ANEKS NR 1
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. Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych warunków
ubezpieczenia pojazdów – Compensa Komunikacja otrzymuje brzmienie:

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000
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22.01.2019

Niniejszym aneksem zatwierdzonym przez Zarząd Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 21.01.2019 roku wprowadza się
następujące zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów –
Compensa Komunikacja („OWU”):

Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych warunków
ubezpieczenia pojazdów – Compensa Komunikacja
Rodzaj informacji
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń

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;
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula

2. O
 graniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich obniżenia

§
§
§
§

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1 – § 1 ust. 3, § 2, § 3;
3 – § 2, § 3, § 4;
5 – § 2, § 3, § 4;
6 – § 2, § 3;
7 – § 2, § 3, § 4;
8 – § 3; § 4;
9 – § 3, § 4;
10 – § 3, § 4;
11 – § 2, § 3, § 4;
12 – § 2, § 3, § 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; § 21 ust. 3, 5, 6, 9; § 22 – § 29;
33 – § 34; § 36 – § 37; § 43 ust. 3 i 5;

Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
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nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1 – § 4, § 6;
3 – § 3 ust. 1, 2, § 5;
5 – § 5, § 6;
6 – § 3 ust. 2 – 4, § 4;
7 – § 4, § 5 ust. 6, 7, 9, 12 i § 6;
8 – § 4, § 6;
9 – § 4 ust. 2, § 5, § 6;
10 – § 3 ust. 4, § 5, § 6;
11 – § 6;
12 – § 5, § 6;

2. Wprowadza się Klauzulę nr 8 do ubezpieczenia AC lub OC - Ochrona
Prawna (Wariant I lub II) otrzymuje brzmienie:
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC rozszerzona zostaje
o ubezpieczenie OCHRONA PRAWNA w WARIANCIE I albo
w WARIANCIE II. W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszą
klauzulą zastosowanie znajdują postanowienia rozdziału I, II, V, VII
Ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów - Compensa Komunikacja
z zastrzeżeniem wynikającym z § 8 ust.1 niniejszej Klauzuli.
2. Umowa w zakresie ubezpieczenia OCHRONA PRAWNA może
zostać zawarta tylko wówczas, gdy zawierana jest z COMPENSA umowa
ubezpieczenia OC lub AC i tylko na ten sam okres ubezpieczenia, na jaki
została zawarta umowa w zakresie ubezpieczenia OC lub AC.
§ 2. DEFINICJE
1. CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY - podmiot, który
w imieniu COMPENSY organizuje i świadczy na rzecz Ubezpieczonych
świadczenia prawne w ramach ubezpieczenia OCHRONA PRAWNA;
2. PRAWNIK – adwokat lub radca prawny wpisany odpowiednio na
listę adwokatów lub radców prawnych prowadzoną przez właściwe
organy samorządu zawodowego adwokatów lub radców prawnych;
3. PORADY I KONSULTACJE PRAWNE w formie telefonicznej
- świadczenie przez Prawnika Ubezpieczonemu pomocy prawnej na
odległość w celu poinformowania Ubezpieczonego o obowiązującym
stanie prawnym, o jego uprawnieniach lub obowiązkach, jak również
w celu wskazania Ubezpieczonemu możliwych sposobów rozwiązania
problemu lub interpretacji zagadnienia prawnego;
4. DORADZTWO I KONSULTACJE PRAWNE W STACJONARNYCH KANCELARIACH PRAWNYCH - świadczenie przez Prawnika
Ubezpieczonemu pomocy prawnej bezpośrednio w siedzibie kancelarii
prawnej;
5. IDENTYFIKACJA STANU PRAWNEGO, INFORMACJE
PRAWNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ PRAWNIE REGULOWANYCH, ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ I PRAWNIKÓW
- świadczenie pomocy prawnej Ubezpieczonemu w zakresie identyfikacji stanu prawnego, przesyłania aktualnych oraz historycznych aktów
prawnych, mających zastosowanie w sprawie zgłoszonej przez Ubezpieczonego oraz świadczenie Ubezpieczonemu przez telefon lub pocztą
elektroniczną porad i konsultacji prawnych dotyczących postępowań
prawnie regulowanych (w szczególności dotyczących zasad prowadzenia
postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych; form dochodzenia
lub obrony swoich praw przed sądami lub przed organami administracji;
wysokości kosztów sądowych i zasad odpowiedzialności za koszty procesu
w sprawach cywilnych, karnych, o wykroczenie, w postępowaniach
administracyjnych i sądowoadministracyjnych; kosztów prowadzenia
postępowań egzekucyjnych), a także udzielanie informacji teleadresowych
o sądach, prokuraturach, komornikach, notariuszach oraz podmiotach
świadczących usługi pomocy prawnej;
6. SPORZĄDZANIE OPINII I ANALIZ PRAWNYCH – świadczenie
przez Prawnika Ubezpieczonemu pomocy prawnej drogą elektroniczną
poprzez przesyłanie opinii i analiz prawnych w zakresie spraw objętych
zakresem ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczonego, oprócz opinii lub
analizy prawnej, zostanie mu udostępniony wzór dokumentu lub pisma
procesowego dotyczący opiniowanej sprawy;
7. UBEZPIECZONY – Ubezpieczający albo osoba, na rachunek której
zawarto umowę ubezpieczenia, a także kierowca oraz pasażerowie
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pojazdu objętego ubezpieczeniem zgodnie z warunkami Klauzuli
nr 8 przewożeni nieodpłatnie pojazdem w chwili zdarzenia objętego
ubezpieczeniem;
8. UDOSTĘPNIANIE WZORÓW UMÓW - przekazywanie drogą
elektroniczną na potrzeby Ubezpieczonego wzorów umów dotyczących
pojazdu. Pomoc prawna nie obejmuje udziału w negocjacjach umowy,
dopasowania wzoru umowy do potrzeb konkretnej transakcji lub
opiniowania treści zmian wzorów umowy;
9. ZDARZENIE - wystąpienie w okresie ubezpieczenia określonego
w § 3 ust. 4 pkt 1-6 problemu prawnego związanego z posiadaniem lub
użytkowaniem pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach
umowy ubezpieczenia OC lub AC, wymagającego skorzystania przez
Ubezpieczonego z pomocy prawnej w okresie ubezpieczenia.
§ 3. PRZEDMIOT, WARIANTY I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Umowę OCHRONA PRAWNA można zawrzeć w jednym z dwóch
wariantów zakresu ubezpieczenia: WARIANT I albo WARIANT II.
2. Przedmiotem ubezpieczenia OCHRONA PRAWNA jest:
1) w Wariancie I - sfinansowanie kosztów pozasądowej ochrony
prawnych interesów Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia
w okresie ubezpieczenia problemów prawnych związanych z posiadaniem
lub użytkowaniem pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach
umowy ubezpieczenia OC lub AC.
2) w Wariancie II - sfinansowanie kosztów pozasądowej oraz sądowej
ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia
w okresie ubezpieczenia zdarzenia (sporu prawnego lub problemu
prawnego), określonego w ust. 4 i związanego z posiadaniem lub
użytkowaniem pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach
umowy ubezpieczenia OC lub AC.
3. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje Ubezpieczonemu.
4. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje w przypadku wystąpienia
następujących sporów prawnych lub problemów prawnych związanych
z posiadaniem lub korzystaniem z pojazdu objętego ochroną
ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia OC lub AC:
1) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie,
wyrządzonej czynem niedozwolonym [ochrona prawna w przypadku
szkód osobowych w komunikacji drogowej] – za moment powstania
zdarzenia objętego ubezpieczeniem uznaje się dzień, w którym doszło
do popełnienia czynu niedozwolonego, będącego przyczyną śmierci,
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
2) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na mieniu
wyrządzonej czynem niedozwolonym [ochrona prawna w przypadku
szkód w pojeździe] - za moment powstania zdarzenia objętego
ubezpieczeniem uznaje się dzień, w którym doszło do popełnienia czynu
niedozwolonego będącego przyczyną szkody,
3) obrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji [ochrona prawna
w prawie karnym w komunikacji drogowej] – za moment powstania
zdarzenia objętego ubezpieczeniem uznaje się dzień, w którym (zgodnie
z zarzutem stawianym Ubezpieczonemu) doszło do popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa,
4) obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu wykroczeń
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji [ochrona
prawna w prawie wykroczeń w komunikacji drogowej] – za
moment powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem uznaje się dzień,
w którym (zgodnie z zarzutem stawianym Ubezpieczonemu) doszło do
popełnienia przez Ubezpieczonego wykroczenia,
5) reprezentacja w postępowaniu związanym z zatrzymaniem prawa

jazdy [ochrona prawna uprawnień kierowcy] – za moment powstania
zdarzenia objętego ubezpieczeniem uznaje się dzień, w którym doszło do
zatrzymania prawa jazdy,
6) reprezentacja w postępowaniu związanym z zatrzymaniem dowodu
rejestracyjnego [ochrona prawna dokumentów pojazdu] –
za moment powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem uznaje się
dzień, w którym doszło do zatrzymania dowodu rejestracyjnego.
5. Ubezpieczenie OCHRONA PRAWNA w Wariancie I obejmuje
zapewnienie Ubezpieczonemu przez COMPENSĘ, za pośrednictwem
CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY, pomocy prawnej
w ramach limitów świadczeń określonych w § 4 ust. 2 poprzez organizację
i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:
1) porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej,
2) sporządzanie opinii i analiz prawnych,
3) udostępnianie wzorów umów dotyczących pojazdu,
4) identyfikacja stanu prawnego, informacje prawne dotyczące
postępowań prawnie regulowanych, organów ochrony prawnej
i Prawników,
5) doradztwo i konsultacje prawne w stacjonarnych kancelariach prawnych.
6. Ubezpieczenie OCHRONA PRAWNA w Wariancie II, poza
zapewnieniem pomocy prawnej wskazanej w ust. 5 dla Wariantu
I, obejmuje dodatkowo pokrycie przez COMPENSĘ następujących
kosztów prawnych:
1) koszty postępowania mediacyjnego,
2) wynagrodzenie Prawnika z tytułu:
a) reprezentacji Ubezpieczonego w postępowaniu cywilnym,
b) obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w postępowaniu
w sprawie o wykroczenie, w tym reprezentacji Ubezpieczonego na etapie
postępowania przygotowawczego lub na etapie czynności wyjaśniających,
c) reprezentacji Ubezpieczonego jako oskarżyciela posiłkowego lub
prywatnego w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie
o wykroczenie,
3) koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach
o wykroczenia,
4) koszty procesu zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony
przeciwnej lub Skarbu Państwa,
5) koszty dojazdu Ubezpieczonego na rozprawy (w obie strony) do
sądów mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
stawiennictwo Ubezpieczonego było obowiązkowe,
6) koszty tłumaczenia dokumentów, niezbędnych dla potrzeb
postępowań, związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym,
7) koszty postępowania egzekucyjnego,
8) koszty sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania
o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego,
9) koszty postępowania przed Sądem Najwyższym,
10) wynagrodzenie Prawnika z tytułu reprezentacji Ubezpieczonego
w postępowaniu administracyjnym,
11) opłaty i koszty postępowania administracyjnego,
12) koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz
Naczelnym Sądem Administracyjnym.
7. W ramach Wariantu II, poza kosztami wymienionymi w ust. 6,
COMPENSA tymczasowo pokrywa koszty poręczenia majątkowego
przewidzianego w prawie karnym dla uniknięcia tymczasowego
aresztowania Ubezpieczonego, do wysokości 50% sumy ubezpieczenia,
przy czym Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu wyłożonej przez
COMPENSA kwoty na zasadach określonych w ust. 8-9.
8. Jeżeli kwota poręczenia majątkowego zostanie zwrócona
Ubezpieczonemu, jest on zobowiązany do zwrotu wyłożonej przez
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COMPENSA kwoty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
9. Jeżeli zostanie wydane orzeczenie, na mocy którego kwota poręczenia
majątkowego nie zostanie zwrócona w całości lub części, w szczególności,
gdy został orzeczony przepadek kwoty poręczenia majątkowego lub
zaliczenie na poczet orzeczonej kary, Ubezpieczony zobowiązany jest do
zwrotu wyłożonej przez COMPENSA kwoty w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia.
10. Ochrona ubezpieczeniowa w Wariancie I, poza zdarzeniami
wymienionymi w ust. 4, obejmuje wszelkie problemy prawne
związane z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu objętego ochroną
ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia OC/AC, o ile
podlegają one prawu polskiemu oraz niezależnie od miejsca wystąpienia
podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej lub należą
do właściwości organów administracji publicznej Rzeczypospolitej
Polskiej i zostały zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Postanowienie
§ 6 ust. 2 stosuje się.
11. Ochrona ubezpieczeniowa w Wariancie II obejmuje problemy
prawne (zdarzenia określone w ust. 4) zaistniałe na terenie Europy
(w znaczeniu geograficznym), z wyłączeniem zdarzeń zaistniałych na
terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub Kazachstanu.
12. W ramach Wariantu II COMPENSA pokrywa koszt usług prawnych,
o których mowa w ust. 5, jeśli konieczność skorzystania z nich zaistniała
w związku z wystąpieniem zdarzenia określonego w ust. 4.
13. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Prawnika
w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania jego interesów
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
§ 4. SUMA UBEZPIECZENIA ORAZ INNE
LIMTY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Suma ubezpieczenia, zastrzeżeniem ust. 2 i 3, stanowi górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY z tytułu ubezpieczenia OCHRONA
PRAWNA dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych
w rocznym okresie ubezpieczenia i jest ustalana odrębnie dla każdego
wariantu: 2 500 zł dla Wariantu I oraz 30 000 zł dla Wariantu II.
2. W przypadku świadczeń określonych w § 3 ust. 5, ubezpieczenie
w każdym wariancie obejmuje następującą maksymalną liczbę świadczeń
usług prawnych (limity świadczeń) przysługujących Ubezpieczonemu
w okresie ubezpieczenia:
1) świadczenie prawne określone w § 3 ust. 5 pkt 1, 3 i 4 – bez limitu;
2) świadczenia prawne określone w § 3 ust. 5 pkt 2 – limit dwóch usług
prawnych w okresie ubezpieczenia;
3) świadczenie prawne określone w § 3 ust. 5 pkt 5 – limit kwotowy
do wysokości 500 zł (wraz z należnym podatkiem VAT) na jedną usługę
prawną, aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia.
3. Świadczenia określone w § 3 ust. 5 pkt 5 oraz w ust. 6 przysługują
aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia właściwej dla danego wariantu
ubezpieczenia, co oznacza, że suma ubezpieczenia ulega każdorazowo
zmniejszeniu o koszt (wartość) zrealizowanej na rzecz Ubezpieczonego
usługi prawnej. Świadczenia, określone w § 3 ust. 5 pkt 1-4, nie
pomniejszają sumy ubezpieczenia.
§ 5. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY I USTALANIA
WYSOKOŚCI KOSZTÓW PRAWNYCH
1. W Wariancie I świadczenie usług prawnych jest zapewniane
Ubezpieczonym w sposób następujący:
1) telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie przez Ubezpieczonego
wniosku o realizację świadczenia do CENTRUM POMOCY PRAWNEJ
COMPENSY;

2) weryfikacja przez CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY
istnienia ochrony ubezpieczeniowej oraz zakresu ubezpieczenia;
3) po potwierdzeniu istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej:
a) jeżeli Ubezpieczony wnioskuje o realizację świadczenia telefonicznej
porady prawnej:
- CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY przełącza
Ubezpieczonego do Prawnika w celu udzielenia świadczenia. Telefoniczna
porada prawna udzielana jest w czasie rzeczywistym.
- w przypadku, gdy z uwagi na skomplikowany charakter
problemu prawnego zgłoszonego przez Ubezpieczonego, udzielenie
natychmiastowej porady nie jest możliwe, Prawnik informuje
Ubezpieczonego o możliwości udzielenia odpowiedzi w uzgodnionym
z Ubezpieczonym terminie lub wykonania innego świadczenia
niż telefoniczna porada prawna. W przypadku wyrażenia przez
Ubezpieczonego woli skorzystania z innego świadczenia, Prawnik
informuje Ubezpieczonego o możliwości samodzielnego zgłoszenia
wniosku o realizację świadczeń albo dokonuje takiego zgłoszenia
w imieniu Ubezpieczonego;
b) jeżeli Ubezpieczony wnioskuje o realizacje świadczenia innego niż
telefoniczna porada prawna (w tym w sytuacji określonej w ust. 1 pkt
3 lit. a), CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY przekazuje
sprawę do kancelarii prawnej w celu - stosownie do wniosku
Ubezpieczonego - przygotowania treści dokumentów, pisemnej opinii
prawnej lub udzielenia innej pomocy prawnej objętej ubezpieczeniem
przez adwokata lub radcę prawnego. Od chwili przekazania zlecenia
wykonania usługi do zewnętrznej kancelarii prawnej, wyznaczony przez
kancelarię prawnik prowadzący sprawę kontaktuje się z Ubezpieczonym
bez pośrednictwa CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY.
Informacje przekazywanie pomiędzy zewnętrzną kancelarią prawną
i Ubezpieczonym objęte są tajemnicą radcy prawnego/adwokacką i nie są
przekazywane COMPENSA.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku finansowania kosztów
pozasądowej ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego polega na
pokryciu przez COMPENSA kosztów świadczeń prawnych określonych
w niniejszej klauzuli, a nie ich wykonywania. Świadczenia prawne,
które w ramach ubezpieczenia OCHRONA PRAWNA organizowane
i finansowane są przez COMPENSA, realizowane są przez Prawnika na
zlecenie Ubezpieczonego. Prawnik ponosi w stosunku do Ubezpieczonego
odpowiedzialność za wykonanie zlecenia zgodnie z przepisami ustawy
o radcach prawnych lub ustawy prawo o adwokaturze.
W przypadku świadczeń dotyczących opinii prawnej lub treści
dokumentów prawnych, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 2 - 3, ich
wykonanie następuje w terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym, nie
później jednak niż w terminie 72 godzin od chwili przekazania przez
Ubezpieczonego informacji lub dokumentów niezbędnych do udzielenia
tych świadczeń prawnych.
Jeżeli w następstwie jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem (sporu
lub problemu prawnego) wystąpią roszczenia Ubezpieczonego, które
jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, COMPENSA
ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie kosztów prawnych
objętych ochroną ubezpieczeniową.
3. Wynagrodzenie Prawnika z tytułu reprezentacji lub obrony
Ubezpieczonego w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 4 ustala się
w wysokości stawki minimalnej zgodnie z odpowiednimi przepisami
regulującymi wysokość wynagrodzenia za czynności adwokata lub radcy
prawnego, z zastrzeżeniem zasad szczególnych określonych w ust. 6-7;
w przypadku braku takich unormowań, stosuje się odpowiednio przepisy
regulujące zasady ponoszenia przez państwo (Skarb Państwa) kosztów
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nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
4. Wynagrodzenie Prawnika:
1) za pierwszą instancję dla spraw wskazanych w § 3 ust. 4 pkt 3 wynosi
nie mniej niż 2400 zł (oraz należny podatek VAT), nie więcej jednak
niż stawki maksymalne wg odpowiednich przepisów za inne etapy
postępowania,
2) za pierwszą instancję dla spraw wskazanych w § 3 ust. 4 pkt 4 wynosi
nie mniej niż 1200 zł (oraz należny podatek VAT), nie więcej jednak
niż stawki maksymalne wg odpowiednich przepisów za inne etapy
postępowania.
5. COMPENSA ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie kosztów
prawnych w wysokości określonej w przepisach prawa dotyczących
danego sporu lub problemu prawnego. Jeżeli wysokość kosztów
i wydatków prawnych nie wynika z przepisów prawnych, koszty
pokrywane są w wysokości uzgodnionej w pisemnym porozumieniu
z COMPENSĄ.
6. Świadczenie ubezpieczeniowe obejmuje podatek od towarów i usług
(zwany również podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem VAT),
jeżeli Ubezpieczony nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego (prawa do tzw. odliczenia
podatku VAT).
7. Koszty prawne będą ponoszone przez COMPENSĘ od momentu
zgłoszenia zdarzenia, jeżeli są konieczne i prawnie uzasadnione dla
reprezentowania prawnych interesów Ubezpieczonego. Koszty są
konieczne i prawnie uzasadnione, gdy dochodzenie roszczeń lub obrona
interesów prawnych Ubezpieczonego jest prawnie dopuszczalna oraz
istnieją środki dowodowe lub prawne dla korzystnego zakończenia
sprawy w całości lub w części. W Wariancie II COMPENSA ustala
odpowiedzialność ubezpieczeniową za zdarzenia, o których mowa
w § 3 ust. 4 pkt 1-2 w zakresie oceny szans na korzystne
dla Ubezpieczonego zakończenie sprawy w przypadku wytoczenia
powództwa. Jeżeli COMPENSA ustali, że brak jest środków dowodowych
lub prawnych dla korzystnego zakończenia sprawy w sądzie w całości
lub w części, informuje o tym pisemnie Ubezpieczonego, wskazując
na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub
częściową odmowę przyjęcia odpowiedzialności ubezpieczeniowej.
8. Koszty prawne pokrywane są przez COMPENSĘ na podstawie
dokumentów potwierdzających ich zapłatę lub obowiązek zapłaty
przez Ubezpieczonego. Dokumentami, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, są w szczególności faktury, rachunki albo wezwania
sądów lub innych organów, a także odpisy orzeczeń sądów lub innych
organów.
9. Do zasad ustalania wynagrodzenia Prawnika (adwokata lub radcy
prawnego) z tytułu reprezentacji Ubezpieczonego przed organami
administracji państwowej i samorządowej stosuje się zasady, o których
mowa w ust. 5 i ust. 7.
10. COMPENSA ponosi koszty postępowania egzekucyjnego
w wysokości nie wyższej niż łącznie 20 % sumy ubezpieczenia na jedno
zdarzenie objęte ubezpieczeniem.
§ 6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność COMPENSY nie obejmuje następujących zdarzeń:
1) wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z wydarzeniami
wojennymi, atakami terrorystycznymi, katastrofami, rozruchami
i niepokojami społecznymi, strajkami, szkodami nuklearnymi lub
genetycznymi,
2) wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych umyślnie oraz
wypadków ubezpieczeniowych dotyczących zarzutów popełnienia

umyślnego przestępstwa lub wykroczenia przez Ubezpieczonego.
Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku
zarzutu oddalenia się z miejsca zdarzenia, gdzie warunkiem udzielenia
ochrony ubezpieczeniowej jest kwestionowanie zdarzenia lub winy
przez Ubezpieczonego. Jeżeli zarzut ucieczki lub oddalenia się z miejsca
zdarzenia zostanie potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu,
COMPENSA wystąpi z roszczeniem o zwrot uprzednio wypłaconych
kosztów prawnych,
3) roszczeń pomiędzy Ubezpieczonym a COMPENSA, a także roszczeń
pomiędzy osobami ubezpieczonymi na podstawie tej samej Umowy
ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia Umowy na rachunek osoby
trzeciej także roszczeń Ubezpieczonego przeciwko Ubezpieczającemu,
4) odszkodowań, kar umownych lub innych zobowiązań, które
zobowiązany jest zapłacić lub zaspokoić Ubezpieczony,
5) przestępstw lub wykroczeń skarbowych oraz spraw dotyczących
zarzutów naruszenia przepisów celnych, przestępstw lub wykroczeń
skarbowych przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu
towarami i usługami z zagranicą,
6) dochodzenia roszczeń osób nieobjętych ubezpieczeniem,
w szczególności roszczeń, które zostały przeniesione na Ubezpieczonego
w drodze przelewu (cesji wierzytelności) lub kosztów prawnych, które
zobowiązana jest ponieść inna osoba niż Ubezpieczony, w szczególności
opłat egzekucyjnych należnych od dłużnika Ubezpieczonego,
7) spraw dotyczących wypadków ubezpieczeniowych powstałych
po użyciu przez Ubezpieczonego alkoholu, środka odurzającego lub
podobnie działającego, jeżeli stan ten miał wpływ na wystąpienie
zdarzenia ubezpieczeniowego lub jest istotą sporu, z którego wynika
zdarzenie ubezpieczeniowe,
8) zdarzeń ubezpieczeniowych, do których doszło w związku
z udziałem lub przygotowaniem do udziału w zawodach motorowych lub
akrobatycznych,
9) roszczeń wynikających z umów zawieranych w zakresie prowadzonej
przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży
lub pośrednictwie w sprzedaży pojazdów (w tym sprzedaży komisowej),
naprawie pojazdów albo oddawaniu przez Ubezpieczonego pojazdów do
używania lub pobierania pożytków na mocy umów leasingu, najmu lub
dzierżawy,
2. W przypadku świadczeń określonych w § 3 ust. 5 nie mają zastosowania
I wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1
za wyjątkiem wskazanych w ust. 1 pkt 3 i pkt 6.
§ 7. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA ZDARZENIA
1. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
OCHRONA PRAWNA, w celu uzyskania świadczenia ubezpieczeniowego
prawnego Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zdarzenie CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ COMPENSY pod numer telefonu podany na
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie)
oraz przedłożyć wszystkie posiadane dokumenty, informacje lub inne
dowody dotyczące tego zdarzenia.
2. Zgłoszenie zdarzenia do COMPENSY nie zwalnia Ubezpieczonego
z obowiązków, jakie ma wobec podmiotów trzecich, w szczególności:
sądów, prokuratury, policji lub innych zakładów ubezpieczeń, jak również
z obowiązku podjęcia czynności niezbędnych do zachowania możliwości
dalszego dochodzenia roszczeń lub obrony przed sądem: zgłoszenia
roszczeń, wniesienia środka odwoławczego lub innego środka zaskarżania
od orzeczenia sądu lub prokuratury lub innego organu.
3. Świadczenia prawne, o których mowa w § 3 ust. 5, realizowane są
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od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. W godzinach
od 17.00 do 9:00 od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy
Ubezpieczony w sprawach nagłych może skorzystać z telefonicznej
porady prawnej pod numerem telefonu alarmowego.
4. Osoba zgłaszająca powinna podać następujące informacje:
1) imię i nazwisko/nazwa Ubezpieczonego;
2) adres miejsca ubezpieczenia;
3) typ i numer polisy/ PESEL lub REGON;
4) krótki opis zdarzenia i rodzaju koniecznej pomocy;
5) numer telefonu do kontaktu zwrotnego;
6) inne informacje niezbędne do zorganizowania pomocy w ramach
świadczeń prawnych, o których podanie zwróci się CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ COMPENSY.
5. Ubezpieczony na wniosek COMPENSY zobowiązany jest informować
COMPENSĘ o przebiegu i stanie sprawy sądowej oraz przekazywać
związane ze sprawą pisma procesowe i inne dokumenty, a także jest
zobowiązany do uzgadniania z COMPENSĄ wszelkich czynności,
które prowadzą do powstania lub zwiększenia kosztów prawnych
oraz do niepodejmowania czynności, które przyczyniałyby się do ich
nieuzasadnionego zwiększenia.
6. Ubezpieczony zobowiązany jest nie zawierać ugody, cofać lub
dokonywać zmiany powództwa bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
COMPENSY.
7. W przypadku dochodzenia roszczeń Ubezpieczony jest ponadto
zobowiązany:
1) przed wytoczeniem powództwa umożliwić COMPENSIE
przeprowadzenie przedsądowego postępowania wyjaśniającego,
mającego na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia objętego
ubezpieczeniem oraz korzystne dla Ubezpieczonego rozstrzygnięcie
problemów prawnych;
2) przed wytoczeniem powództwa albo przed wniesieniem środka
odwoławczego lub innego środka zaskarżania od orzeczenia sądu
lub innego organu, uzyskać pisemną akceptację COMPENSY
w przedmiocie odpowiedzialności COMPENSY w zakresie pokrywania
kosztów prawnych w toku danej instancji. Przed wniesieniem środka
odwoławczego od orzeczenia sądu Ubezpieczony zobowiązany jest
zwrócić się do COMPENSY o ustalenie istnienia odpowiedzialności
w zakresie pokrywania kosztów prawnych kolejnej instancji;
3) wstrzymać się z wytoczeniem powództwa przed sąd do czasu
prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania
sądowego, jeżeli jego wynik może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia
sporu, a niezwłoczne wniesienie sprawy na drogę sądową nie jest
uzasadnione przedawnieniem roszczenia lub upływem terminu zawitego.
8. Jeżeli Ubezpieczony nie wykonał obowiązków określonych powyżej
umyślnie, COMPENSA może żądać zwrotu poniesionych kosztów
prawnych jeżeli niedopełnienie tych obowiązków spowodowało utratę
prawa do zwrotu kosztów procesu.
§ 8. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Do roszczeń regresowych przysługujących COMPENSA stosuje
się postanowienia zawarte w § 42 ust. 1 – 4 ogólnych warunków
ubezpieczenia – Compensa Komunikacja oraz postanowienia poniższe.
2. Ubezpieczony jest zobowiązany współpracować z COMPENSĄ
w postępowaniu dotyczącym uzyskania zwrotu poniesionych przez
COMPENSĘ kosztów prawnych; w szczególności Ubezpieczony
ma obowiązek dostarczać COMPENSIE informacje i dokumenty
niezbędne do dochodzenia zwrotu kosztów prawnych. Ubezpieczony
jest zobowiązany pisemnie powiadomić osobę trzecią, zobowiązaną

do zwrotu kosztów poniesionych (lub które zostaną poniesione)
przez COMPENSĘ, o dokonanym przelewie (cesji wierzytelności)
lub potwierdzić upoważnienie COMPENSY do odbioru ponoszonych
kosztów.
3. Jeśli koszty należne COMPENSIE zostaną zwrócone Ubezpieczonemu,
jest on zobowiązany przekazać je COMPENSIE niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.

lub w boksie dachowym zewnętrznym lub w skrzyni ładunkowej pojazdu
typu pick-up, o ile był zamknięty na co najmniej jeden integralnie
wbudowany zamek wielozastawkowy (zamek, do którego klucz posiada
w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu) a bagażnik
zewnętrzny lub boks dachowy zewnętrzny musi być przymocowany
trwale do pojazdu w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez użycia
narzędzi.

3. Wprowadza się Klauzulę nr 11 do ubezpieczenia AC lub OC
- Ubezpieczenie sprzętu sportowego, która otrzymuje brzmienie:

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęty jest sprzęt sportowy
przymocowany do uchwytu samochodowego, znajdujący się wewnątrz
pojazdu, w bagażniku dachowym zewnętrznym lub boksie dachowym
zewnętrznych lub w skrzyni ładunkowej pojazdu typu pick-up.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, ochrona
ubezpieczeniowa z tytułu zawartej z COMPENSĄ umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
(OC) lub z tytułu zawartej z COMPENSĄ na podstawie OWU umowy
ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty autocasco
(AC) może zostać rozszerzona o ubezpieczenie przewożonego pojazdem
sprzętu sportowego od zniszczenia, uszkodzenia lub utraty (zwane dalej
„ubezpieczenie sprzętu sportowego”). W zakresie nieuregulowanym
odmiennie niniejszą klauzulą zastosowanie znajdują postanowienia
rozdziału I, II i V VII Ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów COMPENSA Komunikacja (zwanych dalej „OWU”).
2. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona na podstawie
niniejszej klauzuli wyłącznie w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
OC i/lub AC dla pojazdu osobowego, innego pojazdu wykonanego
przez adaptację samochodu osobowego, pojazdów wyprodukowanych
w karoseriach samochodów osobowych jako pojazdy typu van, niezależnie
od sposobu zarejestrowania pojazdu oraz pojazdu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zarejestrowanego na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2. DEFINICJE:
1. SPRZĘT SPORTOWY: niebędący sprzętem elektronicznym sprzęt,
osprzęt, ekwipunek oraz specjalistyczne odzież i obuwie służące do
uprawiania wszelkich odmian:
a) narciarstwa,
b) snowboardu,
c) saneczkarstwa,
d) łyżwiarstwa,
e) surfingu,
f) windsurfingu,
g) nurkowania,
h) kajakarstwa,
i) kitesurfingu,
j) kolarstwa,
k) rolkarstwa.
2. ZDARZENIE:
a) zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu sportowego przymocowanego
do uchwytu samochodowego lub znajdującego się wewnątrz pojazdu lub
w bagażniku zewnętrznym lub w boksie dachowym zewnętrznym lub
w skrzyni ładunkowej pojazdu typu pick-up;
b) utrata sprzętu sportowego znajdującego się wewnątrz pojazdu o ile
pojazd posiada twardy dach;
pojazd był prawidłowo zamknięty za pomocą kluczyków lub innego
urządzenia przewidzianego w tym celu przez producenta, w pojeździe były
uaktywnione zamontowane w nim zabezpieczenia przeciwkradzieżowe;
c) utrata sprzętu sportowego znajdującego się w bagażniku zewnętrznym
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§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Zakresem ubezpieczenia objęte są zdarzenia polegające na zniszczeniu
lub uszkodzeniu sprzętu sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit a),
będące następstwem:
1) zderzenia się pojazdów;
2) zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami
znajdującymi się na zewnątrz pojazdu;
3) pożaru pojazdu, wybuchu pojazdu, zatopienia pojazdu oraz nagłego
działania na pojazd sił przyrody;
4) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz
pojazdu.
2. Zakresem ubezpieczenia objęte są także zdarzenia polegające na
utracie sprzętu sportowego o którym mowa w § 2 ust. 2 lit b) i lit. c),
będące następstwem kradzieży z włamaniem do wnętrza pojazdu lub do
bagażnika zewnętrznego lub do boksu dachowego zewnętrznego lub do
skrzyni ładunkowej pojazdu typu pick-up.
§ 5. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
SPRZĘTU SPORTOWEGO
Sprzęt sportowy należy zabezpieczyć przed jego zniszczeniem lub utratą
poprzez właściwe rozmieszczenie i przymocowanie. Ponadto sprzęt
sportowy należy również zabezpieczyć przed kradzieżą z włamaniem
w sposób określony w § 2 ust. 2 lit b) i c).
§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Jeśli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia wynosi w zależności
od wybranego wariantu ubezpieczenia 3.000 zł (brutto tj. w tym podatek
od towarów i usług) albo 5.000 zł (brutto tj. w tym podatek od towarów
i usług) i stanowi górną granicę odpowiedzialności COMPENSY w okresie
ubezpieczenia za sprzęt sportowy ubezpieczony na podstawie niniejszej
klauzuli.
2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę
wypłaconego odszkodowania (redukcja sumy ubezpieczenia).
§ 7. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 wysokość odszkodowania ustala się według
wartości odtworzeniowej rozumianej jako wartość odpowiadająca
kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub
najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki
przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych.
2. W przypadku, gdy możliwe jest przywrócenie pełnej funkcjonalności
zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu sportowego poprzez jego
naprawę a koszty naprawy nie przekraczają wartości odtworzeniowej,
o której mowa w ust. 1, COMPENSA pokrywa koszty naprawy

uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu sportowego, w tym koszty
niezbędnych części zamiennych koniecznych do dokonania naprawy.
3. COMPENSA nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza
200 zł.
4. Przy ustaleniu wysokości odszkodowania nie ma zastosowania
franszyza integralna wskazana w § 10 ust. 6 OWU.
4. Wprowadza się Klauzulę nr 12 do ubezpieczenia AC - Oklejenia
Pojazdu, która otrzymuje brzmienie:
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, ochrona
ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia
lub zniszczenia autocasco (AC) może zostać rozszerzona o Klauzulę
Compensa Oklejenia Pojazdu (zwane dalej „umową COMPENSA
OKLEJENIA POJAZDU”).
2. Umowa ubezpieczenia w zakresie umowy COMPENSA OKLEJENIA
POJAZDU może zostać zawartą wyłącznie jednocześnie z zawarciem
z COMPENSĄ umowy ubezpieczenia AC oraz na ten sam okres
ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa AC. Istnieje możliwość
zawarcia umowy COMPENSA OKLEJENIA POJAZDU również po
rozpoczęciu okresu ubezpieczenia umowy AC, w takim przypadku koniec
okresu ubezpieczenia umowy COMPENSA OKLEJENIA POJAZDU
powinien być identyczny z końcem okresu ubezpieczenia umowy AC.
3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą
zastosowanie znajdują postanowienia rozdziału I, II i V, VII Ogólnych
warunków ubezpieczenia pojazdów – Compensa Komunikacja (zwanych
dalej „OWU”).
§ 2. DEFINICJE
1. Używane w klauzuli pojęcia oznaczają:
1) OKLEJENIA POJAZDU – wszelkiego rodzaju materiały służące
do oklejania, które zostały trwale umieszczone na karoserii pojazdu,
w tym na szybach pojazdu, stanowiące materiał reklamowy. Za oklejenie
pojazdu nie uznaje się:
a) oklejenia elastycznych powierzchni plandek;
b) oklejenia w postaci folii magnetycznych;
c) oklejenia szyby czołowej oraz przednich bocznych pojazdu niezgodnie
z przepisami polskiego prawa dotyczącymi ruchu drogowego;
2) KOSZTY ODTWORZENIA OKLEJENIA POJAZDU – koszty
wytworzenia i umieszczenia na pojeździe materiałów reklamowych,
o których mowa w definicji oklejenia pojazdu;
3) ZDARZENIE – zniszczenie lub uszkodzenie oklejenia pojazdu.
§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Umową COMPENSA OKLEJENIA POJAZDU mogą zostać objęte
oklejenia pojazdów umieszczone na zarejestrowanych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, nie starszych niż 15 lat, pojazdach osobowych
lub innych pojazdach wyprodukowanych w karoseriach samochodów
osobowych jako pojazdy typu van niezależnie od sposobu zarejestrowania
pojazdu („samochody osobowe”) oraz na pojazdach ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie COMPENSA OKLEJENIA POJAZDU obejmuje szkody
polegające na konieczności poniesienia kosztów odtworzenia oklejenia
pojazdu powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium
objętym ubezpieczeniem w ramach umowy AC.
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§ 5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Poza wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności zawartymi
w rozdziale II i V OWU, wyłączone z odpowiedzialności są również
szkody polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu nalepki rejestracyjnej
wydawanej przy rejestracji pojazdu.
§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu
ubezpieczenia COMPENSA OKLEJENIA POJAZDU, stanowi kwota:
a) dla pojazdów osobowych: 3.000 zł;
b) dla pojazdów ciężarowych: 5.000 zł.
§ 7. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. W celu ustalenia należnego odszkodowania COMPENSA
ustala wysokość szkody będącej następstwem zdarzenia objętego
ubezpieczeniem.
2. COMPENSA przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia
celowe i niezbędne koszty odtworzenia oklejeń pojazdu. Wyliczenie
następuje na podstawie przedstawionych przez Ubezpieczającego
faktur (rachunków) dokumentujących naprawę pojazdu w ww.
zakresie, przy czym naprawa powinna odbyć się przy uwzględnieniu
uprzednio uzgodnionego z COMPENSĄ kosztu i sposobu naprawy
przez podmiot dokonujący tej naprawy. Weryfikacja kosztów odbywa się
z uwzględnieniem:
a) średniej stawki za 1 roboczogodzinę naprawy ze stawek stosowanych
przez podmioty zajmujące się nanoszeniem materiałów służących do
oklejenia pojazdów na terenie miejsca rejestracji pojazdu, natomiast
w przypadku pojazdów będących przedmiotem umowy leasingu
– na terenie miejsca zamieszkania lub siedziby leasingobiorcy, o ile
przy uwzględnieniu tego miejsca zamieszkania lub siedziby została
skalkulowana wysokość składki ubezpieczeniowej;
b) cen części i materiałów.
3. W przypadku nie przedstawienia faktur lub rachunków
dokumentujących naprawę pojazdu, COMPENSA ustali wysokość
odszkodowania według zasad określonych w § 18 Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia AC.
4. COMPENSA może zażądać okazania pojazdu w trakcie naprawy lub
po jej zakończeniu w celu sprawdzenia zakresu dokonanej naprawy.
5. Przy ustaleniu wysokości odszkodowania nie ma zastosowania, udział
własny wskazany w § 20 ust. 3 oraz potrącenia amortyzacji wskazane
w § 14 ust. 5 rozdział II Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
6. Odmiennie niż stanowi § 10 ust. 6 OWU przy ustaleniu wysokości
odszkodowania ma zastosowanie franszyza integralna w kwocie 200 zł.
7. Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie brutto, chyba że
Ubezpieczonemu przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub
w części podatku VAT naliczonego z związku z oklejeniem pojazdu,
które uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu. Wówczas odszkodowanie jest
pomniejszane o kwotę podatku VAT, który Ubezpieczony miał prawo
odliczyć zgodnie z przepisami prawa.

5. Pozostałe postanowienia OWU pozostają bez zmian.
6. Zmiany OWU wprowadzone niniejszym aneksem zostały
zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
uchwałą nr 28/01/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku.

7. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2019 roku i ma
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 22 stycznia 2019
roku.

Artur Borowiński
Prezes Zarządu
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Jarosław Szwajgier
Zastępca Prezesa Zarządu

