ANEKS NR 6
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW – COMPENSA KOMUNIKACJA
zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
uchwałą nr 15/05/2018 z dnia 17 maja 2018 roku.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł – opłacony w całości

1. Zmianie ulega „Informacja o istotnych postanowieniach ogólnych
warunków ubezpieczenia pojazdów – Compensa Komunikacja” i otrzymuje
następujące brzmienie:
„Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych warunków
ubezpieczenia pojazdów – Compensa Komunikacja”

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00
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09.04.2020

Niniejszym aneksem zatwierdzonym przez Zarząd Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 9 kwietnia 2020 roku wprowadza
się następujące zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów
– Compensa Komunikacja dla Klienta indywidualnego oraz małych średnich
i przedsiębiorstw („OWU”):

Rodzaj informacji

Numer zapisu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
§ 3 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 34;
§ 6;
§ 7;
§ 19 ust. 2, 3;
§ 21 ust. 1, 2, 4, 7, 8;
§ 22 – § 27; § 32;
§ 36;
§ 43 ust. 1 i 2;
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania
Klauzula nr 1: § 1 ust. 3, § 2, § 3;
i innych świadczeń
Klauzula nr 3: § 2, § 3, § 4;
Klauzula nr 5: § 2, § 3, § 4;
Klauzula nr 6: § 2, § 3;
Klauzula nr 7: § 2, § 3, § 4;
Klauzula nr 8: § 2 ust. 3, 4, 6, § 3;
Klauzula nr 9: § 3, § 4;
Klauzula nr 10: § 3, § 4;
Klauzula nr 13: § 3, § 4;
Klauzula nr 14 § 4;
§ 3 ust. 1 pkt 11, 20;
§ 5 ust. 3 i 4;
§ 7 ust. 5 i 6;
§ 10;
§ 11;
§ 13 ust. 4 – 6;
§ 14 ust. 5 i 7;
§ 19 ust. 4 i 6;
§ 20;
§ 21 ust. 3, 5, 6, 9;
2. Ograniczenia oraz wyłączenia
§ 22 – § 29;
odpowiedzialności zakładu
§ 33 – § 34;
ubezpieczeń uprawniające do
§ 36 – § 37;
odmowy wypłaty odszkodowania
§ 43 ust. 3 i 5;
i innych świadczeń lub ich obniżenia
Klauzula nr 1: § 4, § 6;
Klauzula nr 3: § 3 ust. 1, 2, § 5;
Klauzula nr 5: § 5, § 6;
Klauzula nr 6: § 3 ust. 2 – 4, § 4;
Klauzula nr 7: § 4, § 5 ust. 6, 7, 9, 12 i § 6;
Klauzula nr 8: § 4, § 6;
Klauzula nr 9: § 4 ust. 2, § 5, § 6;
Klauzula nr 10: § 3 ust. 4, § 5, § 6;
Klauzula nr 13: § 3 ust. 4 i ust 5, § 5
Klauzula nr 14 § 5;
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2. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem ust. 5 ubezpieczenie AC w opcji BAZA obejmuje
szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, państw należących do Unii Europejskiej oraz
Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii,
Lichtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii,
Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część
europejska), Ukrainy, Watykanu i Wielkiej Brytanii”.
3. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem ust. 5 ubezpieczenie AC w opcji MOC obejmuje
szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie
może obejmować szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających
miejsce na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz
Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii,
Lichtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii,
Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część
europejska), Ukrainy, Watykanu i Wielkiej Brytanii (rozszerzony zakres
terytorialny)”.
4. § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Za opłatą dodatkowej składki wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarcia
umowy może obowiązywać przez cały roczny okres ubezpieczenia”.
5. § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem ust. 3, odpowiedzialność COMPENSY obejmuje
zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, państw
należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni
i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii Północnej,
Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino,
Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu i Wielkiej
Brytanii”.
6. § 22 ust. 1 pkt 2) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„w wariancie ROZSZERZONYM w przypadku wystąpienia wypadku
drogowego, awarii lub kradzieży części trwale zamontowanych
w pojeździe, pojazd zostanie odholowany z miejsca zdarzenia do miejsca
wskazanego przez Ubezpieczonego, w tym najbliższego ASO lub zakładu
naprawczego, pod warunkiem, że miejsce wskazane nie jest w większej
odległości niż limit określony w dokumencie ubezpieczenia oraz
maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia (wyboru maksymalnego
limitu holowania pojazdu dokonuje Ubezpieczający przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia). W związku z jednym zdarzeniem przysługuje
wyłącznie jedno świadczenie holowania;”.
7. §23 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„Pojazd zastępczy – COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty wynajmu
(w tym podstawienie i odstawienie) pojazdu zastępczego na czas
naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż przez liczbę dni wskazanych
w dokumencie ubezpieczenia (wyboru maksymalnego okresu wynajmu
pojazdu zastępczego dokonuje Ubezpieczający przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia). W ramach świadczenia przysługuje samochód osobowy
o klasie porównywalnej z klasą ubezpieczonego pojazdu, maksymalnie
o pojemności silnika 2.000 cm3 , zaś dla pojazdów osobowych o napędzie
elektrycznym pojazd osobowy o napędzie klasycznym o klasie nie
wyższej niż klasa C. W przypadku motocykli i motorowerów przysługuje
motocykl o zbliżonych parametrach technicznych, a w przypadku
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niedostępności motocykla przysługuje pojazd osobowy klasy A.
W przypadku pojazdów innych niż samochód osobowy oraz motocykl
i motorower – wyłącznie pojazd osobowy o klasie nie wyższej niż klasa
B. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów paliwa, ubezpieczenia,
opłat za autostrady, promy, mandaty karne, kaucje, opłat nałożonych
przez podmiot świadczący usługi wynajmu z tytułu niezgodnego z umową
miejsca zwrotu pojazdu bądź jego stanu w momencie zwrotu lub innych
kosztów związanych z eksploatacją pojazdu. Pojazd wynajmowany jest
na warunkach korzystania z samochodów zastępczych określonych
przez wypożyczalnię pojazdów, w szczególności po zapewnieniu przez
Ubezpieczonego wymaganego przez wypożyczalnię zabezpieczenia
(np. kaucja, blokada środków na karcie kredytowej). Świadczenie
nie przysługuje, jeśli w następstwie tego samego zdarzenia w ramach
ubezpieczenia zrealizowane zostało świadczenie określone w pkt 1 lub
pkt 2 (Kontynuacja podróży albo powrót do miejsca zamieszkania lub
Zakwaterowanie Ubezpieczonych);”.
8. W KLAUZULA NR 4 DO UBEZPIECZENIA AC/OC –
Ubezpieczenie utraty zniżki:
uchyla się § 2 ust. 4.
9. W KLAUZULA NR 9 DO UBEZPIECZENIA AC/OC COMPENSA
OPONY:
§ 3 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
„zdarzenie miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, państw
należących do Unii Europejskiej lub Albanii, Andory, Białorusi, Bośni
i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii Północnej,
Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino,
Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu i Wielkiej
Brytanii;”.
10. W KLAUZULA NR 10 DO UBEZPIECZENIA AC COMPENSA
AKCESORIA MOTOCYKLOWE:
§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ubezpieczenie wynikające z niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie
zdarzenia określone w ust. 1, które miały miejsce na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, państw należących do Unii Europejskiej lub
Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii,
Lichtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii,
Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część
europejska), Ukrainy, Watykanu i Wielkiej Brytanii”.
11. W KLAUZULA NR 10 DO UBEZPIECZENIA AC COMPENSA
AKCESORIA MOTOCYKLOWE:
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ubezpieczeniem COMPENSA AKCESORIA MOTOCYKLOWE mogą
zostać objęte kask, kurtka, spodnie, buty, rękawice, kombinezon oraz
kufry, sakwy i tank bagi (zwane dalej i łącznie „akcesoria motocyklisty”),
będące własnością Ubezpieczonego”.
12. W KLAUZULA NR 10 DO UBEZPIECZENIA AC COMPENSA
AKCESORIA MOTOCYKLOWE:
§ 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY z tytułu ubezpieczenia
Akcesoria Motocyklowe w zależności od wyboru Ubezpieczającego,
stanowi kwota:
1) 2 000 zł,
2) 4 000 zł,

3) 6 000 zł,
4) 8 000 zł,
5) 10 000 zł”.
13. Wprowadza się Klauzulę nr 14 odpowiedzialność cywilna i NNW
UTO, która otrzymuje brzmienie:
„Klauzula nr 14 – Odpowiedzialność cywilna i NNW – UTO
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, ochrona ubezpieczeniowa może
zostać rozszerzona o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Umowa ubezpieczenia w zakresie niniejszej klauzuli może zostać
zawarta w zakresie wskazanym w § 3, gdy zawierana jest z COMPENSĄ
umowa OC lub AC oraz na taki sam okres ubezpieczenia, na jaki została
zawarta umowa OC lub AC.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą klauzulą zastosowanie znajdują
postanowienia rozdziału I, IV, V i VII Ogólnych warunków ubezpieczenia
pojazdów – Compensa Komunikacja (zwanych dalej „OWU”).
§ 2. DEFINICJE
1. Używane w klauzuli pojęcia oznaczają:
1) OSOBA BLISKA – osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie
domowym z Ubezpieczonym wskazanym w polisie;
2) OSOBA TRZECIA – osoba nie będąca Ubezpieczającym ani
Ubezpieczonym;
3) SZKODA – uszczerbek majątkowy lub niemajątkowe następstwo
zdarzenia w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub uszczerbek majątkowy powstały w następstwie
zdarzenia w postaci utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej/
nieruchomości (szkoda rzeczowa);
4) UBEZPIECZAJĄCY – podmiot zawierający umowę, zobowiązany
do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
5) UBEZPIECZONY – wskazana imiennie w umowie jako Ubezpieczony
osoba fizyczna oraz jej osoby bliskie;
6) UTO – urządzenie transportu osobistego, czyli urządzenie
konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się pieszych, napędzane
siłą mięśni lub za pomocą silnika elektrycznego, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, o nieprzekraczającej w ruchu
szerokości 0,9 m, długości 1,25 m oraz o maksymalnej wadze 20 kg.
Za UTO uważa się spełniające powyższe wymogi hulajnogi, hulajnogi
elektryczne, monocykle, monocykle elektryczne, deskorolki, deskorolki
elektryczne, segwaye.
§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa
odpowiedzialność cywilna deliktowa (z tytułu czynów niedozwolonych)
Ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom
trzecim w trakcie poruszania się za pomocą UTO przez Ubezpieczonego,
jak również odpowiedzialność cywilna, o której mowa w art. 427 Kodeksu
cywilnego, w przypadku gdy za pomocą UTO poruszał się Ubezpieczony,
któremu z powodu wielu albo stanu psychicznego lub cielesnego winy
poczytać nie można - wina w nadzorze (Ubezpieczenie OC UTO).
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego
w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego
powstałą wskutek nieszczęśliwego wypadku w trakcie poruszania się za
pomocą UTO przez Ubezpieczonego (Ubezpieczenia NNW UTO).
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem
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zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, państw należących do Unii Europejskiej lub Albanii, Andory,
Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu,
Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część
europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska),
Ukrainy, Watykanu i Wielkiej Brytanii.
§ 4. USTALANIE WYSOKOŚCI ORAZ WYPŁATA
ODSZKODOWANIA / ŚWIADCZENIA
1. Wysokość odszkodowania lub świadczenia ustala się w kwocie
odpowiadającej wartości szkody nie więcej niż suma ubezpieczenia lub
suma gwarancyjna określona w § 6 z uwzględnieniem postanowienia § 5
ust. 2 pkt 4; w przypadku:
1) ubezpieczenia OC UTO – zgodnie z niniejszą klauzulą;
2) ubezpieczenia NNW UTO – zgodnie z § 36 OWU.
2. COMPENSA zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania /
świadczenia zgodnie z § 41 OWU, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zaspokojenie lub uznanie przez osobę objętą ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej o naprawienie wyrządzonej przez nią szkody
nie ma skutków prawnych względem COMPENSY.
§ 5. SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza włączeniami odpowiedzialności określonymi w § 33 i § 37
OWU, COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
w następstwie:
1) uprawiania sportów ekstremalnych, przez które rozumie się: jazdę
po torach wyścigowych w halach, w terenie naturalnym obfitującym
w przeszkody bądź trasach specjalnych; za trasy specjalne uważa się
specjalnie przygotowane trasy obfitujące w przeszkody w rodzaju
wysokich ścianek, beczek, wszelkiego rodzaju murków, poręczy,
schodów, usypanych z ziemi górek, „hopów”, „dirtów”, ramp, skoczni,
zjazdów, dołów, muld, kolein, słupków lub tyczek), oraz jazdę w miejscach
charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub
przyrodniczymi tj. w obszary górskie lub wyżynne na wysokości powyżej
3.000 m n.p.m., strefa podbiegunowa;
2) uprawiania sportu, jeśli Ubezpieczony z tego tytułu otrzymuje
wynagrodzenie, stypendium, dietę, nagrody pieniężne;
3) powstałe w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa.
2. Ponadto, w ubezpieczeniu OC UTO ochroną ubezpieczeniową nie są
objęte:
1) szkody wyrządzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczonych objętych
ochroną w ramach tej samej umowy;
2) szkody powstałe podczas poruszania się za pomocą UTO w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek działalności
zawodowej bez względu na podstawę prawną jej prowadzenia;
3) wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom przez niego zatrudnionym
lub wykonującym pracę lub usługę na jego rzecz;
4) szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż krzywda
w następstwie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia;
5) powstałe w wyniku zanieczyszczenia lub skażenia środowiska;
6) objęte systemem obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności
cywilnej;
7) szkody będące wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania;
8) szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych (strat nie
będących szkodami rzeczowymi ani osobowymi ani następstwem tych
szkód);

9) szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia lub utraty: wartości
pieniężnych, srebra, złota lub platyny w złomie lub w sztabkach, kamieni
szlachetnych, półszlachetnych, szlachetnych substancji organicznych
lub pereł niestanowiących wyrobu użytkowego, a także wyrobów
z tych metali lub kamieni, srebrnych lub złotych monet lub monet ze
stopów tych metali, dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich,
dokumentów, akt, rękopisów, planów, prototypów, wzorów, programów
komputerowych, nośników danych oraz danych na nośnikach, broni
palnej, gazowej lub pneumatycznej oraz osprzętu i optyki do tej broni;
10) szkód w mieniu osób trzecich, w którego posiadanie Ubezpieczony
wszedł będąc w złej wierze;
11) szkody powstałe w UTO, za pomocą którego poruszał się
Ubezpieczony, będącym własnością osób trzecich, które znalazło się
w posiadaniu Ubezpieczonego, w szczególności na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, przechowania lub innej podobnej
umowy uprawniającej do używania cudzej rzeczy;
12) szkody rzeczowe, których wartość nie przekracza 200 zł;
13) kosztów leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym
wypadkiem;
14) powstałe po pozostawieniu UTO po zakończeniu poruszania się za
jego pomocą przez Ubezpieczonego, w tym na skutek pozostawienia
UTO w sposób zagrażający osobom trzecim lub w miejscu, w którym
jest to zabronione, jak również przed rozpoczęciem poruszania się za
pomocą UTO przez Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje również
ochrony na wypadek zobowiązania Ubezpieczonego do zapłaty kar
umownych i administracyjnych, grzywien sądowych i administracyjnych,

odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych
o charakterze pieniężnym (np. nawiązki), jak również kar umownych
nałożonych na osobę trzecią poszkodowaną przez Ubezpieczonego
i dochodzonych od Ubezpieczonego w drodze regresu.
§ 6. SUMA GWARANCYJNA ORAZ SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma gwarancyjna dla ubezpieczenia OC UTO wynosi 50.000 zł
łącznie dla wszystkich Ubezpieczonych.
2. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia NNW UTO wynosi 10.000 zł
dla każdego Ubezpieczonego.
3. Określone w ust. 1 – 2 suma gwarancyjna oraz suma ubezpieczenia
stanowią górne granice odpowiedzialności COMPENSY na jedno
i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.
4. Suma gwarancyjna oraz suma ubezpieczenia ulegają obniżeniu o kwoty
wypłaconych odszkodowań lub innych świadczeń, aż do całkowitego ich
wyczerpania, przy czym wypłata odszkodowań lub innych świadczeń
o łącznej wartości równej sumie gwarancyjnej / sumie ubezpieczenia
powoduje rozwiązanie umowy w zakresie klauzuli UTO.
13. Pozostałe postanowienia OWU pozostają bez zmian.
14. Zmiany OWU wprowadzone niniejszym aneksem zostały
zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
uchwałą nr 8/04/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku.
15. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2020 roku i ma
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 21 kwietnia 2020 roku.

Artur Borowiński
Prezes Zarządu
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