ANEKS NR 8
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)
zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
uchwałą nr 27/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku.

W § 2. OWU zmienia się pkt 5) i 13) oraz wprowadza się pkt
50,51,52,53 o następującym brzmieniu:
„5) CHOROBA PRZEWLEKŁA – schorzenie polegające na trwałym,
nieodwracalnym i postępującym uszkodzeniu organizmu obniżającym
jego wydolność i sprawność, w trakcie którego mogą występować
okresy zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów;
13) NAGŁE ZACHOROWANIE – rozstrój zdrowia, który
powstał w sposób nagły u Ubezpieczonego po rozpoczęciu okresu
ubezpieczenia, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej. Za
nagłe zachorowanie uważa się również zawał serca i udar mózgu;
50) NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY W STADIUM INWAZYJNYM
– nowotwór (guz) złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym
wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych,
powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek. Za nowotwór
złośliwy w stadium inwazyjnym uważa się także białaczkę, chłoniaka
złośliwego (w tym chłoniaka skóry), chorobę Hodgkina, złośliwe
nowotwory szpiku kostnego i mięsaka;
51) UDAR MÓZGU – uszkodzenie tkanki mózgowej przez:
a) niedokrwienie lub zawał mózgu
b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy,
c) zator materiałem pozaczaszkowym wywołujący trwałe następstwa
i objawy neurologiczne trwające dłużej niż 24 godziny;
52) ZAWAŁ SERCA – rozpoznana jako zawał mięśnia sercowego
przez lekarza udzielającego pomocy Ubezpieczonemu, martwica
części mięśnia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia, na skutek
zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca;
53) EUROPA – Albania, Algieria, Andora, Austria, Belgia, Białoruś,
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy,
Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Kazachstan, Liban, Libia, Lichtenstein,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia,
Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja (część europejska),
Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Syria, Szwajcaria,
Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy, Wyspy Kanaryjskie z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego.”
W § 3. OWU zmienia się ust. 1, ust. 2 pkt 4) oraz usuwa się ust.
2 pkt 8) w następujący sposób :
„1. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i pomocy Assistance (ASS);
2) zdarzenia i następstwa zdarzeń powstałe:
a) wskutek choroby przewlekłej z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 pkt 1, 11
b) podczas wykonywania pracy umysłowej.
2. Zakres dodatkowy obejmuje, zgodnie z wyborem Ubezpieczającego:
4) wykonywanie pracy fizycznej;”
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

W § 4. OWU w ust. 3 zmienia się pkt 11, ust. 4 pkt 1) w sposób
następujący oraz wykreśla się pkt 5):
„11) powstałe w następstwie chorób nowotworowych w stanie inwazyjnym;
4. O ile umowa nie została rozszerzona o dodatkowe ryzyka COMENSA
nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i następstwa zdarzeń:
1) powstałych podczas wykonywania pracy fizycznej;”
W § 7. OWU zmienia się w ust. 7 pkt 2) lit. b) i c) w sposób następujący:
„b) roczna z powrotami do kraju zamieszkania Ubezpieczonego
i podróżami trwającymi nie dłużej niż 60 dni;
c) roczna w formie polisy otwartej – osobodni z maksymalnym
jednorazowym pobytem Ubezpieczonego poza granicami 120 dni.”
W § 13. OWU zmienia się w ust. 5 pkt 7) w sposób następujący:
„7) transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku - jeżeli
Ubezpieczony zmarł podczas podróży, Centrum Alarmowe Compensy
w ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia zapewni organizację
i pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego.
W ramach ww. sumy ubezpieczenia COMPENSA pokryje też koszty
zakupu trumny lub urny maksymalnie do równowartości 1000 euro, jak
również Centrum Alarmowe Compensy na życzenie rodziny lub osób
bliskich zorganizuje i pokryje koszty kremacji.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego kontakt z Centrum
Alarmowym Compensy był niemożliwy i transport zwłok lub kremacja
została zorganizowana we własnym zakresie przez członków rodziny,
osoby bliskie Ubezpieczonego albo osoby trzecie – COMPENSA
w granicach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w polisie
refunduje koszty transportu zwłok, kremacji lub zakupu trumny
lub urny jednak tylko do kwoty jaką poniosłoby Centrum Alarmowe
Compensy organizując transport na teren Rzeczpospolitej Polskiej albo
kraju zamieszkania Ubezpieczonego.”
W §14 OWU zmienia się w ust. 1 pkt 10 w sposób następujący:
„10) leczenia korony zębowej, korzenia zęba, paradontozy, usunięcia
kamienia nazębnego oraz zakupu bądź naprawy protez dentystycznych;”
W § 21 ust. 1 OWU zmienia się w pkt 1 w sposób następujący
oraz wykreśla się pkt 2:
„1) wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom bliskim;”
W § 24 OWU zmienia się w ust. 1 pkt 12 w sposób następujący:
„12) dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, trofea myśliwskie,
wszelkiego rodzaju instrumenty muzyczne”.
W Klauzuli 2 „Spożycie alkoholu” zatwierdzonej przez Zarząd
Compensy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group uchwałą Nr 27/02/2017 z dnia 28.02.2017 roku zmienia
się ust 2 w sposób następujący:
„2. Do ubezpieczenia wynikającego z niniejszej klauzuli nie znajdują
zastosowania postanowienia § 4 ust. 3 pkt 2 OWU w zakresie
spożycia alkoholu z zastrzeżeniem, że COMPENSA nie podnosi
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Niniejszym aneksem zatwierdzonym przez Zarząd Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą
nr ___/_____/2018 z dnia ______________roku wprowadza się
następujące zmiany do Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa
Voyage (19031):

odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas uprawiania sportów
ekstremalnych po spożyciu alkoholu. W pozostałym zakresie powyższe
wyłączenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Zarząd Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą
nr …………….. z dnia …………..2018 roku i ma zastosowanie do
umów zawieranych od 24 lipca 2018 roku.

Artur Borowiński
Prezes Zarządu
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Jarosław Szwajgier
Zastępca Prezesa Zarządu

