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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej zwanych dalej OWU, Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej
COMPENSA, zawiera z przedsiębiorcami oraz traktowanymi tak jak
oni wspólnotami mieszkaniowymi, zwanymi dalej Ubezpieczającymi,
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powsta∏e
w związku z prowadzoną przez nich dzia∏alnością gospodarczą i posi-
adanym mieniem.
2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na swoją
rzecz jaki i na cudzy rachunek.
3. Za porozumieniem strony umowy ubezpieczenia mogą wprowadz-
ić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne
od ustalonych w OWU.
4. W przypadku wprowadzenia do umowy ubezpieczenia
postanowień dodatkowych lub odmiennych od ustalonych w OWU,
postanowienia OWU mają zastosowanie w zakresie nie uregu-
lowanym tymi postanowieniami.
5. Pod rygorem nieważności postanowienia dodatkowe lub odmienne
od ustalonych w OWU muszą być sporządzone w formie pisemnej.
6. Indywidualny zakres ubezpieczenia ustala się w oparciu o
postanowienia OWU, w tym klauzul w nich wyszczególnionych, oraz
w oparciu o zapisy postanowień dodatkowych lub odmiennych od
postanowień OWU.

§ 2. DEFINICJE
Użyte w OWU definicje oznaczają:
1. UBEZPIECZAJĄCY – podmiot, który zawar∏ umowę ubez-
pieczenia na swoją rzecz lub na cudzy rachunek;
2. UBEZPIECZONY – podmiot, którego odpowiedzialność cywilna
objęta jest umową ubezpieczenia, a wraz z nim w zakresie szkód
wyrządzonych w związku z wykonywaniem obowiązków s∏użbowych
lub czynności faktycznych i prawnych na jego rzecz – jego obecni i byli
pracownicy i pe∏nomocnicy;
3. SZKODA OSOBOWA – strata wynikająca ze śmierci,
uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej, pozostająca w
normalnym związku przyczynowym ze śmiercią, uszkodzeniem cia∏a
lub rozstrojem zdrowia;
4. SZKODA RZECZOWA – strata wynikająca z uszkodzenia lub
zniszczenia rzeczy ruchomej lub nieruchomości osoby trzeciej,
pozostająca w normalnym związku przyczynowym z uszkodzeniem
lub zniszczeniem rzeczy ruchomej lub nieruchomości;
5. CZYSTA STRATA FINANSOWA / MAJĄTKOWA (DALEJ
CZYSTA STRATA FINANSOWA) – szkoda niewynikająca ze
szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej;
6. WYPADEK UBEZPIECZENIOWY – oznacza śmierć, uszkodze-
nie cia∏a, rozstrój zdrowia, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy
ruchomej lub nieruchomości tj. wystąpienie skutków zdarzenia, za
które ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony, a w razie odpowied-
niego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – także wystąpienie czystej
straty finansowej;
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe zaist-
nia∏e w okresie ubezpieczenia,
1) w razie wątpliwości w przypadku uszkodzenia cia∏a lub rozstroju
zdrowia za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się
dzień, w którym po raz pierwszy poszkodowany skontaktowa∏ się z

lekarzem w związku z objawami, które są podstawą roszczenia,
2) za datę wystąpienia szkody seryjnej przyjmuje się datę wystąpienia
pierwszego wypadku ubezpieczeniowego;
7. SZKODA SERYJNA – straty będące następstwem serii wypad-
ków ubezpieczeniowych wynikających z tej samej przyczyny, w tym
spowodowane tym samym b∏ędem konstrukcyjnym lub spowodowane
wprowadzeniem do obrotu produktu posiadającego takie same wady
lub braki, niezależnie od liczby poszkodowanych;
8. FRANSZYZA REDUKCYJNA / UDZIAŁ WŁASNY – ustalona
w umowie ubezpieczenia kwota lub procent wartości odszkodowa-
nia, które pomniejszają wysokość odszkodowania wyp∏acanego przez
COMPENSĘ poszkodowanemu (poszkodowanym). Franszyzę reduk-
cyjną/ udzia∏ w∏asny stosuje się w szkodach rzeczowych i czystych
stratach finansowych, chyba że w umowie ubezpieczenia uzgodniono
inaczej;
9. SUBLIMIT (PODLIMIT) – kwota zawierająca się w sumie gwa-
rancyjnej, stanowiąca limit ograniczający maksymalną odpowiedzial-
ność COMPENSY z tytu∏u: ryzyk określonych w poszczególnych
klauzulach dodatkowych (§ 15), określonego w dokumencie ubez-
pieczenia rodzaju szkód, bądź z tytu∏u jednego wypadku ubez-
pieczeniowego;
10. DOKUMENT UBEZPIECZENIA – polisa lub nota pokrycia;
11. OSOBA TRZECIA – każda osoba niebędąca ani Ubezpiecza-
jącym, ani Ubezpieczonym;
12. PRACOWNIK - osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczo-
nego wskazanego z nazwy w dokumencie ubezpieczenia na podstaw-
ie powo∏ania, wyboru, mianowania, spó∏dzielczej umowy o pracę,
umowy o pracę lub też na podstawie innej umowy cywilno-prawnej,
jeśli przy wykonywaniu prac, czynności, us∏ug podlega ona kierown-
ictwu Ubezpieczonego i ma obowiązek do stosowania się do jego
wskazówek; za pracownika uważa się również praktykanta lub wolon-
tariusza, którym Ubezpieczony powierzy∏ wykonie pracy, us∏ugi lub
innych czynności;
13. PODWYKONAWCA – podmiot nie będący pracownikiem w
rozumieniu powyższego pkt 12, któremu Ubezpieczony powierzy∏
wykonie pracy, us∏ugi lub innych czynności;
14. PRODUKT – każda rzecz ruchoma, nawet stanowiąca część
sk∏adową innej rzeczy ruchomej lub nieruchomości, wyprodukowana
przez Ubezpieczonego lub na jego rzecz i/lub wprowadzona przez
niego do obrotu, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w
związku z jej wytworzeniem, sprzedażą lub innego rodzaju roz-
porządzeniem. Za produkt uważa się energię, natomiast za produkt
nie uważa się nieruchomości;
15. WPROWADZENIE PRODUKTU DO OBROTU – faktyczne
przekazanie produktu przez Ubezpieczonego osobie trzeciej. Za datę
wprowadzenia produktu do obrotu uważa datę, w której
Ubezpieczony utraci∏ trwale lub na określony czas faktyczne w∏adztwo
nad produktem na rzecz osoby trzeciej;
16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT – odpowiedzialność
za szkody wyrządzone z powodu wady produktu lub dostarczenia
produktu innego niż zosta∏ zamówiony;
17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANE USŁUGI –
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wadliwym
wykonaniem prac lub us∏ug przekazanych odbiorcy;
18. WARTOŚCI PIENIĘŻNE - krajowe i zagraniczne znaki
pieniężne, a także weksle, czeki i inne dokumenty zastępujące w

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

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: 254.639.180,00 zł - opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 0 801 120 000



2/17

obrocie gotówkę, karty p∏atnicze, znaki akcyzy, z∏oto, srebro i wyro-
by z tych metali, kamienie szlachetne, per∏y, platyna i pozosta∏e met-
ale z grupy platynowców;
19. SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE – jakiekolwiek sta∏e, ciek∏e,
gazowe, termiczne środki drażniące lub zanieczyszczające, w
szczególności: dymy, wyziewy, sadze, opary, kwasy, zasady,
chemikalia, odpady lub inne środki drażniące;
20. POJAZD MECHANICZNY - pojazd samochodowy, ciągnik
rolniczy, pojazd wolnobieżny, motorower, przyczepa w rozumieniu
ustawy prawo o ruchu drogowym;

§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność
cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrząd-
zone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia i prowadze-
niem dzia∏alności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia, w
zakresie określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających z jej treści oraz treści niniejszych OWU.
2. Na podstawie niniejszych OWU strony umowy ubezpieczenia mogą
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone
osobom trzecim przez określone w dokumencie ubezpieczenia pro-
dukty wprowadzone do obrotu, ∏ącznie z ich b∏ędnym dostarczeniem,
oraz o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody
osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez wadliwie
wykonane prace i us∏ugi po ich przekazaniu odbiorcy.
3. Zakres umowy ubezpieczania kszta∏towany jest dodatkowo
poprzez w∏ączenie klauzul dodatkowych określonych w § 15
niniejszych OWU.
4. COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzial-
ność cywilną Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypad-
ków ubezpieczeniowych zaistnia∏ych w okresie ubezpieczenia.
5. Umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkodę seryjną w sytu-
acji gdy, pierwszy wypadek ubezpieczeniowy z serii wystąpi w okre-
sie ubezpieczenia objętym daną umową ubezpieczenia; kolejne
wypadki ubezpieczeniowe z serii mogą mieć miejsce również po
zakończeniu okresu ubezpieczenia. Wszystkie wypadki ubez-
pieczeniowe z serii traktuje się jako jeden wypadek ubezpieczeniowy.
W przypadku, w którym kolejne wypadki z serii nastąpi∏y na skutek
naruszenia przez Ubezpieczającego obowiązków, o których mowa w
par. 11 ust. 1 pkt 1 OWU, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalst-
wa, wypadki te nie są zaliczane do szkody seryjnej, a COMPENSA jest
wolna od odpowiedzialności za skutki tych wypadków.
6. Odpowiedzialność COMPENSY za wypadki ubezpieczeniowe zaist-
nia∏e w okresie ubezpieczenia trwa do końca ustawowych terminów
zg∏oszenia roszczeń przys∏ugujących osobie trzeciej przeciw
Ubezpieczonemu.
7. Szkody osobowe i rzeczowe objęte są zakresem ubezpieczenia bez
względu na to, czy w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi za
nie odpowiedzialność cywilną o charakterze pozaumownym (OC
deliktowa), czy też odpowiedzialność cywilną wynikającą z niewyko-
nania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
8. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie,
w tym na skutek rażącego niedbalstwa.
9. COMPENSA ponosi odpowiedzialność za straty, które osoba trzecia
ponios∏a (straty rzeczywiste) oraz korzyści, które mog∏aby osiągnąć
(utracone korzyści) gdyby nie wyrządzono jej szkody objętej ochroną

ubezpieczeniową udzieloną przez COMPENSĘ na bazie niniejszych
OWU, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie ubez-
pieczenia lub niniejszych OWU.
10. Umową ubezpieczenia nie są objęte roszczenia o wykonanie lub
należyte wykonanie zobowiązania, roszczenia o wykonanie zastępcze
i roszczenia o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania
zobowiązania.

§ 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje i COMPENSA nie ponosi
odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby, za które
ponosi on odpowiedzialność; w razie wytwarzania lub wprowadzania
do obrotu produktów, świadczenia prac, us∏ug albo wykonywania
innych czynności, wiedza Ubezpieczonego lub osoby, za którą ponosi
on odpowiedzialność, o wadach, szkodliwym charakterze lub
w∏aściwościach produktów, prac, us∏ug lub innych czynności, jest
uważana za równoznaczną z winą umyślną;
2) za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek rozszerzenia
zakresu w∏asnej odpowiedzialności ponad zakres wynikający z ustawy
albo wskutek przejęcia odpowiedzialności innej osoby (podmiotu);
3) wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego, tj. ma∏żonkowi,
osobie pozostającej z nim w konkubinacie, rodzeństwu, wstępnym,
zstępnym, teściom, zięciom, synowym, ojczymom, macochom,
pasierbom, przysposobionym i przysposabiającym;
4) spowodowane przez dzia∏ania wojenne w tym wojnę domową, stan
wojenny lub wyjątkowy, rozruchy lub zamieszki, strajki lub lokaut, akt
sabotażu lub terroru rozumianego jako wszelkiego rodzaju dzia∏ania z
użyciem si∏y, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub
grupę osób dzia∏ających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia
jakiejkolwiek organizacji bądź rządu, z pobudek politycznych, eko-
nomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych z zamiarem
wywarcia wp∏ywu, bądź zastraszenia rządu, spo∏eczeństwa lub
jakiejkolwiek jego części;
5) wyrządzone po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających;
6) geologiczne i górnicze;
7) które, zgodnie z prawem winny być lub by∏y objęte ochroną ubez-
pieczeniową w ramach obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzial-
ności cywilnej;
8) powsta∏e wskutek uchybień przy wykonywaniu czynności
zawodowych, których wykonywanie wymaga posiadania odpowied-
nich uprawnień zawodowych przez Ubezpieczonych, w szczególności
lekarzy, architektów, projektantów, osób pe∏niących samodzielne
funkcje w budownictwie, radców prawnych, adwokatów, notariuszy,
bieg∏ych rewidentów, syndyków zarządców nieruchomości, pośred-
ników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych,
komorników, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, chyba że
umowa stanowi inaczej;
9) wyrządzone w następstwie udzielania przez Ubezpieczonego
świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywania zabiegów medycznych,
udzielania porad medycznych, za wyjątkiem udzielenia pierwszej
pomocy medycznej;
10) w przedmiocie przewozu lub spedycji, wynikające z niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji;
11) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dzia∏ania promieni
jonizujących, laserowych, maserowych, promieniowania wysokoener-
getycznego, skażenia radioaktywnego, a także wynikające
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z bezpośredniego lub pośredniego oddzia∏ywania pola magnetycznego
i elektromagnetycznego;
12) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub
innego rodzaju programy zak∏ócające prace jakiegokolwiek programu,
komputera, sieci, telefonu, niezależnie od przyczyn ich pojawienia się,
w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu;
13) będące następstwem niemożności odczytania lub nieprawid∏owego
odczytania daty, wynikającej z faktu, że w komputerach, systemach
komputerowych, oprogramowaniu komputerowym, procesorach
komputerowych, sprzęcie elektronicznym pola przechowujące liczbę
roku są odtwarzane z niewystarczającą liczbą znaków, co prowadzi do
braku możliwości znalezienia, zapamiętania, zapisywania lub
przetwarzania jakichkolwiek danych będących następstwem
przetwarzania daty. Niniejsze wy∏ączenie dotyczy również produktów
i us∏ug, które mają na celu rozpoznawanie, usuwanie lub sprawdzanie
potencjalnych i aktualnych zagrożeń mogących wystąpić w związku z
opisanymi w tym punkcie problemami;
14) w wartościach pieniężnych, dzie∏ach sztuki, zbiorach archiwalnych
lub kolekcjonerskich;
15) powsta∏e wskutek stopniowego lub d∏ugotrwa∏ego oddzia∏ywania
temperatury, gazów, oparów lub wilgoci, pleśni, dymu, sadzy, kurzu,
ha∏asu oraz powsta∏e na skutek zagrzybienia, zapadnięcia się lub osi-
adania terenu (również budowli wzniesionej na nim) obsunięcia się
ziemi;
16) spowodowane przez wirus HIV, BSE oraz powsta∏e w wyniku
uszkodzenia kodu genetycznego;
17) osobowe, które powsta∏y z przeniesienia choroby zakaźnej, lub
rzeczowe, które powsta∏y na skutek choroby zwierząt należących,
hodowanych lub sprzedanych przez Ubezpieczonego, w sytuacji gdy
wiedzia∏ on o chorobie lub powinien wiedzieć przy zachowaniu
należytej staranności (szkody wyrządzone przez HIV, BSE są
bezwzględnie wy∏ączone z zakresu ubezpieczenia zgodnie z
powyższym pkt. 16);
18) spowodowane przez, wynikające z, lub w inny sposób powiązane
z zastosowaniem azbestu lub innego materia∏u zawierającego azbest
bez względu na jego formę oraz ilość;
19) wyrządzone przez formaldehyd i dioksyny;
20) na które sk∏ada się zobowiązanie do zap∏aty kar umownych, grzy-
wien sądowych, administracyjnych lub odszkodowań o charakterze
karnym (exemplary & punitive damages) oraz innych kar i środków
karnych o charakterze pieniężnym, np. nawiązki;
21) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków
towarowych, oznaczeń lub nazw fabrycznych;
22) wynikające z wprowadzającej w b∏ąd lub nierzetelnej reklamy czy
też og∏oszenia;
23) w produkcie wprowadzonym do obrotu lub pracy, dziele lub
us∏udze wykonanej przez Ubezpieczonego, w tym osoby dzia∏ające w
jego imieniu lub na jego rachunek. Ubezpieczenie nie obejmuje
również roszczeń związanych z kosztami powsta∏ymi w wyniku
poszukiwania i usunięcia wad oraz szkód określonych powyżej, jak
również roszczeń związanych ze spadkiem obrotu i stratami wynika-
jącymi z ww. wad i szkód;
24) do których pokrycia zobowiązany jest ktokolwiek na podstawie
gwarancji lub rękojmi za wady;
25) polegające na poniesieniu przez Ubezpieczonego lub osoby trze-
cie kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku;
26) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze, sub-
stancje krwiopochodne pochodzenia ludzkiego, produkt zmody-

fikowany genetycznie, produkt zawierający silikon wykorzystywany do
celów medycznych;
27) spowodowane przez produkt przeznaczony do używania lub
zamontowania w statkach powietrznych lub kosmicznych, jak również
szkody związane z posiadaniem, produkcją, konserwacją oraz obs∏ugą
statków powietrznych i kosmicznych;
28) wyrządzone przez nie przetworzone produkty rolne, naturalne i
pochodzące z myślistwa;
29) wyrządzone przez produkt niespe∏niający norm, nieposiadający
ważnego atestu, certyfikatu, aprobaty technicznej, lub innego zez-
wolenia wymaganych przez prawo obowiązujące w kraju, w którym
wprowadzono go do obrotu;
30) regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/CE o zapobiegania i
zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym;
31) spowodowane sk∏adowaniem odpadów;
32) spowodowane bezpośrednim lub pośrednim oddzia∏ywaniem
wyrobów tytoniowych;
33) odpowiedzialności cywilnej za produkt, z zastrzeżeniem
postanowień wynikających z § 3. ust 2.
2. O ile zakres ubezpieczenia nie zosta∏ za porozumieniem stron
umowy ubezpieczenia, potwierdzonym na piśmie, rozszerzony o
klauzule dodatkowe określone w § 15 niniejszych OWU (w zakresie
wskazanym wyraźnie przez treść w∏ączonej klauzuli), bądź też nie
zosta∏ odmiennie sprecyzowany w ustalonych indywidualnie przez
strony postanowieniach umowy ubezpieczenia, COMPENSA nie
odpowiada za szkody:
1) wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (w∏ączenie zgodnie z
klauzulą 1);
2) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o
podobnym charakterze (w∏ączenie zgodnie z klauzulą 2.1 lub klauzulą
2.2);
3) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia,
naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych przez
Ubezpieczonego (w∏ączenie zgodnie z klauzulą 3);
4) w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
Ubezpieczonego w tym w pojazdach mechanicznych oddanych
Ubezpieczonemu na przechowanie (w∏ączenie zgodnie z klauzulą 4.1
lub klauzulą 4.2);
5) w postaci wszelkich kosztów poniesionych przez osoby trzecie na
usunięcie, demontaż lub ods∏onięcie wadliwych produktów oraz na
montaż, umocowanie lub po∏ożenie produktu bez wad (w∏ączenie
zgodnie z klauzulą 5);
6) mające postać czystych strat finansowych poniesionych przez osoby
trzecie z powodu wadliwości rzeczy wyprodukowanych, poddanych
obróbce lub przerobionych za pomocą maszyn lub urządzeń wypro-
dukowanych, dostarczonych, montowanych lub konserwowanych
przez Ubezpieczonego (w∏ączenie zgodnie z klauzulą 6);
7) mające postać czystych strat finansowych poniesionych przez
osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez
Ubezpieczonego, powsta∏ych w wyniku ich po∏ączenia lub zmieszania
z innymi produktami (w∏ączenie zgodnie z klauzulą 7);
8) mające postać czystych strat finansowych poniesionych przez
osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych
produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego (w∏ączenie zgodnie
z klauzulą 8);
9) powsta∏e bezpośrednio lub pośrednio w wyniku emisji, wycieku,
uwolnienia lub innej formy przedostania się do powietrza, gruntu i
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wody, jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (w∏ączenie zgodnie z
klauzulą 9);
10) mające postać czystych strat finansowych (w∏ączenie zgodnie z
klauzulą 10);
11) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (w∏ączenie
zgodnie z klauzulą 11.1 lub klauzulą 11.2);
12) powsta∏e poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w∏ączenie
zgodnie z klauzulą 12.1 lub klauzulą 12.2);
13) wynikające z wibracji, wstrząsów, drgań, w szczególności w
związku z prowadzeniem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych, jak
również dzia∏ania m∏otów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów
lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym dzia∏aniu (w∏ączenie
zgodnie z klauzulą 13.1 lub klauzulą 13.2);
14) powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie
tej samej umowy ubezpieczenia oraz pomiędzy Ubezpieczonymi a ich
podwykonawcami (w∏ączenie zgodnie z klauzulą 14);
15) w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych z związku z
prowadzeniem dzia∏alności hotelarskiej (w∏ączenie zgodnie z klauzulą
15);
16) wyrządzone w należących do osób trzecich środkach transportu
lub kontenerach w związku z pracami za∏adunkowymi,
prze∏adunkowymi, wy∏adunkowymi (w∏ączenie zgodnie z klauzulą 16);
17) wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy
wolnobieżne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, w
związku z wykonywaniem prac i us∏ug kontraktowych (w∏ączenie
zgodnie z klauzulą 17);
18) w postaci kosztów wynikających z utraty, zniszczenia lub zagi-
nięcia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z
prowadzoną przez niego dzia∏alnością (w∏ączenie zgodnie z klauzulą
18);
19) odpowiedzialności za szkody spowodowane w podziemnych
urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac lub us∏ug
przez Ubezpieczonego (w∏ączenie zgodnie z klauzulą 19);
20) które wystąpi∏y po wykonaniu i przekazaniu przedmiotu pracy lub
us∏ugi w użytkowanie odbiorcy i wynikające z ich wadliwego wykona-
nia (w∏ączenie zgodnie z klauzulą 20);
21) powsta∏e w związku z organizowaniem imprez (w∏ączenie zgod-
nie z klauzulą 21);
22) objęte odpowiedzialnością cywilną wspólnoty mieszkaniowej
(w∏ączenie zgodnie z klauzulą 22);

§ 5. ŚWIADCZENIA
1. W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej COMPENSA
zobowiązana jest do:
1) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu
roszczeń, poprzez ocenę stanu faktycznego i prawnego;
2) wyp∏aty odszkodowania osobie trzeciej z tytu∏u ryzyk i w granicach
określonych w umowie ubezpieczenia, którego wysokość zosta∏a
ustalona przez COMPENSĘ w drodze ww. oceny, uznania roszczenia,
ugody albo w wysokości określonej wyrokiem sądu;
2. COMPENSA pokrywa także:
1) niezbędne koszty obrony w sporze prowadzonym za zgodą lub na
polecenie COMPENSY, nawet w razie wątpliwości, czy szkoda jest
objęta zakresem ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku wypadku ubez-
pieczeniowego rodzącego odpowiedzialność Ubezpieczonego
zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie karne, COMPENSA
pokryje koszty obrony, jeżeli zażąda∏a jej powo∏ania lub wyrazi∏a zgodę

na pokrycie tych kosztów;
2) koszty wynagrodzenia ekspertów powo∏anych za zgodą lub na
polecenie COMPENSY w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i
rozmiaru szkody;
3. Koszty, o których mowa w ust. 2. pkt. 1 i 2 pokrywane są ponad
sumę gwarancyjną, o ile dotyczą wypadków ubezpieczeniowych na
terytorium RP.
4. Jeżeli wysokość sumy roszczeń wynikających z jednego wypadku
przekracza sumę gwarancyjną, COMPENSA pokrywa koszty, o
których mowa w ust. 2. pkt. 1 i 2 w proporcji, która odpowiada sto-
sunkowi sumy gwarancyjnej do wysokości tych roszczeń. W
powyższych sytuacjach wyp∏ata kwoty równej sumie gwarancyjnej
oraz pokrycie kosztów wyliczonych zgodnie z powyższą zasadą zwal-
nia COMPENSĘ z obowiązku dalszych świadczeń.
5. Zasady określone w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do indywidu-
alnych sublimitów sumy gwarancyjnej, o których mowa w § 6 ust 3.
6. COMPENSA nie odpowiada za dodatkowe koszty, które wynik∏y z
braku zgody Ubezpieczonego na zawarcie przez COMPENSA ugody z
osobą trzecią lub zaspokojenie jej roszczeń. Powyższe stosuje się
także wówczas, gdy wysokość zasądzonego odszkodowania jest
wyższa niż wynikać to mia∏o z proponowanej ugody.

§ 6. SUMA GWARANCYJNA
1. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności
COMPENSY za jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z
zastrzeżeniem § 5 ust. 3, chyba że strony postanowi∏y inaczej.
2. Suma gwarancyjna określana jest przez Ubezpieczającego.
COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności z tytu∏u ustalenia sumy
gwarancyjnej na niew∏aściwym poziomie.
3. W ramach sumy gwarancyjnej w odniesieniu do określonych ryzyk,
rodzajów szkód bądź z tytu∏u jednego wypadku ubezpieczeniowego
mogą zostać w umowie ubezpieczenia określone indywidualne sub-
limity (podlimity) sumy gwarancyjnej.
4. Suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość
wyp∏aconego odszkodowania, aż do jej ca∏kowitego wyczerpania.
5. Wyp∏aty odszkodowań dotyczące zakresu objętego sublimitami
powodują redukcję sublimitów i ogólnej sumy gwarancyjnej.
6. Wyp∏aty odszkodowań dotyczące zakresu objętego ogólną sumą
gwarancyjną:
1) nie powodują redukcji sublimitów w przypadku gdy, ogólna suma
gwarancyjna pozosta∏a po wyp∏acie odszkodowania jest wyższa od
wysokości najwyższego z sublimitów,
2) redukuje sublimity w przypadku gdy, ogólna suma gwarancyjna
pozosta∏a po wyp∏acie odszkodowania jest niższa od wysokości
poszczególnych sublimitów; w takim przypadku wysokość poszczególnych
sublimitów nie jest wyższa od ogólnej sumy gwarancyjnej.
7. W umowie ubezpieczenia może zostać określona franszyza
redukcyjna pomniejszająca odszkodowanie. Jeżeli nie ustalono inaczej,
franszyzę stosuje się dla każdego z wypadków ubezpieczeniowych.
8. Na wniosek Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego i po op∏aceniu
dodatkowej sk∏adki COMPENSA może, w danym okresie
ubezpieczenia, zwiększyć lub uzupe∏nić sumę gwarancyjną
lub poszczególne sublimity.
9. Wyczerpanie sumy gwarancyjnej powoduje rozwiązanie umowy
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
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§ 7. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość sk∏adki obliczana jest na podstawie taryfy stawek obow-
iązującej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach na
podstawie taryfy określanej indywidualnie na podstawie informacji
przedstawionych przez Ubezpieczającego dotyczących rodzaju
prowadzonej dzia∏alności oraz posiadanego mienia, wysokości osią-
ganych obrotów brutto, ilości pracowników, funduszu p∏ac, d∏ugości
okresu ubezpieczenia, wnioskowanego zakresu ubezpieczenia,
wysokości oczekiwanej sumy gwarancyjnej i franszyzy redukcyjnej,
rodzaju stosowanych zabezpieczeń, dotychczasowej szkodowości
związanej z prowadzoną dzia∏alnością i posiadanym mieniem.
2. Sk∏adka op∏acana jest jednorazowo, jednocześnie z zawarciem
umowy ubezpieczenia, chyba że strony postanowi∏y inaczej.
3. Na wniosek Ubezpieczającego p∏atność sk∏adki może zostać
roz∏ożona na raty. Ratalna p∏atność sk∏adki powoduje podwyższenie
sk∏adki o stosowny procent, zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia. Terminy p∏atności i wysokość rat
określa dokument ubezpieczenia.
4. Jeżeli za podstawę obliczenia sk∏adki jest brany pod uwagę obrót
brutto, należy przez niego rozumieć sumę wp∏ywów ze sprzedaży
towarów lub us∏ug przewidywaną w okresie ubezpieczenia. Jeżeli za
podstawę obliczenia sk∏adki przyjmuje się fundusz p∏ac, należy przez
to rozumieć sumę wynagrodzeń osobowych, agencyjno-prowizyjnych,
premii stanowiących udzia∏ w zysku, nagród i pozosta∏ych wyna-
grodzeń podlegających podatkowi dochodowemu od osób fizycznych
w okresie ubezpieczenia.
5. Jeśli podstawę obliczenia sk∏adki stanowi planowany obrót brutto
lub planowany fundusz p∏ac, COMPENSA opierając się na wartościach
planowanych, określi sk∏adkę minimalną wp∏acaną przez
Ubezpieczającego w formie zaliczki (tzw. sk∏adka minimalna i depozy-
towa), która zostanie rozliczona po zakończeniu okresu ubez-
pieczenia.
6. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia COMPENSA oblicza ostateczną
sk∏adkę na podstawie rzeczywistych wartości. W celu ostatecznego
rozliczenia sk∏adki ubezpieczeniowej Ubezpieczający zobowiązany jest w
terminie 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia podać do wiado-
mości COMPENSY rzeczywistą wartości obrotu brutto lub funduszu
p∏ac osiągnięte w okresie ubezpieczenia. Jeżeli sk∏adka ostateczna jest
wyższa niż sk∏adka minimalna, Ubezpieczający zobowiązany jest do
dop∏aty różnicy w terminie 15 dni od dnia otrzymania z COMPENSY
dokumentu rozliczającego sk∏adkę ubezpieczeniową. Po up∏ywie tego
terminu COMPENSA jest uprawniona do naliczenia ustawowych
odsetek za opóźnienie. Jeżeli sk∏adka ostateczna jest niższa od sk∏adki
minimalnej określonej w umowie, różnica nie podlega zwrotowi.
7. Jeżeli zap∏ata sk∏adki lub raty sk∏adki dokonywana jest w formie
przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, sk∏adkę lub ratę
sk∏adki uznaje się za zap∏aconą w terminie, pomimo że wp∏ynę∏a ona
na konto COMPENSY po wyznaczonym terminie p∏atności
wskazanym w umowie ubezpieczenia, jeżeli wp∏ynę∏a ona w wysokości
ustalonej w umowie ubezpieczenia a jej przelew lub przekaz zosta∏
zlecony bankowi lub poczcie nie później niż w dniu wskazanym w
umowie ubezpieczenia jako termin p∏atności.
8. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed up∏ywem
okresu ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
9. COMPENSA zwraca sk∏adkę za niewykorzystany okres ubez-
pieczenia w wysokości różnicy pomiędzy sk∏adką op∏aconą przez

Ubezpieczającego a sk∏adką należną za rzeczywisty okres udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej, przy czym sk∏adka należna obliczana jest
wed∏ug następującego wzoru: sk∏adka roczna/365 x liczba dni trwania
ochrony ubezpieczeniowej.

§ 8. UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK
1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
wszelkie postanowienia niniejszych OWU, dotyczące
Ubezpieczającego, stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego, na
rzecz którego zawarto umowę ubezpieczenia.
2. Obowiązki związane z zawarciem umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek ciążą na Ubezpieczającym i Ubezpieczonym, chyba że
Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego
rzecz. Obowiązek op∏acenia sk∏adki ciąży wy∏ącznie na
Ubezpieczającym.
3. Obowiązki Ubezpieczającego związane z wykonaniem umowy na
cudzy rachunek obowiązują również Ubezpieczonego od chwili, w
której dowiedzia∏ się o zawarciu umowy na jego rachunek.
4. Ubezpieczony może żądać udzielenia przez COMPENSĘ informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU.
5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wzajemnych roszczeń
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz pozosta∏ych osób, których
skutki dzia∏ań lub zaniechań objęte są ubezpieczeniem na podstawie
danej umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 9. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA, PRAWA
I OBOWIĄZKI STRON
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku o
ubezpieczenie lub innego dokumentu wystosowanego przez
Ubezpieczającego w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informa-
cji podanych przez niego, o które COMPENSA pisemnie zapytywa∏a,
także poprzez wype∏nienie przygotowanych przez nią formularzy.
2. Informacje przedstawione przez Ubezpieczającego stanowią inte-
gralną część umowy ubezpieczenia.
3. Informacje przedstawione przez Ubezpieczającego we wniosku lub
innych dokumentach powinny zawierać co najmniej następujące dane:
1) nazwę (imię i nazwisko), adres Ubezpieczającego i
Ubezpieczonego;
2) okres ubezpieczenia;
3) wnioskowaną wysokość sumy gwarancyjnej;
4) obrót i fundusz p∏ac przewidywany w okresie ubezpieczenia, liczbę
pracowników;
5) określenie zakresu, który ma zostać objęty ubezpieczeniem;
6) liczbę, wielkość, rodzaj szkód powsta∏ych w okresie ostatnich
trzech lat, za których powstanie odpowiedzialny jest Ubezpieczony
lub z których roszczenia wysunięto wobec niego w tym okresie;
7) precyzyjne określenie rodzaju prowadzonej dzia∏alności.
4. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości COMPENSY
zgodne z prawdą i jego najlepszą wiedzą wszystkie znane sobie
okoliczności, o które COMPENSA zapytywa∏a w formularzu lub
innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli
Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności
jemu znane.
5. Jeżeli COMPENSA zawar∏a umowę ubezpieczenia mimo, że nie
otrzyma∏a odpowiedzi Ubezpieczającego na niektóre postawione
pytania, brakujące informacje uważa się za nieistotne.
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6. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zosta∏y podane do
jej wiadomości albo podane niezgodnie z prawdą. Jeżeli do podania
nieprawdziwych informacji dosz∏o z winy umyślnej, w razie wątpli-
wości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego
następstwa są skutkiem okoliczności niepodanych zgodnie z prawdą.
7. W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest do
niezw∏ocznego pisemnego zg∏aszania do COMPENSY wszystkich
zmian okoliczności pociągających za sobą istotne zwiększenie praw-
dopodobieństwa wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego albo o
które COMPENSA pyta∏a przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
8. Za okoliczności, które pociągają za sobą istotne zwiększenie praw-
dopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego uważa się:
1) poszerzenie lub zmianę rodzaju prowadzonej dzia∏alności;
2) nabycie nowych nieruchomości;
3) przejęcie albo nabycie innych podmiotów;
9. W przypadku ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą istot-
ną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, każda
ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości sk∏adki,
poczynając od chwili, w której zasz∏a ta okoliczność, nie wcześniej jed-
nak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie
zg∏oszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
10. Ubezpieczający jest zobowiązany do∏ożyć należytych starań zapo-
biegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz do
podjęcia stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody bądź
z∏agodzenia szkody już powsta∏ej. Obowiązkiem Ubezpieczającego
jest ponadto przestrzeganie pisemnych zaleceń COMPENSY.
11. W przypadku nie zastosowania się do postanowień ust 10 uznaje
się, że zaistnia∏ ważny powód dający COMPENSIE prawo do
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
12. COMPENSA zastrzega sobie prawo do lustracji ubezpieczonego
ryzyka również po zawarciu umowy ubezpieczenia.
13. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia w celu ostatecznego
rozliczenia sk∏adki ubezpieczeniowej Ubezpieczający zobowiązany
jest w terminie 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia podać do
wiadomości COMPENSY rzeczywistą wartości obrotu brutto lub fun-
duszu p∏ac osiągniętą w okresie ubezpieczenia i dop∏acić ewentualną
różnicę zgodnie z § 7 pkt 6 OWU.
14. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed up∏ywem
okresu ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 7 pkt
8-9 OWU.
15. Zawarcie umowy ubezpieczenia COMPENSA potwierdza doku-
mentem ubezpieczenia.

§ 10. OKRES UBEZPIECZENIA, POCZĄTEK
I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku, jeżeli nie
ustalono inaczej.
2. Odpowiedzialność COMPENSY rozpoczyna się od dnia
następującego po zawarciu umowy Ubezpieczenia, nie wcześniej jed-
nak niż dnia następnego po op∏aceniu sk∏adki lub pierwszej raty
sk∏adki, chyba że strony umówi∏y się inaczej.
3. Jeżeli COMPENSA wyrazi∏a pisemną zgodę na rozpoczęcie ochrony
ubezpieczeniowej przed zap∏aceniem sk∏adki bądź pierwszej raty

sk∏adki, to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, pod warunkiem termi-
nowego op∏acenia przez Ubezpieczającego sk∏adki lub pierwszej raty
sk∏adki, w przeciwnym przypadku ma zastosowanie ust. 2.
4. Jeżeli COMPENSA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty, a sk∏adka lub jej rata nie
zosta∏y op∏acone w terminie, COMPENSA może wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażądać sk∏adki za okres, w
którym ponosi∏a odpowiedzialność. W przypadku braku takiego
wypowiedzenia umowa wygasa z końcem okresu, za który przypada∏a
niezap∏acona sk∏adka.
5. W razie op∏acania sk∏adki w ratach niezap∏acenie kolejnej raty
sk∏adki w terminie powoduje ustanie odpowiedzialności COMPENSY
pod warunkiem, że COMPENSA wezwie Ubezpieczającego do
zap∏aty zaleg∏ej raty sk∏adki z zagrożeniem, że brak p∏atności w ter-
minie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania przez
Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialności COMPENSY.
W przypadku braku takiego wezwania ze strony COMPENSY ochrona
ubezpieczeniowa nie ustaje, a COMPENSIE przys∏uguje sk∏adka za
ca∏y okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
6. Umowa ubezpieczenia kończy się z up∏ywem okresu ubez-
pieczenia, na jaki zosta∏a zawarta, chyba że stosunek ubezpieczenia
uleg∏ rozwiązaniu przed tym terminem na skutek innych zdarzeń
przewidzianych w umowie, OWU lub w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa.
7. Odpowiedzialność COMPENSY kończy się:
1) o pó∏nocy w dniu określonym w polisie jako koniec ochrony ubez-
pieczeniowej;
2) z dniem rozwiązania umowy przed up∏ywem umówionego okresu
ubezpieczenia w wyniku wyczerpania sumy gwarancyjnej zgodnie
z § 6 ust 9,
3) na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia zgodnie z ust 4
i § 9 ust 9 i 11
4) w przypadkach określonych w ust 5;
5) z dniem odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych w ust. 8.
8. Jeżeli umowa zosta∏a zawarta na okres d∏uższy niż sześć miesięcy,
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w
terminie 30 dni od zawarcia umowy, a w przypadku gdy
Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia
umowy ubezpieczenia.
9. Skrócenie okresu ochrony ubezpieczeniowej nie zwalnia
Ubezpieczającego z obowiązku zap∏acenia sk∏adki za okres, w którym
COMPENSA ponosi∏a odpowiedzialność.

§ 11. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO W RAZIE
ZAJŚCIA WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO
1. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający
zobowiązany jest do:
1) użycia dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie albo
czystej stracie finansowej lub zmniejszenia ich rozmiarów;
2) niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni roboczych od daty wypadku ubezpieczeniowego lub
uzyskania o nim informacji;
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przez
Ubezpieczającego obowiązku powiadomienia COMPENSY o wypadku
w terminie określonym w ust. 1 pkt 2 COMPENSA może odpowied-
nio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyni∏o się do
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zwiększenia szkody lub uniemożliwi∏o COMPENSIE ustalenie
okoliczności i skutków szkody.
3. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezw∏ocznego zawiadomienia
COMPENSY o zg∏oszeniu do niego roszczeń, albo o wszczęciu
postępowania przygotowawczego w sprawie przestępstwa lub czynu,
który spowodowa∏ szkodę. Do zawiadomienia należy do∏ączyć otrzy-
mane sformu∏owane na piśmie roszczenia osoby trzeciej wraz z doku-
mentami je uzasadniającymi lub posiadane dokumenty dotyczące
postępowania.
4. Ubezpieczający jest zobowiązany do wspó∏pracy z COMPENSĄ w
celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody, zasadności
i wysokości roszczenia.
5. Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić pe∏nomocnictw i
upoważnień niezbędnych COMPENSIE do wyjaśnienia sprawy oraz
obrony przed roszczeniami osób trzecich, a w szczególności
umożliwić COMPENSIE lub osobom dzia∏ającym na jej zlecenie doko-
nanie czynności mających na celu ustalenie przyczyn, rozmiarów i
okoliczności wypadku ubezpieczeniowego.
6. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczającego roszczenia
osoby trzeciej nie ma skutków prawnych względem COMPENSY jeśli
nie wyrazi∏a na to uprzednio zgody.
7. Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć postanowienie
o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie
przestępstwa lub czynu, który spowodowa∏ szkodę, bądź odpis
prawomocnego orzeczenia sądu w takim terminie, aby umożliwić
COMPENSIE wniesienia środka odwo∏awczego.

§ 12. USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA
ODSZKODOWANIA
1. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie, na podstawie uznania
roszczenia w wyniku jego potwierdzenia w drodze w∏asnej oceny
stanu faktycznego i prawnego, zawarcia ugody lub prawomocnego
orzeczenia sądu.
2. COMPENSA wyp∏aci odszkodowanie w kwocie odpowiadającej
rozmiarowi szkody, w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia
potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia, nie więcej jednak niż
suma gwarancyjna określona w dokumencie ubezpieczenia oraz do
granic sublimitów tamże wskazanych.
3. Z kwoty należnego odszkodowania COMPENSA potrąca franszyzę
redukcyjną/udzia∏ w∏asny w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
4. Jeżeli suma należnych odszkodowań po potrąceniu franszyzy reduk-
cyjnej/udzia∏u w∏asnego przekracza wysokość dostępnej sumy gwaran-
cyjnej, COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie w proporcji odpowiada-
jącej stosunkowi tej sumy gwarancyjnej do sumy należnych
odszkodowań.
5. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie, w terminie 30 dni, licząc od
daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
6. Jeżeli jednak wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności COMPENSY albo
wysokości odszkodowania nie jest możliwe, odszkodowanie
wyp∏acane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności by∏o możliwe.
Jednakże bezsporna część odszkodowania zostanie wyp∏acona w ter-
minie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubez-
pieczeniowym.
7. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania w ca∏ości lub w
części, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z

roszczeniem i Ubezpieczającego / Ubezpieczonego podając
okoliczności faktyczne i podstawę prawną odmowy wyp∏aty
odszkodowania w ca∏ości lub w części oraz pouczenie o możliwości
dochodzenia roszczeń.
8. COMPENSA udostępnia poszkodowanym lub uprawnionym infor-
macje i dokumenty, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoś-
ci gwarancyjnej COMPENSY i wysokości świadczenia. Osoby te mają
prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt
odpisów lub kopii dokumentów akt szkodowych.

§ 13. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zap∏aty odszkodowania na COMPENSĘ przechodzą z
mocy prawa roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę do wysokości wyp∏aconego odszkodowania.
2. Jeżeli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko część szkody,
Ubezpieczonemu przys∏uguje co do pozosta∏ej części pierwszeństwo
zaspokojenia roszczeń przed COMPENSĄ.
3. Nie przechodzą na COMPENSĘ roszczenia Ubezpieczonego prze-
ciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność albo,
które są ubezpieczone tą samą umową ubezpieczenia zgodnie z zakre-
sem ubezpieczenia.
4. Zrzeczenie się przez Ubezpieczonego roszczenia odszkodowaw-
czego w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę w
ca∏ości lub w części nie ma skutków prawnych względem COMPENSY.
5. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są na pisemne żądanie
COMPENSY do udzielenia posiadanych informacji, dostarczenia posi-
adanych dokumentów oraz umożliwienia przeprowadzenia czynności
niezbędnych do dochodzenia roszczeń regresowych, jeżeli bez ich
wspó∏dzia∏ania przeprowadzenie takich czynności by∏oby niemożliwe.

§ 14. ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia sk∏adane przez strony w
związku z umową ubezpieczenia powinny być dokonywane na piśmie
za pokwitowaniem przyjęcia lub wys∏ane listem poleconym.
2. W wypadku zawiadomień lub oświadczeń wysy∏anych listem pole-
conym o dotrzymaniu terminów decyduje data stempla pocztowego.
3. Jeżeli Ubezpieczający zmieni∏ w trakcie trwania umowy ubez-
pieczenia siedzibę (adres) i nie powiadomi∏ o tym COMPENSY pismo
skierowane pod ostatni znany COMPENSIE adres Ubezpieczającego
wywiera skutki prawne od chwili, w której by∏oby doręczone, gdyby
Ubezpieczający nie zmieni∏ adresu.
4. Pisemne zawiadomienie o wypadku ubezpieczeniowym lub
wp∏ynięciu do roszczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony mogą
z∏ożyć w każdej jednostce terenowej COMPENSY.

§ 15. KLAUZULE DODATKOWE
Zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez COMPENSĘ
ograniczony poprzez zapisy § 4 ust. 2 OWU może zostać zgodnie z §
3 ust 3 rozszerzony poprzez w∏ączenie za porozumieniem stron do
treści konkretnej umowy ubezpieczenia niżej wymienionych klauzul
dodatkowych. Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona tylko w
zakresie określonym przez treść w∏ączonej do umowy klauzuli
dodatkowej.
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Klauzula 1
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom
Ubezpieczonego (OC pracodawcy)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 1 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez
jego pracowników w następstwie wypadku przy pracy w rozumieniu
ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
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:
a) z tytułu powstania chorób zawodowych lub pracowniczych;
b) w wartościach pieniężnych, w pojazdach mechanicznych;
c) polegające na roszczeniach regresowych jakiejkolwiek instytucji
zobowiązanej do wypłaty świadczeń z tytułu wypadku przy pracy oraz
świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie
przepisów ustawy o Ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych.

ZASTRZEŻENIA
1) W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o kl. 11.1 albo
11.2 zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielony niniejszą klauzulą nie
obejmuje odpowiedzialności podwykonawców Ubezpieczonego za
szkody wyrządzone ich pracownikom.
2) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 2.1
Włączenie odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach
użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej
umowy o podobnym charakterze (OC najemcy nieruchomości)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 2 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w nieruchomościach i ich
części składowych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstaw-
ie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie
innej podobnej umowy.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
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:
a) wynikające za zwykłego używania lub zużycia budynków, budowli
lub pomieszczeń, rzeczy;
b) w wyrobach ze szkła, terakoty, ceramiki lub tworzyw sztucznych,
w instalacjach lub urządzeniach maszynowych, kotłowych, urządzeni-
ach do ogrzewania pomieszczeń oraz wody, jeżeli nie są częścią skład-
ową najmowanych, dzierżawionych, użyczonych, leasingowanych lub

posiadanych na podstawie innej podobnej umowy nieruchomości;
c) powstałe w związku z prowadzeniem wszelkich prac remontowych
i budowlanych w najmowanych, dzierżawionych, użyczonych, leasin-
gowanych lub posiadanych na podstawie innej podobnej umowy nieru-
chomościach;
d) w gruntach.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 2.2
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych
użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej
podobnej umowy (OC najemcy ruchomości

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 2 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone rzeczach ruchomych
użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu,
użyczenia, dzierżawy albo innych umów o podobnym charakterze i
wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
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:
a) wynikające ze zwykłego zużycia lub nadmiernego obciążenia
rzeczy;
b) w wyrobach ze szkła, terakoty, ceramiki lub tworzyw sztucznych,
chyba że stanowią część składową najmowanych, dzierżawionych,
użyczonych, leasingowanych lub posiadanych na podstawie innej
podobnej umowy ruchomości;
c) w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu oraz w rzeczach
pozostawionych w tych pojazdach;
d) w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 3
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowią-
cych przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub
innych czynności wykonywanych w ramach usług
prowadzonych przez Ubezpieczonego

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 3 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody w rzeczach ruchomych i nieruchomościach
stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub
innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez
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Ubezpieczonego, które wystąpiły w trakcie ich wykonywania lub w
okresie od przyjęcia rzeczy przez Ubezpieczonego do jej wydania zlece-
niodawcy.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
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:
a) polegające na utracie rzeczy, niewynikającej z jej uszkodzenia lub
zniszczenia;

b) w wartościach pieniężnych, wszelkiego rodzaju dokumentach oraz
dziełach sztuki;
c) wyrządzonych podczas prac ładunkowych;
d) wyrządzonych w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych, o ile są
wykonywane w odległości większej niż 10 km od miejsca wykonywania
usługi.

ZASTRZEŻENIA
1) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie ubez-
pieczenia.
2) W przypadku wątpliwości czy przedmiotem obróbki, czyszczenia,
naprawy, serwisu lub innych czynności jest cała rzecz, czy też jej część,
za przedmiot tych czynności uznaje się możliwą do wyodrębnienia pod
względem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym cześć rzeczy poddaną
obróbce, czyszczeniu, naprawie, serwisowi lub innym czynnościom
wykonywanym przez Ubezpieczonego.

Klauzula nr 4.1
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych
osób trzecich znajdujących się w pieczy, pod dozorem
lub kontrolą Ubezpieczonego

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 4 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich zna-
jdujących się w jego pieczy, pod dozorem lub kontrolą, polegające na
ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie wynikającej z kradzieży z wła-
maniem lub rozboju.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
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:
a) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, a także w
rzeczach w nich pozostawionych;
b) w wartościach pieniężnych, dziełach sztuki, zbiorach archiwalnych
lub kolekcjonerskich, dokumentach;
c) wynikające z kradzieży rzeczy, w której udowodniono uczestnictwo,
współuczestnictwo lub współdziałanie pracownika Ubezpieczonego
lub jego podwykonawcy;
d) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, serwisu,
pakowania lub innych czynności, powstałe w trakcie ich wykonywania;
e) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów.

ZASTRZEŻENIA
1) W razie utraty rzeczy w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozbo-
ju, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu 48 godzin, zawiadomić Policję o zaistniałym wypadku
ubezpieczeniowym. COMPENSA może odpowiednio zmniejszyć
świadczenie, jeżeli niedotrzymanie terminu przyczyniło się do zwiększenia
szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
2) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 4.2
Włączenie odpowiedzialności za szkody w pojazdach
mechanicznych i ich wyposażeniu należących do osób trzecich
znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
Ubezpieczonego (klauzula parkingowa)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 4 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody w pojazdach mechanicznych i ich
wyposażeniu fabrycznym należących do osób trzecich znajdujących się
w jego pieczy, pod dozorem lub kontrolą polegające na ich uszkodze-
niu, zniszczeniu lub utracie wynikającej z kradzieży z włamaniem lub
rozboju.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
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:
a) polegające na utracie mienia innego niż wyposażenie fabryczne z
wnętrza pojazdu (za wyjątkiem utarty powstałej w wyniku kradzieży z
włamaniem do bagażnika pojazdu mechanicznego);
b) będące następstwem nieprzestrzegania przez obsługę parkingu
obowiązków wynikających z regulaminu parkingu,
c) powstałe w czasie pozostawienia parkingu bez fizycznego dozoru;
d) wyrządzone na skutek działania sił natury, w szczególności hura-
ganu, powodzi, gradobicia, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego;
e) wyrządzone w przewożonym ładunku;
f) wynikające z kradzieży pojazdu mechanicznego, jego wyposażenia
lub rzeczy pozostawionych w bagażniku, w której udowodniono
uczestnictwo, współuczestnictwo lub współdziałanie pracownika
Ubezpieczonego lub jego podwykonawcy;
g) powstałe w następstwie dokonywania napraw pojazdu na terenie
parkingu.

ZASTRZEŻENIA
1) Ochroną ubezpieczeniową jest objęta odpowiedzialność
Ubezpieczonego z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego pod
warunkiem, że:
a) parking jest stale strzeżony przez co najmniej jedną osobę;
b) teren parkingu jest wydzielony i oświetlony oraz zabezpieczony
ogrodzeniem (przynajmniej metalową siatką założoną na metalowych
elementach konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem o
wysokości minimum 1,4 metra);
c) parking posiada regulamin użytkowania wraz z określonym zakre-
sem odpowiedzialności osób zobowiązanych do strzeżenia parkingu;
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d) parking wyposażony jest w bramę lub szlaban ze sprawną kolczatką;
e) parking posiada wyznaczone i ponumerowane stanowiska dla
pojazdów osobowych i ciężarowych;
f) jest prowadzona dokumentacja potwierdzająca fakt przyjęcia i
wydania pojazdów;
g) parking jest wyposażony w czynny telefon;
2) Ubezpieczający jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia
dokumentacji potwierdzającej fakt przyjęcia i wydania pojazdu ( pok-
witowanie potwierdzone podpisem kierowcy i obsługującego parking)
oraz przestrzegania regulaminu parkingu;
3) W przypadku zaistnienia szkody ubezpieczający ma obowiązek:
a) niezwłocznie zawiadomić Policję o zaistniałym zdarzeniu;
b) niezwłocznie powiadomić o szkodzie COMPENSĘ;
c) rzetelnie sporządzić protokół powypadkowy określając przyczynę i
okoliczności zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę, protokół
musi być podpisany przez osobę odbierającą pojazd z parkingu.
4) W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w pkt 3
COMPENSA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli
niedotrzymanie obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
5) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia..

Klauzula nr 5
Włączenie odpowiedzialności za koszty poniesione
na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż
produktów bez wad (klauzula demontażu – montażu)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1) Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 5 OWU, na mocy niniejszej
klauzuli COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność Ubezpieczonego za koszty poniesione przez osoby
trzecie na demontaż wadliwych produktów dostarczonych przez
Ubezpieczonego oraz na montaż produktów bez wad.
2) Ochroną ubezpieczeniową są objęte koszty zlokalizowania wadli-
wego produktu, jego wymontowania, odsłonięcia bądź usunięcia oraz
koszty zamontowania, umocowania bądź położenia produktu bez wad
-– do wysokości poniesionych nakładów.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
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 i straty:
a) w sytuacji, w której Ubezpieczony sam zainstalował lub zamon-
tował wadliwy produkt lub też zlecił jego montaż czy instalację we
własnym imieniu i na własny rachunek;
b) związane z zakupem produktu wolnego od wad, w tym także
kosztów jego transportu do poszkodowanego;
c) wówczas gdy wadliwy produkt stanowi część składową pojazdów
mechanicznych, statków powietrznych i wodnych oraz kosmicznych,
chyba że Ubezpieczony nie wiedział ani przy dołożeniu należytej
staranności nie mógł wiedzieć, że jego produkty są wykorzystywane
do takich celów;
d) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień.

ZASTRZEŻENIA
1) W sytuacji gdy wymontowanie produktu wadliwego nie jest możliwe,
opłacalne czy też racjonalnie uzasadnione, ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje koszty postępowania zastępczego, nieprzekraczające jednak
kosztów wymiany wadliwego produktu. W ramach postępowania
zastępczego zamiast wymiany wadliwego produktu zostaje podjęty
inny odpowiedni środek w celu zapobieżenia następstwom wady.
2) Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli
obejmuje tylko i wyłącznie koszty spowodowane przez produkty
wprowadzone do obrotu w okresie ubezpieczenia, w którym do
zakresu ubezpieczenia była włączona niniejsza klauzula.
3) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 6
Włączenie odpowiedzialności za czyste straty finansowe
poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości rzeczy
wyprodukowanych, poddanych obróbce lub przerobionych
za pomocą maszyn lub urządzeń wyprodukowanych,
dostarczonych, zmontowanych lub konserwowanych przez
Ubezpieczonego (klauzula maszynowa)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1) Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 6 OWU, na mocy niniejszej
klauzuli COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność Ubezpieczonego za czyste straty finansowe
poniesione przez osoby trzecie na skutek wadliwości rzeczy
wyprodukowanych, poddanych obróbce lub przerobionych
za pomocą maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych
lub konserwowanych przez Ubezpieczonego.
2) Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie:
a) straty powodujące zmniejszenie lub utratę wartości rzeczy wypro-
dukowanych, poddanych obróbce lub przerobionych przy pomocy
tych maszyn lub urządzeń;
b) koszty poniesione przez osobę trzecią w związku z wypro-
dukowaniem lub przerobieniem wadliwego produktu;
c) nakłady poniesione dodatkowo w związku z prawnie lub ekonomi-
cznie koniecznymi poprawkami rzeczy wyprodukowanych, poddanych
obróbce lub przerobionych przy pomocy maszyn lub urządzeń bądź
nakłady, które powstały w związku z zastosowaniem innego sposobu
usunięcia szkody;
d) straty wynikające z niemożności sprzedaży lub konieczności
sprzedaży po cenie obniżonej rzeczy wyprodukowanych, poddanych
obróbce lub przerobionych za pomocą maszyn lub urządzeń dostarc-
zonych przez Ubezpieczonego;

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
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 i straty
wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień.

ZASTRZEŻENIA
1) Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli
obejmuje tylko i wyłącznie koszty spowodowane przez produkty
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wprowadzone do obrotu w okresie ubezpieczenia, w którym do
zakresu ubezpieczenia była włączona niniejsza klauzula.
2) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 7
Włączenie odpowiedzialności za czyste straty finansowe
poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości
produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe
w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami
(klauzula pomieszania połączenia)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1) Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 7 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
Ubezpieczonego za czyste straty finansowe, poniesione przez osoby
trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez
Ubezpieczonego, powstałe poprzez połączenie lub zmieszanie dostarc-
zonych wadliwych produktów z innymi produktami.
2) Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie:
a) straty powstałe na skutek uszkodzenia lub zniszczenia wyrobów łąc-
zonych lub mieszanych z wadliwymi produktami dostarczonymi przez
Ubezpieczonego, polegające na zmniejszeniu lub utracie wartości pro-
duktu końcowego;
b) koszty poniesione na wytworzenie produktu końcowego,
z wyłączeniem kosztów poniesionych na zakup wadliwego produktu
połączonego lub zmieszanego z innymi produktami;
c) nakłady poniesione dodatkowo w celu usunięcia wady produktu koń-
cowego, z zastrzeżeniem, że COMPENSA potrąci z odszkodowania
część kosztów, która odpowiada stosunkowi ceny dostarczonego wadli-
wego produktu do ceny sprzedaży produktu końcowego
w stanie nieuszkodzonym;
d) straty poniesione przez osobę trzecią na skutek tego, że produkt koń-
cowy nie może być sprzedany lub może być sprzedany tylko
po obniżonej cenie, z zastrzeżeniem, że COMPENSA potrąci
z odszkodowania część kosztów, która stanowi stosunek zapłaty
za dostarczony produkt do ceny, za którą produkt końcowy mógłby być
sprzedany, gdyby produkt dostarczony przez Ubezpieczonego
nie był wadliwy;

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
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 i straty
wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień.

ZASTRZEŻENIA
1) Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli
obejmuje tylko i wyłącznie koszty spowodowane przez produkty
wprowadzone do obrotu w okresie ubezpieczenia, w którym do zakre-
su ubezpieczenia była włączona niniejsza klauzula.
2) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie ubez-
pieczenia.

Klauzula nr 8
Włączenie odpowiedzialności za czyste straty finansowe ponie-
sione przez osoby trzecie
na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produk-
tów dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub
mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt końcowy
powstający w wyniku przetworzenia lub obróbki nie może być
sprzedany (klauzula dalszej obróbki)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1) Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 8 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
Ubezpieczonego za czyste straty finansowe poniesione przez osoby
trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produk-
tów dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub miesza-
nia z innymi produktami, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku
przetworzenia lub obróbki wadliwego produktu nie może być
sprzedany. Ochrona istnieje pod warunkiem, że koszty te nie zostały
poniesione na usunięcie wady w dostarczonym produkcie.
2) Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie:
a) koszty produkcji poniesione przez osoby trzecie, z wyłączeniem
kosztów zakupu wadliwego produktu;
b) w razie obniżenia ceny przerobionego produktu, w miejsce kosztów
produkcji COMPENSA pokrywa wyłącznie straty wynikające z obniżenia
ceny, z zastrzeżeniem, że nie pokrywa strat w tej części, która stanowi
stosunek zapłaty za dostarczony produkt do ceny, za którą przerobiony
produkt mógłby być sprzedany, gdyby produkt dostarczony przez
Ubezpieczonego nie był wadliwy;
c) w razie możliwości obniżenia ceny lub usunięcia wady z produktu
końcowego w drodze ekonomicznie uzasadnionego procesu poprawia-
nia produktu, COMPENSA pokryje koszty takiego procesu, z zastrzeże-
niem, że nie pokrywa kosztów i strat w części, która stanowi stosunek
zapłaty za dostarczony produkt do ceny, za którą przerobiony produkt
mógłby być sprzedany, gdyby produkt dostarczony przez
Ubezpieczonego nie był wadliwy;

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za
które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody, za które jej
odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień
niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody i straty wynikające z
wszelkiego rodzaju opóźnień;

ZASTRZEŻENIA
1) Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli
obejmuje tylko i wyłącznie koszty spowodowane przez produkty
wprowadzone do obrotu w okresie ubezpieczenia, w którym do zakre-
su ubezpieczenia była włączona niniejsza klauzula.
2) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie ubez-
pieczenia.
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Klauzula nr 9
Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające
z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
(Klauzula 72 godzin)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust 2 pkt 9 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
COMPENSA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone wskutek
uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych mogących
spowodować skażenie lub zanieczyszczenie ziemi lub jej powierzchni,
atmosfery lub jakiegokolwiek strumienia, rzeki, kanału czy zbiornika
wodnego oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z
substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią, wyłącznie,
gdy taki wypadek spełnia łącznie pięć następujących warunków:
a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi
mieć charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i
niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez
Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu przed-
siębiorstwa;
b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć
miejsce w okresie ubezpieczenia;
c) fakt uwolnienia się substancji wyrządzającej szkodę musi się ujawnić
Ubezpieczonemu lub osobom trzecim w ciągu 72 godzin od chwili
rozpoczęcia się tego uwalniania;
d) szkoda osobowa lub rzeczowa będącą skutkiem uwolnienia się sub-
stancji niebezpiecznych ujawniła się w ciągu 72 godzin od chwili
rozpoczęcia się tego uwalniania;
e) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno
nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od
momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji niebezpiecznej
wyrządzającej szkodę. W przypadku niedotrzymania terminu z winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa COMPENSA może odpowiednio
zmniejszyć świadczenie, jeżeli niedotrzymanie terminu przyczyniło się
do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i
skutków wypadku.

DEFINICJA
Termin „uwolnienie” obejmuje następujące zjawiska: rozlanie, wyciek,
wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzuce-
nie lub usunięcie, wydzielenie, rozrzucenie, wydobycie się.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za koszty usuwania
substancji szkodliwych dla środowiska z nieruchomości, która jest
własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy
Ubezpieczonego.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 10
Włączenie odpowiedzialności za szkody mające postać
czystych strat finansowych (czyste straty finansowe)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 10 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za czyste straty finansowe.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone
przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz
wykonane przez niego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) prace
bądź usługi;
b) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);
c) powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania,
planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polega-
jącą na kontroli, opiniowaniu;
d) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi,
kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami
oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności,
nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
e) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej
konkurencji, prawa antymonopolowego;
f) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i
innych kosztorysów;
g) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji pow-
iązanym kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub
zaniechanych czynności kontrolnych;
h) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
i) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości
korzystania z rzeczy;
j) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji opro-
gramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
k) wynikające z działalności reklamowej;
l) związane ze stosunkiem pracy;
m) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz
spółki kapitałowej;

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 11.1
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
podwykonawców Ubezpieczonego (OC za podwykonawców)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 11 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone przez
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podwykonawców działających w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego,
którym powierzył on wykonanie określonej pracy bądź usługi, o ile ist-
nieje jego odpowiedzialność.
COMPENSA rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia regre-
sowego z tytułu wypłaty odszkodowania względem podwykonawcy.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody powodu-
jące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonym a podwykonawcami, chyba
że rozszerzono zakres ubezpieczenia o klauzulę nr 14.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 11.2
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pod-
wykonawców Ubezpieczonego z zachowaniem regresu przez
COMPENSĘ (OC za podwykonawców z zachowaniem regresu)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 11 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone przez
podwykonawców działających w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego,
którym powierzył on wykonanie określonej pracy bądź usługi, o ile
istnieje jego odpowiedzialność.
COMPENSA zachowuje prawo do dochodzenia roszczenia
regresowego z tytułu wypłaty odszkodowania względem podwykonawcy.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za
które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody powodujące
roszczenia pomiędzy Ubezpieczonym a podwykonawcami, chyba że
rozszerzono zakres ubezpieczenia o klauzulę nr 14.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie ubez-
pieczenia.

Klauzula nr 12.1
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem USA
i Kanady.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 12 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód powstałych na terytorium USA, Kanady i ich posiadłości.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie ubez-
pieczenia.

Klauzula nr 12.2
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe
na terytorium USA i Kanady

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 12 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na teryto-
rium USA, Kanady i ich posiadłości spowodowane przez wadliwy pro-
dukt dostarczony przez Ubezpieczonego lub w jego imieniu i na jego
rzecz.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) mające postać odszkodowań o charakterze represyjnym,
w szczególności kar administracyjnych (punitive or exemplary
damages);
b) powstałe w związku z posiadaniem lub wynajmowaniem lokali
na przedstawicielstwa, magazynów, pomieszczeń wystawowych,
centrów produkcyjnych itp.;
c) związane z wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi
pracowników własnych, jak również świadczących usługi na podstaw-
ie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też innego stosunku
prawnego.

ZASTRZEŻENIA
1. W odniesieniu do odpowiedzialności przyjętej na podstawie
niniejszej klauzuli wprowadza się dodatkowo franszyzę redukcyjną w
wysokości 10 000 EURO (jej równowartość liczona jest według kursu
średniego EURO w Narodowym Banku Polskim z dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia) dla każdego z wypadków ubezpieczeniowych.
2. Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 13.1
Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające
z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 13 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku
z prowadzeniem prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
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a) powstałe poza okręgiem o promieniu równym wysokości
wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli - dotyczy
prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych;
b) w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybu-
chowych powstałe w odległości mniejszej niż 50 metrów od epicen-
trum wybuchu;

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 13.2
Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z używania
młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych
maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 13 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku
z używaniem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub
innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) których powstanie jest pewne ze względu na rodzaj prowadzonych
prac budowlanych lub sposób ich wykonania;
b) polegające na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie
pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 14
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone pomiędzy
Ubezpieczonymi tą samą umową ubezpieczenia
oraz pomiędzy Ubezpieczonymi a ich podwykonawcami (OC
wzajemna)

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1) Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 14 OWU, na mocy niniejszej
klauzuli włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej
odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe
wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonymi tą samą umową ubez-
pieczenia oraz pomiędzy Ubezpieczonymi a ich podwykonawcami.
2) Ubezpieczenie obejmuje roszczenia między Ubezpieczonymi
wymienionymi w umowie ubezpieczenia a w przypadku gdy zakres
ubezpieczenia obejmuje ryzyko odpowiedzialności Ubezpieczonego
za szkody wyrządzone przez podwykonawców (klauzula nr 11.1 lub
klauzula nr 11.2) - między Ubezpieczonymi a ich podwykonawcami;
3) Ubezpieczeniem nie są objęte roszczenia pracowników wobec pra-

codawcy oraz pracodawcy wobec pracowników bez względu na pod-
stawę prawną ich zatrudnienia.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) w rzeczach będących przedmiotem wykonywanych przez
Ubezpieczonych prac budowlanych lub montażowych;
b) w rzeczach położonych na terenie należącym do zleceniodawcy
bądź w obrębie miejsca budowy lub montażu i stanowiących własność
zleceniodawcy, powierzonych jego pieczy, oddanych mu na prze-
chowanie lub znajdujących się pod jego kontrolą;
c) w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu lub innym sprzęcie
budowlanym lub montażowym.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 15
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach wniesionych
przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem działalności
hotelarskiej

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 15 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody w rzeczach polegające na uszkodzeniu,
zniszczeniu albo utracie rzeczy w wyniku kradzieży z włamaniem lub
rozboju:
a) wniesionych przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem
działalności hotelarskiej;
b) oddanych przez gości na przechowanie do depozytu. W takim
przypadku COMPENSA odpowiada również za szkody powstałe
wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wartości pieniężnych,
dokumentów oddanych na przechowanie.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) powstałe wskutek utraty rzeczy wniesionych przez konsumentów
do hotelowych lokali gastronomicznych, salonów fryzjerskich, i innych
lokali usługowych znajdujących się w obrębie hotelu, chyba że rzeczy
te zostały oddane do szatni strzeżonej;
b) powstałe na skutek utraty rzeczy pozostawionych przez gości
w holach i korytarzach hotelowych.

ZASTRZEŻENIA
1) Ubezpieczający zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przyj-
mowanych do depozytu rzeczy.
2) Ewidencja powyższa powinna zawierać dane niezbędne do ziden-
tyfikowania właściciela rzeczy, opis i wartość depozytu oraz podpis
oddającego i przyjmującego rzecz do depozytu.
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3) Ubezpieczający w przypadku powstania szkody zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Policję.
4) W odniesieniu do wartości pieniężnych COMPENSA odpowiada
wyłącznie w przypadku przechowywania ich przez Ubezpieczonego w
zamkniętym, przymocowanym trwale do podłoża lub ściany
pomieszczenia schowku, tj. szafie pancernej, szafie stalowo
betonowej, szafie stalowej lub kasecie.
5) W przypadku niedopełnienia powyższych określonych obowiązków
COMPENSA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli
niedotrzymanie obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
6) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 16
Włączenie odpowiedzialności za szkody w należących do osób
trzecich środkach transportu lub kontenerach podczas
prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych,
wyładunkowych

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1) Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 16 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w należących do osób trzecich
środkach transportu lub kontenerach podczas prowadzenia prac
załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych.
2) W odniesieniu do kontenerów odpowiedzialność istnieje także wtedy,
gdy do powstania szkody doszło podczas załadunku kontenera na środek
transportu lub wyładunku ze środka transportu.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za
które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) powstałe w załadowywanych, przeładowywanych i wyładowywanych
towarach;
b) w związku z załadunkiem, przeładunkiem i wyładunkiem z samolotu;

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie ubez-
pieczenia.

Klauzula nr 17
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne
w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym, w związku
z wykonywaniem prac i usług kontraktowych.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 17 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane i rol-
nicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy o ruchu dro-
gowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za
które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) powstałych w związku z ruchem ww. pojazdów po drodze publicznej,
b) wyrządzonych przez ww. pojazdy, jeżeli kierowały nimi osoby nie
posiadające stosownych, wymaganych przepisami prawa, uprawnień.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie ubez-
pieczenia.

Klauzula nr 18
Włączenie odpowiedzialności za koszty wynikające z utraty,
zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego
działalnością.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1) Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 18 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za koszty wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubi-
enia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z
prowadzoną przez niego działalnością.
2) COMPENSA pokrywa w powyższym zakresie faktyczne koszty odt-
worzenia wyżej wymienionych dokumentów. W żadnym wypadku nie są
ubezpieczone inne szkody i straty, będące następstwem utraty,
zniszczenia lub zagubienia dokumentów.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie ubez-
pieczenia.

Klauzula nr 19
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone
w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w trakcie wykony-
wania prac lub usług przez Ubezpieczonego.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 19 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub
urządzeniach, w szczególności gazowych, elektrycznych,
światłowodowych, wodnokanalizacyjnych, w trakcie wykonywania prac
lub usług.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie ubez-
pieczenia.
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Klauzula nr 20
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe po
przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli
powstały w wyniku ich wadliwego wykonania.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1) Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 20 OWU, na mocy niniejszej
klauzuli włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej
odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe
wyrządzone osobie trzeciej w tym odbiorcy powstałe po przekazaniu
przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy,
które wystąpiły w związku z ich wadliwym wykonaniem przez
Ubezpieczonego.
2) W zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli COMPENSA odpowia-
da za szkody, jeżeli przedmiot wykonanej pracy lub usługi został
przekazany w użytkowanie odbiorcy w okresie ubezpieczenia.
3) COMPENSA odpowiada również za szkody powstałe w wyniku
wadliwego wykonania prac lub usług, których przedmiot został
przekazany odbiorcy w okresach poprzednich umów ubezpieczenia
zawartych z COMPENSĄ, które udzielały ochrony w przynajmniej w
takim samym zakresie tj. rodzaj ubezpieczonej działalności, rodzaj
klauzul lub postanowień dodatkowych, jak aktualna umowa ubez-
pieczenia z włączeniem niniejszej klauzuli, pod warunkiem że aktualna
umowa ubezpieczenia tworzy z poprzednimi nieprzerwany ciąg kole-
jnych umów ubezpieczenia.
4) W razie wątpliwości za moment przekazania przedmiotu pracy lub
usługi przyjmuje się chwilę dokonania ostatniej czynności związanej z
realizacją całości lub wyodrębnionego etapu prac lub usług.

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 21
Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane
w związku z organizowaniem imprez.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 21 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone uczest-
nikom imprezy powstałe w wyniku zoorganizowania przez
Ubezpieczonego imprezy, nie mającej charakteru imprezy masowej
podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej na podstawie właściwych przepisów prawa.

DEFINICJE
IMPREZA – impreza sportowa, artystyczna lub inna odbywająca się
na stadionie, w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy, w tym w teatrze, operze, operetce, filhar-
monii, kinie, muzeum, bibliotece, domu kultury, galerii sztuki, w
placówkach oświatowych lub na wolnym powietrzu;
UCZESTNIK - osoba trzecia, w przypadku organizowania przez
Ubezpieczonego imprezy dla pracowników również pracownik
Ubezpieczonego oraz bliscy pracownika, znajdująca się w czasie trwa-

nia imprezy na terenie, na którym jest ona przeprowadzana, w charak-
terze widza, biorącego udział, zaproszonego, wykonawcy, zawodnika,
sędziego, obsługi techniczno – administracyjnej.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody,
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną lub inną jed-
nostkę ochrony przeciwpożarowej, służby zdrowia oraz pracowników
tych podmiotów, jak również wyrządzone przez te podmioty w
związku z działaniem w miejscu i w czasie imprezy;
b) powstałe w wyniku przeprowadzonego pokazu sztucznych ogni;

ZASTRZEŻENIA
1) Ubezpieczony jest zobowiązany do przeprowadzenia imprezy
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony życia i zdrowia, w tym
przepisami o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym i
zgodnie z prawem budowlanym.
2) Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia.

Klauzula nr 22
Włączenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot
mieszkaniowych.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1) Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 22 OWU, na mocy niniejszej klauzuli
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność
wspólnot mieszkaniowych za szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z posiadanym mieniem wspólnym, a w szczególności za szkody
powstałe w związku z posiadaniem:
a) budynku (budynków) wraz z pomieszczeniami dodatkowymi, takimi
jak piwnice, wózkownie, schowki, garaże, suszarnie;
b) miejsc postojowych znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej;
c) placów, trawników, dziedzińców, ogrodów, drzew i roślin;
d) wszelkiego typu instalacji w jakie wyposażona jest nieruchomość
wspólna;
e) urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, boisk znajdujących się na
terenie nieruchomości wspólnej;
2) Ubezpieczonym jest wspólnota mieszkaniowa, czyli ogół właścicieli
lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości.
3) Członkowie wspólnoty i ich bliscy dla potrzeb niniejszej klauzuli trak-
towani są jako osoby trzecie względem wspólnoty mieszkaniowej.

WYŁĄCZENIA DODATKOWE
COMPENSA nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za
które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych
postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) za które ponosi odpowiedzialność właściciel lokalu wchodzącego w
skład wspólnoty mieszkaniowej z tytułu posiadania i użytkowania tego
lokalu;
b) których bezpośrednią przyczyną była negatywna decyzja wspólnoty
mieszkaniowej lub jej organu zarządczego odnośnie konieczności
dokonania remontów lub napraw.



17/17

Jaros∏aw Szwajgier
Zastępca Prezesa Zarządu

Franz Fuchs
Prezes Zarządu

ZASTRZEŻENIA
Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ryzyk, o których mowa
powyżej, jest ograniczona do wysokości określonej w dokumencie ubez-
pieczenia.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla umowy zawartej na podstawie niniejszych
OWU jest prawo polskie.
2. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej (sąd właściwym
miejscowo dla siedziby COMPENSY) albo przed sądem właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego
lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy
ubezpieczenia może zgłaszać do COMPENSY skargi lub zażalenia

za pośrednictwem właściwej jednostki terenowej COMPENSY do
właściwej jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY, którą
wskazuje jednostka terenowa.
4. Właściwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest
zobowiązana w ciągu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zażalenia
zająć stanowisko w sprawie.
5. COMPENSA zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu faktycznie
poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem należności
wynikających z umowy ubezpieczenia.
6. W sprawach nie uregulowanych w OWU mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej
oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
7. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa
TU S.A Vienna Insurance Group uchwałą nr 32 z dnia 17 września
2008 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od
dnia 01 października 2008 r.


