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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia „Ogólnych
warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych”
(„OWU”), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance
Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia 
(„umowa”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczajàcymi.
2. Umowa mo˝e zostaç zawarta na cudzy rachunek.
3. Umowa ubezpieczenia mo˝e zawieraç postanowienia dodatkowe lub
odmienne od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, okreÊlone
w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
4. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowieƒ dodat-
kowych lub odmiennych, niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà
zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie
stanowià inaczej.

§ 2. DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, uwa˝a si´
za (definicje w porzàdku alfabetycznym):
1) BUDOWLE - obiekty budowlane trwale zwiàzane z gruntem, nie b´-
dàce budynkami, takie jak: instalacje przemys∏owe, wiaty, rurociàgi, wie-
˝e, kominy, ogrodzenia, parkany, gara˝e, itp.;
2) BUDYNKI - obiekty budowlane jedno lub wielokondygnacyjne trwa-
le zwiàzane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocà przegród
budowlanych, posiadajàce fundamenty i dach wraz z instalacjami i urzà-
dzeniami technicznymi;
3) DESZCZ NAWALNY - opad deszczu potwierdzony przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o wspo∏czynniku nat´˝enia
co najmniej 4 wed∏ug stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku bra-
ku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale˝y braç pod uwag? stan fak-
tyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie
o dzia∏aniu deszczu nawalnego;
4) DYM - produkt niepe∏nego spalania cia∏ sta∏ych, cieczy i gazów, który
nagle, niezgodnie z przeznaczeniem wydosta∏ si´ ze znajdujàcych si´
w miejscu ubezpieczenia urzàdzeƒ paleniskowych, elektrycznych,
grzewczych itp.; definicja obejmuje tak˝e szkody spowodowane przez
dym powsta∏y wskutek dzia∏ania ognia; 
5) FALA UDERZENIOWA - fala ciÊnieniowa wytworzona przez 
ponaddêwi´kowy huk samolotu;
6) FRANSZYZA REDUKCYJNA - ustalona w umowie ubezpieczenia
kwota, pomniejszajàca ∏àczne odszkodowanie za jednà i wszystkie szko-
dy w ubezpieczonym mieniu wynik∏e z jednego zdarzenia;
7) GRAD - opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu;
8) HURAGAN - dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 17,5 m/s,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, 
nale˝y braç pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich 
powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia∏aniu huraganu;
9) KATASTROFA BUDOWLANA - nie zamierzone, gwa∏towne 
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego cz´Êci, a tak˝e konstrukcyjnych
elementów rusztowaƒ, elementów urzàdzeƒ formujàcych, Êcianek
szczelnych i obudowy wykopu (nie jest katastrofà budowlanà: uszkodzenie
elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajàcego si´ do naprawy
lub wymiany; uszkodzenie lub zniszczenie urzàdzeƒ budowlanych 
zwiàzanych z budynkami; awaria instalacji);

10) LAWINA - gwa∏towne zsuwanie lub staczanie si´ mas Êniegu, lodu
lub kamieni ze stoków górskich;
11) MASZYNY, URZÑDZENIA I WYPOSA˚ENIE - wszelkie, 
wykorzystywane przez Ubezpieczajàcego do prowadzonej przez niego
dzia∏alnoÊci mienie ruchome, stanowiàce Êrodki trwa∏e lub niskocenne
sk∏adniki majàtku, a nie zaliczajàce si´ do pozosta∏ych kategorii mienia;
12) MIENIE OSÓB TRZECICH - mienie znajdujàce si´ w posiadaniu
Ubezpieczajàcego w celu wykonania us∏ugi lub sprzeda∏y;
13) MIENIE PRACOWNICZE - mienie osobistego u˝ytku pracowni-
ków Ubezpieczajàcego lub niezb´dne do wykonywania czynnoÊci zawo-
dowych, które zwyczajowo lub na ˝àdanie pracodawcy znajduje si´
w miejscu pracy, z wy∏àczeniem wartoÊci pieni´˝nych i bi˝uterii;
14) NAK¸ADY INWESTYCYJNE - wydatki poniesione na remonty
bie˝àce, kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoƒczenie wn´trz budynków
lub pomieszczeƒ nie stanowiàcych w∏asnoÊci Ubezpieczajàcego; 
15) OSUNI¢CIE SI¢ ZIEMI - nie spowodowane dzia∏alnoÊcià ludzkà
usuwanie si´ ziemi na stokach;
16) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS¢, który 
potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia;
17) PO˚AR - ogieƒ, który powsta∏ bez przeznaczonego do tego celu
paleniska lub przedosta∏ si´ poza palenisko i rozprzestrzeni∏ si´ o w∏asnej
sile;
18) POWÓDè - zalanie terenu w wyniku podniesienia si´ wody 
w korytach wód p∏ynacych lub stojàcych wskutek:
a) opadów atmosferycznych;
b) sp∏ywu wód po zboczach;
c) topnienia kry lodowej;
d) tworzenia si´ zatorów lodowych;
19) SZKODA - strata materialna wynikajàca z utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia ubezpieczonego mienia, która powsta∏a:
a) wskutek zajÊcia zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia;
b) w czasie akcji gaÊniczej lub ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowa-
nia, prowadzonych w odniesieniu do ubezpieczonego mienia, w zwiàzku
z wystàpieniem zdarzenia obj´tego zakresem ubezpieczenia;
20) ÂRODKI OBROTOWE - materia∏y, wytworzone lub przetworzone
produkty gotowe lub znajdujàce si´ w toku produkcji, pó∏produkty, 
towary i materia∏y nabyte w celu sprzeda˝y, przyj´te do przerobu lub
obróbki;
21) TRZ¢SIENIE ZIEMI - wstrzàs skorupy ziemskiej wywo∏any 
przemieszczeniami mas skalnych w g∏´bi Ziemi, wybuchami wulkanów,
zapadaniem si´ stropów podziemnych jaskiƒ krasowych;
22) UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO - system ubezpie-
czenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest wed∏ug wysokoÊci
prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka mo˝e powstaç wskutek jed-
nego zdarzenia obj´tego zakresem ubezpieczenia;
23) UBEZPIECZENIE NA SUMY STA¸E - system ubezpieczenia,
w którym suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç ca∏kowitej wartosci
mienia podlegajàcego ubezpieczeniu;
24) UBEZPIECZENIE NA SUMY ZMIENNE - system ubezpieczenia,
w którym sk∏adka ostateczna za ubezpieczenie obliczana jest na podstawie
okresowych (np. miesi´cznych) stanów Êrodków obrotowych podlegajà-
cych ubezpieczeniu (na poczàtku okresu ubezpieczenia wp∏aca si´ 
jedynie sk∏adk´ zaliczkowà);
25) UDERZENIE PIORUNA - bezpoÊrednie odprowadzenie ∏adunku
elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie;
26) UDERZENIE POJAZDU - uszkodzenie bàdê zniszczenie ubezpie-
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czonego mienia spowodowane bezpoÊrednim uderzeniem pojazdu 
mechanicznego nie nale˝àcego do lub nie eksploatowanego przez 
Ubezpieczajàcego ani osoby, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç 
lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 
z wy∏àczeniem szkód w pojazdach, ich ∏adunku oraz ulicach i drogach;
27) UPADEK STATKU POWIETRZNEGO - katastrofa bàdê przymu-
sowe làdowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiek-
tu latajàcego, a tak˝e upadek jego cz´Êci lub przewo˝onego ∏adunku,
z wy∏àczeniem zrzutu paliwa;
28) WARTOÂCI PIENI¢˚NE - krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne,
czeki, weksle, akcje, obligacje i inne dokumenty zast´pujàce w obrocie
gotówk´, nie obrobione z∏oto, srebro, platyna i pozosta∏e metale z gru-
py platynowców oraz nie oprawione kamienie szlachetne i per∏y;
29) WARTOÂå KSI¢GOWA BRUTTO - wartoÊç mienia wynikajàca
z ewidencji ksi´gowej, która zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci odpo-
wiada wartoÊci poczàtkowej mienia, z uwzgl´dnieniem przeszacowaƒ;
30) WARTOÂå KSI¢GOWA NETTO - wartoÊç mienia wynikajàca
z ewidencji ksi´gowej, po potràceniu odpisów amortyzacyjnych;
31) WARTOÂå ODTWORZENIOWA (NOWA) - wartoÊç odpowia-
dajàca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszo-
nego, tj.:
a) w przypadku budynków i budowli - wartoÊç odpowiadajàca kosztom
remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl´dnieniem do-
tychczasowych wymiarów, materia∏ów, technologii, konstrukcji i stan-
dardu wykoƒczenia;
b) w przypadku maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia - wartoÊç odpowiada-
jàca kosztom naprawy, zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu te-
go samego rodzaju, typu oraz o tych samych bàdê zbli˝onych parame-
trach, z uwzgl´dnieniem kosztów transportu i monta˝u;
32) WARTOÂå RZECZYWISTA - wartoÊç odtworzeniowa (nowa)
pomniejszona o zu˝ycie techniczne;
33) WYBUCH - zespó∏ zjawisk towarzyszàcych szybkiemu przejÊciu
z jednego stanu równowagi w drugi z jednoczesnym wyzwoleniem
znacznej iloÊci energii; za wybuch uwa˝a si´ tak˝e implozj´ polegajàcà
na gwa∏townym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró˝niowego ciÊnie-
niem zewn´trznym;
34) ZALANIE - szkoda powsta∏a wskutek:
a) nie zamierzonego i nie kontrolowanego wydostania si´ wody, pary
wodnej lub p∏ynów z przewodów i urzàdzeƒ wodociàgowych, kanaliza-
cyjnych, grzewczych lub technologicznych;
b) cofni´cia si´ wody lub Êcieków z sieci wodociàgowej lub kanalizacyjnej;
c) wydostania si´ wody lub innej substancji z uruchamianej automatycz-
nie instalacji gaÊniczej, z wy∏àczeniem przypadków b´dàcych nast´p-
stwem po˝aru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub
budynku;
d) nieumyÊlnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów
w urzàdzeniach sieci okreÊlonych w ppkt. a);
35) ZALEGANIE ÂNIEGU LUB LODU - bezpoÊrednie dzia∏anie 
ci´˝aru nagromadzonego Êniegu lub lodu na elementy konstrukcji 
dachów bàdê elementy noÊne ubezpieczonych budynków lub budowli,
powodujàce uszkodzenie albo zniszczenie ubezpieczonego mienia;
36) ZAPADANIE SI¢ ZIEMI - obni˝enie poziomu terenu z powodu 
zawalenia si´ naturalnych, pustych przestrzeni wg∏´bi Ziemi.

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç okreÊlone w umowie:
1) mienie stanowiàce w∏asnoÊç lub znajdujàce si´ na podstawie tytu∏u-
prawnego w posiadaniu Ubezpieczajàcego, w tym:

a) budynki i budowle,
b) maszyny, urzàdzenia, wyposa˝enie,
c) Êrodki obrotowe,
d) mienie osób trzecich,
e) nak∏ady inwestycyjne,
f) wartoÊci pieni´˝ne;
2) mienie pracownicze.

§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Mienie jest obj´te ochronà ubezpieczeniowà na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu okreÊlonym w umowie ubezpieczenia.
2. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody b´dàce bezpoÊrednim 
nast´pstwem zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia.
3. ZAKRES PODSTAWOWY (FLEXA) obejmuje szkody powsta∏e 
wskutek ni˝ej wymienionych zdarzeƒ:
1) po˝aru;
2) uderzenia pioruna;
3) wybuchu;
4) upadku statku powietrznego.
4. Na wniosek Ubezpieczajàcego mienie mo˝e zostaç ubezpieczonew
ZAKRESIE ROZSZERZONYM O RYZYKA DODATKOWE (EC), 
obejmujàcym szkody wymienione w ust. 3. oraz szkody powsta∏e 
wskutek ni˝ej wymienionych zdarzeƒ:
1) deszczu nawalnego;
2) dymu;
3) fali uderzeniowej;
4) gradu;
5) huraganu;
6) lawiny;
7) osuni´cia si´ ziemi;
8) trz´sienia ziemi;
9) uderzenia pojazdu;
10) zalania;
11) zalegania Êniegu lub lodu; 
12) zapadania si´ ziemi.
5. Na wniosek Ubezpieczajàcego, wy∏àcznie mienie ubezpieczone ∏àcznie
od szkód wymienionych w ust. 3. i 4. mo˝e zostaç obj´te ochronà 
ubezpieczeniowà od szkód powsta∏ych wskutek powodzi. W takim 
przypadku do umowy ma zastosowania klauzula 097 (rozszerzenie 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powodzi).
6. Ubezpieczone mienie obj´te jest równie˝ ochronà od szkód powsta-
∏ych wskutek:
1) akcji gaÊniczej lub ratowniczej;
2) wyburzenia lub odgruzowania;
prowadzonych w zwiàzku z wystàpieniem zdarzeƒ obj´tych zakresem
ubezpieczenia okreÊlonym w umowie.
7. COMPENSA pokrywa faktycznie poniesione, uzasadnione i udoku-
mentowane koszty:
1) ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, je˝eli zastosowane Êrodki by∏y celowe, cho-
cia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne - w granicach sumy ubezpieczenia, 
2) usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie - do 5% ustalonej wysokoÊci szkody.

§ 5. WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie. JeÊli szkoda powsta∏a wskutek ra˝àcego nie-
dbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA wolna jest od odpowiedzial-
noÊci, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada w danych okoliczno-
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Êciach wzgl´dom s∏usznoÊci.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreÊlone w ust. 1
stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego. 
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód:
1) powsta∏ych wskutek wszelkich nast´pstw wojny, inwazji, wrogich
dzia∏aƒ obcego paƒstwa, dzia∏ania o charakterze wojennym (niezale˝nie
od tego, czy wojna zosta∏a wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, 
rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota˝u,
zamieszek wewn´trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu,
zorganizowanych dzia∏aƒ lub dzia∏aƒ w z∏ym zamiarze osób dzia∏ajàcych
w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi, spisku, 
konfiskaty, rekwizycji, zaj´cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu 
organów sprawujàcych w∏adz´; 
2) powsta∏ych w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi 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 zastraszenia spo∏eczeƒstwa lub
jakiejkolwiek jego cz´Êci; 
3) powsta∏ych wskutek wszelkich nast´pstw reakcji jàdrowej, promie-
niowania jàdrowego lub ska˝enia promieniotwórczego; 
4) spowodowanych katastrofà budowlanà, zawaleniem si´ budynku lub
budowli, b∏´dami konstrukcyjnymi lub projektowymi oraz nieprawid∏owym
monta˝em lub wadami materia∏owymi;
5) górniczych, w rozumieniu prawa górniczego oraz powsta∏ychw zwiàzku
z prowadzonymi robotami ziemnymi;
6) spowodowanych dzia∏aniem wody w budowlach i urzàdzeniach 
wodnych, z wyjàtkiem szkód spowodowanych wyst´pujàcà w obr´bie
koryta rzeki bàdê zbiornika falà powodziowà o takiej wielkoÊci i sile 
dzia∏ania, jaka nie zosta∏a przewidziana przy projektowaniu budowli lub
urzàdzenia wodnego jako zbyt rzadko wyst´pujàca;
7) powsta∏ych wskutek deszczu nawalnego, gradu, Êniegu, jeÊli do
powstania szkody przyczyni∏ si´ z∏y stan techniczny dachu, rynien, brak
zabezpieczeƒ lub niedostateczne zabezpieczenia (w tym niezamkni´cie)
otworów okiennych i drzwiowych oraz innych otworów technicznych
w budynku, za których zabezpieczenie, zamkni´cie, utrzymanie lub 
konserwacj´ ponosi odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcy;
8) powsta∏ych wskutek powodzi, opadów atmosferycznych oraz zalania,
w mieniu sk∏adowanym w pomieszczeniach znajdujàcych si´ poni˝ej 
poziomu gruntu, na wysokoÊci mniejszej ni˝ 14 cm od poziomu pod∏ogi
(nie dotyczy szkód powsta∏ych wskutek dzia∏ania cieczy bezpoÊrednio
z góry na to mienie);
9) powsta∏ych wskutek powolnego zawilgocenia pomieszczeƒ z powodu
nieszczelnoÊci urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych,
technologicznych, przenikania wód gruntowych, przemarzaniaÊcian,
grzyba Êciennego;
10) w ubezpieczonym mieniu, jeÊli zosta∏o ono poddane dzia∏aniu ognia
lub ciep∏a w celu obróbki spowodowanych wybuchem:
a) w silnikach spalinowych, wskutek wybuchów w ich komorach spalania,
spowodowanych wyst´pujàcym w nich ciÊnieniem gazu;
b) w urzàdzeniach elektrycznych, wskutek dzia∏ania pràdu elektrycznego
(np. spowodowane przez pràd przet´˝eniowy przepi´cie, defekty 
urzàdzeƒ pomiarowych, regulujàcych i zabezpieczajàcych, wady izolacji
powodujàce np.: zwarcie, zwarcie mi´dzyzwojowe, zwarcie z kad∏ubem,
zwarcie doziemne);
c) wywo∏anym przez Ubezpieczajàcego w celach produkcyjnych, 
eksploatacyjnych;

d) lampy kineskopowej w czasie produkcji lub monta˝u;
11) spowodowanych huraganem w namiotach wszelkiego rodzaju,
w kioskach bez fundamentów, w sta∏ych i przenoÊnych straganach;
12) spowodowanych poÊrednim dzia∏aniem uderzenia pioruna.
4. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà równie˝ obj´te szkody:
1) w budynkach i budowlach w trakcie budowy, przebudowy, remontu
lub modernizacji;
2) w budynkach, budowlach, urzàdzeniach i instalacjach o charakterze
tymczasowym, przeznaczonych do rozbiórki lub wy∏àczonych z eksplo-
atacji przez okres d∏u˝szy ni˝ 30 dni;
3) w aktach, dokumentach, programach komputerowych i danych na
noÊnikach wszelkiego rodzaju (chyba, ˝e stanowià Êrodki obrotowe),
prototypach, wzorach, eksponatach, antykach i dzie∏ach sztuki;
4) w pojazdach mechanicznych podlegajàcych obowiàzkom zwiàzanym
z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych, chyba ˝e stanowià
Êrodki obrotowe lub mienie osób trzecich;
5) w kartach p∏atniczych i kredytowych;
6) w drzewach, krzewach, roÊlinach na pniu, uprawach (w tym tak˝e
w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach) oraz inwentarzu 
˝ywym;
7) w przedmiotach sk∏adowanych niezgodnie z wymogami producenta
lub dostawcy albo z wymogami okreÊlonymi w odpowiednich normach.

§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà granic´ odpo-
wiedzialnoÊci COMPENSY za szkod´ 
2. Suma ubezpieczenia jest ustalana przez Ubezpieczajàcego wed∏ug
wartoÊci ubezpieczonego mienia bez uwzgl´dnienia podlegajàcego 
odliczeniu, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, podatku od towarów
i us∏ug (VAT), chyba ˝e umówiono si´ inaczej.
3. Sum´ ubezpieczenia ustala si´ wed∏ug nast´pujàcych wartoÊci:
1) dla budynków i budowli, maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia - wed∏ug
wartoÊci odtworzeniowej, ksi´gowej brutto, ksi´gowej netto lub wartoÊci
rzeczywistej;
2) dla Êrodków obrotowych - wed∏ug najwy˝szej wartoÊci mienia prze-
widywanej w okresie ubezpieczenia, odpowiadajàcej cenie zakupu lub
kosztom wytworzenia;
3) dla mienia osób trzecich - wed∏ug wartoÊci rzeczywistej, bezuwzgl´d-
nienia prowizji lub mar˝y;
4) dla nak∏adów inwestycyjnych - wed∏ug wartoÊci odpowiadajàcej wy-
datkom na remonty kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoƒczenie wn´trz;
5) dla metali i kamieni szlachetnych, pó∏szlachetnych i pere∏ - wed∏ug
wartoÊci odpowiadajàcej cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia;
6) dla papierów wartoÊciowych - wed∏ug notowaƒ z dnia ustalenia sumy
ubezpieczenia, publikowanych przez Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych
lub przez inne organizacje zajmujàce si´ zawodowo ustalaniem cen 
takich papierów, bez uwzgl´dnienia prowizji;
7) dla pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych - wed∏ug wartoÊci nominalnej;
dla zagranicznych znaków pieni´˝nych jest to równowartoÊç w z∏otych
wed∏ug Êredniego kursu NBP z dnia ustalenia sumy ubezpieczenia;
8) dla mienia pracowniczego - wed∏ug wartoÊci rzeczywistej.

§ 7. SYSTEMY UBEZPIECZENIA
1. W zale˝noÊci od rodzaju ubezpieczanego mienia, umowa mo˝e byç
zawarta w nast´pujàcych systemach ubezpieczeƒ:
1) budynki i budowle, maszyny, urzàdzenia i wyposa˝enie, mienie osób trze-
cich oraz nak∏ady inwestycyjne - w systemie ubezpieczenia na sumy sta∏e;
2) Êrodki obrotowe - w systemie ubezpieczenia na sumy sta∏e lub 
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w systemie ubezpieczenia na sumy zmienne;
3) wartoÊci pieni´˝ne oraz mienie pracownicze - w systemie ubezpie-
czenia na pierwsze ryzyko.
2. Ârodki obrotowe, których wartoÊç w okresie ubezpieczenia ulega
zmianom, mogà zostaç ubezpieczone w systemie ubezpieczenia na sumy
zmienne, jeÊli Êrednia wartoÊç tego mienia ustalona na podstawie danych
wynikajàcych z ewidencji z ostatniego dnia ka˝dego miesiàca w okresie 12
miesi´cy roku poprzedzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia jest nie
ni˝sza ni˝ 1.000.000 z∏.

§ 8. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. WysokoÊç sk∏adki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiàzu-
jàcej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach na podsta-
wie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzgl´dnieniem rodzaju prowadzonej
dzia∏alnoÊci oraz mienia podlegajàcego ubezpieczeniu, wysokoÊci osiàga-
nych obrotów, d∏ugoÊci okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia,
wysokoÊci zastosowanej franszyzy redukcyjnej (udzia∏u w∏asnego) oraz
sumy ubezpieczenia, rodzaju zastosowanych zabezpieczeƒ, dotychcza-
sowego przebiegu ubezpieczenia oraz formy p∏atnoÊci sk∏adki. 
2. Sk∏adka op∏acana jest jednorazowo jednoczeÊnie z zawarciem umowy,
chyba ˝e w polisie okreÊlono inny sposób i termin op∏acenia sk∏adki.
3. Na wniosek Ubezpieczajàcego p∏atnoÊç sk∏adki mo˝e zostaç roz∏o˝o-
na na raty. Terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç rat okreÊlone sà w polisie.
4. 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.

§ 9. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, stano-
wiàcego jej integralnà cz´Êç. 
2. COMPENSA mo˝e zwróciç si´ do Ubezpieczajàcego o dodatkowe 
informacje, uzale˝niajàc zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treÊci.
3. Umow´ zawiera si´ na 365 dni („okres roczny”), o ile nie umówiono
si´ inaczej.
4. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisà. 

§ 10. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàcego
po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po
zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówi∏y si´ inaczej.
2. 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 przypadku braku wypowiedzenia umowy
wygasa ona z koƒcem okresu, za który przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka. 
3. 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 od-
powiedzialnoÊci z umowy ubezpieczenia. Je˝eli pomimo otrzymanego
wezwania do zap∏aty wymagalnej raty sk∏adki Ubezpieczajàcy nie doko-
na jej zap∏aty, odpowiedzialnoÊç COMPENSY ustaje, a umowa ulega roz-
wiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki. 
4. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si´ z chwilà:
1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia;
2) z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki, 
o którym mowa w ust. 3 powy˝ej.
3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania;
4) wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowaƒ w ∏àcznej wysokoÊci rów-

nej sumie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem § 14 ust. 11.
5. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia na innà osob´, prawa
z umowy przys∏ugujàce zbywcy przedmiotu ubezpieczenia przechodzà
na nabywc´, pod warunkiem, ˝e nabywca uzyska pisemnà zgod´ 
COMPENSY na przej´cie tych praw. W przypadku wyra˝enia zgody
COMPENSY na przej´cie praw z umowy, na nabywc´ przechodzà tak˝e
obowiàzki z umowy obcià˝ajàce zbywc´. Nabywca zobowiàzany jest 
powiadomiç COMPENS¢ o nabyciu przedmiotu ubezpieczenia 
w terminie 3 dni od daty zdarzenia powodujàcego zbycie przedmiotu
ubezpieczenia. 
6. Je˝eli nabywca nie zawiadomi∏ COMPENSY o fakcie nabycia przed-
miotu ubezpieczenia w terminie okreÊlonym w ust. 5, umow´ w stosunku
do tego przedmiotu uwa˝a si´ za wygas∏à z chwilà jego przejÊcia na na-
bywc´. 

§ 11. ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY
1. Je˝eli umowa jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpie-
czajàcy ma prawo odstàpienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przy-
padku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni, od dnia
jej zawarcia.
2. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
zap∏acenia sk∏adki za okres, w którym COMPENSA ponosi∏a odpowie-
dzialnoÊç.
3. Umowa mo˝e byç rozwiàzana w drodze pisemnego wypowiedzenia:
1) przez ka˝dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowa-
nia lub daty dor´czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp∏aty odszkodo-
wania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia; 
2) przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia ra˝àcych zaniedbaƒ w zabezpieczeniu przedmio-
tu ubezpieczenia,
b) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel zatai∏
przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a
przed zawarciem umowy,
c) 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. W przypadku odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania przez którà-
kolwiek ze stron, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod-
lega zwrotowi. 
5. WysokoÊç nale˝nej do zwrotu sk∏adki ustala si´ w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do d∏ugoÊci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ ubezpieczenia traktuje si´ jako pe∏ny.
6. Sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi,
je˝eli:
1) COMPENSA wyp∏aci∏a, przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowanie
lub odszkodowania w wysokoÊci równej sumie ubezpieczenia;
2) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci równej 
sumie ubezpieczenia lub wyp∏ata odszkodowania spowoduje wyczerpa-
nie (konsumpcj´) sumy ubezpieczenia;
3) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci odpowia-
dajàcej pe∏nej wartoÊci przedmiotu ubezpieczenia.

§ 12. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoÊci COMPENSY
zgodne z prawdà i jego najlepszà wiedzà wszystkie znane sobie okolicz-
noÊci dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA zapy-
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tywa∏a w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy. Je˝eli
Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela, obowiàzek ten
cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci jemu
znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do pisem-
nego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach okolicznoÊci 
wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomoÊci.
3. 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.
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. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy, a tak˝e Ubezpie-
czony jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego rachunek, zobowiàzany
jest do:
1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczàcych przedmiotu ubez-
pieczenia, a w szczególnoÊci przepisów prawa budowlanego, ochrony
przeciwpo˝arowej, przepisów Paƒstwowej Inspekcji Pracy, przepisów
o budowie i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych oraz zaleceƒ producen-
ta w zakresie monta˝u, warunków eksploatacji i sposobu u˝ytkowania
maszyn i urzàdzeƒ obj´tych umowà, jak równie˝ wykonywania dozoru
technicznego nad ubezpieczonym mieniem;
2) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSÑ zaleceƒ dodatkowych
oraz terminów ich realizacji, które by∏y warunkiem zawarcia lub konty-
nuacji umowy - w szczególnoÊci usuni´cia zagro˝eƒ b´dàcych przyczynà
powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym szkody;
3) zapewnienia prawid∏owego utrzymania, konserwacji i eksploatacji
przedmiotu ubezpieczenia;
4) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z aktualnymi
przepisami, w sposób umo˝liwiajàcy w razie powstania szkody na bez-
sporne odtworzenie wartoÊci mienia; dowody ewidencji dotyczàce
ubezpieczonego mienia powinny byç zabezpieczone w skuteczny sposób
przed zniszczeniem, zagini´ciem lub kradzie˝à;
5) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝-
nionej przez COMPENS¢ w celu dokonania oceny ryzyka.
6. W przypadku zajÊcia wypadku obj´tego umowà Ubezpieczajàcy, 
a tak˝e Ubezpieczony jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego 
rachunek, zobowiàzany jest do:
1) u˝ycia dost´pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu 
ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezw∏ocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistnia∏y oko-
licznoÊci wymagajàce podj´cia czynnoÊci dochodzeniowych;
3) niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 2 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji;
4) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania ˝adnych zmian
w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem ogl´dzin przez
osob´ upowa˝nionà przez COMPENS¢, chyba ˝e:
a) zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia
po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru;
b) ogl´dziny nie zosta∏y dokonane w ciàgu 5 dni roboczych od daty 
powiadomienia o szkodzie;
5) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝-
nionej przez COMPENS¢ w celu przeprowadzenia likwidacji szkody;
6) przed∏o˝enia COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz umo˝li-

wienia COMPENSIE dokonania wszelkich ustaleƒ dotyczàcych przyczyny
i rozmiaru szkody, jak równie˝ udost´pnienia dokumentacji ksi´gowej
i innych dowodów, niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania
szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzielenia w tym celu
wszelkiej pomocy i wyjaÊnieƒ. 
7. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wyso-
koÊci odszkodowania, 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. 6 pkt 3, o ile naruszenie tego obowiàzku
przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o COMPENSIE
ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku.
8. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
lub Ubezpieczony (jeÊli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek)
umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa, pomimo cià˝àcego na nim
obowiàzku nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust. 6 pkt 1, a szkoda
powsta∏a wskutek niewykonania powy˝szego obowiàzku.

§ 13. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
1. W zale˝noÊci od wartoÊci przyj´tych do ubezpieczenia, wysokoÊç
od szkodowania okreÊla si´ w granicach sum ubezpieczenia w nast´pu-
jàcy sposób:
1) dla budynków i budowli - wed∏ug kosztów odbudowy w tym samym-
miejscu lub remontu z uwzgl´dnieniem dotychczasowych wymiarów,
materia∏ów, technologii i konstrukcji:
a) w przypadku ubezpieczenia wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej 
(nowej) - dla przedmiotu ubezpieczenia, którego stopieƒ zu˝ycia 
technicznego nie przekracza 50% - bez potràcenia faktycznego zu˝ycia
technicznego, w przeciwnym wypadku - do wartoÊci rzeczywistej;
b) w przypadku ubezpieczenia wed∏ug wartoÊci ksi´gowej brutto - bez
potràcenia umorzenia, przy czym ca∏kowita wartoÊç odszkodowania nie
mo˝e przekroczyç wartoÊci ksi´gowej brutto przedmiotu ubezpieczenia
na dzieƒ wystàpienia szkody;
c) w przypadku ubezpieczenia wed∏ug wartoÊci ksi´gowej netto - po
potràceniu odpisów amortyzacyjnych;
d) w przypadku ubezpieczenia wed∏ug wartoÊci rzeczywistej - po
potràceniu faktycznego zu˝ycia technicznego;
2) dla maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia - wed∏ug ceny zakupu, naprawy
bàdê kosztów wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy,
powi´kszonej o koszty transportu i monta˝u, z uwzgl´dnieniem zasad
wymienionych w pkt. 1);
3) dla Êrodków obrotowych - wed∏ug ceny ich zakupu lub kosztów 
wytworzenia, na dzieƒ powstania szkody;
4) dla mienia osób trzecich - wed∏ug ceny zakupu lub kosztów naprawy
na podstawie cen z dnia powstania szkody, zwi´kszonych o poniesione
i udokumentowane koszty nak∏adów us∏ugowych, bez uwzgl´dnienia
prowizji lub mar˝y;
5) dla nak∏adów inwestycyjnych - wed∏ug kosztów odbudowy zniszczo-
nego lub naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia, nie wi´cej
ni˝ jego wartoÊç rzeczywista;
6) dla metali i kamieni szlachetnych, pó∏szlachetnych i pere∏ -wed∏ug 
ceny ich zakupu lub kosztów zwiàzanych z obróbkà;
7) dla papierów wartoÊciowych - wed∏ug notowaƒ z dnia powstania
szkody opublikowanych przez Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych lub
przez inne organizacje zajmujàce si´ zawodowo ustalaniem cen takich
papierów, bez uwzgl´dnienia prowizji;
8) dla pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych - wed∏ug wartoÊci nominalnej;
dla zagranicznych znaków pieni´˝nych jest to równowartoÊç w z∏otych
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wed∏ug Êredniego kursu NBP z dnia powstania szkody;
9) dla mienia pracowniczego - wed∏ug wartoÊci rzeczywistej.
2. Je˝eli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego jest ni˝sza
od jego wartoÊci ustalonej w systemie sum sta∏ych lub w systemie sum
zmiennych, odszkodowanie jest wyp∏acane w takiej proporcji, w jakiej
w dniu szkody suma ubezpieczenia przedmiotu pozostaje do jego war-
toÊci b´dàcej podstawà okreÊlenia sumy ubezpieczenia.
3. Zasady proporcji nie stosuje si´, gdy mienie zosta∏o ubezpieczone
w systemie na pierwsze ryzyko. 
4. 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.
5. Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one przez
Ubezpieczajàcego podlegajà weryfikacji przez COMPENS¢.
6. Przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej przedmiotu
ubezpieczenia;
2) kosztów zwiàzanych z wszelkimi zmianami lub ulepszeniami dokona-
nymi w przedmiocie ubezpieczenia po zawarciu umowy;
3) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub materia∏ów 
potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà;
4) kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po szkodzie, usuni´cie
zanieczyszczeƒ Êrodowiska oraz rekultywacji gruntów;
5) podatku od towarów i us∏ug (VAT), podlegajàcego odliczeniu, chyba
˝e strony umówi∏y si´ inaczej.
7. W celu ustalenia przyczyny powstania oraz prawid∏owej wysokoÊci
szkody, ka˝da ze stron mo˝e na w∏asny koszt powo∏aç rzeczoznawc´.
W przypadku rozbie˝noÊci w opiniach rzeczoznawców strony mogà po-
wo∏aç rzeczoznawc´ - arbitra, który na podstawie przeprowadzonych
przez obie strony ekspertyz oraz w∏asnej oceny stanu faktycznego wyda
opini´. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii przez rzeczoznawc´ - arbitra
ponoszà po po∏owie obie strony.
8. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, 
które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub naprawy.
9. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o procent udzielonej zni˝ki
za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeƒ, je˝eli z powodu niew∏aÊciwej
ich eksploatacji, nie zadzia∏a∏y one w momencie zajÊcia zdarzenia, które
spowodowa∏o szkod´. 
10. W przypadku ustalenia p∏atnoÊci sk∏adki w ratach, COMPENSA 
mo˝e potràciç z wyp∏acanego odszkodowania kwot´ niezap∏aconej, 
wymagalnej raty sk∏adki.
11. Z kwoty nale˝nego odszkodowania COMPENSA potràca franszyzy
redukcyjne ustalone w umowie ubezpieczenia.
12. JeÊli Ubezpieczajàcy nie b´dzie dokonywa∏ odtworzenia mienia to
COMPENSA wyp∏aci odszkodowanie odpowiadajàce wy∏àcznie jego
wartoÊci rzeczywistej. Je˝eli wartoÊcià ubezpieczeniowà mienia dotkni´-
tego szkodà jest wartoÊç ksi´gowa brutto, to w razie rezygnacji z jego
odtworzenia Ubezpieczajàcy otrzyma odszkodowanie w wysokoÊci 
odpowiadajàcej wartoÊci rzeczywistej tego mienia, o ile nie jest ona 
wy˝sza od jego wartoÊci ksi´gowej brutto, stanowiàcej górnà granic´ 
odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej COMPENSY. 
13. Odszkodowanie stanowi kwot´ obliczonà zgodnie z postanowieniami
§ 13 ust. 1-12

§ 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 oraz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàcego 
i Ubezpieczonego o tym fakcie, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi
z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony
sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania, 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.
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 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 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 nie jest mo˝liwe, odszkodowanie 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
zostanie wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomie-
nia o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania 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 odszkodowania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci oraz pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze
sàdowej.
9. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi´cej ubezpieczycieli
na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà,
Ubezpieczajàcy nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoÊç
szkody. Mi´dzy ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada w takim 
stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje
do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego 
ubezpieczenia. 
10. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega obni˝eniu o
wyp∏aconà kwot´, przy czym wyp∏ata odszkodowaƒ o ∏àcznej wartoÊci
równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiàzanie umowy ubezpieczenia.
11. Ubezpieczajàcy za zgodà COMPENSY oraz po op∏aceniu dodatkowej
sk∏adki mo˝e podwy˝szyç sum´ ubezpieczenia do poprzedniej wysokoÊci.

§ 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. JeÊli szkoda
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powsta∏a wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA
wolna jest od odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania 
odpowiada w danych okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci.
3. Zasady wynikajàce z ust´pów poprzedzajàcych stosuje si´ odpowied-
nio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek∏ si´ roszczenia
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∏aceniu 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.

§ 17. 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´ in-
formowaç 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 stano-
wisko 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 
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia. 
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do ˝àdania zwrotu faktycznie 
poniesionych 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 Zarzàd Compensa TU S. A. Vienna
Insurance Group uchwa∏à 33/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku i majà
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierp-
nia 2007 roku. 

Jaros∏aw Szwajgier
Zast´pca Prezesa Zarzàdu

Franz Fuchs
Prezes Zarzàdu
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