
1/4

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia 
Compensa Zdrowie – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 
Vienna Insurance Group, zwane dalej COMPENSÑ, zawiera umowy
ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczajàcymi.
2. Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na cudzy rachunek.

§ 2. DEFINICJE
W rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia uwa˝a si´ (definicje
w porzàdku alfabetycznym):
1) CHOROBA - anormalny, wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej,
stan fizyczny lub psychiczny organizmu. 
2) KARENCJA - okres, po którym Ubezpieczony nabywa prawo
do ochrony ubezpieczeniowej. Karencja liczona jest od pierwszego dnia
okresu ubezpieczenia. 
3) KARTA UBEZPIECZENIA - dokument potwierdzajàcy obj´cie
ochronà ubezpieczeniowà, okreÊlajàcy zakres ubezpieczenia i uprawnia-
jàcy do korzystania z us∏ug Partnera Medycznego. Karta Ubezpieczenia
wa˝na jest tylko z zaopatrzonym w zdj´cie dokumentem okreÊlajàcym
to˝samoÊç Ubezpieczonego (w szczególnoÊci dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy, legitymacja szkolna). W przypadku dzieci nieposiadajàcych
dokumentu okreÊlajàcego to˝samoÊç, Karta Ubezpieczenia wa˝na jest
wraz z dokumentem to˝samoÊci rodzica lub innego opiekuna prawnego.
4) LECZENIE - dzia∏anie medyczne, które wedle ogólnie uznanej wie-
dzy medycznej zosta∏o podj´te w celu przywrócenia zdrowia, poprawie-
nia stanu zdrowia lub zapobie˝enia pogorszeniu si´ stanu zdrowia.
5) NIESZCZ¢ÂLIWY WYPADEK - nag∏e zdarzenie wywo∏ane przy-
czynà zewn´trznà, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale˝nie
od swojej woli, dozna∏ uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia.
6) PARTNER MEDYCZNY - placówka medyczna, z którà COMPENSA
zawar∏a porozumienie w sprawie udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych
w ramach ubezpieczenia Compensa Zdrowie.
7) POBYT W SZPITALU - odnotowany w dokumentacji medycznej,
konieczny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu trwajàcy nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, którego ce-
lem jest leczenie Ubezpieczonego, lub który zwiàzany jest z cià˝à bàdê
porodem.
8) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS¢, który potwier-
dza zawarcie umowy ubezpieczenia.
9) PRZEDSTAWICIEL COMPENSY - Europ Assistance POLSKA Sp.
z o.o. z siedzibà w Warszawie.
10) ROK UBEZPIECZENIOWY - trwa 12 miesi´cy i pokrywa si´ 
z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok ubezpieczeniowy mo˝e trwaç
krócej ni˝ 12 miesi´cy i koƒczy si´ z koƒcem roku kalendarzowego,
na który przypada poczàtek ubezpieczenia.
11) SPORTY EKSTREMALNE - sporty, których uprawianie wymaga
dzia∏ania w warunkach du˝ego ryzyka, w szczególnoÊci hydrospeed, 
canyoning, rafting lub inne sporty uprawiane na rzekach górskich, 
alpinizm, skoki bungee, paralotniarstwo, szybownictwo, spadochroniar-
stwo, baloniarstwo, nurkowanie przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu
lub speleologia, a tak˝e wyprawy do miejsc charakteryzujàcych si´ 
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.
12) SZPITAL - dzia∏ajàcy zgodnie z przepisami prawa zak∏ad lecznictwa
zamkni´tego, którego g∏ównym zadaniem jest leczenie chorych i ca∏odo-
bowa opieka nad nimi w warunkach specjalnie do tych celów przystoso-
wanych, dysponujàcy odpowiednim zapleczem diagnostycznym 
i leczniczym, b´dàcy pod sta∏ym kierownictwem medycznym, zatrudnia-

jàcy wykwalifikowanà kadr´ lekarskà i piel´gniarskà, prowadzàcy historie
chorób. Za szpital nie uwa˝a si´: zak∏adów opiekuƒczo-leczniczych 
i piel´gnacyjno-opiekuƒczych, szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych,
oÊrodków leczenia uzale˝nieƒ, oÊrodków rehabilitacyjnych, domów
opieki, hospicjów.
13) UBEZPIECZAJÑCY - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej zawierajàca umow´
ubezpieczenia i zobowiàzana do op∏acenia sk∏adki.
14) UBEZPIECZONY - osoba fizyczna, na rzecz której zosta∏a zawar-
ta umowa ubezpieczenia, która w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia
nie ukoƒczy∏a 65 lat i b´dàca obywatelem polskim lub posiadajàca kart´
pobytu w Polsce wa˝nà przez co najmniej 12 miesi´cy liczàc od poczàt-
ku okresu ubezpieczenia. Osoby do ukoƒczenia 20 roku ˝ycia mogà zo-
staç obj´te ubezpieczeniem pod warunkiem ubezpieczenia przynajmniej
jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
Wiek Ubezpieczonego liczy si´ jako ró˝nic´ mi´dzy rokiem poczàtku
ubezpieczenia a rokiem urodzenia Ubezpieczonego.

§ 3. PRZEDMIOT i ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty koniecznych z medycznego
punktu widzenia Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielonych Ubezpieczonemu
w okresie odpowiedzialnoÊci COMPENSY w zwiàzku z leczeniem cho-
rób i nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, w zwiàzku z cià˝à lub poro-
dem oraz pozosta∏e Êwiadczenia obj´te umowà ubezpieczenia.
2. Szczegó∏owy zakres ubezpieczenia okreÊlajà odpowiednie szczególne
warunki ubezpieczenia, które stanowià integralnà cz´Êç niniejszych 
ogólnych warunków ubezpieczenia

§ 4. WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY nie obejmuje:
1) diagnozowania i leczenia niep∏odnoÊci oraz zabiegów zwiàzanych ze
zmianà p∏ci,
2) leczenia stomatologicznego, protetycznego, ortodontycznego, 
chirurgii szcz´kowej, 
3) leczenia, zabiegów lub operacji z zakresu medycyny estetycznej, 
chirurgii plastycznej oraz kosmetyki,
4) zabiegów i kuracji odwykowych oraz leczenia odwykowego,
5) chorób psychicznych, zaburzeƒ lub innych zak∏óceƒ czynnoÊci 
psychicznych,
6) nast´pstw zwiàzanych z pope∏nieniem lub usi∏owaniem pope∏nienia sa-
mobójstwa, samookaleczeniem, Êwiadomym spowodowaniem rozstroju
zdrowia, pope∏nieniem lub usi∏owaniem pope∏nienia przest´pstwa,
7) nast´pstw wojny, inwazji, wrogich dzia∏aƒ obcego paƒstwa, dzia∏ania
o charakterze wojennym (niezale˝nie od tego, czy wojna zosta∏a wypo-
wiedziana, czy nie) wojny domowej, rebelii, rewolucji lub cywilnego 
zamachu stanu,
8) nast´pstw czynnego udzia∏u Ubezpieczonego w powstaniu, 
rozruchach, strajkach, lokautach, aktach sabota˝u, zamieszkach 
wewn´trznych,
9) nast´pstw aktów terroru rozumianych jako wszelkiego rodzaju 
dzia∏ania z u˝yciem si∏y, przemocy lub groêby u˝ycia przemocy przez
osob´ lub grup´ osób dzia∏ajàcych samodzielnie lub na rzecz bàdê z
ramienia jakiejkolwiek organizacji, bàdê rzàdu w celach politycznych,
ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w∏àczajàc 
zamiar wywarcia wp∏ywu na rzàd bàdê zastraszenie spo∏eczeƒstwa lub
jakiejkolwiek jego cz´Êci,
10) nast´pstw zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi substancjami
odurzajàcymi,
11) stosowania naukowo nie uznanych metod leczenia oraz medycyny
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niekonwencjonalnej, ludowej i orientalnej, stosowania leków niedopusz-
czonych do stosowania w Polsce oraz ich nast´pstw, jak równie˝ 
udzia∏u Ubezpieczonego w eksperymentach medycznych oraz tego 
nast´pstw,
12) nast´pstw pe∏nienia s∏u˝by wojskowej,
13) leczenia kuracyjnego, sanatoryjnego i uzdrowiskowego oraz
rehabilitacji, 
14) zabiegów aborcji,
15) leczenia choroby Alzheimera,
16) leczenia AIDS lub schorzeƒ zwiàzanych z tà chorobà,
17) nast´pstw uprawiania sportów ekstremalnych,
18) cià˝y wysokiego ryzyka.
2. W przypadku udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych przez ma∏˝onka, 
rodzeƒstwo, dziecko lub rodzica Ubezpieczonego, zwrotowi podlegajà
jedynie udokumentowane koszty zu˝ytych materia∏ów.

§ 5. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. WysokoÊç sk∏adki za ubezpieczenie jest ustalana na podstawie tabeli
sk∏adek zawartej w szczególnych warunkach ubezpieczenia obowiàzujà-
cych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i zale˝y od:
1) wieku i p∏ci Ubezpieczonego, 
2) zakresu ubezpieczenia, 
3) cz´stotliwoÊci op∏acania sk∏adki,
4) indywidualnej oceny ryzyka.
2. Je˝eli w danym roku ubezpieczeniowym Ubezpieczony osiàgnie wiek
nast´pnej grupy wiekowej - sk∏adka zmienia si´ od poczàtku nast´pnego
roku ubezpieczeniowego stosownie do wieku, zgodnie z tabelà sk∏adek
w szczególnych warunkach ubezpieczenia.
3. Sk∏adka mo˝e byç op∏acana jednorazowo lub w ratach miesi´cznych,
kwartalnych, pó∏rocznych. 
4. W przypadku, gdy miesi´czna wysokoÊç sk∏adki jest ni˝sza ni˝ 20 z∏,
sk∏adka op∏acana jest jednorazowo.
5. W przypadku rat miesi´cznych sk∏adka powinna byç op∏acana poprzez
polecenie zap∏aty.
6. Sk∏adka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata op∏acana jest przed
zawarciem umowy ubezpieczenia. Kolejne raty sk∏adki p∏atne sà z góry
do pierwszego dnia miesiàca, kwarta∏u lub pó∏rocza, za który sà nale˝ne,
w zale˝noÊci od rodzaju rat. 
7. Je˝eli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, sk∏adk´ uznaje si´ za zap∏aconà z chwilà
wp∏ywu na rachunek COMPENSY.

§ 6. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na okres 1 roku ubezpieczeniowego.
2. Je˝eli ˝adna ze stron na 1 miesiàc przed koƒcem roku ubezpieczenio-
wego nie z∏o˝y drugiej stronie oÊwiadczenia o zaniechaniu kontynuowa-
nia umowy ubezpieczenia, zostaje ona przed∏u˝ona na kolejny rok 
ubezpieczeniowy. 
3. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie pisemnego wniosku
z ankietà medycznà oraz dokumentów za∏àczonych do wniosku.
4. Je˝eli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych przez COMPENS¢
danych albo zosta∏ sporzàdzony wadliwie, Ubezpieczajàcy zobowiàzany
jest, na wezwanie COMPENSY, odpowiednio go uzupe∏niç, wzgl´dnie
sporzàdziç nowy wniosek, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma
COMPENSY w tej sprawie.
5. COMPENSA mo˝e za˝àdaç od Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego
dodatkowych dokumentów lub odpowiedzi na dodatkowe pytania 
konieczne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
6. W przypadku podwy˝szonego ryzyka COMPENSA zastrzega sobie
prawo odmówienia zawarcia umowy ubezpieczenia lub uzale˝nienia jej
zawarcia od wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowieƒ

szczególnych.
7. Zawarcie umowy ubezpieczenia COMPENSA potwierdza polisà. 
Dodatkowo ka˝dy Ubezpieczony otrzymuje Kart´ Ubezpieczenia.

§ 7. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´ od dnia okreÊlonego
w polisie, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po op∏aceniu
sk∏adki lub jej pierwszej raty oraz po up∏ywie okresu karencji.
2. Pierwszy dzieƒ okresu ubezpieczenia przypada zawsze na pierwszy
dzieƒ miesiàca kalendarzowego. 
3. W przypadku niedokonania wp∏aty sk∏adki lub jej pierwszej raty
w oznaczonym terminie, COMPENSA mo˝e wypowiedzieç umow´ ze
skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez który
ponosi∏a odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia umowy wygasa
ona z koƒcem okresu, za który przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka. 
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zap∏aci∏ w terminie wymagalnej kolejnej 
raty sk∏adki, COMPENSA wezwie Ubezpieczajàcego na piÊmie do jej 
zap∏aty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
ustania odpowiedzialnoÊci z umowy ubezpieczenia. Je˝eli pomimo 
otrzymanego wezwania do zap∏aty wymagalnej raty sk∏adki Ubezpiecza-
jàcy nie dokona jej zap∏aty, odpowiedzialnoÊç COMPENSY ustaje,
a umowa ulega rozwiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada∏a 
zap∏acona rata sk∏adki. 
5. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si´ z chwilà:
1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia, z zastrze˝eniem § 6 ust. 2 oraz
§ 10 ust. 3,
2) z koƒcem okresu, za który przypada zap∏acona rata sk∏adki, o którym
mowa w ust. 4 powy˝ej,
3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania.
6. W odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych odpowiedzialnoÊç
COMPENSA wygasa z chwilà Êmierci Ubezpieczonego.

§ 8. KARENCJA
1. D∏ugoÊç karencji okreÊlajà szczególne warunki ubezpieczenia.
2. W przypadku przed∏u˝enia umowy ubezpieczenia na kolejny rok
ubezpieczeniowy zgodnie z zapisem § 6 ust. 2, na poczet karencji zalicza
si´ okres ubezpieczenia w poprzednim roku ubezpieczeniowym.
3. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, karencja ma po-
nownie zastosowanie do podwy˝szonego zakresu i liczona jest od pierw-
szego dnia obowiàzywania rozszerzonego zakresu ubezpieczenia.

§ 9 ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY
1. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 
miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà,
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
2. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
zap∏acenia sk∏adki za okres, w jakim COMPENSA ponosi∏a odpowie-
dzialnoÊç.
3. Umowa mo˝e byç rozwiàzana w drodze pisemnego wypowiedzenia
przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel zatai∏
przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a
przed zawarciem umowy,
b) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczony zatai∏ przed COMPENSÑ 
informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a przed zawarciem umowy,
chyba ˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy.
4. Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´ z chwilà Êmierci Ubezpieczajà-
cego. Umowa mo˝e byç kontynuowana, je˝eli w ciàgu 2 miesi´cy
od Êmierci Ubezpieczajàcego w jego miejsce wstàpi Ubezpieczony lub
inna osoba i zachowana b´dzie ciàg∏oÊç op∏acania sk∏adki.
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5. W przypadku odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania przez którà-
kolwiek ze stron, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia 
podlega zwrotowi. 
6. WysokoÊç nale˝nej do zwrotu sk∏adki ustala si´ w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do d∏ugoÊci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

§ 10. ZMIANA WARUNKÓW UBEZPIECZENIA 
1. W razie zmiany warunków ubezpieczenia w nast´pnym roku ubezpie-
czeniowym, COMPENSA poinformuje Ubezpieczajàcego o zmianie
obowiàzujàcej w nast´pnym roku ubezpieczeniowym, nie póêniej ni˝
na miesiàc przed up∏ywem bie˝àcego roku ubezpieczeniowego.
2. Gdy Ubezpieczajàcy dor´czy COMPENSIE najpóêniej w ostatnim
dniu bie˝àcego roku ubezpieczeniowego pisemne oÊwiadczenie o zanie-
chaniu kontynuacji ubezpieczenia na zaproponowanych warunkach,
umowa ubezpieczenia nie ulega przed∏u˝eniu na nast´pny rok ubezpie-
czeniowy.
3. Niedor´czenie COMPENSIE w terminie wskazanym w ust. 2 oÊwiad-
czenia o zaniechaniu kontynuowania jest równoznaczne z wyra˝eniem
zgody na kontynuacj´ umowy ubezpieczenia na kolejny rok ubezpiecze-
niowy na warunkach zaproponowanych przez COMPENS¢.

§ 11. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO I UBEZPIECZONEGO
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy zobowiàzany
jest:
1) podaç do wiadomoÊci COMPENSY zgodnie z prawdà i najlepszà wie-
dzà wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które COMPENSA zapytywa-
∏a we wniosku i w innych pismach skierowanych do Ubezpieczajàcego
przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
2) zg∏aszaç zmiany okolicznoÊci, o które COMPENSA zapytywa∏a we
wniosku i innych pismach skierowanych do Ubezpieczonego przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, o ile mia∏y one miejsce przed
zawarciem umowy ubezpieczenia.
Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela, obowiàzek
powy˝szy cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicz-
noÊci jemu znane.
2. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci,
które z naruszeniem ust´pów poprzedzajàcych nie zosta∏y podane do jej
wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust´pów poprzedzajàcych dosz∏o z winy
umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek przewidziany
umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci, o których mowa
w zdaniu poprzedzajàcym. 
3. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest:
1) informowaç COMPENS¢ o wszelkich zmianach danych osobowych,
o które COMPENSA zapytywa∏a we wniosku,
2) niezw∏ocznie poinformowaç COMPENS¢ o fakcie zgubienia Karty
Ubezpieczenia,
3) u˝ywaç Kart´ Ubezpieczenia tylko zgodnie z jej przeznaczeniem i nie
udost´pniaç jej osobom trzecim.
4. Je˝eli umow´ zawarto na cudzy rachunek obowiàzki okreÊlone
w ust´pach 1–3 powy˝ej spoczywajà tak˝e na Ubezpieczonym, chyba ˝e
nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. W przypadku zajÊcia zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem Ubezpiecza-
jàcy, a tak˝e Ubezpieczony jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego 
rachunek, jest zobowiàzany:
1) niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 14 dni od daty wypadku
lub uzyskania informacji o nim, powiadomiç COMPENS¢ o wypadku,
2) umo˝liwiç COMPENSIE lub przedstawicielowi COMPENSY dokonanie
czynnoÊci niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania zdarzenia obj´-
tego ochronà ubezpieczeniowà, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczeƒ; ponadto
dostarczyç dokumenty oraz umo˝liwiç prowadzenie wszelkich czynnoÊci
niezb´dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych,

3) niezw∏ocznie powiadomiç Policj´ o wypadku, o ile zaistnia∏y okolicz-
noÊci wymagajàce podj´cia czynnoÊci dochodzeniowych,
4) stosowaç si´ do zaleceƒ COMPENSY oraz przedstawiciela 
COMPENSY udzielajàc mu informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw,
5) w przypadku zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podaç informacje potrzebne
do udzielenia pomocy, a w szczególnoÊci: imi´ i nazwisko, nr polisy, opis
zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, a tak˝e dane dotyczàce miejsca
pobytu umo˝liwiajàce przedstawicielowi COMPENSY skontaktowanie
si´ z Ubezpieczonym,
6) na ˝àdanie COMPENSY lub przedstawiciela COMPENSY przed∏o˝yç
dokumenty potwierdzajàce zajÊcie zdarzenia obj´tego ochronà ubezpie-
czeniowà oraz fakt poniesienia z tego tytu∏u wydatków, np. orygina∏ 
rachunku, orygina∏ karty leczenia szpitalnego, potwierdzenie zap∏aty,
7) do podporzàdkowania si´ i wype∏niania wszelkich wskazaƒ zaleco-
nych przez lekarzy w toku podj´tego leczenia,
8) uzyskaç dokumentacj´ lekarskà oraz inne dokumenty zwiàzane 
z zajÊciem zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà,
9) zwolniç lekarzy oraz placówki s∏u˝by zdrowia, w których si´ leczy∏
oraz Zak∏ad Opieki Spo∏ecznej z obowiàzku zachowania tajemnicy oraz
wyraziç zgod´ na udost´pnienie COMPENSIE, bàdê przedstawicielowi
COMPENSY dokumentacji medycznej dotyczàcej przebiegu leczenia
i stanu zdrowia,
10) wyraziç zgod´ na wyst´powanie przez COMPENS¢ do podmiotów,
które udziela∏y Ubezpieczonemu Êwiadczeƒ zdrowotnych o udost´pnienie
dokumentacji dotyczàcej przebiegu leczenia i stanu zdrowia,
11) na ˝àdanie COMPENSY i na koszt COMPENSY, poddaç si´ 
badaniom u wyznaczonego przez COMPENS¢ lekarza w celu ustalenia
prawa do odszkodowania (Êwiadczenia) lub wysokoÊci odszkodowania
(Êwiadczenia). 
6. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokoÊci
odszkodowania (Êwiadczenia), je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony
(jeÊli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek) umyÊlnie lub wskutek
ra˝àcego niedbalstwa nie zawiadomi∏ COMPENSY o zajÊciu wypadku
w terminie okreÊlonym w ust. 5 pkt 1, o ile naruszenie tego obowiàzku
przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o COMPENSIE
ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku.
7. W przypadku u˝ycia przez Ubezpieczonego Karty Ubezpieczenia nie-
zgodnie z jej przeznaczeniem, po wygaÊni´ciu ochrony ubezpieczenio-
wej lub udost´pnienia jej osobom trzecim, Ubezpieczony zobowiàzany
jest zwróciç COMPENSIE koszty, które ponios∏a w zwiàzku z niedope∏-
nieniem przez Ubezpieczonego obowiàzków, o których mowa w ust. 3
pkt. 3. 

§ 12. OBOWIÑZKI COMPENSY
COMPENSA zobowiàzana jest prawid∏owo i terminowo wykonywaç
zobowiàzania okreÊlone w odpowiednich ust´pach niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia.

§ 13. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA 
(ÂWIADCZENIA)
1. O ile nie umówiono si´ inaczej, suma pieni´˝na wyp∏acona przez
COMPENS¢ z tytu∏u ubezpieczenia nie mo˝e byç wy˝sza od poniesionej
szkody. 
2. Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one przez
Ubezpieczajàcego podlegajà weryfikacji przez COMPENS¢.
3. W przypadku ustalenia p∏atnoÊci sk∏adki w ratach, COMPENSA mo˝e
potràciç z wyp∏acanego odszkodowania (Êwiadczenia) kwot´ niezap∏a-
conej, wymagalnej raty sk∏adki.
4. Z kwoty nale˝nego odszkodowania COMPENSA potràca udzia∏y 
w∏asne ustalone w umowie ubezpieczenia.
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§ 14. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà COMPENSA wszczyna w∏aÊciwe post´powanie 
dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia) oraz w terminie 7
dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajà-
cego i Ubezpieczonego o tym fakcie, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pu-
jàcymi z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony
sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnione-
go z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia
odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania (Êwiad-
czenia), je˝eli jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia post´powania.
3. COMPENSA ma obowiàzek udost´pniç osobom, o których mowa
w ust. 2., informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpo-
wiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia).
4. Osoby te mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez COMPENS¢
udost´pnionych informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kseroko-
pii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez
COMPENS¢.
5. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie (Êwiadczenie) na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku 
dokonania w∏asnych ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego
orzeczenia sàdu. 
6. COMPENSA obowiàzana jest wyp∏aciç odszkodowanie (Êwiadczenie)
w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
7. Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY albo wysokoÊci odszkodo-
wania (Êwiadczenia) nie jest mo˝liwe, odszkodowanie (Êwiadczenie) 
wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu 
nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. 
Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodowania (Êwiadczenia) zostanie 
wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia)
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie 
Ubezpieczajàcego w terminach okreÊlonych w ust. 6 bàdê 7, podajàc
okolicznoÊci faktyczne i podstaw´ prawnà odmowy wyp∏aty odszkodo-
wania (Êwiadczenia) w ca∏oÊci lub w cz´Êci oraz pouczenie o mo˝liwoÊci
dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 
9. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie (Êwiadczenie) w z∏otych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjàtkiem kosztów zwracanych
za granic´ bezpoÊrednio wystawcom rachunków lub dostawcom 
Êwiadczeƒ obj´tych ubezpieczeniem assistance.
10. Je˝eli wysokoÊç roszczenia zosta∏a okreÊlona w walucie obcej, 
a odszkodowanie (Êwiadczenie) ma zostaç wyp∏acone w z∏otych, 
przeliczenie na z∏ote nast´puje wed∏ug Êredniego kursu ustalonego przez
NBP obowiàzujàcego w dniu ustalania odszkodowania (Êwiadczenia).

§ 15. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zap∏aty odszkodowania przez COMPENS¢, roszczenia
Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´
przechodzà z mocy prawa na COMPENS¢ do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania. Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko cz´Êç

szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierw-
szeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed COMPENSÑ.
2. Nie przechodzà na COMPENS¢ roszczenia Ubezpieczajàcego 
przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie.
3. Zasady wynikajàce z ust´pów poprzedzajàcych stosuje si´ odpowiednio
w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek∏ si´ rosz-
czenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, COMPENSA mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci
lub w cz´Êci. Natomiast, je˝eli fakt ten ujawniony zostanie ju˝ po wyp∏a-
ceniu odszkodowania, COMPENSA mo˝e ˝àdaç zwrotu ca∏oÊci lub 
cz´Êci odszkodowania.
5. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do udzielenia 
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz
umo˝liwienia prowadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego 
dochodzenia roszczeƒ regresowych.

§ 16 POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwitowa-
niem przyj´cia lub wys∏ane listem poleconym. Strony zobowiàzujà si´ 
informowaç wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Je˝eli strona zmieni∏a siedzib´ (adres) i nie powiadomi∏a o tym drugiej
strony przyjmuje si´, ˝e obowiàzek zawiadomienia lub oÊwiadczenia 
zosta∏ wype∏niony przez wys∏anie pisma pod ostatni znany stronie adres.
W takim wypadku strony uznajà, ˝e pismo wywiera skutki prawne
po up∏ywie 14 dni od daty jego wys∏ania, choçby nie dotar∏o do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczajàcy mo˝e z∏o˝yç
w ka˝dej jednostce terenowej COMPENSY.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za˝aleƒ zg∏aszanych przez
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubez-
pieczenia, mo˝na je zg∏osiç do Rzecznika Ubezpieczonych lub za poÊred-
nictwem w∏aÊciwej jednostki terenowej COMPENSY do w∏aÊciwej 
jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY, którà wskazuje jednostka
terenowa, celem ich rozpatrzenia. 
5. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowià-
zana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za˝alenia zajàç 
stanowisko w sprawie. 
6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów zawartych na podstawie
OWU mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo
przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàce-
go, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do ˝àdania zwrotu faktycznie po-
niesionych kosztów zwiàzanych z dochodzeniem nale˝noÊci wynikajà-
cych z umowy ubezpieczenia.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU majà zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz innych
stosownych aktów prawnych.
9. OWU zosta∏y zatwierdzone przez Zarzàdu Compensa TU S.A. 
Vienna Insurance Group uchwa∏à nr 33/2007 z dnia 27.06.2007 roku
i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10
sierpnia 2007 roku. 

Jaros∏aw Szwajgier
Zast´pca Prezesa Zarzàdu

Franz Fuchs
Prezes Zarzàdu



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


