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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia 
OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Przewoênika w Mi´dzynarodowym
Transporcie Drogowym („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 mo˝e zawieraç postanowienia dodatkowe lub odmienne
od ustalonych w OWU, okreÊlone w formie pisemnej pod rygorem
niewa˝noÊci.
4. W razie wprowadzenia do umowy postanowieƒ dodatkowych lub
odmiennych niniejsze OWU majà zastosowanie o tyle, o ile wprowa-
dzone do umowy postanowienia, nie stanowià inaczej.

§ 2. DEFINICJE
1. W rozumieniu niniejszych OWU uwa˝a si´ za (definicje w porzàd-
ku alfabetycznym):
1) ALKOHOL - napój zawierajàcy alkohol powy˝ej 2%;
2) ARTYKU¸Y ˚YWNOÂCIOWE SZYBKO PSUJÑCE SI¢ - prze-
sy∏ka, której przewóz jest dozwolony na warunkach umowy ATP;
3) FRANSZYZA REDUKCYJNA - ustalona w umowie ubezpiecze-
nia kwota pomniejszajàca ∏àczne odszkodowanie za jednà i wszystkie
szkody w ubezpieczonym mieniu wynik∏e z jednego zdarzenia;
4) MI¢DZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY - zarobko-
wy przewóz drogowy towarów pojazdami, w którym miejsce przyj´-
cia przesy∏ki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy znaj-
dujà si´ w dwóch ró˝nych krajach;
5) OSOBA POSTRONNA - osoba trzecia nie b´dàca stronà stosun-
ku przewozu [wysy∏ajàcym, odbiorcà, przewoênikiem/pracownikiem
przewoênika], nie uczestniczàcà w przewozie jako podwykonawca
przewoênika, pracownik konwoju, konwojent, nie majàca stanu wie-
dzy o przewozie jako pracownik organu paƒstwowego uprawnionego
do kontroli przewozu, pracownikiem COMPENSY i nie uprawniona
do posiadania jakiejkolwiek wiedzy o dokonywanym przewozie;
6) PODWYKONAWCA - przewoênik, którym Ubezpieczajàcy po-
s∏uguje si´ w wykonaniu zawartej umowy przewozu;
7) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS¢, który po-
twierdza zawarcie umowy ubezpieczenia;
8) POZOSTAWIENIE POJAZDU BEZ NADZORU - rozumie si´
fizyczne opuszczenie przez kierowc´ kabiny pojazdu i pozostawienie
pojazdu wraz z przesy∏ka towarowà na poboczu drogi, na parkingach
leÊnych, przydro˝nych, osiedlowych, ulicach miast, na terenie prywat-
nej posesji, przy stacjach paliw;
9) PRZESY¸KA - rzeczy przyj´te do przewozu na podstawie wysta-
wionego na Ubezpieczajàcego listu przewozowego lub innego doku-
mentu przewozowego spe∏niajàcego wymogi ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984 r. - Prawo przewozowe;
10) PRZESY¸KA PODWY˚SZONEGO RYZYKA - sprz´t RTV,
zmechanizowany sprz´t gospodarstwa domowego (AGD), tytoƒ prze-
tworzony i papierosy, alkohol, sprz´t komputerowy oraz jego cz´Êci
sk∏adowe, telefony komórkowe, leki, kawa, herbata, opony;
11) PRZESY¸KA WARTOÂCIOWA - krajowe i zagraniczne znaki
pieni´˝ne, czeki, weksle i inne dokumenty zast´pujàce w obrocie go-

tówk´, banderole, akcyzy oraz z∏oto, srebro i wyroby z tych metali,
kamienie szlachetne i per∏y, a tak˝e platyna i pozosta∏e metale z grupy
platynowców;
12) PRZEWOèNIK - przedsi´biorca uprawniony do wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie wa˝nej licencji w zakresie
transportu drogowego. Za przewoênika nie uwa˝a si´ przedsi´biorcy
zajmujàcego si´ przewozem osób lub przesy∏ek baga˝owych przyjmo-
wanych do przewozu na podstawie kwitów baga˝owych;
13) SZKODA - uszkodzenie lub utrata przesy∏ki w nast´pstwie nie-
wykonania lub nienale˝ytego wykonania czynnoÊci przewozowych;
za jednà szkod´ uwa˝a si´ wszystkie roszczenia g∏oszone z tego same-
go zdarzenia;
14) TOWARY NIEBEZPIECZNE - przesy∏ka, której przewóz jest do-
zwolony na warunkach Umowy ADR, sklasyfikowane w klasach I - IX;
15) UBEZPIECZAJÑCY - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednost-
ka organizacyjna nie osiadajàca osobowoÊci prawnej zawierajàca umo-
w´ ubezpieczenia i zobowiàzana do op∏acenia sk∏adki;
2. Przepisy prawne powo∏ane w niniejszych OWU:
1) KODEKS CYWILNY - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.
2) KONWENCJA CMR - Konwencja o umowie mi´dzynarodowego
przewozu drogowego towarów (CMR) (Dz. U. z 1962nr 49 poz. 238
z póên. zm.);
3) UMOWA ADR - Umowa europejska dotyczàca mi´dzynarodowe-
go przewozu towarów niebezpiecznych zawarta w Genewie dnia 30
wrzeÊnia 1957r. (tekst jednolity Dz. U. z 1999 nr 30 poz. 287 i Dz. U.
z 2002 nr 194 poz. 1629);
4) UMOWA ATP - Umowa o mi´dzynarodowych przewozach szyb-
ko psujàcych si´ artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i o specjalnych Êrodkach
transportu przeznaczonych do tych przewozów, sporzàdzona w Ge-
newie dnia 1 wrzeÊnia 1970r. wraz ze zmianami (Dz. U. z 1984 nr 49
poz. 254);
5) USTAWA O DZIA¸ALNOÂCI UBEZPIECZENIOWEJ - Ustawa
z dnia 22 maja 2003r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (DZ. U. z 2003
nr 124 poz. 1151).
6) USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM - Ustawa z dnia 6
wrzeÊnia 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 nr 125
poz. 1371 z póên. zm.);

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpie-
czajàcego za ca∏kowite lub cz´Êciowe uszkodzenie albo utrat´ przesy∏-
ki powsta∏e od chwili przyj´cia jej do przewozu a˝ do momentu wy-
dania jej odbiorcy w mi´dzynarodowym transporcie, którà Ubezpie-
czajàcy ponosi zgodnie z postanowieniami Konwencji CMR.

§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. W przypadku transportów wykonywanych przez podwykonawców
COMPENSA odpowiada tylko i wy∏àcznie pod warunkiem, ˝e osoba
wykonujàca transport jest przewoênikiem w rozumieniu OWU, posiada
wa˝ne, op∏acone ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej przewoê-
nika w mi´dzynarodowym transporcie drogowym w zakresie odpo-
wiadajàcym realizowanemu transportowi, a list przewozowy CMR
wystawiony jest na Ubezpieczajàcego.
2. Ubezpieczajàcy zlecajàc przewóz towarów podwykonawcy, zobo-
wiàzany jest do zapoznania go z niniejszymi OWU, a w szczególnoÊci
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z cià˝àcymi na nim obowiàzkami.
3. Za szkody, za które odpowiedzialnoÊç cywilnà ponosi podwyko-
nawca COMPENSA odpowiada tylko do wysokoÊci sumy gwarancyj-
nej i w zakresie okreÊlonym w umowie odpowiedzialnoÊci cywilnej
podwykonawcy.
4. COMPENSA odpowiada w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej
Ubezpieczajàcego okreÊlonej przepisami konwencji CMR oraz posta-
nowieniami niniejszych OWU do wysokoÊci okreÊlonej w umowie 
sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia.
5. COMPENSA zwraca 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,
chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne - w granicach sumy gwarancyjnej,
2) niezb´dne koszty obrony prawnej i koszty sàdowe w sporze pro-
wadzonym za zgodà COMPENSY;
3) koszty zwiàzane z koniecznoÊcià prze∏adunku towaru lub jego
przechowywania przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 30 dni od daty powstania
szkody.
6. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 2-3 nie mogà ∏àcznie przekro-
czyç 10% sumy gwarancyjnej i zwracane sà w ramach sumy gwaran-
cyjnej.

§ 5. WY¸ÑCZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajà-
cy wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie. JeÊli szkoda powsta∏a wskutek ra˝àce-
go niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA wolna jest od odpo-
wiedzialnoÊci, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreÊlone
w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpie-
czajàcego z tytu∏u szkód:
1) pozosta∏ych wskutek wad ukrytych przewo˝onej przesy∏ki lub jej
w∏aÊciwoÊci naturalnych, na które przewoênik nie ma wp∏ywu;
2) powsta∏ych wskutek niew∏aÊciwego opakowania lub za∏adowania
przez nadawc´ przewo˝onej przesy∏ki;
3) powsta∏ych z przyczyn wyst´pujàcych po stronie nadawcy lub od-
biorcy;
4) powsta∏ych wskutek u˝ycia przez Ubezpieczajàcego pojazdu nie-
przystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru oraz pojazdu
niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osob´ nieupraw-
nionà;
5) powsta∏ych wskutek u˝ycia przez Ubezpieczajàcego pojazdu, który
nie zosta∏ wymieniony we wniosku;
6) powsta∏ych wskutek prowadzenia pojazdu przez osoby nie posia-
dajàce odpowiednich uprawnieƒ, a tak˝e przez osoby znajdujàce si´
po spo˝yciu alkoholu, za˝yciu narkotyków, innych Êrodków odurzajà-
cych lub leków o podobnym dzia∏aniu;
7) powsta∏ych wskutek pozostawienia pojazdu bez nadzoru, przed-
miotowe wy∏àczenie nie dotyczy nast´pujàcych sytuacji: koniecznego
postoju z ∏adunkiem wynikajàcego z obowiàzku przyj´cia albo wyda-
nia przesy∏ki, przestrzegania czasu pracy kierowcy, koniecznoÊci tan-
kowania lub skorzystania z toalety na stacji paliw, za∏atwienia formal-
noÊci finansowych i celnych, koniecznoÊci wezwania pomocy po awa-
rii pojazdu lub wypadku drogowym - jednak˝e pod bezwzgl´dnym wa-
runkiem uprzedniego zabezpieczenia pojazdu przez wyj´cie kluczyka

ze stacyjki, zamkni´cie zamków, jak równie˝ uruchomienie atestowa-
nego systemu alarmowego i u˝ycie innych elektronicznych i mecha-
nicznych systemów zabezpieczeƒ, je˝eli pojazd i/lub naczepa sà w ta-
kie urzàdzenia wyposa˝one (immobiliser, blokada skrzyni biegów, kie-
rownicy, peda∏ów);
8) powsta∏ych wskutek niewykonania polecenia zmiany umowy prze-
wozu;
9) powsta∏ych wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej;
10) powsta∏ych z przyczyn le˝àcych po stronie przewoênika wskutek
nieterminowego podstawienia pojazdu do za∏adunku lub opóênienia
w dostawie;
11) powsta∏ych w czasie kontroli lub rewizji, dokonywanych przez
przedstawicieli uprawnionych organów w∏adzy;
12) powsta∏ych w wyniku konfiskaty orzeczonej przez uprawnione
do tego organa w∏adzy;
13) powsta∏ych w transportach ˝ywych zwierzàt;
14) powsta∏ych w mieniu przesiedleƒczym lub w ramach przeprowa-
dzek;
15) powsta∏ych w przesy∏kach baga˝owych przewo˝onych na podsta-
wie kwitu baga˝owego;
16) powsta∏ych w towarze innym co do asortymentu i iloÊci ni˝ zg∏o-
szono w liÊcie przewozowym;
17) kar pieni´˝nych na∏o˝onych przez w∏aÊciwe organa w∏adzy
na Ubezpieczajàcego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialnoÊç;
18) kar pieni´˝nych na∏o˝onych w zwiàzku z nieterminowym wykona-
niem umowy przewozu;
19) utraconych korzyÊci osób uprawnionych powsta∏ych w wyniku
dzia∏ania lub zaniechania dzia∏ania przez Ubezpieczajàcego;
20) roszczeƒ przewo˝onych osób;
21) powsta∏ych podczas lub w zwiàzku z przewozem zw∏ok;
22) powsta∏ych w przewozie przesy∏ek wartoÊciowych, w dzie∏ach
sztuki, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych oraz innych zbio-
rach majàcych wartoÊç kolekcjonerskà, w aktach, dokumentach, pro-
gramach komputerowych i danych na noÊnikach wszelkiego rodzaju,
prototypach oraz wzorach;
23) powsta∏ych w wyniku okolicznoÊci, których przewoênik nie móg∏
uniknàç i których nast´pstwom nie móg∏ zapobiec (art. 17 Konwencji
CMR);
24) 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 domo-
wej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów
sabota˝u, zamieszek wewn´trznych, wojskowego lub cywilnego za-
machu stanu, zorganizowanych dzia∏aƒ lub dzia∏aƒ w z∏ym zamiarze
osób dzia∏ajàcych w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami poli-
tycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajÊcia zniszczenia lub uszko-
dzenia z nakazu organów sprawujàcych w∏adz´;
25) powsta∏ych w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako wszel-
kiego rodzaju dzia∏anie 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 ce-
lach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub po-
dobnych w∏àczajàc zamiar wywarcia wp∏ywu na rzàd bàdê zastrasze-
nia spo∏eczeƒstwa lub jakiejkolwiek jego cz´Êci;
26) powsta∏ych wskutek wszelkich nast´pstw reakcji jàdrowej, pro-
mieniowania jàdrowego lub ska˝enia promieniotwórczego; 
27) wyrzàdzonych w Êrodowisku naturalnym;
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28) powsta∏ych w kontenerach, paletach oraz platformach;
29) powsta∏ych w zwiàzku z zastosowaniem azbestu lub innego mate-
ria∏u zawierajàcego azbest;
30) powsta∏ych w zwiàzku z u˝yciem jakiejkolwiek broni chemicznej,
biologicznej, biochemicznej lub energomagnetycznej, a tak˝e u˝ycia
lub dzia∏ania, jako Êrodka majàcego na celu wyrzàdzenie szkody, kom-
puterów, systemów komputerowych, oprogramowania komputero-
wego software, wirusa komputerowego lub procesora lub innego sys-
temu elektronicznego;
31) powsta∏ych przy braku rejestratora temperatury w przypadku
przewozów artyku∏ów ˝ywnoÊciowych ∏atwopsujacych si´.
4. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zosta∏ rozszerzony po-
przez w∏àczenie do umowy ryzyk wyszczególnionych poni˝ej, ochro-
na ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) szkód powsta∏ych w przewozach przesy∏ek podwy˝szonego ryzyka;
2) szkód powsta∏ych w przewozach pojazdów samochodowych;
3) szkód powsta∏ych w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych
w Umowie ADR;
4) szkód powsta∏ych w szybko psujàcych si´ artyku∏ach ˝ywnoÊcio-
wych przewo˝onych pojazdami izolowanymi cieplnie, ogrzewanymi
lub ch∏odzonymi nie posiadajàcymi Âwiadectwa ATP;
5) szkód powsta∏ych w przesy∏kach kurierskich;
6) szkód w transportach na terenie Azji oraz paƒstw powsta∏ych z by-
∏ejJugos∏awii oraz by∏ego Zwiàzku Radzieckiego, z wy∏àczeniem Litwy,
¸otwy, Estonii i S∏owenii;
7) zadeklarowanej w liÊcie przewozowym kwoty specjalnego interesu
w dostawie towaru zgodnie z art. 26 Konwencji CMR;
8) zadeklarowanej w liÊcie przewozowym CMR dodatkowej wartoÊci
towaru zgodnie z art. 24 Konwencji CMR;
9) szkód powsta∏ych w ∏adunkach ponad gabarytowych i ci´˝kich.
5. Na wniosek Ubezpieczajàcego COMPENSA mo˝e rozszerzyç
ochron´ ubezpieczeniowà o poszczególne ryzyka okreÊlone w ust. 4
po uzgodnieniu warunków szczególnych ubezpieczenia i op∏aceniu do-
datkowej sk∏adki.

§ 6. SUMA GWARANCYJNA
1. Suma gwarancyjna ustalona wskazana w polisie stanowi górnà gra-
nic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY za szkod´ za jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia jest ustalana przez Ubezpieczajàcego.

§ 7. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. WysokoÊç sk∏adki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowià-
zujàcej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach
na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzgl´dnieniem wysoko-
Êci przychodów za okres 12 miesi´cy poprzedzajàcych zawarcie Umo-
wy oraz mienia podlegajàcego ubezpieczeniu, d∏ugoÊci okresu ubez-
pieczenia, zakresu ubezpieczenia, wysokoÊci zastosowanej franszyzy
redukcyjnej (udzia∏u w∏asnego) oraz sumy gwarancyjnej, rodzaju za-
stosowanych zabezpieczeƒ, dotychczasowego przebiegu ubezpiecze-
nia oraz formy p∏atnoÊci sk∏adki. Wyliczona na podstawie danych,
o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym sk∏adka jest wartoÊcià mi-
nimalnà i zaliczkowà i podlega ostatecznemu rozliczeniu w trybie,
o którym mowa w ust. 5 i 6.
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-

˝ona na raty. Terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç rat okreÊlone sà w polisie. 
4. Je˝eli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu banko-
wego lub przekazu pocztowego, sk∏adk´ uznaje si´ za zap∏aconà
z chwilà wp∏ywu.
5. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany w terminie 14 dni od zakoƒczenia
okresu ubezpieczenia dostarczyç COMPENSIE udokumentowanà 
informacj´ o faktycznej wartoÊci przychodu z tytu∏u us∏ug przewozo-
wych.
6. W ciàgu 30 dni po dostarczeniu przez Ubezpieczajàcego udoku-
mentowanej informacji, o której mowa w ust. 5, COMPENSA dokona
ostatecznego rozliczenia sk∏adki na podstawie faktycznie osiàgni´tego
przychodu z tytu∏u us∏ug przewozowych, pomniejszonego o wysokoÊç
podatku od towarów i us∏ug VAT:
1) je˝eli sk∏adka nale˝na za ca∏y okres ubezpieczenia jest wy˝sza
od sk∏adki zaliczkowej okreÊlonej zgodnie z postanowieniem ust. 1,
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do dop∏aty ró˝nicy mi´dzy sk∏adkà
zaliczkowà a sk∏adka nale˝nà;
2) dop∏ata sk∏adki powinna nastàpiç w terminie 14 dni od dnia doko-
nania rozliczenia, o ile nie umówiono si´ inaczej.

§ 8. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, 
stanowiàcego 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.

§ 9. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàce-
go 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 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 odpowiedzialnoÊci z umowy ubezpieczenia. Je˝eli pomimo
otrzymanego wezwania do zap∏aty wymagalnej raty sk∏adki Ubezpie-
czajàcy nie dokona jej zap∏aty, odpowiedzialnoÊç COMPENSY ustaje,
a umowa ulega rozwiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada∏a za-
p∏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 któ-
rym mowa w ust. 3 powy˝ej.
3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania;
4) wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowaƒ w ∏àcznej wysokoÊci
równej sumie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem § 13 ust. 12. 
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§ 10. 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 odszkodo-
wania lub daty dor´czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp∏aty od-
szkodowania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia; 
2) przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia ra˝àcych zaniedbaƒ w zabezpieczeniu przed-
miotu ubezpieczenia,
b) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel za-
tai∏ 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 
któràkolwiek ze stron, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
podlega zwrotowi. 
5. WysokoÊç nale˝nej do zwrotu sk∏adki ustala si´ w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do d∏ugoÊci niewykorzystanego okresu ubezpiecze-
nia, przy czym ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ ubezpieczenia traktuje si´ jako
pe∏ny.

§ 11. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoÊci COMPENSY
zgodne z prawdà i jego najlepszà wiedzà wszystkie znane sobie oko-
licznoÊci dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA
zapytywa∏a w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umo-
wy. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela, obo-
wiàzek ten cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto oko-
licznoÊci jemu znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do pi-
semnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach okolicz-
noÊci 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 do-
sz∏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, zobowiàza-
ny jest do:
1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczàcych przedmiotu ubez-
pieczenia, a w szczególnoÊci przepisów wynikajàcych z Konwencji
CMR;
2) zachowania nale˝ytej starannoÊci w ochronie przesy∏ki przyj´tej
do przewozu oraz prawid∏owego zabezpieczenia jej w czasie wykony-

wania wszelkich czynnoÊci; 
3) przestrzegania instrukcji do ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej przewoênika w transporcie drogowym, która stanowi integral-
nà cz´Êç niniejszych OWU; 
4) sprawdzenia przy przyj´ciu towaru do przewozu danych zawartych
w liÊcie przewozowym dotyczàcych iloÊci lub wagi towaru, jego cech
numerów oraz widocznego stanu towaru i jego opakowania. Wszyst-
kie zastrze˝enia powinien wpisaç do listu przewozowego; 
5) wpisania do listu przewozowego zastrze˝eƒ co do stanu przyjmo-
wanej do przewozu przesy∏ki wraz z uzasadnieniem, je˝eli nie ma
mo˝liwoÊci sprawdzenia danych z listu przewozowego, 
6) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSÑ zaleceƒ dodatkowych
oraz terminów ich realizacji, które by∏y warunkiem zawarcia lub kon-
tynuacji umowy - w szczególnoÊci usuni´cia zagro˝eƒ b´dàcych przy-
czynà powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym szkody; 
7) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upo-
wa˝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 rachu-
nek, zobowiàzany jest do:
1) u˝ycia dost´pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubez-
pieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 
2) w razie wypadku, który mo˝e spowodowaç roszczenie osoby trzeciej
do Ubezpieczajàcego, niezw∏ocznego powiadomienia Policji w celu spo-
rzàdzenia protoko∏u szkody, ustalenia jej przyczyn i rozmiaru; a je˝eli
zdarzenie zaistnia∏o poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej równie˝
niezale˝nego komisarza awaryjnego w celu sporzàdzenia protoko∏u
szkody, ustalenia jej przyczyn i rozmiaru;
3) niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 2 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim infor-
macji; 
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 ubezpie-
czenia 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 upo-
wa˝nionej przez COMPENS¢ w celu przeprowadzenia likwidacji
szkody;
6) je˝eli wst´pnie ustalona wysokoÊç strat nie przekroczy 2.000 (dwa
tysiàce) EURO Ubezpieczajàcy mo˝e sporzàdziç protokó∏ szkody we
w∏asnym zakresie z udzia∏em przedstawiciela odbiorcy;
7) przed∏o˝enia COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz
umo˝liwienia 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. Przy zg∏oszeniu szkody Ubezpieczajàcy powinien dostarczyç 
COMPENSIE nast´pujàce dokumenty:
1) orygina∏ listu przewozowego CMR (egzemplarz w∏aÊciciela towaru
i przewoênika);
2) oryginalnà lub poÊwiadczonà kopi´ faktury i specyfikacj´ przesy∏ki
lub kopi´ potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em;
3) oryginalny protokó∏ szkody podajàcy przyczyny, okolicznoÊci oraz
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rozmiary strat i uszkodzeƒ;
4) kopie pisma powiadamiajàcego Policj´, w przypadku dokonania
przest´pstwa, kolizji lub wypadku drogowego;
5) roszczenie poszkodowanego wraz z wyliczeniem strat;
6) swoje stanowisko co do roszczeƒ osób poszkodowanych;
7) oÊwiadczenie kierowcy dotyczàce przebiegu zdarzenia powodujà-
cego szkod´;
8) karty z tachografu potwierdzajàce przebieg ca∏ego transportu;
9) wydruk z rejestratora pracy ch∏odni (o ile transport odbywa∏ si´ tego
typu pojazdem).
8. Ubezpieczajàcy winien powiadomiç COMPENS¢ o wdro˝onym po-
st´powaniu sàdowym w zwiàzku z zaistnia∏ym zdarzeniem i na ˝àda-
nie COMPENSY udzieliç pe∏nomocnictw wskazanej przez nià osobie.
9. Ubezpieczajàcy nie mo˝e bez pisemnej zgody COMPENSY przyjàç
na siebie odpowiedzialnoÊci za szkod´, zaspokajaç roszczeƒ osób po-
szkodowanych lub udzielaç przyrzeczenia zap∏aty odszkodowania.
10. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest dostarczyç postanowienie
o umorzeniu post´powania prokuratorskiego w sprawie zg∏oszonej
szkody, b´dà odpis prawomocnego orzeczenia sàdu w takim terminie,
aby istnia∏a mo˝liwoÊç wniesienia Êrodka odwo∏awczego.
11. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczajàcego roszczenia oso-
by poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody nie jest wià˝àce dla
COMPENSY.
12. 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 obowiàz-
ku przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o 
COMPENSIE ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku.
13. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpiecza-
jàcy lub Ubezpieczony (jeÊli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachu-
nek) 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.

§ 12. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
1. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie za szkod´ powsta∏a w prze-
wo˝onej przesy∏ce w granicach odpowiedzialnoÊci Ubezpieczajàcego
okreÊlonej w konwencji CMR (art. 23, 25), najwy˝ej jednak do wyso-
koÊci sumy gwarancyjnej, przy czym w przypadku udzielenia Ubezpie-
czajàcemu ochrony dla dodatkowej wartoÊci towaru, zapisanej w liÊcie
przewozowym zgodnie z art. 24 konwencji CMR, nie stosuje si´ zapi-
sów art. 23 ust. 3 konwencji CMR.
2. W razie uszkodzenia przesy∏ki COMPENSA wyp∏aca odszkodowa-
nie zgodnie z art. 25 konwencji CMR.
3. WysokoÊç szkody w przypadku takiego uszkodzenia przesy∏ki, ˝e
nadaje si´ ona do naprawy, ustala si´ wed∏ug udokumentowanych
kosztów naprawy jednak nie wy˝szych ni˝ wartoÊç przesy∏ki.
4. WysokoÊç szkody w przypadku uszkodzenia przesy∏ki w stopniu
kwalifikujàcym jà do dalszej sprzeda˝y, lecz po obni˝onych cenach,
ustala si´ jako ró˝nic´ mi´dzy wartoÊcià poczàtkowà przesy∏ki a war-
toÊcià uzyskanà ze sprzeda˝y.
5. O ile nie umówiono si´ inaczej, suma pieni´˝na wyp∏acona przez
COMPENS¢ z tytu∏u ubezpieczenia nie mo˝e byç wy˝sza od poniesio-
nej szkody.
6. Wszelkie przed∏o˝one przez Ubezpieczajàcego dokumenty doty-
czàce zaistnia∏ej szkody podlegajà weryfikacji przez COMPENS¢.

7. W celu ustalenia przyczyny powstania oraz prawid∏owej wysokoÊci
szkody, ka˝dà ze stron mo˝e na w∏asny koszt powo∏aç rzeczoznawc´.
W przypadku rozbie˝noÊci w opiniach rzeczoznawców strony mogà
powo∏aç rzeczoznawc´ - arbitra, który na podstawie przeprowadzo-
nych przez obie strony ekspertyz oraz w∏asnej oceny stanu faktyczne-
go wyda opini´. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii przez rzeczo-
znawc´ 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 na-
prawy.
9. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o procent udzielonej
zni˝ki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeƒ pojazdu, je˝eli
z powodu niew∏aÊciwej eksploatacji nie zadzia∏a∏y one w momencie
zajÊcia zdarzenia, które spowodowa∏o szkod´ lub je˝eli nie by∏y zasto-
sowane.
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 franszy-
z´ redukcyjnà ustalonà w umowie.
12. Odszkodowanie stanowi kwot´ obliczonà zgodnie z postanowie-
niami § 12 ust. 1-11.

§ 13. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochro-
nà ubezpieczeniowà COMPENSA wszczyna w∏aÊciwe post´powanie
dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszo-
nych roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania oraz w terminie 7 dni
od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàce-
go 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 uzgod-
niony sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodo-
wania, 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 ksero-
kopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez
COMPENS¢. 
5. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania rosz-
czenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania
w∏asnych ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzecze-
nia sàdu. 
6. W przypadku roszczenia okreÊlonego w walucie zagranicznej prze-
liczenie wysokoÊci roszczenia nast´puje wed∏ug Êredniego kursu usta-
lonego przez NBP obowiàzujàcego w dniu powstania szkody.
7. COMPENSA obowiàzana jest wyp∏aciç odszkodowanie w termi-
nie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
8. Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY albo wysokoÊci odszko-
dowania nie jest mo˝liwe, odszkodowanie wyp∏acane jest w ciàgu 14
dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyja-
Ênienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e bezsporna cz´Êç od-
szkodowania zostanie wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzyma-
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nia zawiadomienia o wypadku. 
9. 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. 7 bàdê 8, podajàc okolicznoÊci fak-
tyczne i podstaw´ prawnà odmowy wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci
lub w cz´Êci oraz pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ
na drodze sàdowej. 
10. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi´cej ubezpieczy-
cieli na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczenio-
wà, Ubezpieczajàcy nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wyso-
koÊç szkody. Mi´dzy ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada w ta-
kim stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozo-
staje do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego
ubezpieczenia. 
11. Po wyp∏acie odszkodowania suma gwarancyjna ulega obni˝eniu
o wyp∏aconà kwot´, przy czym wyp∏ata odszkodowaƒ o ∏àcznej war-
toÊci równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiàzanie umowy
ubezpieczenia.
12. Ubezpieczajàcy za zgodà COMPENSY oraz po op∏aceniu dodatko-
wej sk∏adki mo˝e podwy˝szyç sum´ gwarancyjnà do poprzedniej wy-
sokoÊci. 
13. Odszkodowanie wyp∏acane jest w z∏otych polskich.
14. Przeliczenie na z∏ote sum gwarancyjnych, franszyz redukcyjnych,
a tak˝e wysokoÊci roszczenia, je˝eli zosta∏o okreÊlone w walucie ob-
cej, nast´puje wed∏ug Êredniego kursu ustalonego przez NBP obowià-
zujàcego w dniu powstania szkody.

§ 14. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zap∏aty odszkodowania przez COMPENS¢, roszczenia
Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szko-
d´ przechodzà z mocy prawa na COMPENS¢ do wysokoÊci wyp∏aco-
nego odszkodowania. Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko
cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci
pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed COMPENSÑ.
2. Nie przechodzà na COMPENS¢ roszczenia Ubezpieczajàcego
przeciwko osobom, za które ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzial-
noÊç, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie. Nie dotyczy to
podmiotów anga˝owanych jako podwykonawcy przewozu.
3. Zasady wynikajàce z ust´pów poprzedzajàcych stosuje si´ odpo-
wiednio 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∏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 do-
chodzenia roszczeƒ regresowych.

§ 15. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwito-
waniem 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 dru-
giej strony przyjmuje si´, ˝e obowiàzek zawiadomienia lub oÊwiadcze-
nia 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 zobo-
wiàzana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za˝alenia zajàç
stanowisko w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów zawartych na podsta-
wie 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 
wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU majà zastosowanie prze-
pisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,
przepisy Konwencji CMR oraz innych stosownych aktów prawnych.
9. OWU wraz z instrukcjà do ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej przewoênika w transporcie drogowym zosta∏y zatwierdzone przez
Zarzàd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group uchwa∏à
nr 33/2007 z dnia 27 czerwca 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
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