допомоги, зокрема:
прізвище, ім’я, дату народження, опис події та вид необхідної
допомоги, а також додаткову інформацію, надану оператором Центру
екстреної допомоги, а також дані за місцем перебування, що дозволяє
встановити контакт із Застрахованим;
4) на вимогу COMPENSA надавати документи, що

підтверджують настання страхової події та факт понесення витрат
з цієї причини у вигляді рахунків, а також прагнути пом’якшити
наслідки страхової події шляхом проходження медичного огляду та
виконання рекомендації лікаря;
5) надавати медичну документацію та співпрацювати з COMPENSA
і Центром екстреної допомоги під час ліквідаційної процедури;
6) давати згоду на надання COMPENSA лікуючими лікарями,
закладами охорони здоров’я чи управлінням соціального страхування
інформації, пов’язаної з перевіркою даних про стан здоров’я
Застрахованого, наданих Застрахованим, для визначення права
Застрахованого на допомогу за договором та розміру цієї допомоги,
без урахування результатів генетичних досліджень;
7) на вимогу COMPENSА пройти медичне або діагностичне
обстеження з мінімальним ризиком, за винятком генетичних
досліджень, з метою оцінки страхового ризику, визначення
ступеня тривалого розладу здоров’я, визначення права на
допомогу та розміру цієї допомоги.
2. У разі навмисного порушення зобов'язання про повідомлення
або внаслідок грубої недбалості Страхувальник або Застрахований
- якщо він знав про укладення договору на його користь, не
повідомив COMPENSA про настання події, що спричинила шкоду, в
терміни, вказані в цій Клаузулі, COMPENSA може відповідно
зменшити відшкодування (допомогу), за умови, що порушення
збільшило шкоду або унеможливило визначення обставин і
наслідків події. Наслідки відсутності повідомлення, згадані в
попередньому реченні, не мають місця, якщо COMPENSA отримала
інформацію про обставини, які повинні бути повідомлені їй
протягом терміну, встановленого для повідомлення.
КЛАУЗУЛА №2 – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПРИВАТНОМУ ЖИТТІ
§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
З урахуванням інших положеннь ЗУС, незмінних цією Клаузулею,
обсяг наданого страхового покриття розширюється, включаючи
страхування цивільно-правової відповідальності у приватному
житті.
§ 2. ПРЕДМЕТ І ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ
1. Предметом страхування є цивільно-правовова відповідальність
Застрахованого, що випливає з положень законодавства, за
матеріальну та особисту шкоду, заподіяну третім особам під час
поїздки, яку Застрахований зобов'язаний відшкодувати відповідно
до законодавства країни, де він перебуває.
2. Страховий захист покриває цивільно-правову відповідальність
за збитки внаслідок подій, що сталися протягом періоду
страхування, спричиненими у зв’язку з виконанням приватної
діяльності, у тому числі:
1) догляд за неповнолітніми дітьми;
2) догляд за домашніми тваринами, які подорожують із
Застрахованим;
3) користування велосипедом (також електричним), самокатом
(також електричним), сігвеєм, інвалідним візком, дитячим візком;
4) оренда приміщень Засстрахованим як орендарем;
5) заняття спортом, у тому числі з використанням малих плавсуден.
3. Крім того, COMPENSA повертає Застрахованому понесені
ним витрати на правовий захист до 20 000 злотих (ця сума є
окремою страховою сумою) у зв’язку з претензіями, висунутими

Витрати повертаються на підставі надісланих рахунків або
рахунків-фактура.
4. Витрати на правовий захист включають:
1) витрати на оплату праці одного адвоката або юрисконсульта,
призначеного Застрахованим, визначені відповідно до принципів
визначення розміру витрат на судове представництво в судах
загальної юрисдикції згідно з розпорядженням Міністра юстиції про
оплати за діяльність адвоката та понесення Державною
скарбницею витрат на безоплатну правову допомогу, надану
урядом. Витрати на досудовий захист законних інтересів
Застрахованого включаються до витрат на судове провадження. У
випадках за кордоном – до іноземних суб’єктів, уповноважених
надавати юридичну допомогу відповідно застосовуються
положення про адвокатів та юрисконсультів, які надають послуги
на території Республіки Польща;
2) судові витрати всіх інстанцій, включаючи витрати на експертні
висновки або висновки оцінювачів, витрати на переклад
документів, необхідних для захисту правових інтересів
Застрахованого;
3) витрати, понесені протилежною стороною у зв'язку із
захистом своїх законних інтересів, за умови, що Застрахований
зобов'язаний їх покривати на підставі остаточного рішення
суду.
§ 3. ДЕТАЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. За винятком виключень, викладених у § 4 ЗУС, COMPENSA не
несе відповідальності за нещасні випадки:
1) які завдав Застрахований близьким особам (особам, які
проживають
із
Застрахованим)
або
членам
сім'ї
Застрахованого;
2) що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання
зобов'язання;
3) що виникли у зв'язку з провадженням господарської чи будьякої професійної діяльності незалежно від правових підстав її
провадження (при цьому професійною вважається виконання
діяльності за трудовими відносинами або цивільно-правовим
договором, а також виконання підприємницька діяльність, вільної
професії, виконання функцій в асоціаціях, спілках і громадськополітичних організаціях або робота в якості волонтера), а також
викликані речами, виробленими або наданими Застрахованим, або
роботами чи послугами, які виконуються Застрахованим;
4) що полягають у настанні чистих фінансових збитків (збитків, які
не є матеріальною чи особистою шкодою або наслідком таких
шкод);
5) що полягають у знищенні, пошкодженні або втраті національної
або іноземної валюти, срібних і золотих монет, виробів з каменів і
дорогоцінних металів та колекцій;
6) що виникли внаслідок передачі хвороби Застрахованим, а
також тваринами, які перебувають під його опікою;
7) що виникли внаслідок занять екстремальними видами спорту,
непрофесійними або професійними видами спорту.
2. COMPENSA не покриває цивільно-правову відповідальність
Застрахованого:
1) за завдані збитки майну третіх осіб, яке знаходиться у володінні
Застрахованого на підставі договору оренди, лізингу, позики,
зберігання або іншої подібної угоди, що дозволяє використовувати
чуже майно (не стосується збитків, завданих
кімнатам і
квартирам, що здаються на період

проти нього третіми особами щодо збитків, покритих
страхуванням за укладеним договором на підставі Клаузулі.
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відпочинку);
2) що виникли внаслідок володіння, керування, використання та
введення в експлуатацію будь-яких транспортних засобів, літальних
апаратів, суден, крім тих, що вказані у § 2, пп. 6 ЗУС, а також
самохідних робочих і сільськогосподарських машин;
3) за шкоди майну третіх осіб, якими Застрахований заволодів
недобросовісно;
4) за шкоди собакам, порід, визнаних агресивними і зазначених у
Розпорядженні Міністра внутрішніх справ і адміністрації від 28
квітня 2003 року про перелік порід собак, які вважаються
агресивними, та умови видачі дозволу на утримання собаки такої
породи;
5) неустойки, адміністративних штрафів та судових стягнень, інших
штрафів і штрафних санкцій грошового характеру, накладені на
Застрахованого;
6) внаслідок збитків, на які поширюється обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності;
7) майнової шкоди, розмір якої не перевищує 200 злотих.
3. У випадку витрат на судовий захист страхове покриття не
покриває витрати, пов’язані з використанням послуг осіб, які не
мають права займатися професійною діяльністю, або надання
ними висновку відповідно до законодавства місця виникнення
витрат, що повертаються у рамках цієї Клаузулі.
§ 4. ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА I ЗАСТРАХОВАНОГОУ
ВИПАДКУ НАСТАННЯ ПОДІЇ ІЗ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРИВАТНОМУ ЖИТТІ
1. Протягом строку дії договору Страхувальник і Застрахований,
якщо він знав, що договір укладено на його користь, зобов'язаний:
1) уможливити COMPENSA вжити заходів, необхідних для
визначення обставин події або шкоди, а також законності та
розмір позову;
2) використовувати доступні засоби для запобігання збитку або
зменшення його розміру;
3) негайно, не пізніше ніж протягом 3 днів з дати подання
претензії до Застрахованого третьою особою, повідомити
COMPENSA про претензію та надати обставини події, зібрати,
захистити та надати COMPENSA документи, що стосуються
обставин події;
4) надати COMPENSA будь-які повістки, судові позови та будь-які
інші судові документи, надіслані Застрахованому;
5) у разі претензії Застрахований або особа, яка діє від його імені,
повинні утримуватися від вчинення дій, спрямованих на визнання та
задоволення претензій або укладення угоди з постраждалою особою,
хіба що COMPENSA надасть на це згоду. Задоволення або визнання
претензій Застрахованого про відшкодування заподіяної ним шкоди не
має юридичних наслідків щодо COMPENSA, якщо COMPENSA
попередньо на це не погодилася.
2. Застрахований зобов’язаний негайно повідомити COMPENSA
про настання події, але не пізніше ніж протягом 7 днів з дати
повернення до Республіки Польща, надавши докази понесених
витрат у зв’язку з подіями, які покриває страхування.
3. У разі навмисного порушення зобов'язання про повідомлення
або внаслідок грубої недбалості Страхувальник або Застрахований
- якщо він знав про укладення договору на його користь, не
повідомив COMPENSA про настання події, що спричинила шкоду,
в терміни, вказані в цій Клаузулі,
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COMPENSA може відповідно зменшити відшкодування
(допомогу), за умови, що порушення збільшило шкоду або
унеможливило визначення обставин і наслідків події. Наслідки
відсутності повідомлення, згадані в попередньому реченні, не
мають місця, якщо COMPENSA отримала інформацію про
обставини, які повинні бути повідомлені їй протягом терміну,
встановленого для повідомлення.
КЛАУЗУЛА №3 – БАГАЖ
§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

З урахуванням інших положеннь ЗУС, незмінних цією Клаузулею,
обсяг наданого страхового покриття розширюється, включаючи
страхування багажу.
§ 2. ТЕРМІНИ

На потреби цієї Клаузулі наведені нижче терміни мають такі
значення:
1) БАГАЖ – предмети, які є власність Застрахованого і якими
він володіє під час поїздки, включаючи електронне та
спортивне обладнання;
2) НЕОБХІДНІ ПРЕДМЕТИ ЩОДЕННОГО КОРИСТУВАННЯ –
основний одяг, засоби особистої гігієни та туалетні приналежності
виключно для користування Застрахованим;
3) ПОДІЯ – знищення, пошкодження або втрата багажу.
§ 3. ПРЕДМЕТ І ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ

1. Предметом страхування є багаж.
2. Страхування покриває багаж, якщо він знаходиться під
безпосереднім доглядом Застрахованого або якщо Застрахований:
1) здав багаж під розписку в камеру схову або довірив багаж
професійному перевізнику для перевезення на підставі транспортного
документа;
2) залишив багаж у закритому приміщенні в місці проживання,
крім намету;
3) залишив багаж у закритому багажному відділенні або
замкненому багажнику транспортного засобу, кабіні причепа чи
плавсудна;
3. Обсяг страхування покриває втрату, знищення або пошкодження
багажу у випадку:
1) настання випадкової події;
2) рятувальної операції, що проводиться у зв'язку з випадковими
подіями;
3) нещасного випадку у наземному, водному чи повітряному
транспорті, учасником якого був Застрахований;
4) задокументованої крадіжки з проникненням у приміщення,
зазначені у п. 2 цього параграфу або у разі грабежу;
5) раптової хвороби, що сталася протягом періоду страхування,
підтверджена
медичною
документацією,
внаслідок
якої
Застрахований був позбавлений можливості здійснювати опіку над
багажем;
6) нещасного випадоку, що стався протягом страхового періоду,
підтверджений медичною документацією;
7) втрати, за умови, що багаж перебував під опікою професійного
перевізника на підставі транспортного документа або був зданий
у камеру зберігання під розписку.
4. Багаж, що перевозиться транспортним засобом або в кабіні
автомобільного причепа чи плавсудна, потребує таких заходів
безпеки:

1) транспортний засіб або кабіна повинні мати твердий дах,
замкнений, на захисний замок;
2) багаж зберігається в багажному відділенні транспортного засобу
або кабіні причепа і його не видно ззовні.
5. До предмета страхування входять також витрати, які
внаслідок затримки доставки багажу перевізником не менше ніж
на 4 години Застрахований повинен був понести під час поїздки
для придбання необхідних речей побуту.
6. COMPENSA повертає витрати на придбання товарів,
зазначених у п. 5, до розміру 50% страхової суми, зазначеної
на багаж в договорі, на підставі рахунків покупки та за умови,
що багаж було довірено професійному перевізнику на підставі
транспортного документа.
§ 4. ДЕТАЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. За винятком виключень, викладених у § 4 ЗУС, COMPENSA не
несе відповідальності за події:
1) внаслідок зношення, самозаймання, витоку рідини, а для
предметів, що б'ються, або предметів у скляній тарі - розбиття;
2) що полягають виключно в пошкодженні або знищенні предметів,
в яких перевозиться багаж (наприклад, валізи, кофри);
3) внаслідок розбиття, відколів, розтріскування корпусу
електронного обладнання, подряпин на склі в мобільних
телефонах або смартфонах, планшетах чи моніторах;
4) виникли в електричних апаратах і пристроях внаслідок їх
несправності та дії електричного струму з неналежними параметрами,
хіба що робота електричного струму спричинила пожежу;
5) в результаті крадіжки, здійсненої способом, відмінним від
зазначеного в § 2 пп. 4 ЗУС;
6) внаслідок втрати цінності пошкодженої речі;
7) викликані повільною дією температури, газів, води, пари,
вологи, пилу, сажі, струсів або грибка;
8) вартість яких не перевищує 200 злотих.
2. Крім того, страховий захист згідно з цією Клаузулею не покриває:
1) багаж, залишений у наметі;
2) ювелірні вироби, срібло, золото і платина в брухті та злитках,
дорогоцінне, напівдорогоцінне каміння, перли, що не є
практичними виробами;
3) твори мистецтва, антикваріат, колекції, мисливські трофеї,
усілякі музичні інструменти, файли, документи, рукописи,
комп’ютерні програми та дані, платіжні та кредитні картки,
подарункові ваучери, книги та ощадні ваучери, чеки, векселі,
ключі , проїзні квитки на транспорт, квитки на мистецькі та
культурні заходи, грошові цінності;
4) проектрои (діапроєктор);
5) сонцезахисні окуляри (некоригуючі);
6) вогнепальна зброя всіх видів, пальне;
7) предмети, кількість яких свідчить про їх призначення для
комерційних цілей;
8) предмети комерційної, сервісної чи виробничої діяльності;
9) переселенське майно.
3. Якщо відбулася крадіжка з проникненням у транспортний засіб,
автомобільний причіп чи плавсудно, і збиток став результатом
навмисного порушення або грубої недбалості Застрахованим
заходів безпеки, вказаних у § 3 п. 4 пп.1 і 2, відповідальність
виключається.
4. Наслідки затримки доставки багажу на території Республіки

Польща не покриваються страхуванням.
§ 5. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ
1. Розмір відшкодування визначається відповідно до розміру
вартості ремонту або придбання нової речі такого ж або
аналогічного типу з такими ж параметрами.
2. COMPENSA несе відповідальність за пошкодження багажу в
межах страхової суми, зазначеної в договорі щодо цього ризику.
3. При визначенні розміру збитків не враховується наукова,
колекційна, історична, нумізматична, меморіальна цінність та особисті
уподобання.
4. Якщо після виплати відшкодування Застрахований знайшов
втрачені предмети, COMPENSA може вимагати від Застрахованого
повернення відшкодування, сплаченого за ці предмети, або
передати COMPENSA права на ці предмети.
5. Страхове покриття не поширюється на події, що відбуваються
на території Республіки Польща..
§ 6. ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА І ЗАСТРАХОВАНОГО У
ВИПАДКУ НАСТАННЯ ПОДІЇ ІЗ СТРАХУВАННЯМ БАГАЖУ
1. Протягом строку дії договору Страхувальник і Застрахований,
якщо він знав, що договір укладено на його користь, зобов'язаний:
1) уможливити COMPENSA вжити заходів, необхідних для
визначення обставин події або шкоди, а також законності та
розмір позову;
2) використовувати доступні засоби для запобігання збитку або
зменшення його розміру;
3) негайно, не пізніше ніж протягом 3 днів з дня події,
повідомити місцевий орган міліції про кожний випадок крадіжки
зі зломом або грабежу та отримати письмове підтвердження
цього факту;
4) якщо крадіжка зі зломом була скоєна, коли багаж перебував під
опікою Застрахованого під час поїздки організованим транспортом або
в місці проживання, про подію слід повідомити перевізника або
адміністрацію місця проживання та отримати письмове підтвердження
цього факту;
5) негайно, не пізніше ніж протягом 7 днів після повернення
COMPENSA до Республіки Польща, повідомити COMPENSA про
збитки, водночас надавши список понесених витрат, втрачених
або пошкоджених речей із зазначенням їх кількості та вартості, а
також надати підтвердження протягом 14 днів після повідомлення
COMPENSA, про яке йдеться у п. 3 і 4;
6) у разі збитків, пов'язаних з електронним або спортивним
обладнанням - пред'явити належне: доказ придбання цих
предметів або інший доказ, що підтверджує факт їх володіння.
2. У разі навмисного порушення зобов'язання про повідомлення
або внаслідок грубої недбалості Страхувальник або Застрахований
- якщо він знав про укладення договору на його користь, не
повідомив COMPENSA про настання події, що спричинила шкоду, в
терміни, вказані в цій Клаузулі, COMPENSA може відповідно
зменшити відшкодування (допомогу), за умови, що порушення
збільшило шкоду або унеможливило визначення обставин і
наслідків події. Наслідки відсутності повідомлення, згадані в
попередньому реченні, не мають місця, якщо COMPENSA отримала
інформацію про обставини, які повинні бути повідомлені їй
протягом терміну, встановленого для повідомлення.
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КЛАУЗУЛА №4 – СКІ-ПАС
§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
З урахуванням інших положеннь ЗУС, незмінних цією Клаузулею,
обсяг наданого страхового покриття розширюється, включаючи
страхування повернення вартості скі-пасу або вартості оренди
зимового спортивного спорядження.
§ 2. ТЕРМІНИ
На потреби цієї Клаузулі наведені нижче терміни мають такі
значення:
1) СКІ-ПАС - картка на користування гірськолижними підйомниками;
2) ТРАВМА – наслідок нещасного випадку, наслідком якого є
переломи, тріщини кісток, розтягнення або вивих суглоба;
3) ЗИМОВЕ СПОРТИВНЕ СПОРЯДЖЕННЯ – сноуборд, санки,
лижі, палиці, шолом, закриті окуляри, черевики для лиж або
сноуборду, ковзани, оснащення для лиж або сноуборду.

§ 3. ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ І ВИПЛАТА ДОПОМОГИ
1. COMPENSA відшкодовує витрати на невикористаний скі-пас або
орендоване зимове спортивне спорядження, якщо внаслідок
травми Застрахований не зміг скористатися скі-пасом або зимовим
спортивним спорядженням протягом періоду страхування.
2. Витрати
на
придбання
невикористаного
скі-пасаабо
орендованого
зимового
спортивного
спорядження
відшкодовуються на підставі документів:

1) копія документа, що підтверджує купівлю скі-паса, при цьому
скі-пас має бути в межах періоду страхування, вказаного в
договорі;
2) копія підтвердження про оренду зимового спортивного
спорядження, при чому дата оренди зимового спортивного
спорядження має бути в межах періодустрахування, вказаного в
договорі, та
3) медичних підтверджень про нещасний випадок, в результаті
якого Застрахований отримав травму.
3. COMPENSA відшкодовує витрати на невикористаний скі-пас або

§ 3. ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ
ВІДШКОДУВАННЯ
1. Відшкодування охоплює суму, сплачену Застрахованим як
страхову франшизу за шкоду внаслідок зіткненням або ДТП,
спричиненою
Застрахованим
на
транспортному
засобі,
орендованому Застрахованим, за умови, що така страхова
франшиза була передбачена в договорі оренди транспортного
засобу.
2. У випадку шкоди, про яку йдеться у п. 1, Застрахований
зобов'язаний надати COMPENSA наступні документи для отримання
відшкодування:
1) договір оренди транспортного засобу або інший документ, у
якому вказана страхова франшиза у разі зіткнення чи ДТП;
2) офіційне підтвердження або інший документ, що
підтверджує зіткнення або ДТП;
3) підтвердження сплати Застрахованим страхової франшизи.
3. COMPENSA повертає суму, сплачену як страхова франшиза до
500 злотих.
КЛАУЗУЛА №6 – ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ НА
ЛІКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ
ПОЛЬЩА ПІСЛЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
З урахуванням інших положеннь ЗУС, незмінних цією Клаузулею,
обсяг наданого страхового покриття розширюється, включаючи
страхування повернення витрат на лікування на території
Республіки Польща після нещасного випадку.
§ 2. ТЕРМІНИ
На потреби цієї Клаузулі наведені нижче терміни мають такі
значення:
1) КОШТИ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ – у

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
З урахуванням інших положеннь ЗУС, незмінних цією Клаузулею,
обсяг наданого страхового покриття розширюється, включаючи
страхування повернення витрат, понесених у зв'язку з невикупом
страхової франшизи в шкоді, заподіяної орендованому
транспортному засобу.

зв’язку з нещасним випадком, що стався під час поїздки, на яку
поширюється страхування за договорм, що стався на території
Республіки Польща:
a) витрати на відвідування лікаря:
b) витрати на придбання ліків за призначенням лікаря;
c) витрати на амбулаторні процедури та операції за призначенням
лікаря (крім пластичних операцій);
d) витрати на придбання або оренду спеціальних засобів,
призначених лікарем;
e) витрати на реабілітаційні процедури та консультації за призначенням
лікаря;
f) витрати на реконструкцію постійних зубів за призначенням лікаря;
2) СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ – заходи, поділені за типом у списку, що
становить Додаток до ЗУС, необхідні для підтримки процесу лікування,
що здійснюється у зв'язку з нещасним випадком, покритим
страхуванням за договором.

§ 2. ТЕРМІНИ
На потреби цієї Клаузулі наведені нижче терміни мають такі
значення:
1) ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ – транспортний засіб, орендований
Застрахованим під час поїздки, тобто легковий автомобіль не
старше 10 років загальною вагою до 3,5 тонн, велосипед,
квадроцикл, скутер, мотоцикл, малий плавзасіб;
2) СТРАХОВА ФРАНШИЗА – сума, яка представляє частку
Застрахованого у шкоді транспортному засобу.

§ 3. ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ
1. COMPENSA повертає витрати на лікування, понесені
Застрахованим на території Республіки Польща внаслідок
нещасного випадку під час поїздки.
2. Відшкодування витрат на лікування після нещасного випадку
здійснюється на підставі документів, що підтверджують понесення
цих витрат (із зазначенням послуги, якої ці витрати стосуються),
та медичної документації, наданої компанії COMPENSА.
3. У випадку повернення коштів:

оренду зимового спортивного спорядження пропорційно періоду
використання скі-пас або зимового спортивного спорядження до
періоду, що залишився на дату травми до закінчення використання
скі-пас або закінчення періоду оренди зимового спортивного
спорядження, але не більше 200 євро.

КЛАУЗУЛА №5 – БЕЗПЕЧНА ОРЕНДА
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1) за реабілітаційні процедури необхідно надати медичну
документацію (із зазначенням виду послуги, якої стосується вартість),
що підтверджує необхідність реабілітаційних процедур та копію
направлення лікаря на реабілітаційні процедури;
2) набуття або оренди спеціальних засобів, необхідно пред'явити
медичну документацію, що підтверджує необхідність застосування
спеціальних засобів;
3) операції, необхідно пред'явити медичну документацію, що
підтверджує необхідність операції.
4. COMPENSA відшкодовує витрати, понесені Застрахованим, про
які йдеться у цій Клаузулі, розміром до 2000 злотих за один і всі
випадки, з урахуванням, що відшкодування витрат на реабілітацію
становить ліміт 500 злотих у рамках вищевказаної суми.

§ 4. ДЕТАЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. За винятком виключень, викладених у § 4 ЗУС, COMPENSA не
несе відповідальності за нещасні випадки, що виникли
внаслідок:
1) проходження Застрахованим лікування та медичних процедур,
якщо їх виконання не було пов’язане з лікуванням наслідків нещасного
випадку та вони були рекомендовані лікарем;
2) процедур або лікування нетрадиційними методами;
3) хвороб, навіть тих, що виникають раптово або проявляються після
нещасного випадку;
4) звичного вивиху суглобів;
5) грижі;
6) пошкодження міжхребцевих дисків та їх наслідки (дископатія та
викривлення хребта);
7) укусів кліщів та інших комах;
8) інфаркту;
9) інсульту.
КЛАУЗУЛА №7 – ТЕРОРИСТИЧНІ АКТИ АБО ВІЙНА
Обсяг наданого страхового покриття розширено на наслідки
терористичних актів або війни, тобто § 4 п. 2 пп.14 втрачає
чинність. Це розширення не охоплює території, щодо яких - на
дату укладення договору - Міністерство закордонних справ
рекомендує уникати будь-яких поїздок відповідно до оголошення,
розміщеного на загальнодоступному веб-сайті Міністерства
закордонних справ www.msz.gov.pl.
КЛАУЗУЛА №8 – СТРАХУВАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. На
підставі
цієї
Клаузулі
COMPENSA
забезпечує
Застрахованому страховий захист щодо витрат на лікування на
території Республіки Польща.
2. Ця Клаузуля є основою для укладення договору страхування
окремо від страхування в обсязі, визначеному у § 3 п. ЗУС.
3. Страхування в обсязі, визначеному у цій Клаузулі, не може
поєднуватися з обсягом, визначеним у § 3 п.1 та п. 2 пп. 1 і 2 ЗУС.
4. Положення цієї Клаузулі мають пріоритет над положеннями
ЗУС. У питаннях, не охоплених цим пунктом, застосовуються
відповідні положення ЗУС.

§ 2. ТЕРМІНИ
На потреби цієї Клаузулі наведені нижче терміни мають такі
значення:
1) ІНОЗЕМЕЦЬ – особа без польського громадянства, яка
тимчасово перебуває на території Республіки Польща, в
розумінні цієї Клаузулі є Застрахованим;
2) КРАЇНА ПРОЖИВАННЯ – країна, громадянином якої є
Застрахований або має медичне чи соціальне страхування.
§ 3. ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ – ВИТРАТИ НА ЛІКУВАННЯ
1. Витрати на лікування включають негайну госпітальну допомогу,
яка триває щонайменше 24 години, у разі захворювання або
нещасного випадку Застрахованого під час перебування на території
Республіки Польща. Страховий захист також покриває події, що
сталися під час виконання фізичної роботи.
2. Страхування витрат на лікування покриває послуги, необхідні
для відновлення стану здоров'я Застрахованого, що дозволяє
продовжити тимчасове перебування на території Республіки
Польща або повернення чи транспорт до країни проживання.
3. Обсяг страхування витрат на лікування охоплює:
1) витрати на перебування в лікарні, включаючи витрати на
аналізи та хірургічні процедури;
2) витрати на транспорт після закінчення лікування до місця
проживання, розташованого в країні проживання.
4. COMPENSA відшкодовує витрати, понесені Застрахованим,
до суми 35 000 євро.
§ 4. ДЕТАЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. Незалежно від виключень, зазначених у § 4, COMPENSA не несе
відповідальності за витрати:
1) що перевищують обсяг, необхідний для відновлення стану
здоров’я, що дозволяє Застрахованому повернутися на територію
Республіки Польща;
2) на лікування розпочате до поїздки;
3) якщо метою поїздки було лікування;
4) на спеціальне харчування Застрахованого, придбання
зміцнюючих засобів, біологічно активних добавок, щеплення,
реабілітацію;
5) на профілактичні стоматологічні процедури, лікування коронки
зуба, кореня зуба, пародонтиту;
6) а перебування та лікування в санаторіях, курортах, будинках
відпочинку
чи
наркологічних,
фізіотерапевтичних,
геліотерапевтичних центрах, на естетичні процедури,
пластичні операції, косметологічні процедури.
2. COMPENSA не несе відповідальності за витрати внаслідок:
1) лікування, не пов'язаного з хворобою або нещасним випадком;
2) аборту, якщо він не був зроблений з метою збереження
життя або здоров'я Застрахованого;
3) пологів після 32 тижнів вагітності;
4) епідемії або зараження, за умови, що стан епідеміологічної
загрози, стан епідемії або загальне попередження про небезпеку
зараження було оголошено перед поїздкою Застрахованого.
§ 5. ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА I ЗАСТРАХОВАНОГО
У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ ПОДІЇ З КОШТІВ НА ЛІКУВАННЯ
1. Протягом строку дії договору Страхувальник і Застрахований,
якщо він знав, що договір укладено на його користь, зобов'язаний:
1) уможливити COMPENSA вжити заходів, необхідних для

17/43

визначення обставин події або шкоди, а також законності та розмір
позову;
2) негайно повідомити Центр екстренної роботи Compensа про подію;
3) надати інформацію, необхідну для надання допомоги, зокрема:
прізвище, ім’я, дату народження, опис події та вид необхідної
допомоги, а також додаткову інформацію, надану оператором Центру
екстреної допомоги, а також дані за місцем перебування, що дозволяє
встановити контакт із Застрахованим;
4) на
вимогу
COMPENSA
надавати
документи,
що
підтверджують настання страхової події та факт понесення
витрат з цієї причини у вигляді рахунків, а також прагнути
пом’якшити наслідки страхової події шляхом проходження
медичного огляду та виконання рекомендації лікаря;
5) надавати медичну документацію та співпрацювати з COMPENSA
і Центром екстреної допомоги під час ліквідаційної процедури;
6) на вимогу COMPENSА пройти медичне або діагностичне
обстеження з мінімальним ризиком, за винятком генетичних
досліджень, з метою оцінки страхового ризику, визначення
ступеня тривалого розладу здоров’я, визначення права на
допомогу та розміру цієї допомоги;
7) Застрахований зобов’язаний негайно повідомити COMPENSA про
настання події, але не пізніше ніж протягом 7 днів з дати повернення
до Республіки Польща, надавши докази понесених витрат у зв’язку з
подіями, які покриває страхування.
2. У разі навмисного порушення зобов'язання про повідомлення
або внаслідок грубої недбалості Страхувальник або Застрахований
- якщо він знав про укладення договору на його користь, не
повідомив COMPENSA про настання події, що спричинила шкоду, в
терміни, вказані в цій Клаузулі, COMPENSA може відповідно
зменшити відшкодування (допомогу), за умови, що порушення
збільшило шкоду або унеможливило визначення обставин і
наслідків події. Наслідки відсутності повідомлення, згадані в
попередньому реченні, не мають місця, якщо COMPENSA отримала
інформацію про обставини, які повинні бути повідомлені їй
протягом терміну, встановленого для повідомлення.
КЛАУЗУЛА №9 – СТРАХУВАННЯ КВАРТИРИ АБО БУДИНКУ
§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. З урахуванням інших положеннь ЗУС, незмінних цією
Клаузулею, обсяг наданого страхового покриття розширюється,
включаючи страхування квартири або будинку.
2. Розширення страхового покриття на підставі цієї Клаузулі
можливе за умови спільного виконання наступних умов:
1) місце страхування знаходиться на території Республіки Польща;
2) у місці страхування встановлено засоби захисту від
крадіжок, вказані в § 7 цієї Клаузулі.
3. Страхове покриття у рамках цієї Клаузулі надається на період, що
не перевищує термін дії договору.
§ 2. ТЕРМІНИ
На потреби цієї Клаузулі наведені нижче терміни мають такі
значення:
1) ПЕРЕНАПРУГА – раптове і короткочасне підвищення
напруги, що перевищує номінальну напругу, встановлену для
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даного пристою або установки, спричинене розрядом блискавки
поблизу місця страхування;
2) ДОМАШНЄ РУХОМЕ МАЙНО – рухоме майно, що знаходиться
в квартирі або житловому будинку і яке є власністю
Застрахованого, зазначене як місце страхування, а також домашні
тварини;
3) ВБУДОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ – постійно встановлені або
закріплені внутрішні елементи квартири чи будинку, що є місцем
страхування, зазначеним у договорі;
4) ВІДНОВНА (НОВА) ВАРТІСТЬ – вартість, що відповідає
витратам на відновлення майна до нового, але не покращеного
стану, тобто для домашнього рухомого майна, вбудованих
елементів - вартість, що відповідає витратам на ремонт або ціні
придбання нового предмета такого ж виду, типу та параметрів.
§ 3. ПРЕДМЕТ І ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕРІОД
СТРАХУВАННЯ
1. Предметом страхування у рамках страхуванням, на яке
поширюється ця Клаузула, є: вбудовані елементи, домашнє рухоме
майно (далі «майно»).
2. У рамках майнового страхування страхове покриття охоплює події,
що виникли внаслідок:
1) випадкових подій, зазначенмих у § 2 пп. 23 ЗУС та в
результаті перенапруги (далі «від вогню та інші випадкових
подій»);
2) крадіжки зі зломом або грабежу, якщо вони сталися з моменту
залишення місця страхування з наміром поїздки до моменту
повернення з поїздки та прибуття до місця страхування.
3. Крім того, в рамках страхування майна COMPENSA повертає:
1) витрати на порятунок предмета страхування та запобігання
збитку або зменшення його розміру, якщо вжиті заходи були
навмисними, навіть якщо вони виявилися неефективними, - у
межах страхової суми;
2) фактично
понесені,
обґрунтовані
та
документально
підтверджені витрати на усунення залишків шкоди - до 5%
узгодженої суми відшкодування, при чому виплачені суми за це не
зменшують узгодженої страхової суми.
4. Застраховане майно також покривається, у межах страхової
суми, захистом від збитків, спричинених рятувальною
операцією, проведеною у зв’язку з настанням подій, охоплених
страхуванням, за винятком збитків, спричинених втратою
грошової вартості, виробів з металів або дорогоцінного каміння,
дорогоцінних органічних речовини, перлів, срібних або золотих
монет, витворів мистецтва, антикваріату, колекції, одягу з
натуральної шкіри або хутра.
5. Відповідно до цієї Клаузулі, предметом страхування також є
деліктна цивільно-правова відповідальність Застрахованого, що
випливає з положень законодавства, за збитки, завдані третім особам
унаслідок володіння чи користування квартирою чи будинком, що є
місцем страхування, зазначеним у договорі.
§ 4. СТРАХОВА СУМА І ГАРАНТІЙНА СУМА
1. Страхова сума та гарантійна сума, зазначена в договорі, становлять
верхню межу відповідальності COMPENSA за одну та всі події, що
відбуваються протягом періоду страхування, відповідно до § 3 п. 3 пп.
2 і § 5.
2. Страхова сума визначається відповідно до відновної (нової)
вартості).

§ 5. ЛІМІТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
За майновим страхуванням верхньою межею відповідальності за
пошкодження окремих елементів майна є сума:
1) за збитки внаслідокповоді - 50% страхової суми від пожежі та
інших випадкових подій;
2) за збитки внаслідок перенапруги - 10% страхової суми від вогню та
інших випадкових подій;
3) для одягу з натуральної шкіри або хутра - 30% страхової суми від
пожежі та інших випадкових подій, а також від крадіжки зі зломом і
грабежу.
§ 6. ДЕТАЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. Окрім виключень, викладених у § 4 ЗУС, і виключень,
згаданих у § 3 п. 4 цієї Клаузулі COMPENSA не несе
відповідальності:
1) у випадку збитків, спричинених випадковими подіями, зазначеними
в § 2 пп. 23 ЗУС - за збитки:
a) видобувні у розумінні гірничого права або внаслідок земляних
робіт,
b) що виники внаслідок повільної дії температури, газів, води,
пари, вологи, пилу, сажі, струсів або грибка,
c) завдані вбудованим елементам і рухомому домашньому
майні, розташованому в будівлях, зведених всупереч
будівельному праву або без необхідного дозволу на
будівництво, або призначених для знесення, якщо
пошкодження було наслідком вищезазначених факторів,
d) викликані вибухом вибухових матеріалів,
e) внаслідок замерзання води в установках квартир або будинків,
якщо їх опалювальна установка була вимкнена або не ввімкнена
Застрахованим,
f) внаслідок осіданням ґрунту,
g) спричинені атмосферними опадами, у тому числі таненням снігу чи
льоду, що потрапили до місця страхування через відкриті вікна, двері
чи інші технічні отвори (не поширюється на димар),
h) внаслідок проникнення дощової води, що проникає в дах, стіни,
вікна або інші технічні отвори в результаті невиконання технічного
обслуговування цих будівельних елементів, якщо це викликано
нехтуванням Застрахованим зобов’язань щодо технічного
обслуговування,
i) внаслідок проникнення ґрунтових вод, якщо це не було
наслідком подій, які покриваються страхуванням,
j) внаслідок вогкості вбудованих елементів квартири або
житлового будинку у результаті протікання водопровідних і
каналізаційних пристроїв, опалювальних установок або пристроїв,
установок, що відводять воду з дахів (водостічні труби та ринви),
якщо це сталося в результаті недбалості Застрахованим
зобов'язання щодо утримання,
k) внаслдіок замерзанням будівельних елементів,
l) у випадку перенапруги, що сталася у блискавичниках,
вимірювачах, лічильниках, плавких вставках, запобіжниках,
контакторах, електричних датчиках, лампочках, лампах і
частинах, що піддаються зношенню або підлягають повторній,
періодичній заміні в процесі нормального використання;
2) у випадку збитків, завданих внаслідок крадіжки зі зломом або
грабежу - за шкоду, заподіяну на місці страхування, захищеного не
відповідно до § 7, за умови, що причиною шкоди була відсутність
цього захисту;
3) у випадку майнового страхування - за збитки, що не
перевищують 200 злотих.

4) при страхуванні цивільно-правової відповідальності за збитки:
a) матеріальні на суму не більше 200 злотих,
b) внаслідок забруднення або зараження навколишнього середовища,
c) охоплені системою обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності,
d) у вигляді чистих фінансових збитків (тобто збитків, які не є
матеріальними чи особистими збитками чи наслідком таких
збитків),
e) внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання,
f) що полягає у сплаті неустойки, адміністративних стягнень, судових
штрафів та інших грошових стягнень, включаючи відсотки та
зобов'язання відшкодувати шкоду, покладені на Застрахованого,
g) внаслідок знищення, пошкодження або втратою грошових
цінностей, срібла, золота або платини в брухті чи зливках,
дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних
органічних речовин або перлів, що не є прикттчних виробом, а також
виробів, виготовлених з цих металів або каміння, срібних або золотих
монет, витворів мистецтва, антикваріату, колекцій, файлів,
документів, рукописів, комп’ютерних програм та даних, платіжних та
кредитних карток, векселів та чеків,
h) завдані майну третіх осіб, якими Застрахований недобросовісно
заволодів,
i) завдані майну третіх осіб, яке перебуває у володінні
Застрахованого на підставі договору оренди, лізингу, позики,
зберігання чи іншої подібної угоди, що дає право або зобов’язує
користуватися чи зберігати чуже майно в непогіршеному стані.
2. Крім того, майнове страхування не поширюється на:
1) витвори мистецтва, антикваріат, колекції;
2) вироби з металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінних
органічних речовин, перлів, срібні і золоті монети;
3) срібло, золото або платина в брухті або злитках;
4) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні органічні
речовини або перли, що не є практичними виробами;
5) акти, документи, рукописи, комп'ютерні програми та дані,
платіжні та кредитні картки, векселі та чеки;
6) грошові цінності;
7) мисливські трофеї;
8) оптика або мисливська зброя;
9) майно, що не знаходиться в квартирі, житловому будинку, у тому
числі домашнє рухоме майно, розташоване на балконах, терасах і
лоджіях;
10) предмети, призначені для комерційних цілей;
11) предмети, що використовуються для господарської діяльності
Застрахованого, а також предмети, виготовлені в рамках
домашнього промислу.
§ 7. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1. Місце страхування вважається належним чином захищене, якщо
разом виконуються наступні умови:
1) зовнішні двері квартир або житлового будинку або
приміщень, через які можливий прохід до житлової частини
житлового будинку, повинні бути цілими, встановлені технічно
правильно, мати відповідну конструкцію, виготовлені з
матеріалів, відповідних для зовнішніх дверей та замикатися
хоча б на один сувальдний замок; засклені зовнішні двері не
повинні бути обладнані замками, які можна відкрити без
використання ключа через отвір у склі; у випадку наявності
скляної поверхні, розміри якої дозволять порушнику потрапити до
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застрахованого приміщення у разі її розбиття, цю поверхню
необхідно захистити протизламним склом або гратами; у разі
зовнішніх двостулкових дверей одна стулка повинна бути
закріплена зверху та знизу засувками, закритими зсередини;
2) усі отвори в стінах або стелі повинні бути захищені таким чином,
щоб запобігти крадіжці без здійснення злому;
3) технічний стан дверей і вікон разом із коробками має забезпечувати
міцне кріплення замків, щоб їх не можна було виштовхнути, не
зламавши;
4) терасові або балконні двері повинні відповідати вимогам, що
передбачені у випадку забезпечення захисту вікон;
5) ключі від замків повинні перебувати у Застрахованого або осіб,
уповноважених ним для їх володіння чи зберігання;
6) належним чином захищені гаражні ворота вважаються такими,
що управляються за допомогою пульта або оснащені оригінальним
заводським замком.
§ 8. ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА І ЗАСТРАХОВАНОГО
1. Крім того, протягом строку дії договору Застрахований і
Страхувальник, якщо він знав, що договір укладено на його
користь, зобов'язаний:
1) дотримання
додаткових
рекомендацій,
узгоджених
з
COMPENSA, і термінів їх виконання, які були умовою для укладення
або продовження договору - зокрема усунення ризиків, які були
причиною збитків, що виникли в попередній період;
2) забезпечення
належного
утримання,
технічного
обслуговування та експлуатації застрахованого майна;
3) надання доступу до застрахованого майна та місця
страхування особі, уповноваженій COMPENSA, з метою оцінки
ризику.
2. У страхуванні майна у випадку настання події, передбаченої
договором, Страхувальник, а також Застрахований, якщо він знав,
що договір укладено на його користь, зобов’язаний:
1) використовувати наявні в його розпорядженні засоби для

зокрема, шляхом надання доказів їх придбання, гарантії, інструкцій з
експлуатації або інших доказів, необхідних для визначення обставин
виникнення шкоди, законності та розміру претензії, а також надання
будь-якої допомоги та пояснень з цією метою.
3. У разі навмисного порушення зобов'язання про повідомлення або
внаслідок грубої недбалості Страхувальник або Застрахований - якщо
він знав про укладення договору на його користь, не повідомив
COMPENSA про настання події, що спричинила шкоду, в терміни,
вказані в цій Клаузулі, COMPENSA може відповідно зменшити
відшкодування (допомогу), за умови, що порушення збільшило шкоду
або унеможливило визначення обставин і наслідків події. Наслідки
відсутності повідомлення, згадані в попередньому реченні, не мають
місця, якщо COMPENSA отримала інформацію про обставини, які
повинні бути повідомлені їй протягом терміну, встановленого для
повідомлення.
4. У разі страхування майна COMPENSA звільняється від
відповідальності, якщо Страхувальник або Застрахований
(якщо він знав про укладення договору на його користь)
навмисно або внаслідок грубої недбалості, незважаючи на свої
зобов’язання, не застосував заходи, зазначені в п. 2, пп. 1, а
шкода виникла внаслідок невиконання вищезазначеного
обов'язку.
5. У страхуванні цивільно-правової відповідальності у разі
виникнення події, передбаченої договором, Страхувальник і
Застрахований, якщо він знав, що договір укладено на його
користь, зобов’язані негайно повідомити COMPENSА, якщо
постраждала сторона заявляє свої претензії безпосередньо у
зв'язку з подією, покритою страхуванням цивільно-правової
відповідальності проти Застрахованого або якщо проти
Застрахованого було розпочато підготовче провадження.

2) негайно повідомити поліцію про подію, якщо є обставини, що
вимагають проведення слідчих дій;
3) негайно повідомляти компанію COMPENSA про подію не
пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту повернення на
території Республіки Польща;
4) негайно повідомляти управителя будинку про затоплення
приміщень, що знаходиться на місці страхування;
5) не вносити та не допускати внесення будь-яких змін на місці
страхування або у знищеному майні до того, як перевірка буде
проведена особою, уповноваженою компанією COMPENSA, хіба
що:
a) зміна необхідна для забезпечення безпеки майна після події або
для зменшення розміру збитку,
b) огляд не був проведений протягом 5 робочих днів з моменту
повідомлення про подію;
6) уможливити доступ до місця страхування та застрахованого
майна уповноваженій COMPENSА особі з метою ліквідації збитку;
7) надати COMPENSA звіт про понесені збитки разом зі списком

§ 9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ АБО
ДОПОМОГИ
У страхуванні майна:
1. Розмір відшкодування у випадку шкоди майна визначається за
відновною (новою) вартістю.
2. Якщо пошкоджені предмети:
1) можна далі використовуватися за призначенням - у разі
неможливості їх ремонту, розмір відшкодування визначається з
урахуванням ступеня їх пошкодження;
2) не можна далі використовувати за призначенням - розмір
віідшкодування визначається на підставі доказів права на їх власність,
а за відсутності документальних підтверджень, на підставі середніх
закупівельних цін предметів з однаковими або схожими параметрами.
3. Якщо знищений, пошкоджений або втрачений предмет є
складовою комплекту або набору, а решту елементів ще можна
використовувати за призначенням, відшкодування визначається з
урахуванням ступеня їх пошкодження та вартості предметів, які
можна використовувати за призначенням.
4. Якщо право власності на втрачені предмети не підтверджено
документально, розмір відшкодування буде визначений відповідно до
середніх цін придбання предметів з такими ж або схожими
параметрами.
5. У випадку ремонту пошкодженого майна Застрахований

втрачених або пошкоджених предметів із зазначенням їх кількості,
вартості та року придбання, а також дозволити COMPENSA вжити
заходів щодо причини та розміру збитку та по можливості
документально підтвердити прово власності,

6. Усі документи, що стосуються заподіяної шкоди, підлягають
перевірці компанією COMPENSA.

порятунку предмета страхування та запобігання збитку або
зменшення його розміру;
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зобов'язаний надати COMPENSA рахунок за ремонт, який повинен
містити специфікацію наданих послуг.

7. При визначенні розміру відшкодування не враховуються:
1) колекційні, наукові, історичні, нумізматичні, аматорські цінності
та особисті уподобання;
2) витрати, спричинені відсутністю запасних частин або інших
матеріалів, необхідних для відновлення стану перед
заподіянням шкоди;
3) витрати на ремонт, що перевищують вартість придбання,
або витрати на виробництво.
8. Розмір відшкодування зменшується на вартість залишку, який
може бути призначений для подальшого використання, переробки
чи ремонту.
9. Якщо після виплати відшкодування Застрахований повернув
втрачені предмети, COMPENSA може вимагати повернення
відшкодування, сплаченого за ці предмети, або передачі прав на
ці предмети компанії COMPENSA.
У страхуванні цивільно-правової відповідальності:
10. Розмір відшкодування або іншої допомоги визначається у
розмірі, що відповідає розміру збитку, але не більше розміру
гарантійної суми, визначеної в договорі.
КЛАУЗУЛА №10 – ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ НА
ПРОЖИВАННЯ АБО ПОВЕРНЕННЯ У ВИПАДКУ
БАНКРУСТВА ТУРИСТИЧНОГО АГЕНСТВА
§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
З урахуванням інших положеннь ЗУС, незмінних цією Клаузулею,
обсяг наданого страхового покриття розширюється, включаючи
страхування повернення коштів на проживання або повернення у
випадку банкруства туристичного агенства.

§ 2. ТЕРМІНИ
На потреби цієї Клаузулі наведені нижче терміни мають такі
значення:
ПОВЕРНЕННЯ – придбання квитка/квитків на транспортний засіб,
що дозволяє Застрахованому повернутися на територію Республіки
Польща.
§ 3. ОБСЯГ СТРАХУВАННЯ І ВИПЛАТА ДОПОМОГИ
1. COMPENSA повертає витрати на проживання або
повернення Застрахованого, якщо туристична агенція, яка була
організатором подорожі, оголосила банкрутство протягом
періоду страхування, зазначеного в договорі.
2. Повернення витрат на проживання або повернення на
територію Республіки Польща відбувається на підставі наявних
документів:
1) копію договору з туристичною агенцією, згідно з яким
організована поїздка повинна припадати на період страхування,
вказаний у договорі;
2) копію підтвердження понесених витрат на проживання або
повернення, якщо дата виникнення цих витрат знаходиться в
межах періоду страхування, вказанго в договорі, з урахуванням п.
4.
3. COMPENSA повертає витрати на проживання або
повернення до 200 євро на кожного Застрахованого.
4. У випадку банкрутства туристичної агенції, що відбулося протягом
періоду страхування, вказаного в договорі, страховий захист
збільшується на 48 годин на умовах, зазначених у полісі.
Ця Клаузула затверджена Правлінням страхової компанії
Compensa АТ Vienna Insurance Group постановою №8/10/2019
від 10.10.2019 року і застосовується до договорів від 05.11.2019
року.

Артур Боровінські

Ярослав Швайґєр

(Artur Borowiński)
Голова Правління

(Jarosław Szwajgier)
Заступник голови Правління
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ANEKS NR
22
ДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТРАХУВАННЯ COMPENSA VOYAGE II 19031
затверджених Правлінням страхової компанії Compensa АТ Vienna Insurance Group
постановою №18/05/2019 від 4.06.2019 року

1. Зміст Інформації про суттєві положення до Загальних умов
страхування Compensa Voyage II змінюється наступним чином:

Цей додаток вносить наступні зміни до Загальних умов
страхування Compensa Voyage II 19031

Обмеження та виключення відповідальності
страхової компанії, що дають право
відмовитися від виплати відшкодування та
інших страхових виплат або їх зменшення

§ 18 п. 5

2. До § 18 п.1 додається наступне:
«COMPENSA не захищає і не виплачує відшкодування в тій мірі,
в якій захист або виплата відшкодування загрожуватимуть
компанії COMPENSA наслідками, пов’язаними із недотримання
резолюцій ООН або санкційних положень, торговельного
ембарго чи економічних санкцій, введених відповідно до
законодавства Європейського Союзу або Сполучених Штатів
Америки або законодавства інших країн і

нормативно-правових актів, виданих міжнародними організаціями,
якщо вони стосуються предмета договору».
Цей Додаток затверджений Правлінням страхової компанії
Compensa АТ Vienna Insurance Group постановою №7/07/2021 від
9.07.2021 року i застосовується до договорів від 30.07.2021 року.

Артур Боровінські

Ярослав Швайґєр

(Artur Borowiński)
Голова Правління

(Jarosław Szwajgier)
Заступник голови Правління
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ANEKS NR 23
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19031)
zatwierdzonego przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 18/05/2019
z dnia 15 maja 2019 roku.
Цей додаток вносить наступні зміни
страхування Compensa Voyage II (19031)

до

Загальних

умов

1. У § 15 змінюється п. 3 наступним чином:
„3. Рекламацію можна пред’явити:
1) письмово – oсобисто у відділі COMPENSА з обслуговування клієнтів,
або надіслати поштою в розумінні ст. 3 п. 21 Закону від 23 листопада
2012 року «Про поштовий зв'язок», або надіслати на електронну
адресу для електронних доставок документів, про яку йдеться у ст. 2
п. 1 Закону від 18 листопада 2020 року «Про електронну доставку
документів», внесений до бази електронних адрес, зазначених у ст.
25 цього Закону;

2) усно – по телефону за номером 22 501 61 00;
3) усно – особисто для протоколу під час відвідування клієнтом
відділу COMPENSА, що займається обслуговуванняям клієнтів - за
умови, що фізична особа пред'являє рекламацію;
4) електронно на електронну адресу: reklamacje@compensa.pl
– за умови, що фізична особа пред'являє рекламацію.”
2. Цей Додаток затверджений Правлінням страхової компанії
Compensa АТ Vienna Insurance Group постановою №26/09/2021
від 27.09.2021 року i застосовується до договорів від 5.10.2021
року.

Артур Боровінські

Ярослав Швайґєр

(Artur Borowiński)
Голова Правління

(Jarosław Szwajgier)
Заступник голови Правління
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ANEKS NR
24 ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТРАХУВАННЯ COMPENSA VOYAGE II (19031)
ДО
затверджених Правління страхової компанії Compensa АТ Vienna Insurance Group постановою № 18/05/2019 від
15 травня 2019 року.

Цей додаток затверджений Правлінням страхової компанії
Compensa АТ Vienna Insurance Group постановою № 15/11/2021
року і який застосовується до договорів страхування від 15/12/2021,
вносить наступні додаткові положення до Загальних умов страхування
Compensa Voyage II (19031):
1. COMPENSA у рамках витрат на лікування та асистанс, зазначених
у § 12 п. 3 ЗУС, на умовах, описаних у наступних пунктах, надає
страхове покриття у зв’язку із захворюванням на COVID-19 до
розміру страхової суми, вказаної у полісі на витрати на лікування та
асистанс, але не більше 40 000 євро на особу.
2. COMPENSA у рамках витрат на лікування, про які йдеться у п. 1,
покриває або повертає витрати на амбулаторне лікування,
госпіталізацію та тест на COVID-19 за умови, що тест був призначений
лікарем, до якого звернувся Застрахований, а факт проведення тесту
документально підтверджено.
3. COMPENSA у рамках асистанс, про який цдеться у п. 1, організовує
або покриває витрати лише на послуги, описані нижче.
4. Медичне транспортування організовується в термін і на умовах,
призначених лікуючим лікарем Застрахованого, за погодженням
Центру екстреної допомоги Compensа. Ця допомога виплачується
лише в тому випадку, якщо стан здоров’я Застрахованого дозволяє
пересуватися, а запланований на початку транспортний засіб не
може
бути
використаний.
Медичне
транспортування
здійснюватиметься лише в умовах відкритих кордонів з урахуванням
обмежень у пересуванні, введених адміністративними або
санітарними органами держави події та країн транзиту.
5. Якщо Застрахований після перенесеного COVID-19 зможе
покинути медичний заклад, ізолятор, місце карантину відповідно до
рекомендацій лікуючого лікаря та не потребуватиме подальшого
лікування, а також медичного транспортування на території
Республіки Польща, і запланований на початку транспортний засіб
не може бути використаний, Центр екстреної допомоги Compensа
організує та покриє витрати на транспортування Страхувальника на
території Республіки Польща.

6. У випадку смерті Застрахованого COMPENSA покриває витрати,
пов’язані з транспортуванням тіла Застрахованого до місця на
території Республіки Польща, вказаного близькою особою.
Допомога буде надана в межах, встановлених адміністративними
або санітарними органами держави, де помер Застрахований, і країн
транзиту.
7. Якщо Застрахований у зв’язку із захворюванням на COVID-19 був
госпіталізований або направлений на карантин адміністративними
або санітарними органами держави події, період страхування
продовжується на час перебування в лікарні або карантину, за умови
що послуги, пов’язані з організацією або покриттям транспортних
витрат, можуть здійснюватися за страхуванням після закінчення
перебування в лікарні або карантину в першу можливу дату,
запропоновану Центром екстреної допомоги Compensа.
8. COMPENSA покриває або повертає витрати, про які йдеться вище,
за умови, що вони були понесені на території Європи - територіальна
сфера дії відповідно до § 3 п. 3 пп. 1) ЗУС.
9. Незалежно від виключень, вказаниху § 13 ЗУС, COMPENSA не несе
відповідальності за:
1) витрати на профілактичні тести на COVID-19;
2) витрати на карантин або ізоляцію та інші витрати, пов'язані з
карантином або перебуванням в ізоляторі;
3) транспортні витрати на території Республіки Польща, у ситуації,
коли початково заплановане повернення не може бути здійснене
внаслідок закриття кордону, заборони польотів, впровадженої
державним органом, за винятком випадку, зазначеного у п. 5 вище;
4) витрати та організація транспортування Застрахованого у зв’язку
із захворюванням на COVID-19 під час перебування Застрахованого в
стаціонарі, карантині чи ізоляторі до одужання, підтверджені
лікуючим лікарем.
10. Положення Додатку №3 не застосовуються до положень
клаузулі №8 – страхування іноземця на території Республіки Польща.

Артур Боровінські
(Artur Borowiński)
Голова Правління

24/43

Ярослав Швайґєр
(Jarosław Szwajgier)
Заступник голови Правління

ANEKS NR 25
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19031)
zatwierdzonego przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 18/05/2019
z dnia 15 maja 2019 roku.
Цей додаток затверджений Правлінням страхової компанії
Compensa АТ Vienna Insurance Group постановою № 4/04/2022
від 12/04/2022 року і який застосовується до договорів
страхування від 15/04/2022 , вносить наступні додаткові
положення до Загальних умов страхування Compensa Voyage
II (19031):
1. Зміст §3 п.3 змінюється наступним чином:
3. Відповідно до Клаузілі №6 і 8, страхове покриття надається в
залежності від територіального обсягу, обраного Застрахованим,
завжди за винятком території Республіки Польща та країни
проживання Застрахованого:
1) Зона E - тільки наступні країни або території: Албанія, Алжир,
Андорра, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія,

Хорватія, Кіпр, Чорногорія, Чехія, Данія, Єгипет, Естонія, Фінляндія,
Франція, Греція, Грузія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Ісландія,
Ізраїль, Казахстан, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург,
Латвія, Північна Македонія, Мальта, Марокко, Молдова, Монако,
Німеччина, Норвегія, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія,
Словаччина, Словенія, Сирія, Швейцарія, Швеція, Туніс, Туреччина,
Ватикан, Угорщина, Велика Британія, Італія, Канарські острови
(позначені на полісі як «Європа – за винятком Республіка Польща
та країни проживання Застрахованого»);
2) Зона Ś - території всіх країн світу, за винятком
– Республіки Польща та країни проживання Застрахованого
Російської Федерації, Білорусі та України (позначені на полісі як
«Світ – за винятком Республіки Польща та країни проживання
Застрахованого»).

Артур Боровінські
(Artur Borowiński)
Голова Правління
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Ярослав Швайґєр
(Jarosław Szwajgier)
Заступник голови Правлінням

ТАБЛИЦЯ ВІДСОТКОВОЇ ОЦІНКИ ТРИВАЛОГО РОЗЛАДУ ЗДОРОВ’Я
Зведений текст з урахуванням змін введених Додатком №1 від 21 вересня 2016 року

A. ТРАВМА ГОЛОВИ
1. Пошкодження черепної коробки (немає дефектів кісток - потрібно накладати шви):

5 – 10 см в діаметрі

3. Дефект кісток черепа:
a) діаметром 2,5 – 5 см
5
b) діаметром 5 см – 10 см
8
c) діаметром більше 10 см
10
Примітка: Якщо пошкодження кісток черепа (п. 2 і 3) супроводжуються пошкодженням черепної коробки (п. 1), потрібно окремо
оцінювати ступінь тривалого розладу за пошкодження або дефекти кісток відповідно до п. 2 або 3 та окремо за пошкодження
черепної коробки відповідно до п. 1.

:
5. Параліч і геміпарез:
a) геміплегія або параплегія (параліз нижніх кінцівок), що перешкоджає самостійному стоянню і ходьбі 0 - 1 °
за шкалою Ловетта
b) глибокий геміпарез або парапарез 2° за шкалою Ловетта
c) помірний геміпарез або парапарез нижніх кінцівок 3° за шкалою Ловетта
d) легкий або дискретний геміпарез або парапарез нижніх кінцівок 4° за шкалою Ловетта, дискретний
дефіцит сили за наявності розладів напруги м'язів, недостатня точність рухів тощо.
e) центральний
монопарез: kończyna
верхня кінцівка – за шкалою Ловетта
0°
1 – 2°
3°
4°
нижня кінцівка – за шкалою Ловетта
0°
1 – 2°
3°
4°
6. Екстрапірамідні розлади:

100
70
50
20
Права
40
30
20
10

Ліва
30
25
15
10
40
30
20
10

80
50
15
7. Порушення рівноваги внаслідок мозочкових розладів, що:

8. Епілепсія:

26/43

40
25

27/43

c) епілептичний напад – 2 i менще разів на місяць
15
d) епілептичний напад різної морфології - без втрати свідомості
8
Примітка: Підставою для діагнозування епілепсії є: повторні напади, типові зміни ЕЕГ, підтверджуючі лікарські документи, діагноз,
встановлений лікарем-спеціалістом (підозри на епілепсію недостатньо для визнання розладу). У разі поєднання епілепсії з іншими
симптомами органічного ураження головного мозку слід оцінювати відповідно до п. 9.
9. Органічно обумовлені неврологічні та психічні розлади (енцефалопатії):
a) деменція або тяжкі психічні розлади та поведінка з високим неврологічним дефіцитом, що унеможливлює
80
самостійне існування
b) енцефалопатії з характерологічними змінами і неврологічним дефіцитом залежно від ступеня
50
c) енцефалопатії з помірними функціональними порушеннями в повсякденному житті з характерологічними
20
змінами та неврологічним дефіцитом
Примітка: Крім психоорганічних розладів, енцефалопатія супроводжується фізичними відхиленнями у неврологічному і психічному
стані, а також змінами на ЕЕГ, КТ або МРТ зображеннях. Наявність енцефалопатії має бути підтверджено медичною документацією
(невролога, психолога або психіатра).
10. Стійкі неврози та синдроми, пов'язані з черепно-мозковою травмою, ушкодженням тіла, підтверджені документами
неврологічного лікування, центром психічного здоров'я або психолога:

)
11. Розлади мови:
60
40
20
10
12. Гіпоталамічні синдроми та інші тривалі центрально підтвердженні ендокринні захворювання (нецукровий діабет,
цукровий діабет, гіпертиреоз та ін.), що:

13. Часткове або повне ураження рухових нервів очного яблука:
часткове
повне
часткове
повне
14. Пошкодження трійчастого нерва:
часткове
повне
15. Пошкодження лицьового нерва:
a) часткове
4
b) повне
10
Примітка: Пошкодження лицевого нерва, в тому числі перелом скелястої кістки, слід оцінити відповідно до п. 48 нижче.
16. Часткове або повне ураження язикоглоткового і блукаючого нервів - залежно від ступеня розладів мови, ковтання,
дихання, кровообігу і шлунково-кишкового тракту:
двостороннє

17. Пошкодження додаткового нерва:
повне
18. Пошкодження під'язикового нерва:
повне
B. ТРАВМИ ОБЛИЧЧЯ
19. Травми обличчя - рани, що вимагають хірургічного втручання (рубці і западини, знівечення):
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за площею
10

)
20. Травми носа:

21. Повна втрата постійного зуба:

21A. Часткова втрата / перелом постійного зуба:
22. Переломи кісток орбіти, верхньої щелепи та/або нижньої щелепи, виличної кістки, що загоїлися зі зміщенням уламків:

23. Втрата частини верхньої та нижньої щелепи (включаючи спотворення та втрату зубів) – псевдосуглоб - залежно від
розміру западини, стану харчування та ускладнень:
повна
24. Травми піднебіння:
10
20
25. Травми язика:

C. ТРАВМИ ОРГАНУ ЗОРУ
26.

a) при зниженні гостроти зору або втраті зору одного або обох очей, тривалий розлад здоров'я визначається за наступною
таблицею:.
Гострота зору:
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
праве око /
(10/10)
(9/10)
(8/10)
(7/10)
(6/10)
(5/10)
(4/10)
(3/10)
(2/10)
(1/10)
ліве око
1,0 (10/10)
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
20
25
30

35

0,9 (9/10)

2,5

5

0,8 (8/10)

5

0,7 (7/10)

7,5

0,6 (6/10)
0,5 (5/10)
0,4 (4/10)
0,3 (3/10)

0

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0,2 (2/10)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

0,1 (1/10)

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

Примітка: Гострота зору завжди визначається після корекції окулярами, як при помутнінні рогівки або кришталика, так і при наявності
пошкодження сітківки або зорового нерва.
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b) роздвоєння зображення без порушення гостроти зору
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1-8

27. Порушення адаптації (акомодації) - з використанням коригувальних окулярів:

28. Пошкодження очного яблука внаслідок тупої травми:
a) розрив судинної оболонки одного ока
b) запалення судинної оболонки та сітківки одного ока, що викликає порушення центрального або периферичного зору
c) аплазія жовтої плями одного ока
d) атрофія зорового нерва
29. Пошкодження очного яблука внаслідок проникаючої травми:

60°

35

50°
40°

таблиця, п. 26a

15

45

10

25

55

30°

15

50

70

20°

20

80

85

25

90

95

35

95

10°
32. Геміанопія:
біназальна

33. Посттравматична афакія після хірургічного видалення посттравматичної катаракти, при відсутності одночасного
бінокулярного зору:
15
в обох очах
30
34. Посттравматична псевдофакія (видалення кришталика внаслідок травми з імплантації штучної
інтраокулярної лінзи) з поєднанням некоригованих порушень гостроти зору:
a) в одному оці
b) в обох очах
35. Порушення прохідності слізних шляхів (сльозотеча):
a) в одному оці
4
b) в обох очах
8
36. Відшарування сітківки одного ока
таблиця, п. 26a
Примітка: Відшарування сітківки на одному оці лише якщо проявляється після травми ока або голови (не враховуючи інвалідність до
травми). Відшарування сітківки без доведеної травми ока чи голови, після навантаження, підйому, нахилу, стрибка тощо, не вважаються
посттравматичними.
37. Глаукома - загальний відсоток тривалогу розладу здоров'я не може перевищувати 35% для
таблиця, п.26a
одного ока та 100% для обох очей
38. Яскравий екзофтальм - залежно від ступеня:
a) одньосторонній
30
b) двосторонній
60
39. Травматична катаракта. Видалення травматичної катаракти з імплантацією штучної інтраокулярної лінзи
таблиця, п. 26a
40. Хронічний кон'юнктивіт, пов'язаний з травмою ока:

таблиця, п
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D. ТРАВМИ ОРГАНУ СЛУХУ
41. У разі порушення гостроти слуху відсоток тривалого розладу здоров’я визначається відповідно до таблиці нижче
(розрахунок відсотка тривалого розладу здоров’я внаслідок втрати слуху за таблицею Розера (пол. Rosera.):
0–25 дБ
Pow. 70 дБ
Ліве вухо
0 – 25 дБ
26 – 40 дБ
41 – 70 дБ
понад 70дБ
Примітка: середнє арифметичне число для правого і лівого вуха вираховується окремо для 500, 1.000 i 2.000 Гц на основі об'єктивної
аудіограми
42. Травми вушної раковини:

43. Звуження або атрезія зовнішнього слухового проходу:
. 41
44. Хронічний гнійний середній отит / тривалістю більше 3 місяців:
двосторонній

45. Хронічний гнійний середній отит, ускладнений: холестеатомою, псуванням кістки або поліпозом вуха / тривалістю
більше 3 місяців:
односторонній
двосторонній

10
. 41

47. Пошкодження внутрішнього вуха:
. 41
10
20
48. Травма лицевого нерва, в тому числі розрив скелястої кістки:
двостороння
E. ТРАВМИ ШИЇ, ГОРТАНІ, ТРАХЕЇ ТА СТРАВОХОДУ
49. Травма горла з порушенням функції:
a) легке порушення функції ковтання
b) вираження порушення функції ковтання або артикуляції
50. Травма або звуження гортані, що дозволяє відмовитися від ендотрахеальної трубки - залежно від
ступеня звуження:
51. Пошкодження гортані, що викликає необхідність постійного носіння ендотрахеальної трубки:

52. Пошкодження трахеї - залежно від ступеня її звуження:

53. Пошкодження стравоходу, в результаті чого виникають:
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12
25

5
10
5–10

54. Травма м'яких тканин шиї (рани, що вимагають зашивання):

) з обмеженою рухливістю
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c) спотворення, пов'язане з вираженими функціональними розладами (довжиною понад 20 см
8
або площею понад 10 см2) з асиметричним положенням голови
d) рубці після опіків вище ІІА ступеня - 1 % загальної поверхні тіла)
1
Примітка: Травму м'яких тканин з одночасним пошкодженням шийного відділу хребта - оцінювати відповідно до пункту 86 нижче.
F. ТРАВМИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
55. Ушкодження м'яких відділів грудної клітки, спини - залежно від ступеня деформації, розміру рубців, м'язових
дефектів і ступеня порушення дихання:

2

спірометричним дослідженням

) зі значним зниженням ефективності дихання (підтверджено

Часткова або повна втрата соска у жінок
часткова
повна
57. Втрата жіночої молочної залози:
повна
58. Пошкодження ребер (перелом) з наявністю деформацій і зі зниженням життєвої ємності легень
залежно від ступеня зниження життєвої ємності при спірометрії:

15

59. Перелом грудної кістки:

60. Пошкодження легенів і плеври (постійні зміни - плевральні спайки, пошкодження легеневої тканини, втрати
легеневої тканини, сторонні тіла тощо, підтверджені медичною візуалізації):

:

+10

63. Пошкодження діафрагми - розрив діафрагми, діафрагмальні грижі – залежно від ступеня порушення функції
шлунково-кишкового тракту, дихання і кровообігу:

15
G. ТРАВМИ ЖИВОТА ТА ЇХ НАСЛІДКИ
64. Посттравматичні ушкодження м'яких тканин черевної порожнини (рани, що потребують зшивання, опіки,
травматичні грижі, нориці та ін:
a) видимі деформації, западини і рубці, обширні (довжиною до 5 см)
1
b) пошкодження стінок і втрати м'язів довжиною понад 10 см, посттравматичні грижі
3
c) рубці після опіків вище ІІА ступеня – 3% загальної поверхні тіла)
1
Примітка: Травматичні грижі – це грижі, що виникають внаслідок посттравматичних ушкоджень черевної стінки (наприклад, після
розриву м’язів черевної стінки), які виникли внаслідок нещасного випадку. Пахові грижі, пупкові грижі та ін., а також всі, що
з'явилися після фізичних навантажень, підйомів - не вважаються посттравматичними.
65. Посттравматичні пошкодження шлунка, кишечника і сітки, що викликають порушення функцій шлунково-кишкового тракту:
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66.

67.
68.

69.
70.

10
20
Травматичні нориці кишківника і прямої кишки та штучний задній прохід - залежно від ступеня забруднення та
запальних змін у тканинах, що оточують норицю:
a) тонкої кишки
40
b) товстої кишки
30
Пошкодження великих кровоносних судин черевної порожнини та малого тазу без порушення
8
функцій інших органів / хірургічне лікування / залежно від ступеня пошкодження судин:
Ураження прямої кишки:
a) ураження всіх стінок, яке лікується хірургічним втручанням – незначні симптоми, без розладу функцій
5
b) випадання прямої кишки, залежно від ступеня випадання, що тримається після хірургічного лікування
15
Пошкодження анального сфінктера, що призводить до постійного повного нетримання калу і газів
40
Пошкодження селезінки:

71. Ураження печінки, жовчовивідних шляхів або підшлункової залози:

15
20
H. ТРАВМА СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ
72. Ураження нирок:
a) ураження нирок без функціональних розладів (гематома, розрив органу – хірургічне лікування)
b) ураження нирок (хірургічне лікування), що призводить до порушення функції нирок:
– однієї нирки
– обох нирок
73. Втрата однієї нирки, а друга здорова і добре працює:
74. Втрата однієї нирки з порушенням функції іншої нирки:
75. Пошкодження сечоводу із звуженням його просвіту:

4
10
15
25
35

76. Ураження сечового міхура - залежно від ступеня зменшення його ємності, розлади сечовипускання, хронічне
запалення:
a) без розладу функцій – хірургічне лікування
5
b) з порушеннями функцій - підтверджені додатковими та уродинамічними дослідженнями
15
77. Нориці сечовивідних шляхів і сечового міхура - залежно від ступеня постійного забруднення сечі
+10
(оцінювати потрібно щонайменше через 6 місяців)
78. Травми сечовипускного каналу (хірургічне лікування) - підтверджені медичною візуалізацією та
уродинамічним дослідженням:
8
a) викликають труднощі з сечовипусканням
15
b) нетримання або затримка сечі
35
79. Втрата статевого члена
15
80. Пошкодження або часткова втрата статевого члена – залежно від ступеня пошкодження і дисфункції
81. Втрата одного яєчка, яєчника та інших структур репродуктивної системи (не згадані в інші пунктах таблиці)
– залежно від ступеня ураження і порушення функцій:
втрата у віці до 50 років
втрата у віці після 50 років
82. Втрата обох яєчок або яєчників:
30
20

втрата у віці до 50 років
втрата у віці після 50 років
83. Травматична водянка яєчка:

84. Втрата матки:
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у віці до 45 років
у віці після 45 років

35
20
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85. Травма промежини з випадінням статевих органів залежно від ступеня та ускладнень:
піхви
I. ТРАВМА ХРЕБТА, СПИННОГО МОЗКУ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
86. Травми шийного відділу хребта:

15º)

87. Травми хребта в грудному відділі з больовим синдромом:

10
88. Травми хребта в поперековому відділі:
15º)

89. Ізольований перелом поперечних та остистих відростків, куприкової кістки:
a) перелом одного відростка, перелом куприкової кістки
b) множинні переломи відростків
90. Травми хребта, ускладнені запаленням хребців, наявністю стороннього тіла та ін., оцінюється за п.
87-89 вище, збільшивши ступінь стійкого розладу здоров'я на:
91. Травми спинного мозку:

2
5
+5

)
)

K. ТРАВМА ТАЗОВОЇ КІСТКИ
92. Розрив лобкового симфізу або розрив крижово-клубового суглоба:

93. Перелом тазової кістки з розривом клубової кістки в одному або кількох місцях - залежно від деформації та
порушення ходи:
10
10
15
94. Перелом дна кульшової западини - залежно від порушення функції суглоба і деформуючих змін:
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95. Ізольований перелом таза (лобкова кістка, сіднична кістка, тіло клубової кістки, крила клубової кістки, сідничний горб)
- залежно від деформації:
a) в одному місці без зміщення
3
b) в багатьох місцях зі зміщенням
5
Примітка: Додатково оцінюють супутні травми тазових органів і неврологічну симптоматику за пунктами відповідного
ураження тазових органів або неврологічного ураження.
L. ТРАВМИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
Uwaga: При травмах верхніх кінцівок у лівши ступінь тривалого розладу здоров'я визначають за правилами, наведеними в таблиці,
беручи до уваги відсотки, визначені для лівої руки при ушкодженнях правої, і відсотки, визначені для правої руки при травмах
лівої. У разі супутніх неврологічних ускладнень слід використовувати оцінку за пунктами, що стосуються травм відповідних частин
кінцівки - залежно від ступеня втрати функції (якщо інше не зазначено в таблиці нижче)
Права
Ліва
96. Перелом лопатки:
20%
50%
15
12
97. Неправильно зрощений перелом ключиці - залежно від ступеня деформації, рубцювання, атрофії м'язів та
обмеження рухів:
a) з незначною кутовою деформацією
3
2
b) виражена деформація з укороченням без суттєвих обмежень рухів плеча
5
3
c) виражена деформація з обмеженням рухів плеча понад 20%
7
6
d) виражена деформація, атрофія м’язів із сильним обмеженням рухів плеча понад 50%
10
8
98. Псевдосуглоб ключиці, що обмежує рухи кінцівок
+8
+5
99. Вивих акроміально-ключичного або грудинно-ключичного суглоба - залежно від обмеження рухів, рубців, ступеня
деформації:

100. Травми плечового суглоба - пошкодження обертальних м'язів, вивихи, розтягнення, переломи проксимального кінця
плечової кістки
розтягнення

15

15

18
Примітка: Млявість суглоба внаслідок паралічу оцінюється за неврологічними нормами.
103. Ригідність плечового суглоба:
a) у частково вигідному положенні (при відведенні приблизно 70°, антепозиції 35 ° і зовнішньому
18
обертанні приблизно 25 °) залежно від положення та функції
b) у функціонально невигідному положенні
25
104. Травма плечового суглоба, ускладнене хронічним запаленням кісток, наявністю сторонніх тіл, норицями
та неврологічними змінами, протези суглобів оцінюють за пунктами 103-107, збільшуючи ступінь
+5
тривалогу розладу здоров'я - залежно від ступеня ускладнень та порушення функції
105. Втрата кінцівки в плечі
70
ПЛЕЧЕ
106. Втрата кінцівки разом з лопаткою
75
107. Переломи діафізу плечової кістки – залежно від вторинних змін і порушення функції кінцівки:

15
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15
20
+5
65
70

+5

+5

Права

Ліва

60
55

55
50

108. Пошкодження шкіри (рани, що потребують зшивання), м'язів, сухожиль залежно від
вторинних змін і функціональних порушень:

109. Втрата кінцівки в області плеча:

ЛІКОТЬ
110. Травми ліктьового суглоба - перелом дистального кінця плечової кістки, проксимального
кінця ліктьової кістки, головки променевої кістки, рубці:

111. Ригідність ліктьового суглоба:
a) у згинанні, близькому до прямого кута, зі збереженням ротаційних рухів передпліччя (75°-110°)
15
12
b) без
ротаційних
рухів
18
15
c) у
вертикальному
чи
подібному
положенні
(160°-180°)
25
22
112. Звисаючий ліктьовий суглоб –
залежно залевід ступеня в'ялості і стану м'язів
20
20
Травма ліктьового суглоба, ускладнена хронічним запаленням, норицями, сторонніми тілами,
псевдосуглобом, оцінюється за пунктами 110-112, збільшуючи ступінь тривалого розладу
здоров'я на:
ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
113. Переломи діафізів однієї або обох кісток передпліччя - залежно від зміщення, деформації і функціональних
розладів:

114. Переломи в межах дистального кінця однієї або обох кісток передпліччя, що обмежують рухливість зап'ястка і
деформації – залежно від ступеня функціональних порушень:
a) ізольований перелом шилоподібного відростка променевої або ліктьової кістки
2
1
b) незначні деформації та дефіцит тильного та долонного згинання по -10o / перелом зеленої палички
3
2
c) виражена деформація з обмеженням рухливості зап’ястя і ротації передпліччя по -20º
6
5
d) з деформацією і вираженими порушеннями функцій і рухливості, вторинними змінами (трофічними,
кровообігу, неврологічними та ін.)
8-12
6-10
115. Травма передпліччя, ускладнене хронічним запаленням, норицями, сторонніми тілами,
псевдосуглобом, оцінюється за пунктами 114-115, збільшуючи ступінь тривалого розладу здоров'я
+5
+5
на:
116. Пошкодження м'яких тканин передпліччя та зап'ястя (рани, що потребують ушивання, м'язів, сухожиль, судин):
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30%
ЗАП’ЯСТЯ
117. Втрата кінцівки в ділянці передпліччя та зап'ястя - залежно від характеру кукси та придатності її
для протезування

55

50

118. Обмеження рухливості в межах зап’ястя внаслідок його травми (розтягнення зв’язок, вивихи, переломи кісток
зап’ястя, асептичний некроз цих кісток, рубці) – залежно від положення, рухів, больової та трофічної
симптоматики та функції пальця:
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119. Повна ригідність зап’ястя:
a) у функціонально вигідному положенні
b) у функціонально невигідному положенні
120. Травми зап’ястя, ускладнені стійкими трофічними змінами, хронічним і гнійним запаленням кісток
зап’ястя, норицями та неврологічними змінами, оцінюються згідно з п. 119, вище,
збільшуючи тяжкість тривалого розладу здоров’я залежно від ступеня ускладнення на:
П’ЯСТОК
121. Перелом кісток п’ястка:

Prawa

Lewa

10
15

10
15

+5

+5

122. Пошкодження м'яких тканин п'ясткової кістки (рани, що потребують накладення швів більше 3 см, м'язів, сухожиль, судин ):
)
30%)
ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ
123. Втрата в області вкликого пальця:

124. Будь-які інші ушкодження великого пальця (рани, що вимагають накладання швів, переломи, пошкодження
сухожиль, деформації, контрактури суглобів, ригідність, трофічні зміни, зміни чутливості тощо), що спричиняють:
a) незначні зміни без обмеження рухливості
1
b) зміни з деформацією і обмеженням рухливості в інтервалі10-30%
3
c) зміни з деформацією і обмеженням рухливості понад 30%
5
d) зміни з деформацією, вторинні зміни та обмеження рухливості понад 60%
8
Примітка: При оцінці ступеня порушення функції великого пальця слід враховувати передусім здатність до опору і хапання.
УКАЗІВНИЙ ПАЛЕЦЬ
125. Втрати в області вказівного пальця:

1
3
5
8

126. Будь-які інші травми вказівного пальця (рани, що потребують накладання швів більше 3 см, пошкодження сухожиль,
переломи, деформації, контрактури суглобів, ригідність, трофічні зміни, зміни чутливості тощо), що спричиняють:

ТРЕТІЙ, ЧЕТВЕРТИЙ і П’ЯТИЙ ПАЛЬЦІ
127. Повна втрата фаланги або втрата частини фаланги:

129. Втрата III, IV або V пальців з п’ястковою
кісткою
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Права
Ліва
130. Будь-які інші травми вказівного пальця (рани, що потребують накладання швів більше 3 см, пошкодження
сухожиль, переломи, деформації, контрактури суглобів, ригідність, трофічні зміни, зміни чутливості тощо), що
спричиняють:
a) незначні зміни з невеликим обмеження рухливості до 20%
1
1
b) зміни з деформацією і обмеженням рухливості в інтервалі 20-40%
2
2
c) зміни з деформацією і обмеженням рухливості понад 40%
3
3
d) зміни з деформацією, вторинні зміни та обмеження рухливості понад 60%
4
4
Примітка: Для травм більше одного пальця загальна оцінка має бути меншою за загальну втрату цих пальців і відповідати ступеню
корисності руки. Пошкодження всіх пальців із повною втратою функціональності не може перевищувати 55% для правої руки та
50% для лівої руки.
J. ТРАВМА НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ
131. Втрата нижньої кінцівки при вичленуванні в кульшовому суглобі або ампутація в підвертлюжній ділянці 65
оцінювати
132. Ушкодження шкіри, м'язів, сухожиль (опіки, рани, що потребують ушивання, підшкірні тріщини, м'язові
грижі та ін.) – залежно від функціональних розладів та ін.:
відповідно до п.140
133. Ригідність кульшового суглоба - залежно від положення та вторинних порушень статики та динаміки:

134. Інші наслідки ушкоджень кульшового суглоба (вивихи, переломи проксимального відділу стегнової кістки,
переломи шийки, черезвертлюжні і підвертлюжні переломи, переломи вертлюгів та ін.) - залежно від обсягу рухів,
зміщень, укорочень, деформації та різних видів вторинних зміни:

)
)

Примітка: Внаслідок травматичного ушкодження кульшового суглоба часто зустрічаються наступні ураження: гематогенне гнійне
запалення кісток, кістково-суглобовий туберкульоз, новоутворення, асептичний некроз кісток, юнацький епіфізеоліз головки
стегнової кістки та інші деформації, що викликають порушення статики. При цьому типі захворювання особливу увагу слід
звернути на наявність причинно-наслідкового зв'язку між цими захворюваннями та нещасним випадком.
СТЕГНО
136. Перелом стегнової кістки – залежно від деформації, вкорочення, атрофії м'язів і обмеження рухів у суглобах:

.)

137. Ушкодження шкіри, м'язів, сухожиль (опіки, рани, що потребують ушивання, підшкірні тріщини, м'язові грижі та ін.)
– залежно від функціональних розладів та ін.:

30%

+20
Примітка: Загальний ступінь тривалого розладу здоров'я, що оцінюється відповідно до пунктів 136-140, не може перевищувати 60%.
60

КОЛІНО
142. Пошкодження колінного суглоба внаслідок переломів кісток, що утворюють суглоб - залежно від обсягу рухів,
нестабільності, деформації та різних вторинних змін:
a) з незначним порушенням рухливості до 20%, без симптомів нестабільності, атрофія м'язів стегна до 2 см
4
b) помірні зміни: симптоми нестабільності, порушення осі кінцівок, атрофія м'язів > 2 см, обмеження
8
рухливості до 30 °, порушення ходи
c) виражені зміни з багатоплощинною нестабільністю, атрофією м'язів > 4 см, ексудатом, обмеженням рухливості > 30
14
° і порушенням ходи, що вимагає постійного використання стабілізатора та використання милиць, палиць тощо .
d) повна ригідність колінного суглоба
20
e) лікування травми первинним ендопротезуванням
15
142A. Пошкодження м'яких тканин коліна (рани, що потребують ушивання) - рубці довжиною від 3 см
1
143. Пошкодження колінних суглобів: зв'язкок, сумки, меніска - залежно від нестабільності та втрати функції:
a) лікується іммобілізацією (гіпсом або стабілізатором) з незначним порушенням рухливості та суб’єктивними скаргами
2
b) симптоми нестабільності, обмеження рухів до 30%, меніскектомії, минулі реконструкції зв’язок, атрофія
5
м’язів 1-2 см (пошкодження підтверджено медичною візуалізацією)
c) комплексна нестабільність, обмеження рухливості >30%, атрофія м'язів >2 см (пошкодження
10
підтверджено медичноювізуалізацією)
d) різко виражені зміни з високим ступенем багатоплощинної нестабільності, атрофія м’язів >4 cм, ексудатом,
обмеження рухливості > 50 ° і порушення ходи, що вимагає постійного використання стабілізатора та
15
використання милиць, палиць тощо.
e) вивих колінної чашечки, що вимагає вправлення лікарем (за винятком звичних вивихів, самовправлення)
2
Примітка: правильний функціональний діапазон рухів у колінному суглобі передбачається від 0° для розгинання до 120° для
згинання. Ураження шкіри слід оцінювати відповідно до п. 148
144. Втрата кінцівки на рівні колінного суглоба
55
ГОМІЛКА
145. Перелом кісток гомілки – залежно від деформації, зміщення, вторинних ускладнень, трофічних і функціональних
змін кінцівки та ін.:
a) правильно зрощені переломи зі збереженою віссю, вкорочення до 2 см з незначним обмеженням рухів
5
гомілковостопного та колінного суглобів, атрофія м’язів <2 cm
b) з вторинними змінами, вкороченням на 2-5 см, порушенням осі кінцівки, атрофією м'язів > 2 см,
10
обмеженням рухів гомілковостопного та колінного суглобів до 30%
c) різко вираженими вторинними змінами з укороченням >5 см, великі порушення осі кінцівки,
з різким обмеженням рухів гомілковостопних і колінних суглобів понад 30%,
15
порушення ходи, що вимагає використання милиць, палиць
146. Ускладнення у вигляді хронічного запалення кісток, нориць, трофічних уражень шкіри з виразками,
+5
псевдосуглобами, дефектами кісток і неврологічними змінами
147. Ізольований перелом малогомілкової кістки (крім латеральної кісточки)
2
148. Пошкодження м'яких тканин гомілки, рани, що потребують ушивання, пошкодження м'язів та ахіллового
сухожилля - залежно від ступеня пошкодження, функціональні розлади:

30%)

149. Втрата кінцівки в ділянці гомілки - залежно від характеру кукси, довжини, придатності до протезування та
вторинних змін кінцівки:
50
40
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ І НАДП’ЯТКОВО-П’ЯТКОВИЙ СУГЛОБ, СТОПА
150. Ушкодження гомілковостопного суглоба (внаслідок розтягнення зв’язок, вивиху, ран, що потребують ушивання, - понад
4 см), з деформацією, порушенням рухової та статичної функції стопи - залежно від їх ступеня та захворювання:
)
)

151. Переломи та вивихи кісток гомілковостопного суглоба та надп'ятково-п'яткового суглобів, а також наростків
гомілкової кістки – залежно від деформації, обмеження рухливості та ін.:

152. Ригідність гомілковостопного суглоба - залежно від положення стопи, вторинних змін та ускладнення:
a) під майже прямим кутом
10
b) у функціонально невигідному положенні
15
Примітка: пошкодження шкіри оцінюється відповідно до пункту 148
153. Переломи п'яткової або надп'ятковох кісток зі зміщенням, деформацією та іншими вторинними змінами залежно
від величини функціональних порушень:

154. Втрата п'яткової або надп'яткової кістки - залежно від захворювань, зміщення, деформації, порушення статики:
10
повна
20
155. Пошкодження передплеснових кісток зі зміщенням, деформацією та іншими вторинними змінами залежно від
величини функціональних порушень:

156. Переломи плеснових кісток:
a) перелом однієї кістки з невеликим зміщенням
2
b) переломи двох кісток із зміщенням і деформацією
3
c) переломи трьох кісток з деформацією
5
d) переломи чотирьох кісток з деформацією
7
e) переломи багатьох кісток з викривленням і порушенням ходи
10
157. Переломи плеснових кісток, ускладнені запаленням кісток, норицями, вторинними, трофічними і
неврологічними змінами, оцінюються відповідно до п. 156 вище, збільшуючи ступінь тривалого
+5
розладу здоров’я залежно від ступеня ускладнень на:
158. Інші ушкодження стопи (рани, що потребують ушивання) та деформації - залежно від ступеня функціональної недостатності:
з обмеженою рухливістю понад 30%

Втрата стопи на рівні суглоба Шопара

ПАЛЬЦІ СТОПИ
163. Травма великого пальця:

164. Втрата великого пальця:
a) частини нігтьової фаланги
b) нігтьової фаланги
c) втрата всього пальця
165. Втрата великого пальця стопи разом з І плесновою кісткою
166. Втрата II-V пальців за кожен втрачений палець

Втрата V пальця разом із плесном

2
4
8
12

K. УРАЖЕННЯ ОКРЕМИХ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ
170. Часткове або повне пошкодження – залежно від ступеня порушення:
a) діафрагмального нерва нижче його з’єднання з підключичним нервом
b) довгого грудного нерва
c) пахвового нерва
– часткове
– całkowite
d) шкірно-м’язового нерва
– часткове
– повне
e) променевого нерва вище виходу гілки до триголового м’яза плеча
– часткове
– повне
f) променевого нерва нижче виходу гілки до триголового м’яза плеча
– часткове
– повне
g) променевого нерва над входом у канал м'яза-відвертача передпліччя
– часткове
– повне
h) променевого нерва після виходу з каналу м'яза-відвертача передпліччя
– часткове
– повне
i) серединного нерва в області плеча
– часткове
– повне
j) серединного нерва в області зап’ястка
– часткове
– повне
k) ліктьового нерва
– часткове
– повне
l) плечового сплетення надключичної частини (верхньої)
– часткове
– повне
ł) плечового сплетення підключичної частини (нижньої)
– часткове
– повне
m) інших нервів шийно-грудного відділу хребта
n) затульного нерва
– часткове
– повне
o) стегнового нерва
– часткове
– повне
p) сідничних нервів (верхнього і нижнього)
– часткове
– повне
q) статевого нерва
– часткове
– повне
r) сідничного нерва перед поділом на великогомілковий і малогомілковий нерви
– часткове
– całkowite
s) великогомілкового нерва
– частковеe
– повне
t) загального малогомілкового нерва
– частковe
– повне
u) попереково-крижового сплетення
– часткове
– całkowite
w) решти попереково-крижових нервів

Права

Ліва
5

7

5

4
8

3
6

4
8

3
6

8
20

6
14

8
16

7
14

7
13

6
10

5
10

4
8

8
16

7
14

6
14

4
10

6
14

4
10

8
18

6
16

10
22

8
20
1-5
3
6
8
15
3
6
3
6
10
30
5
12
4
8
10
30
1-5

Примітка: Відповідно до п. 170 оцінюються тільки пошкодження периферичних нервів. При одночасних пошкодженнях кісток,
м'язів і нервів слід виставляти оцінку відповідно до пунктів, що стосуються травм верхніх і нижніх кінцівок Необхідна кількісна

оцінка опирається на дослідженнях стану нейро-м’язового апарату (ЕМГ).

171. Гостре отруєння газами, хімічними речовинами:
a) з діагностованою втратою свідомості, що потребує госпіталізації, без вторинних змін внутрішніх органів
3
b) з тривалими ураженнями дихальної та серцево-судинної систем / підтверджені додатковими
15
дослідженнями
c) з тривалим ураженням системи кровотворення
15
Примітка! При прямих, травматичних ушкодження м’язів i сухожиль / напр. Ахіллового сухожиля, сухожилля біцепса,
триголового м’яза литки, квадратного м’яза стегна, привідних м’яз стегна тощо/слід враховувати медичний стан у розмірі 50%
TU.
L. ТРАВМИ СПИНИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
172. Пошкодження спини – залежно від ступеня деформації, обсягу рубців, м'язових дефектів:

Таблиця відсоткової оцінки тривалого розладу здоров’я,
затверджена Правлінням страхової компанії Compensa АТ
Vienna Insurance Group постановою № 105/2015 від 14 липня
2015 року, що застосовується до договорів від 20 липня 2015
року,

з урахуванням змін, внесених Додатком № 1, затвердженим
постановою № 6/09.2016 від 21 вересня 2016 року та
застосовується до договорів від 26 вересня 2016 року.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК АДМІНІСТРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Aдміністратор персональних даних: Cтрахова компанія
Сompensa АТ Vienna Insurance Group з головним офісом у
Варшаві (адреса: Aл. Єрозолімськє (Аleje Jerozolimskie) 162, 02-342
Варшава), (далі: „Адміністратор”).
Контактні дані Aдміністратора: З Адміністратором можна
зв'язатися за допомогою адреси електронної пошти
centrala@compensa.pl, по телефону за номером 22 501 61 00
або надіслати лист на адресу Адміністратора (тобто, Aл.
Єрозолімськє (Aleje Jerozolimskie) 162, 02-342 Варшава).

МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
оцінка страхового ризику та виконання договору страхування
оцінка страхового ризику на основі автоматизованого прийняття
рішень, включаючи профілювання

Iнспектор із захисту персональних даних: До інспектора із захисту
персональних даних можно звертатися з усіма питаннями,
пов’язаними з обробкою персональних даних та використанням прав
щодо обробки обробки даних за допомогою електронної пошти
iod@vig-polska.pl надіслати лист на адресу Адміністратора (тобто, Aл.
Єрозолімськє (Aleje Jerozolimskie) 162, 02-342 Варшава).
Цілі обробки персональних даних і правова основа: Ваші дані можуть
оброблятися з метою та на підставі:

ПРАВОВА ОСНОВА ОБРОБКИ
необхідність обробки для виконання договору, стороною якого є
суб’єкт даних, або для виконання дій на запит суб’єкта даних
перед укладенням договору; ст. 41 Закону «Про страхову та
перестрахову діяльність»;
ст. 41 Закону «Про страхову та перестрахову діяльність»

власні маркетингові цілі Адміністратора, включаючи аналітичні цілі
та цілі профілювання, протягом терміну дії договору страхування

необхідність обробки для здійснення законодавчо обґрунтованого
інтересу Адміністратора. Законодавчо обґрунтованим інтересом
Адміністратора є маркетинг власних продуктів і послуг
Адміністратора та обробка даних для аналітичних цілей.

власні маркетингові цілі Адміністратора, в тому числі
профілювання, після закінчення дії договору страхування

згода на обробку даних

власні маркетингові цілі на основі автоматизованого прийняття
рішень, включаючи профілювання

згода на обробку даних

врегулювання збитків за договором страхування

необхідність обробки для виконання юридичного зобов’язання,
покладеного на адміністратора; необхідність обробки для
встановлення, розгляду або захисту претензій (у випадку
спеціальних категорій персональних даних).

розгляд претензій, пов'язаних з договором страхування
вжиття заходів щодо протидії страховим злочинам

перестрахування ризиків

передача персональних даних Адміністратором Compensa Страхова
компанія на Життя АТ Vienna Insurance Group для власних
маркетингових цілей

Термін зберігання даних: Ваші персональні дані зберігатимуться
до закінчення строку претензій за договором страхування або до
закінчення терміну дії зобов’язань щодо зберігання даних, що
випливають із положень законодавства, зокрема зобов’язання
зберігати бухгалтерські документи щодо договору страхування та
положень про автоматичний обмін податковою інформацією з
іншими країнами.

необхідність обробки для реалізації законодавчо обґрунтованого
інтересу Адміністратора у вигляді можливості розгляду ним
претензій
необхідність обробки для реалізації законодавчо обґрунтованого
інтересу Адміністратора у вигляді можливості протидії та
переслідування злочинів, вчинених на шкоду страховій компанії
необхідність обробки для реалізації законодавчо обґрунтованого
інтересу Адміністратора у вигляді обмеження негативного впливу
страхового ризику, пов’язаного з укладеним договором
страхування
згода на обробку даних

Адміністратор протягом терміну дії договору страхування,

припинить обробку даних, які використовуються для власних
маркетингових цілей, включаючи аналітичні цілі та цілі
профілювання, якщо Ви висуните заперечення проти обробки
ваших даних для цих цілей.
Адміністратор, після закінчення дії договору страхування,
припинить обробку даних, які використовуються для власних
маркетингових цілей, включаючи профілювання, якщо Ви
відкликаєте свою згоду на обробку даних для цих цілей.

Одержувачі даних: аші персональні дані можуть бути надані
компаніям, що ведуть перестрахову діяльність та організаціям,
уповноваженим отримувати їх на основі чинного законодавства.
Крім того, Ваші дані можуть бути передані суб’єктам обробки
персональних даних за запитом Адміністратора, в т.ч страховим
агентам, постачальникам ІТ-послуг, суб’єктам, що зберігають і
видаляють дані, надають послуги персоналізації, конвертування
та розповсюдження друку, суб’єктам, що обробляють дані з
метою стягнення заборгованості, маркетинговим агенціям - такі
суб’єкти обробляють дані на підставі угоди з Адміністратором і
лише згідно з інструкціями Адміністратора.
Ваші особисті дані не будуть передані одержувачам, які
знаходяться в країнах за межами Європейської економічної
зони.
Права особи, якої стосуються дані: Ви маєте право на доступ до
своїх даних і право вимагати їх виправлення (спростування),
видалення або обмеження їх обробки.
Якщо підставою для обробки Ваших персональних даних є передумова
законно обґрунтованого інтересу Адміністратора, Ви маєте право
висунути заперечення проти обробки Ваших персональних даних.
Якщо підставою для обробки Ваших персональних даних є згода,
Ви маєте право її відкликати. Відкликання згоди не впливає на
законність обробки, яка здійснювалася на підставі згоди до її
відкликання.
Якщо Ваші дані обробляються на підставі згоди або на підставі
договору, і обробка здійснюється в автоматизований спосіб, Ви
маєте право передати персональні дані, тобто отримати свої
персональні дані від Адміністратора, у структурованому, широко
використовуваному, машиночитаному форматі. Ви можете
надіслати ці дані іншому адміністратору даних.
У зв'язку з автоматизованим прийняттям рішень, згаданим
нижче, Ви маєте право отримати пояснення, оскаржити це
рішення, а також висловити власну позицію або отримати
можливисті втручання людини.
Щоб скористатися вищезазначеними правами, будь ласка,
зв’яжіться з Адміністратором або Інспектором із захисту даних.

Контактні дані Адміністратора та Інспектора із захисту даних вказані
вище. Ви також маєте право подати скаргу до контролюючого органу,
який займається захистом персональних даних.
Інформація про автоматизоване прийняття рішень,
включаючи профілювання
У зв’язку з обробкою Ваших персональних даних, рішення
будуть прийматися виключно на основі автоматизованої
обробки в обсязі, необхідному для укладення або виконання
договору страхування. Ці рішення стосуватимуться визначення
параметрів договору страхування, у тому числі, розміру
страхової премії або можливості укладання договору
страхування. Рішення будуть прийняті на підставі Ваших даних
про дату народження, історію збитків, інформацію про предмет
страхування та інформацію про стан Вашого здоров'я (медичне
страхування). Рішення будуть прийматися на основі
профілювання, тобто автоматизованої обробки Ваших
персональних даних з метою автоматичної оцінки страхового
ризику.
Якщо Ви даєте згоду на автоматизоване прийняття рішень для
власних маркетингових цілей Адміністратора, ці рішення
стосуватимуться надсилання Вам конкретних маркетингових
повідомлень і представлення Вам пропозиції продуктів або послуг
Адміністратора. Рішення будуть прийматися на підставі Ваших
даних, які стосуються дати народження, інформації про роботу,
місце проживання, наявні товари, страховий стаж. Рішення
ґрунтуватимуться на профілюванні, тобто автоматизованому
використанні персональних даних для визначення поведінки,
уподобань чи потреб щодо продуктів чи послуг, а також для
представлення Вам пропозиції продуктів чи послуг.
Інформація про вимогу надання даних
Надання персональних даних у зв'язку з укладенням договору
страхування необхідне для оцінки страхового ризику, а також для
укладення та виконання договору страхування - без надання
запитуваних Адміністратором персональних даних неможливо
укласти договір страхування. Надана адреса електронної пошти
або номер телефону будуть використані для надсилання
документів та інформації, пов’язаної з обробкою договору
страхування, наприклад, надсилання інформації про платежі або
інформації про важливі терміни, що випливають із договору
страхування. Надання персональних даних для маркетингових цілей
є добровільним
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