
1/7

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 219 851 960,40 zł – opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00

ANEKS NR 5 
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – 
COMPENSA FIRMA (19043)
zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
uchwałą nr 4/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku.
Niniejszym aneksem wprowadza się zmianę w Ogólnych warunkach 
ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw – Compensa Firma 
(„OWU”)

1. Uchyla się dotychczasową treść ,,Informacji, o których mowa  

w art. 17 Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej oraz 
Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji zamieszczanych 
we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń” i nadaje się 
jej następującą treść:
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Rodzaj informacji Numer zapisu z wzorca umownego
1. Przesłanki wypłaty 
odszkodowania i innych 
świadczeń lub wartość 
wykupu ubezpieczenia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA:
§ 2 pkt 1, 2, 6, 8 – 10, 13 – 21, 28, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 
48 – 50, 55, 56, 61, 62, 67 – 69, 71, 77, 79, 81, 83 – 87; 
§ 3 ust. 3, 10, 11, 12, 13; 14 § 4 ust. 1, 2, 6, 7, 8; 9, 10;
§ 5 ust. 1 – 3; § 6 ust. 3; § 11 ust.1, 2, ust. 5 –9; § 12 ust. 1 – 3;  § 
18 ust.1, 2; § 19; § 23 ust. 1; § 24 ust. 1 – 5; § 28  ust. 1; § 29; § 33 
ust. 1, 2, 5, – 12; § 34;
 § 40 ust. 1 – 11; § 42 ust. 1; § 45 ust. 1; § 46; 
§ 50 ust. 1, 2; § 51 ust. 1 – 3, 5, 6; § 53 ust. 1, 2;
§ 54 ust. 1, 2; § 59; § 60; § 64 ust. 2, 3; § 65; § 66; § 67; § 69 ust. 
2; § 72 ust. 3 – 13;

ZAŁĄCZNIK NR 2 KLAUZULE DODATKOWE DO UBEZPIECZENIA 
MIENIA:
Klauzula aktów terroru, strajków, zamieszek i rozruchów: ust. 1;
Klauzula budynków, budowli i lokali w trakcie budowy przebudowy, 
remontu lub modernizacji i innych robót: ust. 1, 2;
Klauzula ubezpieczenia obiektów innych niż budynki/budowle nie 
związanych trwale z gruntem lub znajdującego się w nich mienia: 1-4;
Klauzula ubezpieczenia mienia od szkód elektrycznych: ust. 1, 2;
Klauzula ubezpieczenia maszyn od awarii: ust. 1, 3;
Klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia: ust. 1;
Klauzula ubezpieczenia zepsucia środków obrotowych lub mienia osób 
trzecich: ust.1, 2, 4;
Klauzula utraty dokumentów do refundacji recept: ust. 1, 2; 
klauzula stałych oraz zwiększonych kosztów działalności: ust. 1-3;
Klauzula wykupienia zasady proporcji;
Klauzula ubezpieczenia pojazdów używanych podlegających rejestracji: 
ust. 1, 5;
Klauzula katastrofy budowlanej: ust. 1;
Klauzula nieosiągnięcia zysku w następstwie szkody: ust. 1- 3;
Klauzula ubezpieczenia elementów zewnętrznych przymocowanych na 
stałe do budynków i budowli: ust. 1;
Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności za stałe elementy 
wykończeniowe: ust. 1;

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ  
I REASEKURACYJNEJ ORAZ ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI 
ZAMIESZCZANYCH WE WZORCACH UMÓW STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
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Rodzaj informacji Numer zapisu z wzorca umownego
Klauzule mające zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od szkód rzeczowych:
Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poza miejscem 
ubezpieczenia (101/1): ust. 1, 2;
Klauzula sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego 
w pojazdach samochodowych (101/2): ust. 1, 2;
Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego (102): ust. 1;

Klauzule mające zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia mienia 
w transporcie krajowym (cargo):
Klauzula kradzieżowa: ust. 1;
Klauzula terytorialna: ust. 1;
Klauzula załadunku, przeładunku i rozładunku: ust. 1 – 3;

ZAŁĄCZNIK NR 3 – KLAUZULE DODATKOWE DO UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:
KLAUZULA NR 1: ust. 1;
KLAUZULA NR 2: ust. 1;
KLAUZULA NR 3: ust. 1;
KLAUZULA NR 4: ust. 1;
KLAUZULA NR 5: ust. 1;
KLAUZULA NR 6: ust. 1;
KLAUZULA NR 7: ust. 1 pkt 1;
KLAUZULA NR 8: ust. 1;
KLAUZULA NR 9: ust. 1;
KLAUZULA NR 10: ust. 1;
KLAUZULA NR 11: ust. 1;
KLAUZULA NR 12: ust. 1;
KLAUZULA NR 13: ust. 1;
KLAUZULA NR 14: ust. 1;
KLAUZULA NR 15: ust. 1;
KLAUZULA NR 16: ust. 1; 
KLAUZULA NR 17: ust. 1;
KLAUZULA NR 18: ust. 1;
KLAUZULA NR 19: ust. 1;
KLAUZULA NR 20: ust. 1;
KLAUZULA NR 21: ust. 1;
KLAUZULA NR 22: ust. 1;
KLAUZULA NR 23: ust. 1;
KLAUZULA NR 24: ust. 1;
KLAUZULA NR 25: ust. 1.
KLAUZULA NR 26: ust. 1;
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Rodzaj informacji Numer zapisu z wzorca umownego
2. Ograniczenia 
oraz wyłączenia 
odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń 
uprawniające do 
odmowy wypłaty 
odszkodowania 
i innych świadczeń 
lub ich obniżenia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA:
§ 3 ust.10 pkt 2, 3; § 4 ust. 3 – 5, 8; 10; § 6; § 7 ust.2-6; § 10 ust. 1 – 5, 
7; § 11 ust. 4, 6 – 9; § 12 ust. 2; § 13;           § 14 ust. 2 – 5; § 17; § 
19 ust. 2; § 20; § 21; § 22 ust. 2, 3; § 25; § 26 ust. 3; § 27 ust. 3, 5 – 7 
; § 28 ust. 2, 3;
§ 30; § 31 ust. 2; § 32 ust. 3, 4; § 33 ust. 3, 4, 9, 10, 11, 12; § 35; § 36 
ust. 2 – 9; § 38 ust. 2; § 39; § 40 ust. 2 pkt. 4, ust. 6, 8-12; § 41; § 42 
ust.2; § 43 ust. 1, 3 – 7; 
§ 44 ust. 2 – 7; § 47; § 49 ust. 2, 3; § 50 ust. 3, 4; § 51 ust. 3; § 52; § 
53 ust. 2 – 5; § 54 ust. 3 – 10; § 56 ust. 2, 4; § 57 ust. 13; § 59 ust. 2; 
§ 61; § 62 ust. 2, 3; § 63 ust. 3 – 6; § 64 ust. 4, 6; § 65 ust. 2; § 66 ust. 
3; § 68; § 70;   § 73; § 74 ust. 1, 2; § 75 ust. 1 – 8; § 77; § 78 ust. 1-3;              
§ 83 ust. 3, 4; § 84 ust. 2 – 4, 7 – 9; § 89 ust. 7.

ZAŁĄCZNIK NR 2 KLAUZULE DODATKOWE DO UBEZPIECZENIA 
MIENIA:
Klauzula aktów terroru, strajków, zamieszek i rozruchów: ust. 2-4;
Klauzula budynków, budowli i lokali w trakcie budowy przebudowy, 
remontu lub modernizacji i innych robót: ust. 3-6;
Klauzula ubezpieczenia obiektów innych niż budynki/budowle  nie 
związanych trwale z gruntem lub znajdującego się w nich mienia: ust 5-7;
Klauzula ubezpieczenia mienia od szkód elektrycznych: ust. 3-6;
Klauzula ubezpieczenia maszyn od awarii: ust. 2, 5-9;
Klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia: ust. 2-4, 
6-8, 10-14;
Klauzula ubezpieczenia zepsucia środków obrotowych lub mienia osób 
trzecich: ust.1, 3-6;
Klauzula utraty dokumentów do refundacji recept: ust. 4, 5-8;
klauzula stałych oraz zwiększonych kosztów działalności: ust. 4-10;
Klauzula wykupienia zasady proporcji;
Klauzula ubezpieczenia pojazdów używanych podlegających rejestracji: 
ust. 2, 4, 6-13;
Klauzula katastrofy budowlanej: ust. 2,3, 5-8;
Klauzula nieosiągnięcia zysku w następstwie szkody: ust. 4, 6-9;
Klauzula ubezpieczenia elementów zewnętrznych przymocowanych na 
stałe do budynków i budowli: ust. 2, 5-10;
Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności za stałe elementy 
wykończeniowe: ust. 1-5;

Klauzule mające zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od szkód rzeczowych:
KKlauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poza miejscem 
ubezpieczenia (101/1): ust. 2-8;
Klauzula sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w pojazdach 
samochodowych (101/2): ust. 2-8;
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Rodzaj informacji Numer zapisu z wzorca umownego
Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego (102): ust. 2-6;

Klauzule mające zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia mienia 
w transporcie krajowym (cargo):
Klauzula kradzieżowa: ust. 3, 5-7;
Klauzula terytorialna: ust.2, 4, 5;
Klauzula załadunku, przeładunku i rozładunku: ust. 4, 6,7;

ZAŁĄCZNIK NR 3 – KLAUZULE DODATKOWE DO UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:
KLAUZULA NR 1: ust. 2, 3; 
KLAUZULA NR 2: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 3: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 4: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 5: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 6: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 7:  ust. 3, 4;
KLAUZULA NR 8: ust. 1 pkt 2-4, ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 9: ust. 1, 2;
KLAUZULA NR 10: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 11: ust. 1 pkt 2, ust. 2;
KLAUZULA NR 12: ust. 2;
KLAUZULA NR 13: ust. 3, 4;
KLAUZULA NR 14: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 15: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 16: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 17: ust. 2,3;
KLAUZULA NR 18 : ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 19: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 20: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 21: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 22: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 23: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 24: ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 25: ust. 2, 3
KLAUZULA NR 26: ust. 2, 3.
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2. § 6 ust. 1 pkt 11) otrzymuje następujące brzmienie:
,,11) drzewostanach, roślinach na pniu, uprawach, inwentarzu żywym, 
chyba że inwentarz żywy jest ubezpieczanym mieniem w lecznicy 
weterynaryjnej lub stanowi środki obrotowe w sklepach zoologicznych.”

3. § 13 pkt 11) otrzymuje następujące brzmienie:
,,11) drzewostanach, roślinach na pniu, uprawach, inwentarzu żywym, 
chyba że inwentarz żywy jest ubezpieczanym mieniem w lecznicy 
weterynaryjnej lub stanowi środki obrotowe w sklepach zoologicznych.”

4. § 35 ust. 1  pkt 14) otrzymuje następujące brzmienie:
 ,,14) drzewostanach, roślinach na pniu, uprawach, inwentarzu żywym, 
chyba że inwentarz żywy jest ubezpieczanym mieniem w lecznicy 
weterynaryjnej lub stanowi środki obrotowe w sklepach zoologicznych.”

5. § 41 ust. 2 pkt 20) otrzymuje następujące brzmienie:
„20) mające postać czystych strat start finansowych (możliwość 
rozszerzenia ochrony zgodnie z klauzulą 23, 24, 25, 26) z zastrzeżeniem  
pkt. 19).”

6. W załączniku nr 3 dodaje się Klauzulę nr 24, Klauzulę nr 25, Klauzulę 
nr 26 o następującej treści:

KLAUZULA nr 24
Włączenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego 
lecznicę weterynaryjną w zakresie czystych strat finansowych 

1. Zakres ubezpieczenia 
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień OWU, COMPENSA obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego – 
przedsiębiorcy prowadzącego lecznicę weterynaryjną – za szkody mające 
postać czystych strat finansowych powstałe w wyniku wykonywania 
czynności zawodowych lekarza weterynarii, technika weterynarii. 

2. Wyłączenia dodatkowe 
1. COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, 
za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych 
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody: 
1) spowodowane przez stałe emisje takie jak szumy, zapachy, wstrząsy; 
2) spowodowane niedostarczeniem mediów; 
3) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, 
kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie 
nieruchomości oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju 
płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; 
4) wynikające z naruszenia przepisów o: ochronie danych osobowych, 
prawach autorskich, prawach własności przemysłowej, nieuczciwej 
konkurencji oraz ochronie konkurencji i konsumentów; 
5) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów, poręczeń lub 
gwarancji; 
6) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym wartości 
pieniężnych, dokumentów, oraz utraty możliwości korzystania z nich; 
7) wynikające z transmisji danych, utratą danych oraz z błędów 
w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, modyfikacji lub 
rozbudowy oprogramowania, automatyzacji procesów; 
8) wynikające ze stosunku pracy; 
9) związane z reklamą; 
10) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 

3. Zastrzeżenia 
1. Odpowiedzialność COMPENSY za czyste straty finansowe objęte 
ubezpieczeniem w ramach niniejszej klauzuli jest ograniczona do 
wysokości limitu określonego w Umowie (na polisie). 
2. Należne odszkodowanie za czyste straty finansowe objęte 
ubezpieczeniem w ramach niniejszej klauzuli wyliczane jest w kwocie 
uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
wartości szkody, jednak nie mniej niż 300 zł

KLAUZULA nr 25
Włączenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego 
czynności geodezyjne i kartograficzne w zakresie czystych strat 
finansowych  

1. Zakres ubezpieczenia 
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień OWU, COMPENSA obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego - 
przedsiębiorcy za szkody mające postać czystych strat finansowych 
powstałe w wyniku wykonywania czynności w zakresie prac geodezyjnych 
i  kartograficznych.  

2. Wyłączenia dodatkowe 
2. COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, 
za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych 
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody: 
1) spowodowane przez stałe emisje takie jak szumy, zapachy, wstrząsy; 
2) spowodowane niedostarczeniem mediów; 
3) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, 
kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie 
nieruchomości oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju 
płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; 
4) wynikające z naruszenia przepisów o: ochronie danych osobowych, 
prawach autorskich, prawach własności przemysłowej, nieuczciwej 
konkurencji oraz ochronie konkurencji i konsumentów; 
5) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów, poręczeń lub 
gwarancji; 
6) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym wartości 
pieniężnych, dokumentów, oraz utraty możliwości korzystania z nich; 
7) wynikające z transmisji danych, utratą danych oraz z błędów 
w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, modyfikacji lub 
rozbudowy oprogramowania, automatyzacji procesów; 
8) wynikające ze stosunku pracy; 
9) związane z reklamą; 
10) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 

3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) wskutek ujawnienia informacji poufnej;
2) w wyniku naruszenia przepisów ochrony środowiska; 
3) związane z rozpoznaniem, oszacowaniem i wyceną złóż np. ropy, gazu 
i rud metali; 
4) związane z wykonywaniem prac mających za przedmiot składowiska 
odpadów;  
5) dotyczące badania tam, zapór lub zbiorników wodnych; 

3. Zastrzeżenia 
1. Odpowiedzialność COMPENSY za czyste straty finansowe objęte 
ubezpieczeniem w ramach niniejszej klauzuli jest ograniczona do 
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wysokości limitu określonego w Umowie (na polisie). 
2. Należne odszkodowanie za czyste straty finansowe objęte 
ubezpieczeniem w ramach niniejszej klauzuli wyliczane jest w kwocie 
uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
wartości szkody, jednak nie mniej niż 1.000 zł.

KLAUZULA nr 26 
Włączenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego 
czynności samochodowe diagnostyczne w zakresie czystych strat 
finansowych  

1. Zakres ubezpieczenia 
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień OWU, COMPENSA obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego – 
przedsiębiorcy prowadzącego stację diagnostyczną za czyste straty 
finansowe powstałe w wyniku wykonywania czynności zawodowych 
diagnosty samochodowego.   

2. Wyłączenia dodatkowe 
1. COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, 
za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych 
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody: 
1) spowodowane przez stałe emisje takie jak szumy, zapachy, wstrząsy; 
2) spowodowane niedostarczeniem mediów; 
3) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, 
kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie 
nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego 
rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; 

4) wynikające z naruszenia przepisów o: ochronie danych osobowych, 
prawach autorskich, prawach własności przemysłowej, nieuczciwej 
konkurencji oraz ochronie konkurencji i konsumentów; 
5) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów, poręczeń lub 
gwarancji; 
6) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym wartości 
pieniężnych, dokumentów, oraz utraty możliwości korzystania z nich; 
7) wynikające z transmisji danych, utratą danych oraz z błędów 
w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, modyfikacji lub 
rozbudowy oprogramowania, automatyzacji procesów; 
8) wynikające ze stosunku pracy; 
9) związane z reklamą; 
10) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 

3. Zastrzeżenia 
1. Odpowiedzialność COMPENSY za czyste straty finansowe objęte 
ubezpieczeniem w ramach niniejszej klauzuli jest ograniczona do 
wysokości limitu określonego w Umowie.
2. Należne odszkodowanie za czyste straty finansowe objęte 
ubezpieczeniem w ramach niniejszej klauzuli wyliczane jest w kwocie 
uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
wartości szkody, jednak nie mniej niż 200 zł.”

7. Pozostałe postanowienia OWU pozostają bez zmian.

8. Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Zarząd Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą 
nr 09/09/2022 z dnia 15.09.2022 roku i ma zastosowanie do umów 
zawieranych od dnia 21.09.2022 roku.

Artur Borowiński Jarosław Szwajgier 
Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu

20.09.2022


