
1/3

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group, zwane dalej
COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia natychmiastowej pomocy
agro assistance na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, uwa˝a si´
za (definicje w porzàdku alfabetycznym):
1) CENTRUM ALARMOWE - Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibà
w Warszawie, b´dàca przedstawicielem COMPENSY organizujàcym
i pokrywajàcym koszty udzielenia Ubezpieczonemu natychmiastowej 
pomocy assistance;
2) CHOROBA - reakcja organizmu na dzia∏anie czynnika chorobotwór-
czego prowadzàca do zaburzeƒ czynnoÊciowych, zmian organicznych
w tkankach, narzàdach, uk∏adach lub ca∏ym ustroju;
3) EPIDEMIA - wyst´powanie zwi´kszonej ponad okreÊlonà liczb´ 
zachorowaƒ na chorob´ zakaênà w okreÊlonym czasie i na okreÊlonym
terenie; informacja o wystàpieniu epidemii powinna byç podana przez 
terytorialne lub centralne organy sanitarne;
4) LEKARZ UPRAWINONY - lekarz konsultant Centrum Alarmowego;
5) PLACÓWKA MEDYCZNA - szpital, przychodnia lub gabinet 
medyczny dzia∏ajàcy legalnie w ramach systemu opieki zdrowotnej na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
6) CHOROBA PRZEWLEK¸A - choroba o d∏ugotrwa∏ym przebiegu,
trwajàca zwykle miesiàcami lub latami, stale lub okresowo leczona lub
choroba b´dàca przyczynà hospitalizacji w okresie 12 miesi´cy przed
zawarciem umowy ubezpieczenia oraz jej nast´pstwa;
7) CHOROBA PSYCHICZNA - choroba zakwalifikowana w Mi´dzy-
narodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowot-
nych ICD - 10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania;
8) NIESZCZ¢ÂLIWY WYPADEK - nag∏e zdarzenie wywo∏ane 
przyczynà zewn´trznà, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale˝nie
od swej woli, dozna∏ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia
lub zmar∏;
9) OBOWIÑZKOWE UBEZPIECZENIE ROLNE - obowiàzkowe
ubezpieczenie budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego
od ognia i innych zdarzeƒ losowych oraz obowiàzkowe ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników z tytu∏u posiadania gospodarstwa
rolnego, okreÊlone w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. nr 124
poz. 1152 ze zm.);
10) ROLNIK - osoba fizyczna, w której posiadaniu lub wspó∏posiadaniu
jest gospodarstwo rolne;
11) UBEZPIECZONY - osoba, na rzecz której zawarto umow´ ubez-
pieczenia, tj. rolnik prowadzàcy gospodarstwo rolne, który zawar∏
z COMPENSÑ umow´ obowiàzkowego ubezpieczenia rolnego, jego
wspó∏ma∏˝onek oraz dzieci w∏asne i przysposobione pod warunkiem, ˝e
zamieszkujà pod tym samym adresem; 
12) UBEZPIECZAJÑCY - rolnik zawierajàcy umow´ ubezpieczenia.

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów 
zwiàzanych z udzieleniem Ubezpieczonemu przez COMPENS¢, za
poÊrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy 

assistance na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Ubezpieczenie przys∏uguje bezsk∏adkowo rolnikom prowadzàcym 
gospodarstwo rolne, którzy zawarli z COMPENSÑ umow´ obowiàzko-
wych ubezpieczeƒ rolnych.

§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) udzielenie Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy;
2) infolini´ medycznà;
3) agrolini´.
2. Ubezpieczenie obejmuje organizacj´ oraz pokrycie kosztów nast´pu-
jàcych Êwiadczeƒ:
1) transport medyczny z miejsca zdarzenia do odpowiedniej placówki
medycznej wskazanej przez lekarza prowadzàcego w przypadku choroby
lub nieszcz´Êliwego wypadku wymagajàcego pobytu Ubezpieczonego
w placówce medycznej; transport jest organizowany, o ile nie jest 
konieczna interwencja pogotowia ratunkowego oraz je˝eli stan zdrowia
Ubezpieczonego utrudnia skorzystanie z dost´pnego publicznego lub
prywatnego Êrodka transportu;
2) transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
je˝eli w nast´pstwie choroby lub nieszcz´Êliwego wypadku Ubezpieczony
przebywa∏ w placówce medycznej; transport jest organizowany, o ile stan
zdrowia Ubezpieczonego utrudnia skorzystanie z dost´pnego publicznego
lub prywatnego Êrodka transportu;
3) transport medyczny z placówki medycznej do innej placówki medycznej,
je˝eli placówka medyczna, w której przebywa Ubezpieczony nie odpo-
wiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub gdy
Ubezpieczony skierowany jest na badania specjalistyczne lub zabieg 
chirurgiczny w innej placówce zdrowia; transport jest organizowany o ile
stan zdrowia Ubezpieczonego utrudnia skorzystanie z dost´pnego 
publicznego lub prywatnego Êrodka transportu;
4) wizyt´ lekarskà w placówce medycznej lub w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego w razie nieszcz´Êliwego wypadku, o ile nie jest konieczna
interwencja pogotowia ratunkowego; Êwiadczenie obejmuje pokrycie
kosztów wizyty Ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej albo
kosztów dojazdu lekarza do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego oraz
jego wynagrodzenia;
5) wizyt´ piel´gniarki w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w razie
nieszcz´Êliwego wypadku; Êwiadczenie obejmuje pokrycie kosztów 
dojazdu piel´gniarki do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego oraz jej
wynagrodzenia.
3. O celowoÊci organizacji i pokrycia kosztów Êwiadczeƒ, o których 
mowa w ust. 2 decyduje lekarz uprawniony Centrum Alarmowego.
4. Ponadto ubezpieczenie obejmuje:
1) informowanie o placówkach s∏u˝by zdrowia, o dzia∏aniu leków, 
dietach i zdrowym ˝ywieniu;
2) informowanie o placówkach prowadzàcych zabiegi rehabilitacyjne
oraz o sklepach oferujàcych sprz´t rehabilitacyjny;
3) infolini´ medycznà polegajàcà na telefonicznej rozmowie z lekarzem
uprawnionym Centrum Alarmowego, który w miar´ posiadanej wiedzy
specjalistycznej oraz istniejàcych mo˝liwoÊci, udzieli Ubezpieczonemu
ustnej informacji, co do dalszego post´powania; informacje nie majà 
charakteru diagnostycznego i leczniczego oraz nie mogà byç traktowane
jako podstawa do jakichkolwiek roszczeƒ wobec lekarza uprawnionego
lub COMPENSY;
4) agrolini´, tj. specjalistycznà infolini´ dla rolników umo˝liwiajàcà 
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uzyskanie informacji w szczególnoÊci o:
a) pozyskiwaniu dop∏at bezpoÊrednich,
b) sposobie wype∏niania i terminów sk∏adania wniosków o dop∏aty 
bezpoÊrednie,
c) adresach placówek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
d) dobrej praktyce rolniczej,
e) polityce rolnej w Unii Europejskiej,
f) aktach prawnych Unii Europejskiej dotyczàcych rolnictwa,
g) adresach sklepów i hurtowni, które oferujà nawozy, Êrodki ochrony
roÊlin, maszyny i sprz´t rolniczy,
h) adresach placówek weterynaryjnych.

§ 5. WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY nie obejmuje:
1) kosztów leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, zabiegów ze wskazaƒ
estetycznych lub helioterapii;
2) zdarzeƒ, których przyczynà by∏o spo˝ycie przez Ubezpieczonego 
alkoholu, za˝ycie narkotyków, innych Êrodków odurzajàcych lub leków
o podobnym dzia∏aniu, a tak˝e leków nie przepisanych przez lekarza lub
u˝ytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim, bàdê ze wskazaniem ich u˝ycia;
3) chorób psychicznych, Zespo∏u Nabytego Niedoboru OdpornoÊci
(AIDS) oraz chorób przewlek∏ych;
4) kosztów powsta∏ych w wyniku uszkodzenia cia∏a spowodowanego 
leczeniem lub zabiegami leczniczymi bez wzgl´du na to, przez kogo by∏y
wykonywane;
5) kosztów powsta∏ych na skutek usi∏owania pope∏nienia lub pope∏nienia
przez Ubezpieczonego przest´pstwa albo samobójstwa;
6) zdarzeƒ 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∏a-
jàcych w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi, spisku,
konfiskaty, rekwizycji, zaj´cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu 
organów sprawujàcych w∏adz´; 
7) zdarzeƒ 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∏eczeƒ-
stwa lub jakiejkolwiek jego cz´Êci; 
8) zdarzeƒ powsta∏ych wskutek wszelkich nast´pstw reakcji jàdrowej,
promieniowania jàdrowego (z wy∏àczeniem stosowania wy˝ej wymienio-
nych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi) lub ska˝enia promienio-
twórczego; 
9) zdarzeƒ powsta∏ych w zwiàzku z uprawianiem sportu jako zawodnik
lub w zwiàzku z uprawianiem sportów ekstremalnych; za sporty ekstre-
malne uwa˝a si´ sporty powietrzne, skoki ze spadochronem, skoki 
bungee, skoki narciarskie, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie
jakichkolwiek samolotów silnikowych, udzia∏ i przygotowanie do udzia∏u
w wyÊcigach lub rajdach pojazdów làdowych, wodnych lub powietrz-
nych, uprawianie sztuk walki i wszelkiego rodzaju sportów obronnych,
wspinaczk´ wysokogórskà lub skalnà, speleologi´, myÊlistwo, jazd´ kon-
nà, jazd´ na motorach, skuterach, jazd´ na nartach wodnych oraz jazd´
z wykorzystaniem pojazdów poruszajàcych si´ po Êniegu lub lodzie, upra-
wianie nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, rafting lub 

innych sportów wodnych na rzekach górskich;
10) epidemii.
2. COMPENSA nie zwraca kosztów poniesionych bez uprzedniej zgody
Centrum Alarmowego nawet, je˝eli sà one obj´te zakresem ubezpieczenia.
3. Je˝eli z okolicznoÊci sprawy wynika, ˝e Ubezpieczony z powodu si∏y
wy˝szej nie by∏ w stanie zg∏osiç zdarzenia do Centrum Alarmowego
w chwili jego zajÊcia, COMPENSA mo˝e dokonaç refundacji poniesio-
nych przez Ubezpieczonego kosztów do wysokoÊci, w jakiej zosta∏yby
one poniesione, gdyby dane Êwiadczenie by∏o bezpoÊrednio zorganizo-
wane i op∏acone przez Centrum Alarmowe.
4. Refundacja, o której mowa w ust. 3 mo˝e zostaç dokonana wy∏àcznie
na podstawie orygina∏ów rachunków lub faktur za us∏ugi, których koszt
Ubezpieczony poniós∏ w zwiàzku z wystàpieniem zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem.
5. Wniosek o refundacj´ nale˝y z∏o˝yç pisemnie do Centrum Alarmowego
na adres: ul. Domaniewska 50 B, 02-672 Warszawa, w ciàgu 5 dni od daty
zaistnienia zdarzenia uprawniajàcego do Êwiadczeƒ. 
6. W przypadku uznania zasadnoÊci wniosku o refundacj´ Centrum 
Alarmowe dzia∏ajàc w imieniu COMPENSY dokonuje zwrotu kosztów
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o refundacj´.

§ 6. LIMIT ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY z tytu∏u Êwiadczeƒ
okreÊlonych w §4 ust. 2 stanowi kwota 1.000 PLN.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 odnosi si´ do wszystkich Ubezpieczo-
nych ∏àcznie i dotyczy wszystkich zdarzeƒ powsta∏ych w czasie okresu
ubezpieczenia.

§ 7. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku o ubez-
pieczenie.
2. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza dokumentem ubezpieczenia
- kartà wystawionà Ubezpieczajàcemu.
3. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na okres 12 miesi´cy.
4. Umow´ ubezpieczenia natychmiastowej pomocy agro assistance 
zawiera si´ na taki sam okres ubezpieczenia, na jaki zosta∏a zawarta umowa
obowiàzkowych ubezpieczeƒ rolnych.

§ 8. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´ od dnia i godziny
wskazanych w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia.
2. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si´ z chwilà:
1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia;
2) odstàpienia od umowy ubezpieczenia lub jej rozwiàzania.

§ 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 od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´ w przypadku:
1) up∏ywu okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie;
2) odstàpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia;
3) rozwiàzania umowy obowiàzkowych ubezpieczeƒ rolnych.
3. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç rozwiàzana w drodze wypowiedzenia
przez ka˝dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowania
lub daty dor´czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp∏aty odszkodowania,
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
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§ 10. OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO
W przypadku powstania zdarzenia Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) staraç si´ o z∏agodzenie skutków zdarzenia, poddajàc si´ niezw∏ocznie
opiece lekarskiej oraz wype∏niajàc zalecenia lekarza;
2) niezw∏ocznie po zaistnieniu zdarzenia lub uzyskaniu o nim wiadomo-
Êci zawiadomiç telefonicznie Centrum Alarmowe, które dost´pne jest
pod nast´pujàcym numerem telefonu: (22) 522 27 08;
3) udzieliç Centrum Alarmowemu wyjaÊnieƒ w celu ustalenia okolicznoÊci
zdarzenia i zakresu niezb´dnych Êwiadczeƒ, w szczególnoÊci podaç 
nast´pujàce informacje;
a) imi´ i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer polisy,
d) okres ubezpieczenia,
e) krótki opis zdarzenia i rodzaju koniecznej pomocy,
f) numer telefonu do kontaktu zwrotnego;
4) dostarczyç wskazane przez Centrum Alarmowe dokumenty do wyko-
nania Êwiadczenia, w szczególnoÊci zaÊwiadczenia i skierowania lekarskie;
5) nie powierzaç wykonania Êwiadczeƒ, do których spe∏nienia zobowià-
zana jest COMPENSA innym osobom, chyba ˝e Centrum Alarmowe 
wyrazi zgod´ na spe∏nienie Êwiadczenia przez innà osob´.

§ 11. 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 
ubezpieczenia, mo˝na je zg∏osiç do Rzecznika Ubezpieczonych lub za
poÊrednictwem 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 Ubezpie-
czajàcego, 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. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Franz Fuchs Jaros∏aw Szwajgier
Prezes Zarzàdu Zast´pca Prezesa Zarzàdu
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