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§ I. POSTANOWIENIA

OGOLNE
I. Na podstawie
niniejszych Og61nych warunk6w
ubezpieczenia
Nas~pstw nieszcz~liwych wypadk6w (•.OWU"). Compensa Towarzystwo
Ubezpieczen SA Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA.
zawiera umowy ubezpiecrenia ("umowa") z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie b~dqcymi osobami prawnymi,
zwanymi dalej Ubezpieczajqcymi.
2. Ubezpieczajqc..:ymoie zawrzee umow~ na cudzy rachunek.
1. W porozumieniu z Ubezpieczajqcym COMPENSA moie wprowadzie
do umowy postanowienia dodatkowe a1bo odmienne od zapis6w
niniejszych OWU. Wprowadzenie w/w postanowien wymaga formy pisemnej pod rygorem niewainoSci. W razie wprowadzenia do umowy postanowien dodatkowych albo odmiennych. niniejsze OWU majq zastosowanie
o tyle. 0 ile wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowi'l inaczej.
§ 2. DEFINIC)E
UZyte w OWU definicje (w porzqdku alfabetycznym) oznaczaj'l:
I) AMATORSKIE
UPRAWIANIE
SPORTU - forma aktywnoSci
fizycznej Ubezpieczonego,
kt6rej celem jest odpoczynek, rozrywka
i odnowa sil psychofizycznych;
2) CENTRUM ALARMOWE COMPENSY - telefoniczne centrum
zgloszeniowe, crynne przez calq dob~. 365 dni w roku, przyjmuj'lce
zgloszenia. weryfikujqc..:eprawo do ochrony ubezpiecreniowej w zakresie
uslug Assistance oraz w przypadku pozytywnej weryfikacji niezwlocznie
organizujqce wymagane swiadczenie Assistance;
1) CHOROBA PRZEWLEKtA - choroba, w kt6rej obrazie zgodnie
z aktualnq wiedzq medycrnq znajduje sifildlugotrwale. stYe albo nawrac:ajqce wyst~powanie objaw6w alba odchylen w badaniach dodatkowych
i kt6ra by/a rozpoznana, zdiagnozowana w okresie co najmniej 24 miesifilCY
poprzedzajqcych datf; zawarcia umowy;
4) NIEDOWtAO
- zmniejszenie sily lub ograniczenie zakresu ruchu
mif;snia lub grupy mif;sni spowodowane uszkodzeniem dr6g nerwowych
lub kom6r'ek nerwowych: neuron6w m6zgu lub rdzenia;
5) NIESZCZIiSLIWY
WYPADEK
- nagle zdarzenie wywo/ane
przyczyn'l zewnf;trzn'l. w wyniku kt6rego Ubezpieczony. niezaleinie
od swej woli, doznal uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia lub zmar/;
6) ODMROZENIE
- zmiany miejscowe i og61noustrojowe wskutek
zadziaiania czynnika termicznego (niskie temperatury) lub chemicznego
na organizm cz/owieka, z zastrzezeniem,
ii odmroienia
okreslone
w labeli nr 3 musz'l bye co najmniej II stopnia;
7) OKRES UBEZPIECZENIA
- okres wskazany w dokumencie
ubezpieczenia, w kt6rym COMPENSA ponosi odpowiedzialnosc;
8) OPARZENIE
- zmiany miejscowe i og61noustrojowe wskutek
zadzialania czynnika termicznego.
chemicznego
lub elektrycznego
na organizm czlowieka. z zastrzeteniem. it oparzenia okreslone w Tabeli
nr 3 musza bye co najmniej II stopnia. W przypadku oparzenia dr6g
oddechowych z zaburzeniami oddechu oraz oparzenia g6rnego odcinka
przewodu pokarmowego ze zWf;ieniem i uposledzeniem odiywiania
ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest bez wzgl~u nastopien poparzenia;
9) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENSI;. kt6ry potwierdza zawarcie umowy;
10) PORAZENIE - calkowita i trwala utrata funkcji ruchowej konczyny
(konczyn);
II) POWA.i:NY URAZ - wskazane w Tabeli Stopnia Powainego
Urazu okreSlonej w § 12 ust. I pkt 3 lit. c oraz powstale wskutek nieszcZf;sliwego wypadku naruszenie sprawnoki organizmu polegajqce na trwaIym uszkodzeniu ciala lub rozstroju zdrowia. kt6re powoduje uposledzenie funkcji organizmu nierokujqce poprawy;
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12) PRACA FIZVCZNA - grupa zawod6w i czynnoki wykonywanych
w celu zarobkowym.
kt6re opierajq sif; gl6wnie na sile mif;sni
i umiej~tnosciach praktycznych bez wzglf;du na podstawf; prawnq
zatrudnienia, jak r6wniei w ramach szkolen praktycznych!zawodowych
oraz wolontariatu, z wyjqtkiem wykonywania pracy umyslowej:
11) PRACA 0 WYSOKIM STOPNIU RYZKA - wykonywanie prac
w przemySle wydobywczym. metalowym. maszynowym. budowniczym,
stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym.
paliwowym. hutniczym.
energetycznym. srodk6w transportu. drzewnym oraz wszelkich prac
na \V)'sokoSci powyiej S metr6w;
14) PRACA UMYSlQWA - praca nie wyrnagajqc..:aduiego nakladu sily.
opierajqc..:asi~ na intelekcie i rozumowaniu (tzw. praca biurowa), w tym r6wniei w t<unach uczestnictwa w konferencjach i szko/eniach teoretycznych;
IS) SKtADKA UBEZPIECZENIOWA
- kwota. kt6rq Ubezpieczaj'lcy
zobowiqzany jest zaplacie z tytulu udzielania ochrony ubezpieczeniowej
w ramach umowy;
16) SPORTY EKSTREMAlNE - sporty, kt6rych uprawianie wiqie si~
z wif;kszym ryzykiem. wymagajqce dziaiania w warunkach zWif;kszonego
ryzyka i ponadprzecif;tnych zdolnoki fizycznych i psychicznych. to jest:
a) wspinaczka skalna, lodowa. taternictwo. alpinizm. himalajzm. speleologia,
buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning. trekking na wysokoSci
pow. 5.500 m n.p.m.,
b) kajal<arstwo g6rskie, rafting, hydrospeed. kitesurfing oraz windsurfing,
przy wietrze 0 prf;dkosci powyiej 50 km/h.
c) wszelkie oomiany nurkowania naglf;bokosc ponii:ej 15 m oraz freediving.
d) zegluga poza wodami terytorialnymi w odleglosci powyiej 12 mil
morskich ad brzegu,
e) skoki narciarskie, skialpinizm oraz zjazdy na nartach albo snowboardzie
poza wyznaczonymi trasami w tym tet zjazdy wyczynowe,
f) wszelkie odmiany skok6w bungee, skok6w ze spadochronem,
g) paralotniarstwo.
lotniarstwo,
motolotniarstwo,
szybownictwo.
pilotowanie samolot6w albo smiglowc6w.
h) jazda na rowerach, motocyk/ach oraz quadach po specjalnie przygotowanych trasach bqdf w terenie naturalnym obfituj'lcym w przeszkody.
i) udzial i przygotowanie
do udzialu w wyScigach albo rajdach
pojazd6w l'ldowych. wodnych albo powietrznych,
j) wyprawy do miejsc charakteryzujqcych si~ ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi albo przyrodniczymi tj. obszary g6rskie albo wyiynne
na wysokoSci pOwyZej S.500 m n.p.rn., strefa podbiegunowa, Alaska,
Syberia, Kamczatka, terytorium p61nocne Kanady, obszary pustynne
w odlegloki pow. 20 km od najbliiszych miast. osad. dr6g,
k) sporty walki oraz sporty obronne.
I) zorbing;
17) SUMA UBEZPIECZENIA / SUMA GWARANCYJNA - wskazana
w umowie kwota stanowi'lca
g6rn<l granicf; odpowiedzialnosd
COMPENSYw ramach grupy ubezpieczenlub danego ryzyka;
18) SZKODA- uszczerbek majqtkowy powstaly w nast~pstwie utraty.
uszkodzenia albo zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) albo uszczerbek
majqtkowy i niemajqtkowe nastf;pstwo uszkodzenia ciala. rozstroju
zdrowia a/bo !imierci (szkoda osobowal;
19) TRASA SPECjALNA - specjalnie przygotowana trasa do jazdy
na rowerach, quadach. motocyklach. r6wniet w terenie naturalnym. obfitujqca w przeszkody w rodzaju wysokich scianek, beczek. wszelkiego rodzaju
murk6w. POff;czy.schod6w. usypanych z ziemi g6rek, "hop6w", "dirt6w",
ramp, skoczni, zjazd6w, do/6w, mu/d. kolein. slupk6w tub tycrek;
20) TRWAlY USZCZERBEK NA ZDROWIU - powstafe wskutek
nieszczf;sliwego wypadku ttWale, tj. nierokujqce poprawy. uszkodzenie
danego organu. narzqdu alba ukladu. polegaj<\Cena fizycznej utracie tego

organu, narz¥lu albo ukladu albo uposledzeniu jego funkcji. z wyhtczeniem
urazow uwawanych za powainy uraz w rozumieniu niniejszych OWU.
Trwaly uszczerbek na zdrowiu obejmuje tylko i vryl~cznie przypadki
umieszczone w Tabeli procentowego trwalego uszczerbku na zdrowiu
obowiqzuj~cej w dniu zawarcia umowy. stosowanej przy ustalaniu
procentowej wysokosci trwalego uszczerbku na zdrowiu co do skutk6w
zdarzen obj~tych umow~. dost~pna we wszystkich placowkach
COMPENSY oraz na stronie internetowej www.compensa.pl;
21) UBEZPIECZAJACY - podmiot zawierajqcy umow~. zobowiqzany
do oplacenia skladki ubezpieczeniowej;
22) UBEZPIECZENIE GRUPOWE - ubezpieczenie obejmujqce grup~
os6b nalez'Icych do okreslonej zbiorowosci: zak/adu pracy. instytucji.
klubu lub stowarzyszenia sportowego lub innej jednostki organizacyjnej.
uczestnikow
wycieczki. obozu, wczasow. pobytu w sanatorium
lub innych form wypoczynku. lub os6b pozostajqcych we wsp61nym
gospodarstwie domowym. na rachunek kt6rych zawarto umow!;;
23) UBEZPIECZENIE INDYWlDUAlNE
- ubezpieczenie obejmuj'lce
osob~ fizycznq wskazanq w umowie;
24) UBEZPIECZONY - osoba fizyczna. kt6rej mienie. odpowiedziainoSe
cywilna. iycie lub zdrowie jest obj~te ochronq ubezpieczeniOWq;
25) UDAR MOZGU -trwale uszkodzenie tkanki m6zgowej. powodujqce
powstanie ubytkow neurologicznych. utrzymujqcych si~ ponad 24 godziny.
spowodowane niedokrwieniem lub zawalem tkanki mozgowej. zatorem
lub krwotokiem wewnqtrzczaszkowym.
maj'lce miejsce w okresie
udzielania
Ubezpieczonemu
ochrony
ubezpieczeniowej.
Termin
nie obejmuje zawalu mozgu lub krwawienia wewnqtrzczaszkowego,
spowodowanego zewn~trznym urazem oraz epizodow przemijaj~cego
niedokrwienia mozgu;
26) UPRAWNIONY - osoba wskazana imiennie do odbioru swiadczenia
na wypadek smierci Ubezpieczonego. Jeieli Ubezpieczony nie wskazal
uprawnionego. Swiadczenie zostanie vryplacone wedlug nast~pujqcej kolejnOSeI:
a) maltonkowi,
b) dzieciom - w przypadku braku maltonka (w rownych cz~sciach).
c) rodzicom - w przypadku braku malionka i dzieci (w rownych
cz~Sciach).
d) innym uprawnionym osobom. po przeprowadzeniu
post~powania
spadkowego - w przypadku braku os6b wskazanych w lit. a - c ( w rownych cZ~Sciach);
27) UTRATA - calkowita anatomiczna
strata narzqdu. zmyslu
albo calkowita utrata rzeczy;
28) WYCZYNOWE LUB ZAWODOWE UPRAWIANIE SPORTU _
regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach
albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych. r6wniei w ramach
przynaleinoSci do klubow sportowych. zwiqzkow i organizacji sportowych,
niezaleinie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sporu;
29) ZAWAt SERCA - jednoznacznie rozpoznana jako zawal mi~nia sercowego przez lekarza udzielajqcego pomocy Ubezpieczonemu. martwica
cz~Sci mi~snia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia. M skutek
zamkni~cia t~tnicy wiencowej doprowadzajqcej krew do obszaru serca;
30) ZDARZENIE - nieszcz~sliwy vrypadek;
31) ZESZTYWNIENIE - ograniczenie ruchomosci w stawie;
32) ZtAMANIE
KOSCI - urazowe przerwanie ciqgloSci tkanki
kostnej. w tym rowniei urazowe zluszczenie chrz'lStek nasadowych.
§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
I, przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie
z zastrzezeniem § 4 ust. 2.

i iycie Ubezpieczonego.
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2. Po oplaceniu dodatkowej sk/adki przedmiorem ubezpieczenia mogq
bye ryzyka wskazane w klauzulach od I (w wariancie innym nii BAZA)
do 12. z zastrzezeniem § 4 ust. 10.
§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
i. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje co najmniej jedno
z poniiszych ryzyk. z zastrzei:eniem usc. 4:
I) smiere ubezpieczonego wskutek nieszcz~sliwego wypadku;
2) trwaly uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszcz~sliwego wypadku;
3) powainy Ural wskutek nieszcz~sliwego wypadku.
2. Zakres podstawowy obeimuje kaidorazowo ubezpieczenie assistance
w wariancie BAZA wskazane w klauzuli I.
3. Po oplaceniu dodackowej skladki w wariancie podstawowym ryzyko:
I) trwaly uszczerbek na zdrowiu moze zostae rozszerzony 0 swiadczenia
progresywne - Progresja 500;
2) powaine urazy mog~ zostae rozszerzone 0 zlamania kosci. oparzenia
lub odmrozenia ciala.
4. Zakres podstawowy ubezpieczenia nie moze jednoczesnie obejmowaC
ryzyka wskazanego w ust. I pkt 2 omz ryzyka wskazanego w ust. I pkt 3.
5, Po oplaceniu dodatkowej skladki zakres podstawovry ubezpieczenia
moie zostae rozszerzony 0 nast~pujqce klauzule. z zastrzezeniem ust. 2
i ust. '};
I) KLAUZUtA nr I - uslugi Assistance (w wariancie innym niz BAZA);
2) KtAUZULA nr 2 - zwrot koszt6w leczenia;
3) KLAUZULA.nr 3 - dzienne swiadaenie szpitalne;
4) KLA.UZULAnr 4 - zwrot kosztow rehabilitacji;
5) KLA.UZULA.nr 5 - zwrot koszt6w naprawy lub nabycia srodkow spe·
cjalnych;
6) KLAUZULA nr 6 - zwrot kosztow przekwalifikowania zawodowego
inwalidy;
7) KLAUZULA nr 7 - zwrot koszt6w operacji plastycznych;
8) KLAUZULA nr 8 - zasilek dzienny z tytutu kr6tkotrwalej niezdolnoSci
do pracy lub nauki;
9) KLAUZULA nr '} - zwrot kosztow dostosowania wn~trza lokalu
mieszkalnego do potrzeb inwalidy;
10) KLA.UZULAnr 10 - odpowiedzialnose cywilna w zyciu prywatnym;
II) KLA.UZULAnr II - bagai podrozny;
12) KLAUZULA nr 12 - uszczerbek w budzecie domovrym z tytulu
narodzin dziecka lub smierci czlonka rodziny.
6, Zakres podstawowy ubezpieczenia okreslony w ust. I moie zostae
zastqpiony ubezpieczeniem w zakresie okreslonym w KLAUZULI nr 13 warunki szczegolne dla strai:ak6w. W przypadku zawarcia umowy
w zakresie Klauzuli 13, postanowienia tej klauzuli majq pierwszenstwo
przed postanowieniami OWU. W sprawach nieuregulowanych w Klauzuli
13 zastosowanie maj~ odpowiednie postanowienia OWU.
7, Zakres ochrony ubezpieczeniowej. po op/aceniu dodatkowej skladki.
moie zostae rozszerzony 0:
I) zdarzenia powstale w nast~pstwie 'III.,),czynowego lub zawodowego
uprawiania sportu;
2) zdarzenia powstale w nast~pstwie uprawiania sporow ekstremalnych;
3) zdarzenia w postaci zawalu serca lub udaru mozgu i ich nast~pstwa;
8. Nast~pstwa zawalu serca i udaru m6zgu mogq bye przedmiotem
umowy w przypadku gdy:
I) nie s'l wynikiem istniej~cej choroby przewleklej:
2) przed zawarciem umowy nie zdiagnozowano u Ubezpieczonego
choroby serca lub ukladu krqienia.
9. SWiadczenia w ramach ubezpieczen okreSlonych w ust~pie I pkt 1-3
oraz ust. 5 pkt 2 - '} COMPENSA wyplaca pod warunkiem istnienia

odpowiedzialnosci z tytu/u ubezpieczenia nast~pstw nieszcz~sliwych
wypadk6w.
10. W przypadku zmiany zakresu podstawowego na zakres wskazany
w klauzuli )3 - warunki szczeg61ne dla straiak6w. ochrona ubezpieczeniowa w ramach danej umowy nie moZe zostai rozszerzona 0 ubezpiecze-nie w zakresie klauzul od I do 12 wskazanych w ust. 5 oraz 0 zdarzenia
wskazane w ust. 7.
II. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniale w okresie
ubezpieczenia. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za graniCij.
§ S. WYU\CZENIA ODPOWIEDZIAlNOSCI
I. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnosci. jeieli Ubezpieczaj'lcy
albo osoba. z kt6r'l Ubezpieczajqcy pozostaje we wsp61nym gospodarstwie domowym. wyrz'ldziia s"lkod~ umyslnie. Jellii s"lkoda powstala
wskutek rai:qcego niedbalstwa Ube"lpieczajqcego. COMPENSA wolna
jest od odpowied"lialnosci, chyba ie "lap/ata swiadczenia odpowiada
w danych okolicznosciach wzgl~dom s/usznoki.
2_ W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreslone
w ust. I stosuje si~ odpowiednio do Ubezpieczonego.
3_ Ochronq ubezpieczenioWli nie S<lobj~te zdarzenia i nast~pstwa zdarzen:
I) powstalych
zwiilZku z napadem epileptycznym,
zaburzeniami
psychicznymi lub w wyniku depresji Ubezpieczonego;
2) kt6rych przyczyn<\ by/o spoZycie przez Ubezpieczonego alkoholu,
zai:ycie narkotyk6w lub innych srodk6w odurzaj<\cych;
3) kt6rych przyczynq bylo spoi:ycie substancji mogi\cej sluiyc poprawie
wyniku sportowego. ktorej uiycie pozostaje w sprzecznoki z uczciwo:Sci<\
rywalizacji sportowej, okreslonej w zalqczniku nr I do Mi~zynarodowej
konwencji 0 zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 paidziernika 2005 r.
oraz jego zmianach dokonanych w trybie art. 34 tej konwencji;
4) powstalych
w zwiilZku z jakqko!wiek chorobq
somatyczni\
lub psychosomatycznq, nawet zaistnia/q nagle;
5) ziamania patologicznego tzw. ziamania powstalego wskutek istniejqcych
wczesniej stan6w chorobowych koki oraz zlamania podokostnowego
(tzw. p~kni~cia koici);
6) powstalych w zwiilZku z poddaniem si~ przez Ubezpieczonego leczeniu lub zabiegom 0 charakterze medycznym, chyba ie przeprowadzenie
ich byto zwi<\Zane z leczeniem nast~pstw nieszcz~sliwego wypadku
i 2Ostalo zlecone przez lekarza;
7) powstalych w zwi<\Zku z zabiegami albo leczeniem metodami
niekonwencjonalnymi;
8) zatrucia substancjami stalymi albo plynami, ktore wnikn~ do organizmu drogq oddechowq, pokarmowq albo przez skor~;
9) powiklan ciqiy i porodu;
10) powoduj'lC)'ch utra~ p/odu bqdi powiklania ciqiy. chyba ie przyczy~
stanowil trwaly uszczerbek na zdrowiu;
II) powstalych w zwiilZku z dziaianiami Ubezpieczonego niezgodnych
z prawem kraju, w kt6rym przebywa;
12) powstalych podczas jazd probnych, jazd konkur.iOW)'ch i zwi;p:anych
Z nimi trening6w. w kt6rych uczestniczyl Ubezpieczony;
13) powstalych podczas prowadzenia pojazdu lub obslugi maszyn przez
Ubezpieczonego, jesli nie pesiadal wymaganych uprawnieri do prowadzenia
pojazdu lub obslugi maszyn, pod warunkiem ii brak ww. upr-awnien byl
przyczyn" zdarzenia;
14) powstalych podczas usilowania popeinienia lub popelnienia przez
Ubezpieczonego przest~pstwa albo samoOOjstwa;
15) powstalych wskutek ui:ycia przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie
broni palnej;

16) powstale wskutek dzia/an wojennych oraz 0 charakterze wojennym
(niezalei:nie od tego, czy wojna zostala wypowiedziana, czy nie), inwazji
lub wrogich dzialan obcego panstwa. , wojny domowej. rebelii, rewolueji,
powstaoia, rozruch6w, strajku. lokautu, aktow sabotaiu, zamieszek wew~trznych, wojskowego lub C)l'NiJnegozamachu stanu, zorgani2Owany<h
dzialan lub dzialan w zlym zamiarze os6b dzialaj'lcych w imieniu lub
powi;p:aniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji,
zaj~cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organ6w sprawuji\cych w/adz~;
17) powstale wskutek akt6w terroru;
18) powstalych wskutek reakcji jqdrowej, promieniowania j"drowego
lub skai:enia promieniotworczego.
4. 0 ile umowa nie zostala rozszerzona
0 dodatkowe
ryzyka,
COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoki
za zdarzenia i nast~pstwa
zdarzen:
I) powstalych podczas wyczynowego lub zawodowego upr-awianiasportu;
2) powstalych podczas uprawiania sport6w ekstremalnych;
3) w postaci zawalu serca lub udaru m6zgu i ich nast~pstwa;
5. Odpowiedzialno!ici'l COMPENSY nie Sq obj~te zadoscuczynienie
za doznany 00[, cierpienie fizyczne lub moraine doznane przez
Ubezpieczonego oraz straty materialne polegajqce na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu rzeczy nalei:qcych do Ubezpieczonego
powstale
w zwi;p:ku z nieszcz~sliwym wypadkiem.
§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA (SUMA GWARANCY1NA)

ORAZ LlMITV ODPOWIEDZIALNOSCI
I. Suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna) okre:SIOIla jest odr~bnie
na kaidego Ubezpieczonego, dla poszczegolnych ryzyk ubezpieczeri,
z zastrzeieniem ii w przypadku rozszerzenia ryzyka trwaly uszczerbek
na zdrowiu 0 progresj~ 500 lub ryzyka powai:ne urazy 0 zlamania kOSei,
oparzenia lub odmroi.enia cia/a wskazana jest jedna suma ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna) stanowi gorn" granic~ odpowiedzialnosci COMPENSY za jedno i wszystkie zdarzenia obj~te ochronq ubezpieczeniow". Okreslone w ramach sumy ubezpieczenia limity
odpowiedziainoSci stanowiq gern" granic~ odpowiedzialnoki COMPENSY
okre:Slonych tytulu poszczegolnych swiadczen lub ich cz~i.
3. Suma ubezpieczenia (suma gwaranCYlna) wskazana w polisie ulega
zmniejszeniu 0 kwoty wyp/aconych odszkodowan lub innych swiadczeri,
ai: do jej wyczerpania.
4. Postanowienie
ust. 3 nie rna zastosowania
do ubezpieczenia
nas~pstw nieszcz~liwych wypadk6w.
§ 7. SKtADKA UBEZPIECZENIOWA
I. Skladk~ ubezpieczeniowq oblicza si~ na podstawie taryfy skladek
obowi;p:ujqcej w dniu zawarcia umowy za okres, w ktorym COMPENSA
udziela ochrony ubezpieczeniowej.
2. Wysokosc skiadki ubezpieczeniowej zaleiy od:
I) zakresu i sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej);
2) okresu udzielanej ochrony (okresu ubezpieczenia):
3) liczby Ubezpieczonych w ramach jednej umowy;
4) wykonywanej przez Ubezpieczonego pracy;
5) zakresu
ubezpieczenia
formy ubezpieczenia
(ubezpieczenie
indywidualne lub ubezpieczenie grupowe);
6) wieku Ubezpiec2Onego;
7) przysluguj"cych Ubezpieczajqcemu zniiek oraz zwyiek.
3_ Jeieli nie umowiono si~ inaczej, skladka ubezpieczeniowa opfacana
jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy.
4. W razie opiacenia skladki ubezpieczeniowej w ratach i nieop/acenia
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kolejnej raty skladki w terminie okreslonym w umowie, COMPENSA
moze wezwae Ubezpieczajqcego do zaplaty z zagroieniem, ie brak
zaplaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje
rozwiqzanie umowy z uplywem tego terminu. Nieop/acenie w wyznaczonym terminie kolejnej raty skladki ubezpieczeniowej powoduje ustanie
odpowiedzialnosci COMPENSY w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Ubezpieczaj"cego wezwania do zaplaty skladki ubezpieczeniowej.
5. Jei:eli zaplata skladki ubezpie<:zeniowej dokonywana jest w formie
got6wkowej,
za zaplat~ uWaZa Sif;l moment
wplaty got6wki
upowainionemu przedstawicielowi COMPENSY.
6. Jeieli zaplata skladki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie
przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, za dat~ zaplaty skladki
ubezpieczeniowej uwaia sif;l chwilf;l zloienia zlecenia zaplaty w banku
albo w urz~dzie pocztowym na wtaSciwy rachunek bankowy COMPENSY
pod warunkiem. ie na rachunku bankowym Ubezpieczajqcego byly
zgromadzone wystarczajqce srodki. W innym przypadku za datf;l zaplaty
skladki ubezpieczeniowej uwaia sif;lchwilf;luznania rachunku bankowego
COMPENSY.
7. Jeieli nie umowiono
sif;l inaczej. ochrona
ubezpieczeniowa
COMPENSY rozpoczyna sif;l po oplaceniu skladki ubezpieczeniowej
albo jej pierwszej raty. Oplacenie skladki ubezpieczeniowej albo jej
pierwszej raty w kwocie nizszej nii wymagana w umowie skutkuje
brakiem odpowiedzialnosci
COMPENSY j jest traktowane
jako
nieoplacenie skladki ubezpieczeniowej w terminie.
8. Oplacenie skladki ubezpieczeniowej po terminie wskazanym w polisie
jako data platnosci skladki skutkuje rozpoczl;Ciem ochrony ubezpieczeniowej od dnia nastf;lpnego po oplaceniu sk/adki ubezpieczeniowej.
chyba ie strony umowily sif;l inaczej.
9. W razie ujawnienia okolicznosci, kt6ra pociqga za sobq istotn" zmianf;l
prawdopodobienstwa wypadku, kaida ze Stron moie i"dae odpowiedniej
zmiany wysokoki skladki ubezpieczeniowej,
poczynaj"c od chwili.
w kt6rej zaszla ta okolicznok, nie wczesniej jednak nii od poczqtku
biei<lcego okresu ochrony ubezpieczeniowej. W razie zgloszenia takiego
i'ldania. druga Strona moie w terminie 14 dni wypowiedziec umowf;l
ze skutkiem natychmiastowym.
10. Jeieli termin platnoki skladki ubezpieczeniowej albo jej pierwszej
raty zostal wyznaczony po dacie rozpoczl;Cia ochrony ubezpieczeniowej,
a sk/adka ubezpieczeniowa albo jej pierwsza rata nie zostala zaplacona
w terminie. COMPENSA moie wypowiedziec umowf;l ze skutkiem
natychmiastowym i jednoczesnie :4dat zap/aty skladki ubezpieczeniowej
za okres, w kt6rym ponosila odpowiedzialnose.
§ 8. ZAWARCIE UMOWY
I. 0 ile nie um6wiono sif;l inaczej. okres ubezpieczenia wynasi
12 miesif;lCYliczone od dnia rozpoczf;lcia ochrony ubezpieczeniowej
do dnia katendarzowego poprzedzaj<lcego ten dzien w roku nastf;lpnym.
2. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polis".
3. Ubezpieczajq.cy zabowiqzany jest podae do wiadomoSci COMPENSY
wszystkie znane sabie okolicznoki. 0 kt6re COMPENSA zapytywa/a
w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach
(COMPENSA moie zwrocie sif;l do Ubezpieczajqcego 0 dodatkowe
informacje konieczne do oceny ryzyka, uzaleiniajqc zawarcie umowy
od ich dostarczenia i tresci). Jeieli Ubezpieczaj<lcy zawiera umowf;l
przez przedstawiciela, obowiqzek ten ciqiy r6wniei na przedstawicielu
i obejmuje ponadto okolicznoki jemu znane. W razie zawarcia przez
ubezpieczyciela umowy mimo braku odpowiedzi na poszezeg61ne
pytania. pominif;lte akolicznoki uwaia sif;lza nieistotne.
4. W czasie trwania umowy nalezy zglaszac zmiany okoticznoki wymie-
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nionych W ust. 3 Ubezpieczajqcy zobowii\Z3f1Yjest zawiadomie 0 tych
zmianach COMPENSI; niezwtocznie po otrzymaniu 0 nich wiadomoki.
S. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowi<lZkiokreSlone w ust.
3-4 spoczywaj" zar6wno na Ubezpieczaj<lcym, jak i na Ubezpieczonym.
chyba ie Ubezpieczony nie wiedzial 0 zawarciu umowy na jego rachunek.
6. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnosci
za skutki okolicznoki,
ktore z naruszeniem ustf;lp6w poprzedzajqcych nie zostaly podane
do wiadomoki. Jezeli do naruszenia poprzedzajqcych obowi¥k6w
okrestonych powyiej doszlo z winy umyslnej, w razie w<ltpliwoki.
przyjmuje sif;l.ie zdarzenie przewidziane umow<l i jego nast~pstwa s"
skutkiem okolicznoki, 0 kt6rych mowa w zdaniu poprzedzajqcym.
7. Rodzaje um6w:
I) z uwagi na liczbf;lUbezpieczonych:
a) indywiduaJna - Ubezpieczonym jest jedna osoba,
b) grupowa - Ubezpieczonym jest grupa osob,
2) z uwagi na okres ochrony ubezpieczeniowej.
a) kr6tkoterminowa - poniiej I roku,
b) roczna.
8. W przypadku zawarda umowy w fonnie ubezpieczenia grupowego
wszystkie osoby vvymienione w danej umowie musz" bye objf;lte
jednakowym zakresem ubezpieczenia, na tych samych warunkach.
przy czym wskazane w polisie sumy ubezpieczenia odnoszq sif;l
do kaidego z Ubezpieczonych oddzielnie.
§ 9. POCZ4,TEK I KONIEC OOPOWIEDZIALNOSCI
I. Ubezpieczaj"cy przy zawieraniu umowy okresla pOCZ<lteki koniec
okresu ubezpieczenia.
2. Odpowiedzialnosc COMPENSY rozpoczyna sif;lod dnia nastf;lpujqcego
po zawarciu umawy. nie wczeSniej jednak nii ad dnia nastf;lpnego po zaptaceniu okreslonej w umowie skladki ubezpieczeniowej tub jej pierwszej raty.
3. Jeieli W umowie nie okrestono
terminu
zaplacenia skladki
ubezpieczeniowej tub jej piel"Vl/szejraty, odpowiedzialnosc COMPENSY
rozpoczyna sif;l od dnia nastf;lpuj'lcego po dniu, w kt6rym zostala
zaplacona sklaclka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata.
4. Odpowiedzialnok COMPENSY konczy sif;l:
I) z uplywem okresu ubezpieczenia;
2) z dniem odstqpienia od umowy albo jej rozwiqzania;
3) w stosunku do danego Ubezpieczonego - z dniem wyp/aty odszkodowania albo odszkodowan w I"nnej wysokosci r6wnej sumie ubezpieczenia
(sumie gwarancyjnej) okreslonej dla danego Ubezpieczonego:
4) z dniem smierci Ubezpieczonego.
§ 10. ODST4.PIENIE 00 UMOWY I ROZWI.t\.ZANIE UMOWY
I. Jeieli umowa jest zawarta na okres dluiszy nii 6 miesi~cy,
Ubezpieczaj'lcy rna prawo odstqpienia od umowy. w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy Ubezpieczajqcy jest przedsif;lbiorq, w terminie 7 dni,
od dnia jej zawarcia.
2. Odstqpienie od umowy nie zwa/nia Ubezpieczaj'lcego z obowiqzku zaplacenia skladki za okres. w ktorym COMPENSA ponosila odpowiedzialnosc..
3. Jeieli umowa zawarta jest na czas okreSlony, COMPENSA maie jq
wypowiedziec iedynie w przypadkach wskazanych w ustawie. a takie
ze skutkiem natychmiastowyrn z wainego powodu. ti. przypadku
okreslonym w § 7 ust. 9.
4. Za dat~ odst"pienia od umowy uwaia sif;l datf;l otrzymania pILez
COMPENS~ pisemnego oswiadczenia woli 0 odstqpieniu.
S. W przypadku wygitSnif;lciastosunku ubezpieczenia przed uplywem
okresu, na jaki umowa zostala zawarta. Ubezpieczajqcemu przysluguje
zwrot skladki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony.

6. Wysokosc naleinej do zwrotu skladki ustala si~ w kwocie wyliczonej
proporcjonaJnie do dlugoki niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym kaidy rozpocz~ty dzien ubezpieczenia traktuje si~ jako pelny.
§ II. OBOWIAZKI UBEZPIECZAJI\CEGO I UBEZPIECZONEGO
I. W czasie trwania umowy Ubezpieczony jesli wiedzial, ie umow~
zawarto na jego rachunek, zobowiqzany jest:
I) starac si~ 0 zlagodzenie skutk6w wypadku poddajqc si~ niezwlocznie
opie<:e lekarskiej oraz post~powat zgodnie z zaleceniami lekarza:
2) udost~pnic posiadanq dokumentacj~ lekarskq oraz wspolpracowa':
z COMPENS.l\ w toku post~powania likwidacyjnego udzielajqc nie~dnych
informacji i peinomocnictw:
3) zwolni': lekarzy, u kt6rych si,=, leczyl, placOwki sluiby zdrowia
Oral Zaklad Ubezpieczen Spolecznych z obowi<1Zkuzachowania tajemnicy
oraz wyrazit zgod~ na udost~pnienie COMPENSIE dokumentacji
z przebiegu leczenia w zakresie niez~dnym, w celu ustaJenia prawa
Ubezpieczonego do swiadczenia;
4) na zlecenie COMPENSY podda': si~ badaniom lekarskim lub badaniom
diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wy!qczeniem badan genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwalego
uszczerbku na zdrowiu lub powainego urazu na zdrowiu, ustalenia prawa
do 5wiadczenia i wysokoSci tego swiadczenia;
5) niezwlocznie powiadomic Policj~ 0 wypadku, 0 ile zaistnialy okolicznoSci
wymagajqce podj,=,ciaczynnoSci dochodzeniowych.
§ 12. USTALENIE WYSOKOSCI SWIADCZENIA
I. COMPENSA wypIaca na5t,=,pujqce rodzaje swiadczen:
I) swiadc:z:enie
:z: tytulu
smiel'"Ci Ube:z:piec:z:onego

nies:z:cz,=,sliwego wypadku - COMPENSA wyplaca Uprawnionemu
Swiadczenie w wysokoSci 100% sumy ubezpieczenia wy~czenie, jeieli
smierc Ubezpieczonego nastlpila przed uplywem 30 miesi~cy od dnia
zajScia nieszcz,=,sliwego wypadku;
2) swiadczenie z tytulu ttwalego

us:z:czerbku na zdrowiu

wskutek

nieszcz,=,sliwego W)'padku:
a) COMPENSA wyplaca Ubezpieczonemu Swiadczenie z tytulu trwalego
uszczerbku na zdrowiu, jeieli trwaly uszczerbek na zdrowiu nastqpil
przed uplywem 30 miesi~ od dnia zajscia nieszcz,=,sliwego wypadku,
b) swiadczenie w zwi;p:ku z trwalym uszczerbkiem
na zdrowiu
Ubezpieczonego wyplacane jest w wysokosci 1% sumy ubezpieczenia,
za kaidy 1% trwalego uszczerbku,
c) w przypadku cz,=,Sciowejutraty, zesztywnienia, niedowtadu, poraienia
cz,=,sciciala lub zlamania kt6re istniafy przed nieszcz,=,sliwym wypadkiem,
procent trwalych uszczerbk6w na zdrowiu dotyczi\cy tych cz,=,Sciciala
zostanie zmniejszony odpowiednio 0 procent uszczerbku na zdrowiu istnieji\cego przed tym nieszcz~liwym wypadkiem,
d) procent trwalego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakonczeniu
leczenia i rehabilitacji, a w przypadku poraienia lub niedowbdu,
nie wczemiej nii po 6 miesi'lcach od dnia zajiicia nieszcz,=,sliwegowypadku,
z zastrzeieniem ust. 3,
e) procent trwalego uszczerbku na zdrowiu w poszczeg61nych jego
przypadkach okresla Tabela procentowego
uszczerbku na zdrowiu
wskazana w § 2 pkt 20,
f) w przypadku rozszerzenia
ubezpieczenia w zakresie trwalego
uszczerbku na zdrowiu 0 progresj~ 500 COMPENSA wyp/aca swiadczenie
wedlug skaJi progresywnej, okreslonej w poniiszej Tabeli nr I.

wskutek

Tabela nr I
% trwatego
u5x(xerbku
naxdrowiu

I
2
3
4
5
6
7
8

,
10
II
12
Il
14
15
16
17
18

"

%sumy
ubezpieczenia

I
2
3
4
5
6
7

•,
10
II
12
Il
14
15
16
17
18

"

20
21
22

20
21
22

13

13

24
25

24
25

%trwalego
uszczerbku
na xdrowiu

26
27
28
2'
JO
]I
32
3J
34
l5
J6
J7
lS

,

"

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

% ttwatego
uS:Z:C2.erbku
na zdrowiu

%sumy
[ ubezpieI czenia

,

SI
52
53
54
55
56
57
58

26
27
2.
2'
30
32
34
36
J8
40
42
44
46
48
50

60
61
62
6]
64
65
66
67
68

"

"
"
94

"

"
70
71
72
13
74
75
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76
77
7.

72
74
76
78
80
.2
84
86
88
'0

"

54
56
58
60
62
64
66
68
70

% ttwalego
usz(zerbku
na zdrowiu

%sumy
ubezpie(zenia

I

100
102
104
106
108
110
116
122
128
114
140

"
"

80

I

I
I

82
8J
84
85
86
87
88

"
'0

,

i

""

"

94
I

"
",.
"
"

100

%sumy
ubezpie(zenia

146
152
158
164
170
176
182
188
194
200
220
240
260
280
300
320
340
360
lSO
400
420
440
460
480
50{)

3) swiadczenie z tytulu powainego
urazu wskutek nieszczlilsliwegowypadku:
a) COMPENSA wyplaca Ubezpieczonemu swiadczenie z tytulu powainego urazu, jeieli powainy uraz nast<lpil przed uplywem 30 miesi~cy od
dnia zaj!icia nieszcz~liwego wypadku,
b) swiadczenie w zwi~ku
z powainym
urazem Ubezpieczonego

wyplacane

jest w wysoko!ici % sumy

ubezpieczenia

przypisanego

do powatnego urazu,
c) wyszczegolnionym poniiej przypadkom powai:nego urazu przypisany
zostal nast~puj<tcy wskainik procentowy powainego urazu okreslony
w poniiszej Tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Lp. Powainy uraz
Gl.OWA
I. Uszkodzenia powlok twarzy (blizny i ubytki)
2. Calkowita utrata wzroku w obu oczach
a) w obu oczach
b) w jednym oku
3. Calkowita utrata maliowiny usznej
4. Calkowita utrata sluchu:
a) w obu uszach
b) w jednym uchu
5. Calkowita utrata mowy
6. Calkowita utrata jezyka
7. Calkowita utrata nosa (hlcznie z koscmi nosa)
8. Calkowita utrata wechu
9. Wstrz;'t$nienie mozgu
10. 5t1uc:zenie mozgu
KONCZVNA GORNA
II. Calkowita utrata konczyny gornej w obr~bie:
a) barku
b) ramienia
c) przedramienia
d) nadgarstka
12. CaJkowita utrata kciuka (w przypadku utraty czesdowej - 1/3 wartoki za kaidy paliczek)
13. Calkowita utrata palca wskazuj<tcego (w przypadku utraty czesciowej - 1/3 wartoki za kaidy paliczek)
14. Calkowita utrata pa/ca dloni od IIIdo V (w przypadku utraty czesdowej - 1/3 warto!ici za kai.dy paliczek)
KONCZYNA DOLNA
16. Calkowita utrata konczyny dolnej w obr~bie:
a) stawu biodrowego
b) uda
c) stawu kolanowego
d) podudzia
17. Calkowita utrata stopy
lB. Calkowita utrata palucha stopy (w przypadku utraty czesciowej - 1/3 wartosci za katdy paliczek)
19. Calkowita utrata palca od II do V w stopie (w przypadku utraty cze!iciowej - 1/3 warto!ici za kai.dy paliczek)
NARZ.\DY WEWNI;TRZNE
21. Calkowita utrata pluca
22. Calkowita utrata nerki
23. Calkowita utrata iol<tdka
24. Calkowita utrata sledziony
25. Calkowita utrata madcy
26. Calkowita utrata gruczolu sutkowego
27. Calkowita utrata jajnika lub jqdra
28. Calkowita utrata prqcia
PORAZENIA URAZOWE
29. Poraienie czterech konczyn - utrwa/one
30. Poraienie dwoch konczyn - utrwalone
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Wskainik%

10
100
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10
100
20

100
JO
15

10
10
25

70
55
45
JO
20

10
5

7S
70
6S
SO
40
6
2
30
3S
20
15
40

2S
20

35
100
80

d) w przypadku utraty, uSlkodlenia

lub porai:enia a~sd dala, kt6re
istnialy pn:ed niesza~sliwym wypadkiem, wymienione w Tabeli nr 2
wskainiki procentowe dotyczqce tych a~ki ciala lostan<\ xmniejsxone
odpowiednio 0 procent powai:nego uraxu istniej<\cego· pn:ed tym
niesxCl'i'sliwym wypadkiem,
e) wskafnik procentowy powai:nego urazu ustalany jest po lakonczeniu
leczenia i rehabilitacji, a w prlypadku poraienia lub niedowladu
nie waesniej niz po 6 mies~cach cd dnia :zajsda nieslCZ'i'Wwego wypadku
na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, z zastn:ei:eniem ust. 3,
t) w pn:ypadku wysqpienia w wyniku tego samego nieslcl'i'sliwego
wypadku kilku r6±nych rod:zaj6w powai:nego urazu, wysokosc: Swiadczenia

r6wna si'i' iloczynowi sumy ubelpieczenia na wypadek powai:nego urazu
i sumie wskalnik6w procentowych ustalonych na kaidy rod:zaj powai:nego
urazu powstalego w wyniku tego wypadku, zgodnie z pkt c, pn:y czym
l<\Czna wartosc: nie moze prz:ekroczyc 100% sumy ubezpieczenia
powainego urazu wskazanej w polisie.
g) w p·rzypadku rozszen:enia zakresu ubezpieczenia obejmujqcego
powai:ne urazy 0 zlamania koSd, opan:enia lub cdmrozenia ciala na skutek
nieszczlilsliwego wypadku stosuje Sifilponii.szq tabel~ okreslajqcq rodzaj
xlamania koki, oparz:enia lub odmroi.enia
data z prz:ypisanym
nastlilPujqcymi wskainikami procentowymi okreslonymi w Tabeli nr 3.

Tabela nr]
Wskafnik %

Lp. Rodzaj zlamnia
GlOWA
I. zlamania podstawy i flub sklepistoki czaszki (bez twarzoczasxki)
2. zlamanie koki twarzoclaszki, za kai:dq kosc
KLATKA PIERS IOWA
3. zlamanie mostka
4. xlamanie co najmniej trz:ech i.eber

15
5

8
5

KR~GOStUP
5. zlamanie kompresyjne trz:onu lub zlamanie wyrostk6w
poprz:ecznych, kokzystych,Iuk6w
6. zlamanie kr~g6w ogonowych
MIEDNICA
7. zlamanie z prz:erwaniem obr~
miednicy
8. zlamanie bez przerwania ObrfilCZY
mioonicy
KONCZYNA DOLNA
9. zlamanie i zwichnifilde w obrfilbie stawu biodrowego lub kosd udowej
10. zlamania w obr~bie kosd tworl<\cych staw kolanowy
I I. zlamanie jednej koki podudzia
12. zlamanie obu koki podudzia
13. zlamanie kosd pi~towej lub skokowej
14. zlamanie w obn;bie koki st~pu
15. zlamanie koki sr6dstopia
16. zlamanie palucha
17. zlamanie pak6w II-V,za kaidy palec
KONCZYNA GORNA
18. zlamanie lopatki
19. zlamanieobojczyka
20. zlamanie lopatki i obojczyka
21 zlamanie kosd ramiennej
22. zlamanie koki w obr~bie stawu lokciowego
23. zlamanie jednej z kosd pn:edramienia
24. zlamanie obu koki przedramienia
25. zlamanie koki nadgarstka
26. zlamanie kosd w obr~bie sr6dro;cza
27. zlamanie kciuka
28. zlamanie II paka
29. zlamanie palca III V. za kai:dy palec
OPARZENIA
30. oparzenie II stopnia do 1% powierzchni dala
31. oparz:enie II stopnia od I% do 15% powierz:chni ciala
32. oparzenie II stopnia od 16% do 30% powierz:chni ciala
33. oparz:enie II stopnia powyi.ej 30% powierzchni dala
34. oparz:enie IIIstopnia do 5% powierz:chni ciala
35. oparzenie IIIstopnia ad 6% do 10% powierz:chni dala

8/20

20
15
50
20
40
40
20
30
15
10
15
5
2
prawa
20
20
l5
25
25
15
20
15

8
5
3
I
5
15
25
50
15
30

lewa
15
15
30
20
20
10
15
10
5
3
2

36. oparzenie IIIstopnia powyi:ej 10% powierzchni dala
37. oparzenie dr6g oddechowych leczonych w szpitalu
ODMROZENIA
38. Odmroienie II stopnia lub wy::i:sze(za kaidy palee r~ki lub stopy)
39. Odmroienie II stopnia lub wyisze
wi~eej nit jeden palee reki lub palee stopy
40. Odmroienie II stopnia lub wyisze nosa lub ueha
h) jeieli wskutek nieszc.z~sliwego wypadku wysqpi wi~cej nii jeden
rodzaj zlamania koki wskazanej w pkt g. swiadezenie ubezpieczeniowe
obejmuje sum~ kwot naleinych za kaidy rodzaj zalamania kosd,
leez nie wi~eej nii do wysokoki sumy ubezpieczania powainych urazow
wskazanej w polisie.
2, Przy uszkodzeniu konczyn g6rnych u os6b leworr:cznych, procent
trwa/ego uszczerbku ustala si~ wed lug zasad przewidzianych w Tabeli
procentowego
ttwa/ego uszczerbku zdrowiu obowi~ujil,cej w dniu
zawarcia umowy lub w Tabeli nr 3 niniejszego paragrafu przyjmujil,e
dla uszkodzen prawej r~ki wskainiki procentowe ustalone dla lewej ~ki,
a dla uszkodzen lewej ~ki wskainiki procentowe ustalone dla prawej
r~ki.
3. Jeteli stopien trwa/ego uszczerbku na zdrowiu lub powainy uraz
nie zosta/ ustalony przed smierciil, Ubezpieczonego, jako stopien trwaiego
uszczerbku lub powainego urazu przyjmuje si~ przypuszczalny stopien
ttwa/ego uszczerbku lub powainego urazu ustalonego wed lug oceny
lekarza i na podstawie zebranej dokumentacji.
4. Jeieli Ubezpieczony zmarl przed wyplaq naleinego i;wiadczenia
z tytulu trwalego uszczerbku na zdrowiu lub powainego urazu:
I) jeieli smiere Ubezpieczonego nie byla nast~pstwem nieszcz~liwego
wypadku - niewyplacone Ubezpieczonemu swiadcrenie z tytulu trwalego
uszcrerbku na zdrowiu lub powainego urazu wyplaca si~ Uprawnionemu;
2) jeieli smiere Ubezpieczonego
byla nast~pstwem nieszcz~sliwego
wypadku oraz pod warunkiem, ie limiere nastqpila po zgloszeniu
COMPENSIE roszczenia z tytulu trwa/ego uszczerbku na zdrowiu
lub powainego urazu - Uprawnionemu wyplaca si~ niewyplacone
Ubezpieczonemu swiadczenie z tytulu trwalego uszczerbku na zdrowiu
lub powainego urazu oraz swiadczenie z tytulu smierci Ubezpieczonego
na skutek nieszcz~sliwego wypadku.
§ 13. WYPtATA SWIADCZENIA
I. Po otrzymaniu zawiadomienia 0 zajSciu zdarzenia obj~tego ochronq
ubezpieczeniowq
COMPENSA podejmuje wlaSciwe post~powanie
docyczqce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnosd zgloszonych
roszczer. i wysokosci swiadczenia oraz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania
tego
zawiadomienia,
powiadamia
Ubezpieczajqcego
i Ubezpieczonego 0 tym fakcie. jeieli nie sil,oni osobami wyst~pujil,cymi
z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w terminie wskazanym w ust. I, COMPENSA pisemnie
lub winny
uzgodniony
spos6b
informuje
Ubezpieczajqcego,
Ubezpieczonego
lub uprawnionego z umowy, jakie dokumenty Sq
potrzebne do ustalenia odpowiedzialnOSci COMPENSY lub wysokosci
Swiadcrenia, jeteli jest to niez~dne do dalszego prowadzenia p~powania
3. COMPENSA rna obowiqzek udost~pnie osobom, 0 kt6rych mowa
w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoSci COMPENSY lub wysokoSci swiadezenia.
4. Osoby te mogq iil,dae pisemnego potwierdzenia przez COM PENSE;:
udos~pnionyc.h informacji, a takie sporzqdzenia na sw6j koszt kserokopii
dokument6w
i potwierdzenia
ieh zgodnosci z orygina/em przez
COMPENSE;:.
S. COMPENSA wyplaea swiadc"lenie na podstawie uznania roszezenia

'110

80
100

5
15

20

uprawnionego z umowy w wyniku dokonania wlasnych ustaler., zawartej
z nim ugody lub prawomoenego orzeczenia s'ldu.
6. COMPENSA obowiqzana jest spe/nie swiadczenie w terminie 30 dni,
liczqc od daty otrzymania zawiadomienia 0 zdarzeniu.
7. Jeteli wyjasnienie w powyiszym terminie okolicznoSci konieeznyeh
do ustalenia odpowiedzialnoSci COMPENSY albo wysokosd swiadezenia
nie jest moiliwe, swiadczenie wyplacane jest w ciqgu 14 dni od dnia,
w kt6rym przy zachowaniu naleiytej starannosd wyjaimienie tyeh
okolieznoSci by/o moiliwe. Jednakie bezsporna ez~se swiadczenia zostanie
wypiacona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zdarzeniu.
8. W razie braku podstaw do wypiaty swiadc.zenia w ca/oki lub w cz~ci,
CQMPENSA
poinformuje
0
tym pisemnie osob~ wyst~puj<\q
z roszczeniem w terminach okreslonych w ust. 6 bqdf: 7, podajil,c
okolicznosci faktyczne i podstaw~ prawnq odmowy wyplaty swiadczenia
w caloSci lub w ez~d oraz pouezenie 0 moiliwoki
dochodzenia
roszezen na drodze sqdowej.
9. SWiadc.zenia wyplacane Sil,w zlotyeh polskich.
§ 14. ROSZCZENIA REGRESOWE W ZWIAZKU
Z UBEZPIECZENIAMI MAJATKOWYMI
I. Z dniem zap/at)! odszkodowania
przez COMPENS\;, roszczenia
Ubezpieczajq(ego przeciwko osobie trzedej odpowiedzialnej za szkodo;!
przeehodzq z mocy prawa na COMPENSt; do wysokoki wyp/aconego
odszkodowania. Jeieli wyplacone odszkodowanie pokrywa tylko cz~st
szkody, Ubezpieczajqcemu
przysluguje co do pozostalej cz~ki
pierwszenstwo zaspokojenia roszczen przed COMPENSI\.
2. Nie przechodzq
na COMPENSE;: roszezenia Ubezpieczajqcego
przeciwko osobom, z kt6rymi pozostaje we wsp61nym gospodarstwie
domowym, chyba ie sprawca wyrzil,dzil szkod~ umyslnie.
3. Zasady wynikajqce z ust~p6w poprzedzajqcyeh stosuje si~ odpowiednio
w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Jeteli Ubezpieczajqcy albo Ubezpieezony
skutecznie zrzekl si'i!
roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawey szkody w ealos.ci
albo w cz~ki. COMPENSA moze odm6wie wyplaty odszkodowania
w caloSci albo w ez~ci. Natomiast, jeieli fakt ten ujawniony zostanie
jui po wyplaeeniu odszkodowania, COMPENSA moie iqdae zwrotu
caloSci albo cz~ci odszkodowania.
5. Ubezpieczajil,CY i Ubezpieczony
zobowii\Zani Sq do udzielenia
COMPENSIE
wszelkieh
informacji,
dostarczenia
dokument6w
oraz umozliwienia prowadzenia czynnoki niezbednych do skutecznego
doehodzenia roszezer. regresowych.
§ IS. POSTANOWIENIA KONCOWE
I. Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia skladane przez strony
w zwii\Zku z umOWq powinny
bye dokonywane
na pis.mie
za pokwitowaniem przyjecia lub wyslane listem poleconym. Strony
zobowiqzujq sie informowae wzajemnie 0 zmianie ieh siedziby (adresu).
2. Pisemne zawiadomienie 0 zdarzeniu obj~tym umOWq moina zloiyc
w kaidej iednostee terenowej COMPENSY.
3. W przypadku jakiehkolwiek skarg lub zaialer. zglaszanych przeZ

Ubezpieczajll.cego. Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy. moi.na
je zglosit do Rzecznika Ubezpieczonych lub za posrednictwem wla!ciwej
jednostki terenowej COMPENSY do wla!ciwej jednostki organizacyjnej
central; COMPfNSY, kt6lq wskazuje jednostka terenowa, celem icn
rozpatrzenia.
4. WlaSciwa jednostka
organizacyjna
centrali
COMPENSY
jest
zobowii\Iana w ciqgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zaialenia
zajqC stanowisko w sprawie.
S. Pow6dztwo 0 roszczenia wynikajll.ce z um6w zawartych na podstawie
OWU moi.na wytoczyt
albe wedlug przepis6w 0 wla!ciwoki
og61nej albo przed sqd wlaSciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby

Ubezpieczajqcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy.
6. COMPENSA zastrzega sobie prawo do zqdania zwrotu faktycznie
poniesionych
koszt6w
zwi<\Unych z dochodzeniem
naleznoki
wynikajll.cych z urnowy.
7. W sprawach nie uregulowanych w OWU majq zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy 0 dzialalnoki ubezpieczeniowej oraz innych
stosownych akt6w prawnych.
8. OWU zostaly zatwierdzone przez Zarz",d Compensa Towarzystwo
Ubezpieczen SA Vienna Insurance Group uchwalq nr 26/2013 z dnia
24 kwietnia 2013 roku i majq zastosowanie do um6w ubezpieczenia
zawieranych od dnia 4 czerwca 2013 roku.

Franz Fuchs
Prezes Zarzqdu
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Michal Gomowski
Zast~pca Prezesa Zarzqdu

KLAUZULA

NR I - SWIADCZENIA

ASSISTANCE

§ I. P05TANOWIENIA OGOLNE
I. Ustala sili'. ze z zachowaniem pO:lOstalych niezmienionych niniejszq
klauzul<j postanowien Og61nych warunk6w ubezpieczenia nast'i'pstw
nieszcz'i'sliwych wypadkow
(OWU), zakres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony 0 swiadczenia assistance.
2. Swiadczenia assistance przysluguj", Ubezpieaonemu
pod warunkiem
zawarcia umowy ubezpieczenia
nast'i'PStw nieszcz'i'sliwych wypadk6w
i oplacenia dodatkowej skladki w pn:ypadku
wybrania zakresu
rozszerzonego 0 ubezpieczenie w wariancie Assistance TOP.
§ 2. ZAKRE5 SWIADCZEN ASSISTANCE
I. SWiadczenia assistance S<I realizowane na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w zwi'lZku z zaistnieniem nieszc;:Z:'i'sliwegowypadku.
2. CQMPENSA do kaidej urnowy gwarantuje uslugi informacyjne
w wariancie Assistance BAZA zawierajll.ce:
I) in'olinie medyczn;il dotyCZ;ilq:
a) informacji na temat bazy danych aptek na terenie ca/ego kraju, w tym
r6wniei adres6w, godzin pracy oraz numer6w telefon6w,
b) kr6tkiej informacii farmaceutycznej
0 danym leku (stosowanie,
odpowiedniki, dziaianie uboczne, interakcje z innymi lekami, moiliwosc
przyjmowania lek6w w czasie ci~ i laktacji) - w ramach obowi:p:ujq.cych
w RP przepis6w,
c) informacji 0 plac6wkach medyc;z:nych na terenie kraju,
d) informacji 0 placawkach diagnostyc;z:nych,
e) informacji 0 plac6wkach odnowy biologic;z:nej, rehabilitacyjnych
i sanatoryjnych,
f) informacji 0 plac6wkach lecznictwa ;z:amkni~tego (szpitale prywatne,
s;z:pitale najwyis;z:ego stopnia
referencji
oral
kliniki Akademii
Medyc;z:nych),
g) informacji 0 dzia/aniach, kt6re nalety podjqC: przed oraz w trakcie
podroty, na przyklad niezb~nych s;z:czepieniach, specyfice danego kraju
lub regionu swiata (w aspekcie medyc;z:nym i ochrony zdrowia),
h) informacji
0
uwarunkowaniach
medycznych
dotyc;Z:lI.cych
pos;z:czeg6lnych schorzer. oraz promocji zdrowia, w tym 0 dietach, ci~,
profilaktyce antynikotynowej,
i) informacji 0 grupach wsparcia na terytorium RP dla os6b dotkni~tych
aIkoholi;z:mem, trudn<\ sytuacjll. rod;z:innll., cierpill.cych na okreslone
schorzenia (np, cukrzyc~, chorob~ serca) dla kobiet po mastektomii.
dla rodzic6w ci~iko chorych d;z:ieci.
j) informacji
0 badaniach
kontrolnych
dla grup wiekowych
o podwyiuonym ryzyku zachorowan;
2) infolinit podroin;il dotyCZ;ilC.iI:
a) informacji 0 pogodzie na terenie RP i w Europie,
b) informacji 0 stokach narciarskich na terenie RP i w Europie,
c) informacji 0 punktach ratownictwa
w g6rach i nad mor;z:em
na terenie RP (WOPR i TOPR),
d) informacji 0 punktach ;z: wypoiyc;z:a1nill. spr;z:~tu sportowego
na terenie RP,
e) informacji 0 punktach nodegowych na terenie RP i w Europie,
f} informacji 0 punktach gastronomicznych w RP i w Europie.
1. Po oplaceniu dodatkowej skladki, zakres swiadc;z:en Assistance BAZA
;z:ostaje rozs;z:erzony 0 dodatkowe swiadc;z:enia - w ramach wariantu
Assistance TOP:
I) wizyta lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego
- jeieli
Ube;z:piecwny ul~g/ nies;z:c;z:~.sliwemuwypadkowi, Centrum Alarmowe

organi;z:uje i pokrywa koszty wi;z:yty lekarza, w miejscu pobytu
Ube;z:piec;z:onegow ci<l8u 24 god;z:in od momentu kontaktu ;z:Centrum
Alarmowym; swiadczenie organi;z:owane jest maksymalnie do wysokoki
ustalonego limitu swiadcz.enia okreslonego w Tabeli nr I poniiej;
2) wizyta piel~gniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego
- jeieli
Ubezpieczony ulegl nies;z:c;Z:'i!sliwemuwypadkowi, Centrum Alarmowe
organizuje i pokrywa. kont}' wi;z:yty piel~gniarki w miejscu pobytu
Ubezpieczonego,
maksymalnie
do wysokoSci ustalonego
limitu
iwiadcz.enia okreSlonego w Tabeli nr I ponizei. 0 celowosci wi;z:yty
pielegniarki decyduje lekarz lub lekarz Centrum A1armowego;
3) transport
medyczny - jeieli Ubezpieczony uleg/ nies;z:c;Z:'i!sliwemu
wypadkowi Centrum Alarmowe organi;z:uje i pokrywa koszty transportu
Ube;z:pieczonego do szpitala lub innej plac6wki medycznej odpowiednio
wyposaionej do ud;z:ieleniapomocy na terytorium RP (nie dalej nii 50 km
od miejsca pobytu Ube;z:piecwnego)
lub transportu
;z:e szpitala
do miejsca pobytu (nie dalej nii 50 km od miejsca pobytu
Ube;z:pieczonego). jesli pobyt w upitalu trwa/ dluiej nii 7 dnL
o celowoki transportu oral wyborze srodka transportu decyduje lekarz
lub lekarz Centrtlm A/armowego;
4) organizacja rehabilitacji - jeteli Ube;z:piec;z:onyulegl nies;z:cz'i!sliwemu wypadkowi i zgodnie;z:e wskuaniem lekarza. prowadz<\cego wymaga
rehabilitacji w miejscu pobytu lub stacjonarnej plac6wce swiadc;Z:'1cej
us/ugi rehabilitacyjne, Centrum Alarmowe wrgani;z:uje wi;z:yt'i!specialist}'
fizykoterapeuty w miejscu pobytu Ube;z:pieczonego lub ;z:organizuje
transport oraz wizyt'i! w poradni rehabilitacyjnej. Koszt rehabilitacji
i transportu ponosi Ubezpiecz.ony;
S) dostarczenie
drobnego
sprz'i!tu
rehabilitacyjnego
- jeieli
Ube;z:piec;z:ony ulegl
nie5Zcz~sliwemu
wypadkowi
;z:godnie
;z:e wskalaniem
lekarza prowadz<\cego musi korzystac ze sprz'i!tu
rehabilitacyjnego,
Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa kos;z:ty
dostarczenia drobnego sprzetu rehabilitacyjnego tj.: balkonik. kule
ortopedyc;z:ne,
rolator,
wazek
inwalidzki
do miejsca pobytu
Ube;z:piecz.onego, z uwzgl'i!dnieniem limitu swiadczenia okreslonego
w Tabeli nr I poniiej. Koszt wypoiyc;z:enia lub zakupu drobnego sprz'i!tu
rehabilitacyjnego pokrywany jest prze;z: Ubezpiecwnego;
6) dostawa
lek6w - jeieli Ube;z:piec;z:ony wskutek nies;z:c;Z:'i!sliwego
wypadku
wymaga
leienia.
;z:godnie ;z:e wskalaniami
lekar;z:a
prowad;z:<\cego okreslonymi
w ;z:wolnieniu !ekarskim,
Centrum
A1armowe organizuje i pokrywa konty dostarczenia lek6w zapisanych
na recept'i! do miejsca zamieukania Ubezpiec;z:onego. z uw;z:glednieniem
limitu swiadc;z:enia okre.slonego w Tabeli nr I poniiej. Koszt lekarstw jest
pokrywany przez Ube;z:pieczonego;
7) dostarczenie
artykul6w
spoiywczych,
higienicznych
oraz pierwszej potrzeby - jeieli wskutek nies;z:czesliwego wypadku
Ube;z:piecz.ony wymaga ieienia, ;z:godnie ze wskalaniami
lekar;z:a
prowad;z:<\cego okreslonymi
w ;z:wolnieniu lekarskim,
Centrum
Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dostarc;z:enia artyku/6w
spoiywczych, higienicznych oraz pierwnej potrzeby do miejsca pobytu
ubezpiec;z:onego.
Koszt artykul6w
spoiywczych,
higienic;z:nych
oraz pierwszej potrzeby pokrywany jest prze;z:Ube;z:pieczonego;
8) organiza.cja i pokrycle k05Ztbw opieki nad dzietmi lub osobami
niepelnosprawnymi
- organi;z:acja Oral pokrycie koszt6w opieki
nad d;z:iecmi lub osobami niepelnosprawnymi
w miejscu pobytu
Ube;z:piec;z:onego, maksymalnie do wysokoSci limitu swiadc;z:enia
okreslonego w Tabeli nr I ponitej, jezeli wskutek nies;Z:CZ'i!sliwego

11/20

10) opieka nad psami lub kotami - organizacja opieki nad psami
lub kotami w miejscu pobytu Ubezpieczonego.
jezeli wskutek
nieszcz~sliwego wypadku Ubezpieczonego.
jest on hospitalizowany
i nie moie sprawowac
opieki nad zwierz~tami.
Dotyczy kot6w
naleiil,cych do ras domowych oraz prow z wyh\czeniem ras prow
uznanych
za agresywne
wg rozporzqdzenia
Ministra
Spraw
Wewn~trznych i Administracyjnych z 28.04.2003 r.
5. Zakres i limity w wariantach Assistance.

wypadku Ubezpieczonego jest hospitalizowany i nie moi:e sprawowac
nad nimi opieki;
9) przejazd jednego opiekuna do dzieci lub osOb niepelnosprawnych
lab t.-ansport
tych os6b do opiekuna
- organizacja i poktycie
kosztow przejazdu opiekuna do dzieci lub osob niepelnosprawnych
lub dzieci i osob niepelnosprawnych
do opiekuna jei:eli wskutek
nieszcz~sliwego wypadku Ubezpieczonego,
jest on haspitalizowany
i nie maze sprawowaC nad nimi opieki; 5wiadctenie zapewniane jest maksymalnie do wysokoSci limitu swiadctenia okreslonego w Tabeli nr I ponizej;
Tabela nr I

Ryzyko

I Limit na zdarzenie

Swiadczenie

WARIANT ASSISTANCE BAZA
USt.UGIINFORMACYJNE
Na iyczenie Ubezpieczonego

Il"Ifoliniamedyczl"la

Bez limitu swiadczen

Infolinia podrOil"la

WARIANT ASSISTANCE TOP - po op acerllu d o d , tkowej skladki
wizyta lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczol"lego

1000 PLN l"IaI osob~ / 2 wizyty po kaidym NW

wizyta piel~gl"liarkiw miejscu pobytu Ubezpieczonego

300 PLN na I osob~ I 2 wizyty po kaidym NW

tral"lsport medyczny (do/ze szpitala)

BOOPLN

I

organizacja rehabilitacji
dostarczenie
Nieszcz~sliwy wypadek (NW)
Ubezpieczonego

drobnego sprz~tu rehabilitacyjnego

dostawa lekow

raz w roku
bez limitu
I dostawa lek6w wysokoki

dostarczenie artykul6w spoiywczych.
oraz pierwszej potrzeby

higienicznych

150 PlN

150 PLN

organizacja i pokrycie koszt6w opieki nad dziecmi
lub osobami niepelnosprawnymi

450 PLN I max. 5 dni

przejazd jednego opiekuna do dzieci lub os6b
niepelnosprawnych lub transport tych orob do opiekuna

150 PLN na I osob~

opieka nad pasami lub kotami

350 PLN I max. 5 dni

KLAUZULA NR 2 - ZWROT KOSZTOW LECZENIA
§ I. POSTANOWIENIA
OGOLNE
I. Ustala si~, ie z zachowaniem pozostalych nie zmienionych ninieiszll
klauzulil, postanowien Og61nych warunkow ubezpieczenia nast~pstw
nieszcz~sliwych
wypadk6w
(OWU). zakres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony 0 ryzyko: zwrot koszt6w leczenia.
2. Zwrot koszt6w leczenia przysluguje Ubezpieczonemu pod warunkiem
zawarcia umowy ubezpieczenia nast~pstw nieszcz~sliwych wypadkow
i oplacenia dodatkowej skladki za ryzyko zwrotu koszt6w leczenia.
§ 2. DEFINlqE
Do termin6w okreslonych w § 2 OWU dodaje si~ nast~puiqcy
dodatkowy termin:
KOSZTY LECZENIA - niezb~dne z medycznego punktu widzenia
wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytulu:
I) udzielenia dorainej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;
2) pobytu w szpitaJu. badan, zabieg6w ambulatoryjnych i operacji
(z wylqczeniem operacji plastycznych);
3) nabycia
niezb~dnych
lekarstw
Srodkow
opatrunkowych
przepisanych przez lekarza;

4) niezb~dnego przewozu Ubezpieczonego
vvypadku do szpitala lub ambulatorium.

I WYPtATA SWIADCZENIA
I. Zwrot koszt6w leczenia nast~puje pod warunkiem
istnienia
odpowiedzialnoSci
COMPENSY z tytu!u ubezpieczenia
nast~pstw
nieszcz~sliwych wypadk6w oraz po stwierdzeniu. Ii: leczenie wynika
ze ~tanu zdrowia
Ubezpieczonego
b~dqcego
bezposrednim
nast~stwem nieszcz~liwego wypadku obj~tego umowq.
2. Zwrot koszt6w leczenia zaleconych przez lekarza dokonywany jest
na podstawie oryginalnych rachunkow lub faktur pod warunkiem,
ie zostaly poniesione one:
a) w okresie 30 miesi~cy ad zaistnienia nieszcz~sliwego wypadku,
b) nie zostaly w calosci pokryte z ubezpieczenia spolecznego lub innei
umowy ubezpieczenia obejmujqcej ten sam zakres.
3. COHPEN5A zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego
na leczenie do 100% okreSlonej w polisie sumy ubezpieczenia na to ryzyko.
4. SWiadczenia wyplacane sil,w zlotych polskich.
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§ 3. WYSOKOSi:

z miejsca nieszcz~liwego

KLAUZULA NR 3 - DZIENNE SWIADCZENIE SZPITALNE
§ I. POSTANOWIENIA OG6lNE
I. Ustala si~. ie z zachowaniem pOlOstalych nie zmienionych niniejsl<\
klauzul" postanowien Og61nych warunk6w ubezpieczenia nast~pstw
nieszcz~sliwych
wypadkow
(OWU), zakres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony 0 ryzyko: dzienne swiadczenie
szpitalne.
2. Dzienne swiadczenie
sJ;pitalne przysluguje
Ubezpieczonemu
pod warunkiem zawarcia urnowy ubezpieczenia nas[~pstw nieszcz~liwych
wypadk6w
i oplacenia dodatkowej skladki za to ryzyko dziennego
swiadczenia szpitalnego.
§ 2.

ich leczenie, przeprowadzanie
badan diagnostycznych, wykonywanie
zabiegow chirurgic:znych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie
do tych celow przystosowanych
pomieszczeniach.
posiadaj;ilcych
odpowiedni<t infrastruktur~ i zatrudniaj<tcy calodobowo zawodowy.
wykwaJifikowany personel piel~gniarski i przynajmniej jednego lekarza.
utrzymuj<lCYstale miejsca szpitalne dla pacjent6w i prowadz<\CYdla nich
dzienne rejestry medyc:zne.
W rozumieniu niniejszej klauzuli szpitalem nie jest dom opieki.
hospicjum. oorodek sanatoryjny. rehabilitacyjny lub wypoczynkowy.
§ 1. WYSOKOSC I WYPtATA SWIADCZENIA
I. Wyplata dziennego swiadczenia szpitalnego nast~puje pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoSci COMPENSY z tytulu ubezpieczenia
nast~pstw
nieszcz~sliwyc:h
wypadk6w
oraz
po stwierdzeniu,
it koniecznok
pobytu w szpitalu jest bezposrednim
nast~pstwem
nieszcz~sliwego wypadku objO\!tegoumow<l.
2. Dzienne swiadczenie szpitalne wyplacane jest w wysokoSci 1% sumy
ubezpieczenia wskazanej dla tego ryzyka w polisie za kaidy dzien pobytu
w szpitalu. Dzienne Swiadc:zenie szpitalne wypIacane jest od 5 dnia pobyru
w szpitalu. maksymalnie przez 100 dni.
1. Swiadcrenie jest wyplacane pod warunkiem dostarc:zenia COMPENSIE
karty informacyjnej leczenia szpitalnego.
4. Swiadczenia wyplacane S<lw zlotych polskich.

DEflNICJE

Do termin6w okreslonych w § 2 OWU dodaje si~ nast~puiqce
dodatkowe terminy:
I} POSYT W SZPITALU - pobyt Ubezpieo:onego w szpitalu, trwaj'lCY
nieprzerwanie, co najmniej 5 dni, slutqcy przywr6ceniu lub poprawie
zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzien pobytu Ubezpieczonego
w szpitalu lic:zony jest dzien rejestracji, a jako ostatni - dzien wypisu
ze szpitala. jeieli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastqpil
zgon Ubezpieczonego. okres j)Obytu w szpitalu liczony jest do daty
zgonu Ubezpieczonego;
2) SZPITAL - placowka odpowiadaj;ilca poj~ciu szpitala wg prawa
danego panstwa. ktorego zadaniem jest calodobowa opieka nad chorymi.

KLAUZULA NR 4 - ZWROT KOSZTOW REHABILlTACJI
§

I. POSTANOWIENIA OG6lNE

I. Ustala si~. ie z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejszll
klauzul;il postanowien Og61nych warunkow ubezpieczenia nastwstw
nieszczO\!slJwych wypadkow
(OWU). zakres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony
0 ryzyko: zwrot
koszt6w
rehabilitacji.

poziomu funkcjonowania
utraconych
w wyniku nieszcz~sliwego
wypadku czynnoSci uszkodzonego narz'lO'u lub narz<\d6w.

§ 1. WYSOKOSC I WYPtATA SWIADCZENIA
I. Zwrot koszt6w rehabilitacji nast~puje pod warunkiem istnienia
odpowiedzialnoSci
COMPENSY z tytulu ubezpieczenia
nast~pstw
2. Zwrot
kosztow
rehabilitacji
przysluguje
Ubezpieczonemu
niesZC:Zf;Sliwych
wypadkow oraz po stwierdzeniu, i.:.i:
koniec;znosc poddania
pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia nast'i!pstw nieszC:Zf;Sliwych si~ rehabilitacji wynika ze stanu zdrowia Ubezpieczonego b~dqcego
wypadk6w i oplacenia dodatkowej skladki za ryzyko zwrotu kosztow
betposrednim nast~pstwem nieszc:z~sJiwego wypadku obj~tego umowq.
rehabilitacji.
2. Zwrot koszt6w rehabilitacji zaleconej przez lekarza dokonywany jest
na podstawie oryginalnych rachunk6w lub faktur pod warunkiem.
§ 2. DEFINICJE
ie zostaly poniesione one:
Do terminow okreslonych w § 2 OWU dodaje siO\!nastO\!pujlloCY I) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
dodatkowy termin:
1) w okresie 30 miesi~ od zaiStnienia nieszC:Zf;Sliwegowypadku:
KOSZTY REHABllITACJI - niezbO\!dne z medycznego punktu
1) nie zostaly w caloSci pokryte z ubezpieczenia spofecznego lub innej
widzenia koszty konsultacji lekarzy rehabilitantow
lub zabiegow
umowy ubezpiec:zenia obejmuj<\cej ten sam zakres.
rehabilitacyjnych poniesione przez Ubezpieczonego w zwiqzku
1. COMPENSA zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego
z rehabilitacillo stanowi"q
integralnq CZ'i!SC leczenia nast'i!pstw
na rehabilitacjO\!do 100% okreslonej w polisie sumy ubezpieczenia na to
nieszcz~sliwego wypadku, prowadzon<\ na zlecenie i pod kontrolll
ryzyko.
lekarza. majllC<l.na celu uzyskanie przez Ubezpiec:zonego optymalnego
4. Swiadc:zenia wyplacane Sllow zlotych polskich.

"flO

KLAUZULA NR 5 - ZWROT KOSZTOW NAPRAWY LUB NABYCIA SRODKOW SPECJALNYCH
§ I. POSTANOWIENIA
OGOLNE
I. Ustala si~. ze z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejs2q
klauzulq posunowien
Ogolnych warunk6w ubezpieczenia nast~pstw
nieszcz'\'!sliwych wypadk6w
(OWU), zakres udzieionej ochrony
ubezpieczeniowej ;wstaje rozszerzony
0 ryzyko: zwrot koszt6w
naprawy lub nabycia Srodk6w specjalnych.
2. Zwrot koszrow naprawy lub nabycia srodk&.v specjalnych pnysluguje
Ubezpieczonemu
pod warunkiem
zawarcia umowy ubezpieczenia
nast~pstw nieszcz'\'!sliwych wypadk6w i oplacenia dodatkowej skladki
za ryzyko zwrot koszt6w naprawy lub nabycia srodk6w spec:jalnych.
§ 2. DEflNICJE
Do termin6w
okresionych
w § 2 OWU dodaje sit;: nast~pujqCY
dodatkowy termin:
I) SRODKI SPECjALNE - rodzaje srodk6w ortopedycznych opisane
w zalqczniku nr 2 do Rozporz<tdzenia Ministra Zdrowia z 29 sierpnia
2009 r. w sprawie Swiadczen gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia
w wyroby medyczne ~<tce przedmiotami ortopedycznymi oraz srodki
pomocnicze (Dz. U. Nr 139 poz. 1141 z p6fn. zm.).

§ 3. WYSOKOSC I WYPtATA SWIADCZENIA
I. Zwrot koszt6w naprawy lub nabycia srodk6w specjalnych nast~puje
pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoSei
COMPENSY z tytu/u
ubezpieczenia nast~pstw nieszcz~liwych wypadk6w oraz po stwierdzeniu,
if koniecznosc naprawy lub nabycia srodk6w specjalnych wynika
ze stanu zdrowia Ubezpieczonego ~d;j,cego bezposrednim nast~pstwem
nieszcz~liwego wypadku obj~tego umow;j,.
2. Zwrot koszt6w naprawy lub nabycia srodk6w specjalnych zaleconych
przez lekarza dokonywany jest na podstawie oryginalnych rachunk6w
lub faktur pod warunkiem, ie zostaly poniesione one:
I) na terytorium Rzeczposporitej porskiej:
2) w okresie 30 miesi~cy od zaistnienia nieszcz~Sliwego wypadku;
3) nie zostaly w caroSei pokryte z ubezpieczenia spo/ecznego rub innej
umowy ubezpieczenia obejmuj;j,cej ten sam zakres.
3. COMPENSA zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego
na napraw~ lub nabycie srodkow specjalnych do 100% okreslonej
w polisie sumy ubezpieczeni na to ryzyko.
4. SWiadczenia wyplacane sOlw zlotych po/skich.

KLAUZULA NR 6 - ZWROT KOSZTOW PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO INWALIDY
§ I. POSTANOWIENIA
OGOlNE
I. Ustala si~, ie z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejsZll
klauzul" postanowien Ogolnych warunkow ubezpieczenia nast~pstw
nieszcz~sliwych wypadkow (OWU). zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony 0 ryzyko: zwrot kosztow przekwalifikowania zawodowego inwalidy.
2. Zwrot,kosztow przekwalifikowania zawodowego inwalidy przysluguje Ubezpieczonemu pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia
nast~pstw nieszn~sliwych wypadkow i oplacenia dodatkowej skladki za
ryzyko zwrotu koszt6w przekwalifikowania zawodowego inwalidy.
§ 2. DEFINICJE
Do terminow okres/onych w § 2 OWU dodaje si~ nast~puj<tcy
dodatkowy termin:
CAlKOWITA
NIEZDOlNOSC
DO PRACY W ZAWODZIE
niezdolnos.: do pracy zgodnej z kwaJifikacjami i wykonywanym w chwili
nieszcz~sliwego
wypadku
zawodem
stanowiqca
nast~pstwo
nieszcz~sliwego wypadku.

§ 3. WYSOKOSC I WYPtATA SWIADCZENIA
I. Zwrot kosztow przeszkolenia
zawodowego
inwalidy nast~puie
pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoSci
COMPENSY z tytulu
ubezpieczenia nast~pstw nieszcz~sliwych wypadk6w.
2. Zwrot koszt6w przekwalifikowania zawodowego inwalidy dokonywany
jest na podstawie oryginalnych rachunkow 'ub faktur pod warunkiem.
fe zostaly poniesione one:
I) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
2) w okresie 30 mieSi~cy od zaistnienia nieszcz~sliwego wypadku:
3) nie zostaly w caloki pokryte z ubezpieczenia spolecznego rub innej
umowy ubezpieczenia obejmui;j,cej ten sam zakres.
3. W stosurlku do Ubezpieczonego
celowos.: przekwaJifikowarlia
zawodowego i orzeczenie musi zesta': wydane przez lekarza orzecznika
ZUS.
4. COMPENSA zwraca koszty poniesiorle przez Ubezpieczonego
na przekwalifikowanie zawodowe do 100% okreSlonej w polisie sumy
ubezpieczeni na to ryzyko.
5. SWiadczenia wyplacane S'l w zlotych polskich_

KLAUZULA NR 7 - ZWROT KOSZTOW OPERACJI PLASTYCZNYCH
§ I. POSTANOWIENIA
OGOlNE
1_ Usta/a si~, ie z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejsZ<\
klauzul;j, postanowien Ogolnych warunk6w ubezpieczenia nast~pstw
nieszcz~sliwych
wypadk6w
(OWU), zakres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony 0 ryzyko: zwrot koszt6w operacji
plastycznych.
2. ZWrot koszt6w operacji plastycznych specjalnych przysluguje
Ubezpieczonemu
pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia
nast~pstw nieszcz~Sliwych wypadk6w i oplacenia dodatkowej skladki
za ryzyko zwrotu kosrt6w operacji plastycznych.

§ 2. DEFINICJA
Do termin6w okreslonych w § 1 OWU dodaje si~ nast~pujqcy
dodatkowy termin:
OPERACJA
PLASTYCZNA
- z2:bieg medyczny, wykonywany
w placowce medycznej przez lekarza uprawnionego do jego wykonania
w znieczuleniu ogolnym rub miejscowym, niez~ny
z medycznego
punktu widzenia w celu zmniejszenia oszpecen i okaleczen powierzchni
dala b~d1jcych nast~pstwem nieszcz~sliwego wypadku.
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§ 3. WYSOKOSC I WYPtATA SWIADCZENIA
I. Zwrot koszt6w operaeji plastycznych nast~puje pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoSei COMPENSY z tytulu ubezpieezenia nast~pstw
nieszez~sliwych wypadk6w.
2. Zwrot kosztow operaeji plastycznyeh dokonywany jest na podstawie
oryginalnych rachunk6w
lub faktur pod warunkiem.
i.e zostaly
poniesione one:
I) na terytorium

2) w okresie 30 miesililCYcd zaistnienia nieszcz~sliwego wypadku;
3) nie zostaly w caloSei pokryte z ubezpieczenia spolecznego lub innej
umowy ubezpieczenia obejmuj~cej ten sam zakres.
3. COMPENSA zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego
na operacj~ plastycznq do 100% okreslonej
w polisie sumy
ubezpieczenia na to ryzyko.
4. SWiadczenia wyplacane Sqw zlotych po)skich.

Rzeezpospolitej Polskiej;

KLAUZULA Nil. 8 - ZASIt.EK DZIENNY Z TYTUlU KROTKOTRWAtEJ NIEZDOLNOSCI
DO PRACY LUB NAUKI
§ I. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Ustala si~. i.e z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejszq
klauzulij postanowien Ogolnych warunk6w ubezpieczenia nast~pstw
nieszez~sliwych
wypadkow
(OWU). zakres udzielonej
ochrony
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony 0 ryzyko: zasilek dzienny z tytulu
kr6tkotrwalej niezdolnoSei do pracy lub nauki.
2. Zasilek dzienny z tytulu kr6tkotrwalej niezdolnoSei do pracy lub nauki
przysluguje Ubezpieczonemu
pod warunkiem
zawarcia umowy
ubezpieczenia
nasto;.pstw nieszcz~sliwych wypadk6w
i oplacenia
dodatkowe; sk/adki za ryzyko zasilku dziennego z tytulu kr6tkotrwalej
niezdolnosci do pracy lub nauki.
§ 2. DEFINICjE
Do termin6w okreslonych w § 2 OWU dodaje sio;. nasto;.pujqcy
dodatkowy termin:
NIEZDOLNOSC 00 PRACY LUB NAUKI - spowodowana
nieszcz~s.liwym wypadkiem i trwaj'l,ca nieprzerwanie co najmniej 5 dni
czasowa niezdolnosc do wykon)"Y3nia pracy )ub do uczestnictwa
we wszystkich zajlilciach dydaktycznych. Zwolnienie tylko z zaj~c
sportowych, treningow nie oznacza niezdolnosci do nauki lub pracy
w rozumieniu niniejszej klauzuli.

§ 3. WYSOKOSC I WYPtATA SWIAOCZENIA
I. Zasilek dzienny z tytulu kr6tkotrwalej niezdolnoSei do pracy lub nauki
nastlilPuje pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoSei COMPENSY
z tytulu ubezpieczenia nastr:pstw nieszcz~sliwyeh wypadkow.
2. Zasilek dzienny z tytulu kr6tkotrvvalej niezdolnOSei do praey lub nauki
wyp/ac.any jest w wysokosci 1% sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie
za kai:dy dzien kr6tkotrwalej niezdolnoSei do pracy )ub nauki. Zasilek
dzienny z tytulu kr6tkotrwalej niezdolnoSei do pracy lub nauki wyplacany
jest od 5 dnia niezdolnoSei do pracy lub nauki, maksymalnie przez 100 dni.
3. Zasilek dzienny z tytulu krotkotrwalej niezdolnosci do pracy lub nauki
wyp/acany jest na podstawie zaSwiadczenia lekarskiego poswiadczajqcego kr6tkotrwalq niezdolnosc do pracy lub nauki oraz zaSwiadczenia
stwierdzajqcego zatrudnienie, prowadzenie dzialalnoSei gospodarczej
lub pobieranie nauki.
4. Ubezpieczony traci prawo do dziennego zasilku z tytulu niezdolnoSei
do pracy lub nauki w przypadku. gdy W okresie. za kt6ry przyslugiwal mu
zasilek, prowadzil dzialalnosc gospodarczq, wykonywal prac~ zarobkowq
lub pobieral nauk~.
S. SWiadczenia wyplacane sij w z/otych polskich.

KLAUZULA NR 9 - ZWROT KOSZTOW DOSTOSOWANIA WN~TRZA LOKALU MIESZKALNEGO
DO POTRZEB INWALIDY
§ I, POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Ustala silil. i.e z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejszq
klauzulq postanowien Og61nych warunkow ubezpieczenia nasto;.pstw
nieszcz~sliwyeh
wypadk6w
(OWU), zakres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony
0 ryzyko: zwrot
koszt6w
dostosowania wnliltrza lokalu mieszkalnego do potrzeb inwalidy.
2. Zwrot kosztow
dostosowania
wn~trza
lokalu mieszkalnego
do potrzeb inwalidy przysluguje Ubezpieczonemu
pod warunkiem
zawarcia umowy ubezpieczenia nast~pstw nieszczlilsliwych wypadkow
i oplacenia dodatkowej skladki za ryzyko zwrotu kosztow dostosowania
wnliltrza lokalu mieszkalnego do potrzeb inwalidy.

oraz ul"Zijdzeniami technicznymi, zajmowany przez Ubezpieczonego
na podstawie odpowiedniego tytulu prawnego;
2) INWALIDA - osoba, kt6ra na skutek nieszczlilsliwego wypadku
doznala trwalego uposledzenia funkcji fizycznych i nie jest zdolna
do samodzielnego poruszania silil i wymaga pomocy osoby trzeciej
lub porusza si~ na w6zku inwalidzkim;
3) LOKAL MIESZKALNY - mieszkanie lub dom mieszkalny;
4) MIE5ZKANIE - samodzielny lokal mieszkalny wraz z instalacjami
oraz urzqdzeniami technieznymi. trwale wydzielony scianami w budynku
wielorodzinnym,
zajmowany przez Ubezpieczonego
na podstawie
odpowiedniego tytulu prawn ego.

§ 2. DEFINICJE
Do termin6w okres)onych
dodatkowe terminy:

§ 1. WYPtATA SWIADCZENIA
I. Zwrot
koszt6w dostosowania
wn~trza lokalu mieszkalnego
do potrzeb inwalidy nast~puje pod warunkiem istnienia odpowiedzialnOSei COMPENSY z tytulu ubezpieczenia nast~pstw nieszczo;.sliwych
wypadk6w oraz po stwierdzeniu. ii: koniecznos.c dostosowania wn~trza
lokalu mieszkalnego
do potrzeb
inwalidy jest nast~pstwem
nieszcz~sliwego wypadku obi~tego umowq.

w § 2 OWU

dodaje

silil nast~pujijce

I) DOM MIESZKLANY- obiekt budowlany wolnostoj<lcy albo w zabudowie bliiniaczej lub szeregowej, jedno- albo wielokondygnacyjny.
trwale zwiqzany z gruntem. wydzielony z przestrzeni za pomoq
przegr6d budowlanych. posiadajqCYfundamenty i daeh, wraz z instalacjami
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2. Zwrot
kosztow dostosowania
wn~trza lokalu mieszkalnego
do potn:eb inwalidy dokonywany jest na podstawic oryginalnych
rachunkow lub faktur pod warunkiem, ie koszty zostaty poniesione na:
I) przebudo~
lazienki;
2) przebudow4;! kuchni;
3) usuni~cie progow w drzwiach;
4) poszerzenie drzwi do lokalu mieszkalnego i znajdujqcych si~ w nim

pomieszczen;
5) zamontowanie uchwyt6w pomocniczych na Scianach.
3. COMPENSA
zwraca
koszty,
kt6re
poniosl
Ubezpiecl.Ony
na dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb inwalidy do 100%
okreslonej w polisie sumy ubezpieczeni na to ryzyko.
4. Swiadczenia wyplacane 5<\w zlotych polskich.

KLAUZULA NR 10 - ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA W zYCIU PRYWATNYM
§ I. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Ustala si~, ie z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejszq
klauzul<\ postanowien Ogolnych warunk6w ubezpiea:enia nast~pstw
nieszcz~$liwych wypadk6w
(OWU), zakres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony 0 ryzyko: odpowiedzialnosc
cywiln" w iyciu prywatnym.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej w iyciu prywatnym test
moiliwe w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
nast~pstw
nieszcz~sliwych wypadk6w i oplacenia dodatkowej skladki za ryzyko
odpowiedziainoSci cywilnej w iydu prywatnym
§ 2. DEFINICJE
Do termin6w okreslonych
dodatkowe terminy:

w § 2 OWU

dodaje

si~ nast~pujqce

I) CZVNNOScI iYCIA PRYWATNEGO - czynnoSci w sferze iycia
prywatnego niezwi<\Z<ll'le
z praCl\zawodoWil (przy czym za prac~ zawodowq
uwaia si~ wykonywanie czynnoSci w ramac:h stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej, jak r6wniei wykonywanie dzialalnoSci gospodarczej, wolnego zawodu, pe!nienie funkcji w zwiil,Zkach. zrzeszeniach i organizacjach
spoleczno-politycznych lub prac:~ w char.tkterze wolontariusza);
2) MAtA JEDNOSTKA PtYWAJACA - uiywane dla wfasnych potrzeb
lodzie wioslowe, wioslowe lodzie regatowe, kajaki wodne, rowery
wodne, deski surfingowe z iaglem i bez iagla, ponto ny, skutery wodne,
a takie jachty iagiowe 0 powierzchni pomiarowej tagla do 10 m~;
3) OSOBY BLiSKIE - osoby pozostajqce we wsp61nym gospodarstwie
domowym z Ubezpieczonym;
4) ZOARZENIE - smierc, uszkodzenie ciala, rozstr6j zdrowia, utrata,
zniszc:zenie alba uszkodzenie mienia (rzeczy rucnomej alba nienu:homoki)
przez osob~ trzeciq.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA
I. Ochrona ubezpiea:eniowa obejmuje odpowiedzialnosc cywiln~ deliktow", (odpowiedzialnosc
cywilnoprawna
wynikajqca
z czynu
niedozwolonego)
Ubezpieczonego
w iyciu prywatnym za szkody
osobowe i rzeczowe
wyrz"dzone
osobom trzecim, do ktorych
naprawienia Ubezpieczony jest zobowi~ny
z mocy prawa.
2. Ochrol'\il ubezpieczeniowq obj4;!te$<I szkody, 0 kt6rych mowa w ust. I,
bl;dqc:enast~pstwem zdarzenia. ktore mialo miejsce w okresie ubezpieczenia Ochron" ubezpieczeniowq jest obj~ta odpowiedzialnosc wylqcznie
za szkody wyrz<tdzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Ubezpieczenie
odpowiedzialnoki
cywilnej moie obejmowac
zdarzenia powstale podczas uprawiania sport6w ekstremalnych pod
warunkiem. ie zakres ubezpieczenia zostal rozszerzony 0 ww. sporty.
§ 4. WYSOKOSC I WYPtATA SWIADCZENIA
I. COMPENSA zobowi<\Zana jest do wyplaty swiadczenia na rzea:
po'iZkodowanej osoby trzeciej z tytulu doznanej przez ni<\szkody rzeczowej

lub osobowej w grankach sumy gwarancyjnej okreslonej umow".
2. Swiadczenia wyp/acane s" w zlotych polskich.
§ S. WYU,CZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI
I, Niezaleinie od wyiqczen wskazanych w § 5 OWU, COMPENSA
nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody:
I) wyrz<tdzone przez Ubezpiea:onego
osobom bliskim jub czlonkom
rodziny Ubezpieczonego;
2) wyrz;¢zone innemu Ubezpieczonemu w ramach tej samej umowy
(w przypadku umow grupowych);
3) b~qce
wynikiem niewykonania
lub nienaleiytego
wykonania
zobowiqzania;
4) powstale w zwiqzku z prowadzeniem
dzialalnoki gospodarczej
lub jakiejkolwiek dzialalnosci zawodowej bez wzgl~du na podsta~ prawll<\
jej prowadzenia, a takie wy~dzone przez rzeczy wytworzone lub dostaraone przez Ubezpieczonego, alba prace lub uslugi przez niego wykonane;
5) polegajqce na wyst:qpieniu czystych strat flnansowych (strat nie ~dqcych
szkodami rzeczowymi ani osobowymi ani nast4;!pstwem tych szk6d);
6) polegajqce na zniszczeniu,
uszkodzeniu
lub utracie wartosci
pieni4;!inych, srebrnych i zlotych monet, wyrobOw z kamieni i metali szla·
chetnych oraz zbior6w kolekcjonerskich;
7) wynikaj<\ce z przeniesienia choroby przez Ubezpieczonego, a takie
przez znajduj"ce si~ pod jego opiek" zwierz4;!ta;
8) ~qce
rezultatem polowania na zwierz~ta.
2, COMPENSA nie obejmuje ochron" ubezpieczeniow<\:
I) odpowiedzialnoki
cywilnej Ubezpieczonego
z tytulu posiadania
lub uiytkowania jakichkolwiek nieruchomoki;
2) odpowiedzialnooci cywilnej Ubezpieczonego z tytulu szk6d powsta/ych
w mieniu osob trzecich, ktore znalazlo si~ w posiadaniu Ubezpieczonego
na podstawie umowy najmu, dzier::i:awy,leasingu, uiyczenia, przechowania
lub innej podobnej umowy (nie dotyczy szkod wyrz;¢zonych w pokojach
wynajmowanych w hotelu, pensjonacie lub gospodarstwie agroturystycznym);
3) odpowiedzialnoSci cywilnej Ubezpieczonegu wynikajqcej z posiadania,
kierowania, uiywania oraz uruchamiania jakkhkolwiek
pojazd6w
mechanicznych, statkow powietrznych i wodnych oraz samobieinych
maszyn roboczych i roJniczych. za wyj<\tkiemma/ych jednostek p/ywaAcych;
4) odpowiedzialnOSci cywilnej Ubezpieczonego z tytulu szk6d w mieniu
os6b trzecich, w kt6rego posiadanie Ubezpieczony wszedl b4;!dqcw zlej
wierze;
5) grzywien, kar administracyjnych, sqdowych, mandat6w oraz innych kar
o charakterze pieni4;!inym, w tym odszkodowan karnych naloionych
na Ubezpieczonego;
6) szk6d obj4;!tych obowi<\Zkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnoSci
cywilnej;
7) szkod rzeczowych kt6rych wartosc nie przekracza 200 zl.
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KLAUZULA NR II - UBEZPIECZENIE BAGAZU
§

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

I. Ustala si~, i.e z zachowaniem

pozostalych nie zmienionych niniejszq
klaul.ul<l postanowien Ogolnych warunk6w ubezpieczenia nast~pstw
nieszcz~sliwych wypadk6w
(OWU). zakres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony
0 ryzyko: szkody w bagai.u
Ubezpieczonego powstale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ubezpieczenie bagriu podr6inego jest mozliwe w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia nast.;pstw
nieszcz~sliwych
wypadk6w
i oplacenia
dodatKowej
skladki za ryzyko szk6d w bagaiu
Ubezpiet:zonego powstale na terytorium Rze..:zpospolitej Polskiej.
§ 2.

DEflNICJE

okreslonych w § 2 OWU dodaje sifi! nast~pujl\ce
dodatkowe terminy:
I) BAGAi:': - rzeczy stanowii\ce w/asnosc Ubezpieczonego albo znajduj'lce sioo;
w jego posiadaniu podczas podr6Zy i sluZ<\cedo jego uiycku osobistego. Za bagai: uwai:a si~:
a) torebka, teczka, neseser, plecak podrli;Czny,
b) portmonetka, portfel, etui na dokumenty,
c) kosmetyki pod~czne,
d) telefon kom6rkowy, tablet, e-book, sprzet fotograficzny,
e) okulary optyczne lub przeciwsloneczne,
f) odziei, bielizna, buty,
g) bilety okresowe komunikacji publicznej,
h) walizka, torba, plecak,
i) przedmioty higieny osobistej niezbedne podczas podr6iy,
i) sprzet sportowy - narty, deska snowboardowa iub windsurfingowa,
sanki, IyZwy, rolki. deskorolki, rakiety (tenisowe, badminton, itp.).
2) KRADZIEZ Z WI:.AMANIEM - dokonanie albo usilowanie
dokonania zaboru mienia z zamknietych pomieszczen alba bagai:nika
samochodowego, po uprzednim usunieciu przy uiyciu sily albo narzli'dzi
istniej'lcych zabezpieczen,
albo po otworzeniu
wejkia (pokrywy
bagai.nika) podrobionym albo dopasowanym kluczem, bi\df kluczem
oryginalnym, w kt6rego posiadanie sprawca wszedl wskutek wiamania
do innego pomieszczenia alba w wyniku rabunku;
3) PODROZ - wyjazd oraz pobyc Ubezpieczonego poza miejscem
zamieszkania, zar6wno w ramach wyjazd6w prywatnych jak i sluibowych:
4) RABUNEK - zab6r alba usilowanie zaboru mienia w celu
przywlaszczenia, z ui:yciern przemocy na osobie albo groiby jej
natychrniastowego ui:ycia albo po uprzednim doprowadzeniu tej osoby
do stanu nieprzytomnosci, bezbronnOSci albo bezsilnoSci;
S) WARTOSCi PIENII;:ZNE - krajowe i zagraniczne znaki pienieine,
papiery wartokiowe;
6) ZDARZENIE - utrata, zniszczenie albo uszkodzenie bagaiu;
Do termin6w

§ 3, ZAKRES UBEZPIECZENIA
I. Ochron'l ubezpieczeniowi\ objety 5'1szkody powstale w wyniku:
I) nieszczes!iwego wypadku jakiemu ulegl Ubezpieczony, w wyniku
kt6rego pozbawiony byl on moiliwoSci zaopiekowania sie bagai:em
podr6inym i zabezpieczenia go przed utrat'l;
2) rabunku;
3) kradzieiy z wlamaniem;
4) wypadku komunikacyjnego, l¥lowego, powietrznego lub wodnego;
S) zaginili'cia:
a) jeieli bagai: znajdowal sie pod opieki\ zawodowego przewoinika,
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kt6remu zostal powierzony na podstawie dokumentu przewozowego,
b) :wstal oddany do przechowali bagaiu na podstawie dokumentu
przechowania,
c) zostal umieszczony w zamknietym na zamek indywidualnym
pomieszczeniu bagaiowym na dworcu lub w hotelu.
2. Je:i:elibagai zostal utracony wskutek kradziei:y z wlamaniern I pojazdu
samochodowego,
kabiny przyczepy samochodowej
albo jednostki
p/ywaji\cej, COMPENSA ponosi odpowiedzialnosc pod warunkiem, ie:
I} pojazd lub kabina by/y wyposai:one w sta/y dach (hardtop)
oraz odpowiednio zamknili'te na zamek zabezpieczaji\CY;
2) bagai: byl przechowywany w bagainiku pojazdu lub kabinie przyczepy
i nie by! widoczny z zewn¥rz.
3. COMPENSA ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale w bagai:u,
jeieli:
I) znajdowal sie pod bezposredni'l opiek<l Ubezpieczonego;
2) zostal umieszclony
w zamknili'tym pomieszczeniu
w miejscu
zakwaterowania Ubezpieczonego, za wyj'ltkiern namiotu;
3) zostal umieszczony w zamkni~tym na zamek bagainiku pojazdu samochodowego, kabinie przyczepy samochodowej lub jednostki p/ywaj'lcej;
4) znajdowal si~ w zamkni~tyrn boksie dachowym.
4. Ochronq ubezpieczeniowq objete 5'1szkody powstale na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4. WYSOKOSC I WYPLATA SWIADCZENIA
I. W przypadku kradziei:y z wlamaniem lub rabunku, Ubezpieczony
zobowiqzany jest do zgloszenia ww. zdarzen Policj;,
2. Wysokosc odszkodowania dla:
I) bilet6w komunikacji publicznej - ustala sit;!jako cena zakupu biletu;
2) pozostalego mienia - ustala si~ jako koszt naprawy ILibcena zakupu
nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju.
3. Jeieli naprawa rub wymiana jest niemoiliwa lub ubezpieczone mienie
nie bedzie wymieniane, COMPENSA pokrywa koszty, jakie naleialoby
poniesc w razie naprawy lub wymiany uszkodzonego rnienia, jednak
nie wili'cej nii do wartoki
rzeczywistej uszkodzonego/utraconego
mienia okreslonej na dzien bezpoSrednio przed wyst'lPieniem szkody.
4. COMPENSA ponosi odpowiedzialnosc
za szkody w bagaiu
podroznym
do 100% okreslonej w polisie sumy ubezpieczenia
na to ryzyko.
5. SWiadczenia wyplacane 5<\w zlotych polskich.
§ S. WYtACZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI
i. Niezaleinie od wyl<\czen wskazanych w § 5 OWU, COMPENSA nie
ponosi odpowiedzialnOSci za szkody:
i) b~d'lce nas~pstwem normalnego zuiycia rzeczy, samozapalenia, sarno
zepsucia, wycieku, a odnosnie rzeczy tluk<\cych si~ albo w szklanym
opakowaniu - potluczenia lub utraty wartosci rzeczy uszkodzonej;
2) polegaj'lce wyli\cznie na uszkodzeniu albo zniszczeniu przedmiot6w,
w kt6rych umieszczony jest bagai: podr~czny wskazany w § 2 ust. I.
3) powstale przez powolne dzialanie temperatury, gazow, wody, pary,
wilgoci, pylu, sadzy, wstrz<l,SOWoraz przez zagrzybienie;
4) rzeczowe, kt6rych wartosc nie przekracza 200 zl.
1, Ponadto umow<\ nie S'l obj~te:
I) biiuteria, srebro, zloto i platyna w zlomie i w sztabkach;
2) kamienie szlachetne, p6lszlachetne, perly nie stanowi'lce wyrobu
uiytkowego;

3) akta, dokumency, ~kopisy, programy i dane komputerowe,
karty
platnicze oraz kredytowe, bony towarowe, ksi<tieczki i '·ony oszc:z~dnoSciowe. czeki, weksle, klucze;
4) wartoki pienieine;
5) sprz~t komputerowy, oprogramowania, kasecy, pIyty, ksi'l):ki, lometki,
nosniki danych urzqdzenia qc.znoki i spr:z~t elektroniczny, z zastrzeieniem § 2 ust. I ;
6) sprzet medyczny, aparaty medyczne, sprz~t rehabilitacyjny, protezy,
szk!a kontaktowe i lekarstwa;
7) sprzet sportowy z zastrzeieniem § 2 ust. I;

8) bron palna wszelkiego rodzaju, paliwa nap~owe;
9) przedmioty, kt6rych ilos.:. wskazuje, ie przeznac:zone Sq do cel6w
handlowych;
10) przedmioty slu4ce dzialalnoki handlowej, ustugowej albo produkcyjnej;
II) odziei ze sk6r naturaJnych alba futer;
12) dziela sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, trofea mySliwskie.
wszelkiego rodzaju instrumenty medyczne;
13) mienie przesiedlencze:
14) akcesoria samodlOdowe.
pn:edmioty
b~dqce wyposaieniem
przyczep, samochod6w campingowych albo jednostek p!ywajqcych.

KLAUZULA NR 12 -USZCZERBEK W BUDZECIE DOMOWYM Z TYTUI:.U NARDZIN
DZIECKA ALBO SMIERCI CZlONKA RODZINY
§ I, POSTANOWIENIA
OGOlNE
1_ Ustala si~, ie z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejszq
klauzulq postanowien Og61nych waronk6w ubelpieczenia nast~pstw
nieszczesliwych
wypadk6w
(OWU), zakres udzielonej ochrony
ubezpiec:zeniowej zostaje rozszerzony 0 ryzyko: uSlczerbek w budiecie
domowym l tytulu narodzin dziecka albo smierci cztonka rodziny,
2. Ubezpieczenie na wypadek uszczerbku w budiecie domowym
z tytulu narodzin dziecka alba smierci c.zfonka rodziny jest moi!iwe
w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych
wypadk6w w formie grupowej
(powyiej
10 os6b) i oplacenia
dodatkowej skladki za ryzyko uszczerbku w budiecie domowym z tytulu
narodzin dziecka alba imierci c:zfonka rodziny.

I) I0 miesi~cy w przypadku ubezpieczenia z tytutu narodzin dziecka
(dzieci);
2) 6 miesiecy w pnypadku ubezpieczenia z tytu!u smien::i czlonka rodziny;
liczonej od dnia rozpocz~cia ochrony ubezpieczeniowej
z tytulu
ubezpieczenia nast~pstw nieszc.z~sliwych 'N)'padk6w.
), Karencja nie rna zastosowania w przypadku nieprzerwanej kontynuacji
umo'N)' w COMPEN$IE.
4. W ube:zpieczeniu uszczerbku w budiecie domowym z tytulu narodzin
dziecka (dzieci) lub !imierci czlonka rodziny nie stosuje si~ wylqczen
odpowiedzialnosci wskazanych w § 5 OWU.
§ 4. WYSOKOSC I WYPtATA SWlADCZENIA
I. Z tytulu ubezpieczenia w lakresie niniejszej klauzuli COMPENSA
wyplaca:
I) jednorazowe swiadczenie z tytulu uszczerbku w budtecie domowym,
kt6ry pooi6s1 Ubezpieczony w zwi¥ku z narodzinami dziecka (dzieci)
albo
2) jednorazowe
swiadczenie
z tytulu uszczerbku
w budiecie
domo'N)'m, kt6ry poni6s! Ubezpieczony w zwiqzku z pogrzebem
czlonka rodziny.
2. W okresie ubezpieczenia przysluguje wylqcznie swiadczenie z tytutu
jednego ze zelarzen wskazanych w ust. I.
3. COMPENSA
wyplaca swiadczenie
po przedstawieniu
przez
Ubezpieczonego
odpowiednio
aktu urodzenia
dziecka (dziec.i)
Ubezpieczonego alba aktu zgonu czlonka rodziny Ubezpieczonego.
4. COMPENSA wyplaca jednorazowe swiadczenie w wysokoki 100%
sumy ubezpieczenia wskazanei w polisie.
S. Swiadczenie wyplacane jest w zlotych polskich.

§ 2. DEFINICJE
Do termin6w okreslonych w § 2 OWU dodaje si~ nast~pujqce
dodatkowe terminy:
I) CZlONEK RODZINY - mal:i:onek, dzieci, ziec, synowa, rodzice,
rodzenstwo, dziadkowie, wnuki, teSciowie, konkubent, konkubina;
2) ZOARZENIE - narodziny dziecka lub smierc czlonka rodziny.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA
I, Ochronq ubezpieczeniowq
objllity jest uszczerbek w budiecie
domowym Ubezpieczonego
w zwiqzku z poniesieniem wydatk6w
zwiqzanych z narodzinami dziecka (dzieci) albo smierciq czlonka rodziny
Ubezpieczonego, pod warunkiem, ie do zdarzenia doszlo w okresie
ubezpieczenia.
2. Okres ubezpieczenia, a tym samym odpowiedzialnosc COMPENSY
z tytulu niniejszego ryzyka rozpoczyna sie po uplywie karencji:

KLAUZULA NR 13 - WARUNKI SZCZEGOLNE DLA STRAZAKOW
§ I. POSTANOWIENIA
OGOlNE
I. Na podstawie niniejszej ktauzuli, COMPENSA udziela ochrony
ubezpieczeniowej
czlonkom ochotniczych straty potarnych (OSP)
lub mlodzieio'N)'ch
druiyn
poiarniczych
(MDP) w zakresie
ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadkow.
2. Niniejsza klauzula jest podstawq zawarcia umowy w zakresie
ubezpieczenia odr~bnym od ubezpiec:zenia w zakresie podstawowym
okreslonym w OWU. Ubezpieczenie w zakresie okreslonym w niniejszej
klauzuli nie moze bye Iqczone z zakresem podstawowym wskazanym
w § 4 USt. I i 2 OWU i rozszerzonym wskazanym w § 4 usi. 5 pkt 1-12
ora:z ust. 70WU.
3. Postanowienia
niniejszej klauzuli majq pierwszenstwo
przed

postanowieniami OWU. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
kfauzuli zastosowanie rnaj.qodpowiednie postanowienia OWU.
§ 2. OEFINICJE
Opr6cz termin6w okreslonych w § 2 OWU. do ubezpieczenia w ramach
niniejszej klauzuli maj'l nast~pujqce dodatkowe terminy:
I) CWICZENIA - dzia/ania, w trakcie kt6ryc.h prowadzone jest szkolenie
z zakresu czynnoki statutowych OSP lub MDP;
2) DtUGOTRWAt.Y
USZCZERBEK NA ZOROWIU - naruszenie
sprawnoki
organizmu. spowodowane
nieszcz~sliwym wypadkiem,
kt6re powoduje upoSfedzenie czynnoSci organizmu na okres przekraczajqcy
6 miesiecy, mogqce ulec poprawie;
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3) DZIAtANIA
RATOWNICZE
- kaida cZ)'nnosc podj~ta w celu
ochrony zdrowia, mienia lub srodowiska, a talde likwidacia przyczyn
powstania
poi:aru, wyst~pienia
kl~ski i:ywiolowej
tub innego
miejscowego zagroienia;
4) PRZECIIiTNE
WYNAGRODZENIE
- przeci'i!tne miesi'i!czne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, oglaszane
do cel6w emerytalnych w Dzienniku Urz~dowym Rzec.zpospolitej
Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa GI6wnego Urz'i!du Statystycznego,
stosowane poczynajqc od drugiego kwartalu kaZdego roku przez okres
jednego roku.
§ 3. WARIANTY UBEZPIECZENIA
I. Umow'i! moina zawrzec w jednym, wybranym wariancie lub w obu
jednoczesnie:
f) DRUzYNA;
2) STRAZAK.
2, W ubezpieczeniu zawartym w wariancie DRUzYNA przedmiotem
ubezpieczenia sq nast~pstwa nieszcz~sliwych wypadk6w. w tym trwale
nast'i!pstwa zawalu serca i udaru m6zgu.
3. W ubezpieczeniu zawartym w wariancie STRAZAK przedmiotem
ubezpieczenia sq nast'i!pstwa nieszcz'i!S1iwychwypadk6w, 2 wylitczeniem
nast'i!pstw zawalu serca i udaru m6zgu.
4. Zakres ubezpieczenia ograniczony jest:
I) w wariancie DRUzYNA do czynnego udzialu w dzialaniach ratownicrych. ewiczeniach oraz innych dzialaniach statutowych asp lub MDP;
2) w wariancie STRAZAK do czynnego udzialu w dziaianiach ratowniczych lub cwiczeniach.
§ 4. WY~CZENIA

ODPOWIEDZIALNOSCI
Do ubezpieczenia w zakresie nieniejszej klauzuli zastosowanie
wy1l\czenia wskazane w § 5 OWU.

majq

WARIANT DRUzYNA

§6. ZAKRES UBEZPIECZENIA - SwIADCZENIA PODSTAWOWE
I. Zakres ubezpiecxenia obejmuje:
I) Swiadczenie z tytulu smiercl Ubezpiec.zonego wskutek nieszcz¢liwego
wypadku - w wysokosci 100% sumy ubezpieczenia;
2) swiadczenie z tytulu calkowitego trwalego uszczerbku na zdrowiu
w nast~pstwie nieszcz~sliwego wypadku, z wylitczeniem uszczerbk6w
na zdrowiu powstatych
wskutek
oparzenia
lub odmroi:enia
w wysokoSci 100 % sumy ubezpieczenia;
3) swiadczenie z tytulu cz'i!Sciowego trwalego uszczerbku w nast~pstwie
nieszcz~liwego
wypadku, z wy~eniem
uszczerbkow na zdrowiu
powstalych
wskutek
oparzenia
lub odmroienia
- na zdrowiu
w wysokoSci takiego procentu
sumy ubezpieczenia.
w jakim
Ubezpieczony doznal trwalego uszczerbku;
4) swiadczenie z tytulu trwalego uszczerbku na zdrowiu powstalego
wskutek oparzenia lub odmroienia
z limitem odpowiedzialnosci
w wysokoSci do 20% sumy ubezpieczenia
i w granicach sumy
ubezpieczenia.
2. Ponadto, w granicach wybranej sumy ubezpieczenia,
zakres
ubezpieczenia obejmuje:
I) zwrot koszt6w leczenia z limitem odpowiedzialnoki
w wysokosci
do 20 % sumy ubezpieczenia;
2) zwrot koszt6w wypozyczenia lub zakupu srodk6w specjalnych
z limitem odpowiedzialnoSci w wysokosci do 20% sumy ubezpieczenia;
3) zwrot koszt6w przeszkolenia
zawodowego
inwalidy z limitem
odpowiedzialnoki w wysokosci do 20% sumy ubezpieczenia;
4) jednorazovve swiadczenie szpitafne z limitem odpowiedzialnoki
w wysokoSci
do 5% sumy ubezpieczenia
pod warunkiem,
ze Ubezpieczony przebywa\ w szpitalu powyiej 5 dni.
3. W przypadku swiadczen okreslonych w ust. I pkt I - 3 powy:i:ej
zastosowanie majq postanowienia § 12 ust. I pkt I i pkt llit. a - e OWU,
ktore stosuje si~ odpowiednio.
4. SWiadczenie, 0 ktorym mowa w ust. I pkt 4 powyi:ej wyplacane jest
w wysokoSci
stanowi<lcej iloczyn limitu sumy ubezpieczenia
oraz wskainika procentowego okreslonego w poniZs-zej Tabeli nr I.

§ 5. SUMA UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajqcego i stanowi
wielokrotnosc 1.000 zl, nie wi~ej jednak nii: 100.000 zl dla kaidego
Ubezpieczonego.

Tabela nr 1
Lp.

Rodzaj i rozleglosc

I.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.

Oparzenie II st. do 1% powierzchni ciala
Oparzenie II st. pow. I% do 15% powierzchni clala
Oparzenie IIst. pow. 15% do 30% powierzchni ciala
Oparzenie II st. pow. 30% powierzchni ciaia
Oparzenie IIISt. do 5% powierzchni ciala
Oparzenie IIIst. pow. 5% do 10% powierzchni ciala
Oparzenie IIst. pow. 10% powierzchni ciala
Oparzenie dr6g oddechowych leczone w szpitalu
Odmrozenia 11albo wyZszego stopnia jednego palca ~ki lub palo stopy
Odmroi:enia II albo wyiszego stopnia wi~cej nii: jednego palea r~ki lub palea stopy, odmrozenie

Wskainlk
procentowy

oparzenia/odmroienia

5

20
35
100

20
50
100
100
5
nosa lub ucha
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5. Do ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli w zakresie swiadczen,
o ktorych mowa w ust. 2 pkt. I - 3 powy.i:ej stosuje si,· odpowiednio
postanowienia:
I) Klauzuli nr 2, z wyl<\czeniem § 3 ust. 3 tej klaul.uli;
2) Klauzuli nr 5, z wy/<\czeniem § 3 ust. 3 tei klauzuli;
3) K1auzulinr 6, z wy/<\czeniem § 3 ust. 4 tej klauzuli.
§ 7. ZAKRES UBEZPIECZENIA - SWIADCZENIA DODATKOWE
I. Po oplaceniu dodatkowej skladki. w granicach wybranej sumy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia moie obejmowac nast~puj<lce swiadczenia dodatkowe:
I) dzienny zasilek z tytulu kr6tkotrwalej niezdolnoki do 'N)'konywania
pracy - w zakresie okreslonym w Klauzuli nr 8 z wyqczeniem § Just. 2
tej klauzuli; w zaleinosci od wyboru Ubezpieczaj<\Cego dziermy zasilek
wynosi wielokrotnosc 10 z/ nie, wi~cej jednak nii 50 z/ za kai:dy dzien
niezdolnoki do pracy;
2) dzienne swiadczenie szpitalne - w zakresie okreslonym w Klauzuli
nr 3 z wyI"czeniem § 3 USt. 2 tej klauzuli; w zaleinoSci od wyboru
Ubezpieczaj<\cego dzienne swiadczenie szpitalne wynosi wielokrotnosc
10 zl, nie wi~cej jednak nii 100 zl.
2. Dzienny zasilek z tytu/u krotkotrwa/ej niezdolnoki do pracy platny
jest od I dnia niezdolnoSci do pracy. z wyj<\tkiemsytuacji, gdy Ubezpieczony
byl poddany leczeniu ambulatoryjnemu.
W przypadku
leaenia
ambulatoryjnego zasilek wyplacany jest od 7 dnia niezdolnosci do pracy,
maksymalnie przez 90 dni.
§ 8. SKtADKA UBEZPIECZENIOWA
Skladka za ubezpieczenie w Wariancie DRUzYNA liczona jest za roczny
okres ubezpieczenia okreslony dla danej jednostki OSP lub MOp,
bez wzgl~du na liczb~ jej czlonk6w.

WARIANT STRAZAK
§ 9. SUMA UBEZPIECZENIA
I, Sum~ ubezpieczenia
dla kai.dego
Ubezpieczonego
stanowi
przeci~tne wynagrodzenie.
2, Suma ubezpieczenia
ulega zmianie w trakcie trwania umowy
w przypadku zmiany wysokoki przeci~tnego wynagrodzenia.
3, Zmiana wysokoki sumy ubezpie.:::zenia. 0 kt6rej mowa w ust. 2
nie powoduje koniecznoSci oplaty dodatkowej skladki.
§ 10. ZAKRES UBEZPIECZENIA
I. Zakres ubezpieczenia obejmuje nast~pujqce rodz~e swiadczen:
I) jednorazowe
swiadczenie z tytulu trwalego lub dlugotrwalego
uszezerbku na zdrowiu;
2) jednorazowe swiadczenie z tytulu smierci Ubezpieczonego.
2, Wysokosc jednorazowego swiadczenia, 0 kt6rym mowa w ust. I pkt I,
ustala si~ zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30.10.2002 r. 0 ubezpieczeniu
spolecznym z tytulu wypadku przy pracy i chor6b zawodowyc.h (Dz.U.
z 2002 r., nr 199, poz. 1673 z p6iniejszymi zmianami).
3. Jednorazowe swiadc.zenie, 0 kt6rym mowa w ust. I pkt I, przysluguje
za kai.dy procent trwalego lub dlugotrwalego uszc.zerbku na zdrowiu
w wysokoki 20% przeci~tnego wynagrodzenia.
4. Wysokosc trwa/ego lub dlugotrwa/ego uszczerbku na zdrowiu,
stanowiOlc.q podstaw~ do ustalenia wysokoki swiadczenia, 0 kt6rym

mowa w ust. i pkt I, okresla Lekarz Orzecznik w/aSc.iwej Komisji
lekarskiej podleg1ej Ministrowi Spraw Wewn~trznyc.h i Administracji.
5. jednorazowe iiwiadc.zenie, 0 kt6rym mowa w ust. I pkt I. ulega
zwi~kszeniu 0 kwot~ stanowi<\C<\ 3,5 - krotnosc
przeci~tnego
wynagrodzenia, jei.eli w stosunku do Ubezpiec.zonego zostala orzec.zona
c.alkowita niezdolnost do pracy oraz niezdolnosc do samodzielnej
egzystenc.ji wskutek nieszc.z~Sliwego wypadku.
6. Wysokosc jednorazowego Swiadc.zenia, 0 ktorym mowa w ust:. I pkt 2,
ustala si~ zgodnie z art. 13 oraz 14 ustawy z dnia 30.10.2002 r.
o ubezpiec.zeniu spo/ecznym z tytulu wypadku przy prac.y i c.hor6b
zawodowych (Oz.U. z 2002 r., nr 199, poz. 1673 z p6iniejszymi zmianami).
7. jei.eli do jednorazowego swiadczenia. 0 ktorym mowa w ust. I pkt 2,
uprawniony jest tylko jeden cz/onek rodziny zmarlego Ubezpiec.zonego,
przysluguje one w wysokosc.i:
I) 18-krotnego przec.i~tnego wynagrodzenia, gdy uprawniony to mal:i.onek
lub dziec.ko;
2) 9-krotnego przec.i~tnego wynagrodzenia. gdy uprawniony to inny
czlonek rodziny.
8. jeieli do jednorazowego 5wiadczenia, 0 kt6rym mowa w ust. I pkt 2,
uprawnieni s" r6wnoc.zeSnie:
I) ma/i.onek i jedno lub wi~cej dzieci - swiadczenie przysluguje
w wysokoki ustaJonej w ust. 7 pkt I, zwi~kszonej 0 3,5-krotne
pn.ecietne wynagrodzenie. na kai:de dziecko;
2) dwoje lub wi~c.ej dziec.i - Swiadczenie przys/uguje w 'N)'sokoki
okreslonej w ust. 7 pkt I, zwi~kszonej 0 ],5-krotne
przeci~tne
wynagrodzenie, na drugie i bide nast~pne dziec.ko.
9. jeieli obok ma/i.onka lub dziec.i do jednorazowego
swiadczenia,
o kt6rym mowa w ust. J pkt 2, uprawnieni sOl rownoczesnie inni
c.zlonkowie rodziny, kaidemu
z ni~h przysluguje
swiadczenie
w wysokoki ],5-krotnego
przec.i~tnego wynagrodzenia, niezaJei.nie
od odszkodowania przyslugujqc.ego mal:i.onkowi lub dzieciom.
10. Jeieli do jednorazowego swiadczenia, 0 ktorym mowa w ust. I pkt
2, uprawnieni s<\tylko czlonkowie rodziny inni nii. mal:i.onek lub dzieci,
swiadc.zenie to przysluguje w wysokoSc.i ustalone; wedlug zasad
okreslonyc.h w ust. 7 pkt 2, zwi~kszonej 0 3.5-krotne przec.i~tne
wynagrodzenie, na drugiego i kai.dego nast~pnego uprawnionego.
II, Kwot~ jednorazowego swiadc.zenia, 0 kt6rym mowa w ust. I pkt 2,
ustalonq zgodnie z powyiszymi zasadami, dzieli si~ w r6wnych c.z~kiach
mi~zy uprawnionyc.h.
12. Do ustalenia wysokoki jednorazowyc.h swiadczen, 0 kt6rych mowa
w niniejszym paragrafie, przyjmuje si~ przec.i~tne wynagrodzenie
obowi'tZujqc.e w dniu wydania decyzji, 0 przyznaniu swiadc.zenia przez
Ubezpiec.zaj"cego w trybie § I] ust. I rozporz"dzenia Ministra Spraw
Wewn~rznych
i Administrac.ji z dnia 24 grudnia 200] r. w sprawie
przyznawania iiwiadc.ze!1 odszkodowawczych
straiakom
jednostek
oc.hrony przec.iwpozarowej i c.zlonkom oc.homic.zej straiy poiarnej
z tytu/u uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu. a w przypadku ic.h
smierci przyznawania odszkodowan
c.zlonkom ich rodzin (Oz.U.
z 2004 r., nr I, poz. 6).
13. Kwoty jednorazowyc.h swiadc.zen, 0 kt6rycr. mowa w niniejszym
paragrafie, zaokrqgla si~ do pe/nyc.h z!otycr..
§ II. SKtADKA UBEZPIECZENIOWA
Skladka za ubezpieczenie w Warianc.ie STRAZAK lic.z:onajest za roczny
okres ubezpieczenia za kaidego Ubezpieczonego.
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