OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
lub pomieszczeƒ nie stanowiàcych w∏asnoÊci Ubezpieczajàcego,
12) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS¢, który
potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia,
13) RABUNEK - zabór mienia przy u˝yciu lub groêbie natychmiastowego
u˝ycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu
nieprzytomnoÊci, bezbronnoÊci lub bezsilnoÊci,
14) SK¸ADKA MINIMALNA - nie podlegajàca zwrotowi i niezale˝na
od sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz zastosowanych
zni˝ek, sk∏adka z jednej polisy,
15) SZKODA - strata materialna wynikajàca z utraty, uszkodzenia,
zniszczenia lub ubytku wartoÊci ubezpieczonego mienia, która powsta∏a
wskutek zajÊcia zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia,
16) SZYBY I INNE T¸UKÑCE SI¢ PRZEDMIOTY - zainstalowane
i nieuszkodzone b´dàce wystrojem lub elementem obj´tego ubezpieczeniem lokalu, budynku lub budowli szyby okienne lub drzwiowe;
oszklenie Êcian lub dachów; p∏yty szklane stanowiàce sk∏adowà cz´Êç
gablot reklamowych, mebli, kontuarów sto∏ów lub lad sprzeda˝nych;
przegrody Êcienne, os∏ony kantorów, boksów lub kabin; lustra, witra˝e,
tablice Êwietlne lub szyldy; szklane, ceramiczne lub kamienne ok∏adziny
Êcian, s∏upów lub filarów,
17) ÂRODKI OBROTOWE - materia∏y, wytworzone lub przetworzone produkty gotowe lub znajdujàce si´ w toku produkcji, surowce,
pó∏produkty, towary i materia∏y nabyte w celu sprzeda˝y, przyj´te
do przerobu lub obróbki,
18) UBEZPIECZENIA NA PIERWSZE RYZYKO - system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest wed∏ug wysokoÊci
prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka mo˝e powstaç wskutek
jednego zdarzenia obj´tego zakresem ubezpieczenia,
19) UBEZPIECZENIE NA SUMY STA¸E - system ubezpieczenia,
w którym suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç ca∏kowitej wartoÊci
ubezpieczonego mienia,
20) WARTOÂCI PIENI¢˚NE - krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne,
czeki, weksle, akcje, obligacje i inne dokumenty zast´pujàce w obrocie
gotówk´, nieobrobione z∏oto, srebro, platyna i pozosta∏e metale
z grupy platynowców oraz nie oprawione kamienie szlachetne i per∏y,
21) WARTOÂå KSI¢GOWA BRUTTO - wartoÊç mienia wynikajàca
z ewidencji ksi´gowej, która zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci odpowiada wartoÊci poczàtkowej mienia, z uwzgl´dnieniem przeszacowaƒ,
22) WARTOÂå ODTWORZENIOWA (NOWA) - wartoÊç odpowiadajàca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.:
a) w przypadku budynków i budowli - wartoÊç odpowiadajàca kosztom
remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl´dnieniem
dotychczasowych wymiarów, materia∏ów, technologii, konstrukcji i
standardu wykoƒczenia,
b) w przypadku maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia oraz szyb i innych
t∏ukàcych si´ przedmiotów -wartoÊç odpowiadajàca kosztom naprawy,
zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju,
typu oraz o tych samych parametrach, z uwzgl´dnieniem kosztów
transportu i monta˝u.
23) WARTOÂå RZECZYWISTA - wartoÊç odtworzeniowa (nowa)
pomniejszona o zu˝ycie techniczne
24) WYBUCH - zespó∏ zjawisk towarzyszàcych szybkiemu przejÊciu
z jednego stanu równowagi w drugi z jednoczesnym wyzwoleniem
znacznej iloÊci energii; za wybuch uwa˝a si´ tak˝e implozj´ polegajàcà
na gwa∏townym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym,
25) WANDALIZM (DEWASTACJA) - rozmyÊlne zniszczenie lub

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia
od wszystkich ryzyk” („OWU”), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera
umowy ubezpieczenia („umowa”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi.
2. Umowa mo˝e zostaç zawarta na cudzy rachunek.
3. Umowa ubezpieczenia mo˝e zawieraç postanowienia dodatkowe lub
odmienne od ustalonych w warunkach ubezpieczenia, okreÊlone w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
4. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub odmiennych, niniejsze OWU majà zastosowanie o tyle, o ile
wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowià inaczej.
§ 2. DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, uwa˝a si´
za:
1) BUDOWLE - obiekty budowlane trwale zwiàzane z gruntem, nie
b´dàce budynkami, takie jak: instalacje przemys∏owe, wiaty, rurociàgi,
wie˝e, kominy, ogrodzenia, parkany, gara˝e, itp., oraz wbudowane instalacje i urzàdzenia techniczne stanowiàce ca∏oÊç technicznà i u˝ytkowà,
2) BUDYNKI - obiekty budowlane jedno lub wielokondygnacyjne trwale
zwiàzane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocà przegród
budowlanych, posiadajàce fundamenty, dach oraz wbudowane instalacje
i urzàdzenia techniczne stanowiàce ca∏oÊç technicznà i u˝ytkowà,
3) EROZJA - powierzchniowe niszczenie metali powodowane przez
oddzia∏ywania mechaniczne, np. tarcie, uderzenia,
4) FRANSZYZA REDUKCYJNA - ustalona w umowie ubezpieczenia
kwota, pomniejszajàca ∏àczne odszkodowanie za jednà i wszystkie szkody
w ubezpieczonym mieniu wynik∏e z jednego zdarzenia;
5) KAWITACJA - powstawanie w przep∏ywajàcej cieczy p´cherzyków
wype∏nionych gazem lub parà, wskutek miejscowego obni˝enia si´
ciÊnienia w miejscach znacznego wzrostu pr´dkoÊci przep∏ywu, powodujàce niszczenie stykajàcych si´ z cieczà elementów konstrukcji,
6) KOROZJA - proces niszczenia metali lub ich stopów w wyniku reakcji
chemicznych lub elektrochemicznych, przebiegajàcych podczas zetkni´cia
z otaczajàcym je Êrodowiskiem gazowym lub ciek∏ym,
7) KRADZIE˚ Z W¸AMANIEM - dokonanie albo usi∏owanie zaboru
mienia z nale˝ycie zabezpieczonych miejsc:
a) po uprzednim usuni´ciu si∏à zabezpieczenia lub otworzeniu wejÊcia
przy u˝yciu narz´dzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza,
bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed∏ wskutek w∏amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku,
b) przez sprawc´, który ukry∏ si´ w lokalu przed jego zamkni´ciem, jeÊli
pozostawi∏ Êlady mogàce s∏u˝yç jako dowód jego potajemnego ukrycia,
8) maszyny, urzàdzenia i wyposa˝enie - wszelkie wykorzystywane przez
Ubezpieczajàcego do prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci mienie
ruchome, stanowiàce Êrodki trwa∏e lub niskocenne sk∏adniki majàtku,
a nie zaliczajàce si´ do pozosta∏ych kategorii mienia,
9) mienie osób trzecich - mienie znajdujàce si´ w posiadaniu Ubezpieczajàcego w celu wykonania us∏ugi lub sprzeda˝y,
10) mienie pracownicze - mienie osobistego u˝ytku pracowników
Ubezpieczajàcego lub niezb´dne do wykonywania czynnoÊci zawodowych, które zwyczajowo lub na ˝àdanie pracodawcy znajduje si´ w miejscu pracy, z wy∏àczeniem wartoÊci pieni´˝nych i bi˝uterii,
11) NAK¸ADY INWESTYCYJNE - wydatki poniesione na remonty
bie˝àce, kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoƒczenie wn´trz budynków
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sprz´t elektroniczny, aparaty fotograficzne - stanowiàce mienie pracowników Ubezpieczajàcego,
5) bi˝uteria, kamienie szlachetne, dzie∏a sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, filatelistyczne, numizmatyczne,
6) dokumenty, akta, ksi´gi, rysunki, plany, pieczàtki, indywidualne
programy komputerowe, dane na kartach perforowanych, taÊmach,
dyskietkach i innych noÊnikach danych,
7) karty kredytowe lub p∏atnicze, weksle, czeki,
8) prototypy, modele poglàdowe, wzory,
9) inwentarz ˝ywy, drzewostany, roÊliny na pniu, uprawy (w tym tak˝e
w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach),
10) przeterminowane lub wycofane z obrotu Êrodki obrotowe,
11) maszyny, urzàdzenia i wyposa˝enie przeznaczone na z∏om lub do
likwidacji,
12) obiekty b´dàce w stadium budowy, monta˝u lub instalacji,
13) linie przesy∏owe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, Êwiat∏owodowe i inne). Wszelkie linie transmisyjne
i dystrybucyjne z w∏àczeniem przewodów, kabli, s∏upów, wie˝ i wszelkiego rodzaju sprz´t, który mo˝e byç po∏àczony z tymi instalacjami
w∏àczajàc wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujàce si´ w odleg∏oÊci
wi´kszej ni˝ 100m od ubezpieczonych budynków i budowli.
14)budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone
do rozbiórki oraz znajdujàce si´ w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleƒ lub nie spe∏niajàce warunków prawa budowlanego
(w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego),
15) grunty (∏àcznie z systemem melioracji lub kana∏ów przepustowych),
jezdnie, chodniki, drogi, pasy startowe, linie kolejowe, wa∏y, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kana∏y, platformy
wiertnicze, studnie, rurociàgi przesy∏owe, kable podziemne, tunele,
mosty, doki, nabrze˝a, mola, pirsy i inne budowle wodne,
16) szkody w materia∏ach eksploatacyjnych takich jak: smary, paliwa,
katalizatory, o ile nie stanowià one Êrodków obrotowych lub mienia osób
trzecich.
4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powsta∏ych
bezpoÊrednio lub poÊrednio:
1) wskutek wszelkich nast´pstw wojny, inwazji, wrogich dzia∏aƒ obcego
paƒstwa, dzia∏ania o charakterze wojennym (niezale˝nie od tego, czy
wojna zosta∏a wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota˝u, zamieszek
wewn´trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dzia∏aƒ lub dzia∏aƒ w z∏ym zamiarze osób dzia∏ajàcych w imieniu
lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zaj´cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujàcych w∏adz´;
2) w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju dzia∏ania z u˝yciem si∏y, przemocy lub groêby u˝ycia przemocy przez osob´ lub
grup´ osób dzia∏ajàcych samodzielnie lub na rzecz bàdê z ramienia jakiejkolwiek organizacji bàdê rzàdu w celach politycznych, ekonomicznych,
religijnych, ideologicznych lub podobnych w∏àczajàc zamiar wywarcia
wp∏ywu na rzàd bàdê zastraszenia spo∏eczeƒstwa lub jakiejkolwiek jego
cz´Êci;
3) wskutek wszelkich nast´pstw reakcji jàdrowej, promieniowania
jàdrowego lub ska˝enia promieniotwórczego.
5. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY nie obejmuje szkód powsta∏ych:
1) w czasie przerwy, w prowadzonej przez Ubezpieczajàcego w miejscu
ubezpieczenia dzia∏alnoÊci, przekraczajàcej 30 dni;
2) w zwiàzku ze szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego,
3) wskutek zalania przez wody morskie w nast´pstwie sztormu, przyp∏ywu lub tsunami, przerwania tam i umocnieƒ nadbrze˝y,
4) wskutek dzia∏ania wiatru o pr´dkoÊci mniejszej ni˝ 17,5 m/s,

uszkodzenie mienia przez osob´ trzecià,
26) ZAMEK WIELOZAPADKOWY - zamek, do którego klucz posiada
w ∏opatce wi´cej ni˝ cztery ˝∏obienia prostopad∏e do trzonu.
§ 3. PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia, z zastrze˝eniem wy∏àczeƒ zawartych
w niniejszych OWU, mo˝e byç okreÊlone w umowie wszelkie mienie
ruchome i nieruchome stanowiàce w∏asnoÊç ubezpieczajàcego oraz mienie
b´dàce w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolà ubezpieczajàcego.
W szczególnoÊci przedmiotem ubezpieczenia mogà byç:
1) budynki i budowle,
2) maszyny, urzàdzenia i wyposa˝enie,
3) szyby i inne t∏ukàce si´ przedmioty,
4) Êrodki obrotowe,
5) nak∏ady inwestycyjne,
6) mienie osób trzecich,
7) wartoÊci pieni´˝ne,
8) mienie pracownicze.
2. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te jest mienie znajdujàce si´ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile nie umówiono si´ inaczej.
3. Ubezpieczone mienie obj´te jest ochronà w miejscu wymienionym
w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze - równie˝ w miejscu
pracy zarobkowej wykonywanej na polecenie Ubezpieczajàcego.
§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Wymienione w umowie mienie obj´te jest ochronà ubezpieczeniowà
od wszelkich nag∏ych, przypadkowych i nieprzewidzianych szkód polegajàcych na jego bezpoÊredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu
i powsta∏ych w miejscu ubezpieczenia niezale˝nie od woli Ubezpieczajàcego oraz w czasie trwania okresu ubezpieczenia, o ile ich przyczyny nie
zosta∏y wy∏àczone w niniejszych OWU oraz postanowieniach dodatkowych (np. aneksach lub klauzulach).
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje równie˝ szkody powsta∏e wskutek
akcji gaÊniczej oraz koszty usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie zwiàzane
z wyburzeniem, odgruzowaniem lub demonta˝em cz´Êci niezdatnych
do u˝ytku pod warunkiem, ˝e przyczyna szkody nie zosta∏a wy∏àczona
z zakresu ubezpieczenia.
3. COMPENSA zwraca faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, je˝eli zastosowane Êrodki by∏y
celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne - w granicach sumy ubezpieczenia.
§ 5. WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie. JeÊli szkoda powsta∏a wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreÊlone
w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te:
1) tabor kolejowy, p∏ywajàcy i statki powietrzne, pojazdy làdowe podlegajàce obowiàzkowi rejestracji, chyba ˝e stanowià Êrodki obrotowe lub
mienie osób trzecich,
2) pojazdy làdowe nie podlegajàce obowiàzkowi rejestracji, poruszajàce
si´ poza terenem zak∏adu Ubezpieczajàcego,
3) z∏o˝a geologiczne zarówno w pok∏adach naturalnych jak i po wydobyciu na sk∏adowiskach, ha∏dach, zwa∏owiskach itp.,
4) wartoÊci pieni´˝ne, pojazdy mechaniczne, sprz´t audio-wizualny,
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testów, prób, rozruchu próbnego lub konserwacji,
26) wskutek zawalenia, zapadania, wyniesienia, sp´kania, skurczenia lub
ekspansji elementów konstrukcji budynków lub budowli, chyba ˝e
nastàpi∏y one jako rezultat wczeÊniejszego zaistnienia ubezpieczonego
zdarzenia,
27) wskutek osuwania si´, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku
dzia∏alnoÊci cz∏owieka,
28) wskutek zalania przez opady atmosferyczne, je˝eli zalanie nastàpi∏o
z powodu z∏ego stanu dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych
lub okiennych, z∏ego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki
okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamkni´cie, utrzymanie lub konserwacj´ ponosi odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcy,
29) wskutek wszelkiego rodzaju ska˝enia lub zanieczyszczenia, chyba ˝e
powsta∏y one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie
wy∏àczonego z zakresu ubezpieczenia,
30)wskutek oddzia∏ywania mikroorganizmów, zwierzàt, roÊlin, pleÊni,
grzybów, fermentacji, wewn´trznego rozk∏adu lub procesów zachodzàcych wewnàtrz ubezpieczonych przedmiotów,
31)wskutek stopniowego pogarszania w∏aÊciwoÊci, stopniowo post´pujàcà deformacjà lub odkszta∏caniem, wyparowaniem, utratà wagi, dzia∏aniem Êwiat∏a, zmianà zapachu, smaku, koloru, struktury, stanu wykoƒczenia, wilgotnoÊci lub temperatury.
Je˝eli w wyniku zdarzeƒ uj´tych w punktach 23), 24) wystàpi∏y inne zdarzenia nie wy∏àczone z zakresu ubezpieczenia wówczas Compensa
ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody spowodowane takimi innymi
zdarzeniami.
6. Ponadto ubezpieczeniem nie sà obj´te:
1) jakiekolwiek szkody lub zobowiàzania nast´pcze polegajàce na utracie
zysku oraz innych stratach finansowych lub p∏atnoÊciach ponad odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane umowà ubezpieczenia.
2) szkody powsta∏e wskutek wprowadzenia lub koniecznoÊci realizacji
postanowieƒ stosownego prawa lub rozporzàdzenia w odniesieniu
do konstrukcji budowli i budynków, prac remontowych, demonta˝u lub
rozbiórki jakichkolwiek obiektów b´dàcych przedmiotem ubezpieczenia.
7. W przypadku procesów sàdowych lub innych post´powaƒ, w odniesieniu do których COMPENSA utrzymuje, ˝e ze wzgl´du na wy∏àczenia
okreÊlone w ust. 4. w punktach 1), 2) dana szkoda nie jest obj´ta zakresem niniejszego ubezpieczenia, obowiàzek udowodnienia, ˝e ta szkoda
jest obj´ta zakresem niniejszego ubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczajàcym.

5) wskutek modyfikacji genetycznych,
6) wskutek oddzia∏ywania warunków atmosferycznych na mienie znajdujàce si´ na wolnym powietrzu, je˝eli zgodnie z przeznaczeniem,
warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono byç
tam sk∏adowane;
7) wskutek przenikania wód gruntowych, zamarzania lub przemarzania,
8) wskutek zalania Êrodków obrotowych oraz mienia osób trzecich sk∏adowanych w pomieszczeniach podziemnych kondygnacji, jeÊli materia∏y
lub produkty nie by∏y sk∏adowane na paletach, pó∏kach lub stela˝ach
na wysokoÊci co najmniej dziesi´ç centymetrów od poziomu pod∏ogi,
9) w zwiàzku z ograniczeniem lub przerwà w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakàkolwiek
niesprawnoÊcià urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, ch∏odniczych, grzewczych
lub produkcyjnych wynikajàcà z przyczyn tkwiàcych wewnàtrz tych
przedmiotów lub z b∏´dów w obs∏udze,
10) w wyniku bezpoÊrednich nast´pstw ciàg∏ej eksploatacji (spowodowane np. normalnym zu˝yciem, Êcieraniem, starzeniem, kawitacjà,
erozjà, korozjà, utlenianiem, rdzà, kamieniem kot∏owym),
11) wskutek niew∏aÊciwej obs∏ugi, konserwacji, napraw lub przeprowadzonych testów,
12) w zwiàzku z wybuchem:
a) w komorze spalania silników spalinowych,
b) lamp kineskopowych u Ubezpieczajàcego, który jest ich producentem,
c) wywo∏anym przez Ubezpieczajàcego w celach produkcyjnych lub
eksploatacyjnych,
d) powsta∏ym w elementach prze∏àczajàcych lub prze∏àcznikach elektrycznych wskutek wyst´pujàcego w nich ciÊnienia gazów,
13) w zwiàzku z zakrzepni´ciem lub zastygni´ciem materia∏ów przerabianych, transportowanych bàdê przechowywanych w postaci ciek∏ej
w maszynach lub urzàdzeniach,
14) wskutek nast´pstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiàzujàce przepisy lub zalecenia
producentów,
15) podczas transportu oraz za∏adunku i roz∏adunku mienia odbywajàcego si´ poza miejscem ubezpieczenia za wyjàtkiem wartoÊci pieni´˝nych
ubezpieczonych na czas transportu oraz mienia pracowniczego,
16) wskutek kradzie˝y, oszustwa, sprzeniewierzenia, defraudacji, szanta˝u lub wymuszenia, z zastrze˝eniem, ˝e Compensa ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e wskutek kradzie˝y z w∏amaniem, rabunku
i dewastacji, pod warunkiem, ˝e w polisie zosta∏y okreÊlone dla tych zdarzeƒ odr´bne limity odpowiedzialnoÊci,
17)wskutek tajemniczego, niewyjaÊnionego znikni´cia lub kradzie˝y
zwyk∏ej (bez znamion kradzie˝y z w∏amaniem bàdê rabunku),
18) ujawnionych podczas inwentaryzacji mienia,
19) wskutek utraty, zaniku, manipulacji lub zmianie danych bàdê informacji, je˝eli równoczeÊnie nie nastàpi∏o fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie noÊnika danych, na którym by∏y zgromadzone,
20) wskutek wirusów komputerowych,
21)wskutek zmiany kszta∏tu, wygi´cia, wybrzuszenia, odpadni´cia cz´Êci
przedmiotu, przebarwienia, zadrapania lub zarysowania, je˝eli nie narusza to funkcjonalnoÊci przedmiotu,
22)wskutek pisania, rysowania bàdê malowania po Êcianach, drzwiach,
oknach lub innych elementach ubezpieczonego mienia oraz przez zarysowanie szyb i innych t∏ukàcych si´ przedmiotów,
23)wskutek niew∏aÊciwego wykonawstwa lub b∏´dów w projekcie,
zastosowania wadliwego materia∏u, b∏´dów w konstrukcji, wad ukrytych, technologicznych bàdê innych wad materia∏owych,
24) w wyniku mechanicznych lub elektrycznych uszkodzeƒ maszyn
i urzàdzeƒ,
25) wskutek prowadzonych prac budowlanych lub monta˝owych,

§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY za szkod´.
2. Suma ubezpieczenia jest ustalana przez Ubezpieczajàcego.
3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç, w odniesieniu do:
1) budynków i budowli; maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia - wartoÊci
odtworzeniowej, wartoÊci rzeczywistej lub wartoÊci ksi´gowej brutto,
2) szyb i innych t∏ukàcych si´ przedmiotów - wartoÊci odtworzeniowej,
3) Êrodków obrotowych - najwy˝szej wartoÊci mienia przewidywanej
w okresie ubezpieczenia, odpowiadajàcej cenie zakupu lub kosztom
wytworzenia,
4) nak∏adów inwestycyjnych - wartoÊci odpowiadajàcej wydatkom na
remonty kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoƒczenie wn´trz,
5) mienia osób trzecich - wartoÊci rzeczywistej, bez uwzgl´dnienia prowizji lub mar˝y,
6) mienia pracowniczego - wartoÊci rzeczywistej,
7) papierów wartoÊciowych - notowaniom z dnia ustalenia sumy ubezpieczenia, publikowanym przez Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych lub
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ponosi∏a odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia umowy wygasa
ona z koƒcem okresu, za który przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka.
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zap∏aci∏ w terminie wymagalnej kolejnej
raty sk∏adki, COMPENSA wezwie Ubezpieczajàcego na piÊmie do jej
zap∏aty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
ustania odpowiedzialnoÊci z umowy ubezpieczenia. Je˝eli pomimo otrzymanego wezwania do zap∏aty wymagalnej raty sk∏adki Ubezpieczajàcy
nie dokona jej zap∏aty, odpowiedzialnoÊç COMPENSY ustaje, a umowa
ulega rozwiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata
sk∏adki.
4. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si´ z chwilà:
1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia;
2) z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki, o którym
mowa w ust. 3 powy˝ej.
3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania;
4) wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowaƒ w ∏àcznej wysokoÊci równej
sumie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem § 16 ust. 11.
5. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia na innà osob´, prawa
z umowy przys∏ugujàce zbywcy przedmiotu ubezpieczenia przechodzà
na nabywc´, pod warunkiem, ˝e nabywca uzyska pisemnà zgod´
COMPENSY na przej´cie tych praw. W przypadku wyra˝enia zgody
COMPENSY na przej´cie praw z umowy, na nabywc´ przechodzà tak˝e
obowiàzki z umowy obcià˝ajàce zbywc´. Nabywca zobowiàzany jest
powiadomiç COMPENS¢ o nabyciu przedmiotu ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty zdarzenia powodujàcego zbycie przedmiotu ubezpieczenia.
6. Je˝eli nabywca nie zawiadomi∏ COMPENSY o fakcie nabycia przedmiotu ubezpieczenia w terminie okreÊlonym w ust. 5, umow´ w stosunku do tego przedmiotu uwa˝a si´ za wygas∏à z chwilà jego przejÊcia
na nabywc´.

przez inne organizacje zajmujàce si´ zawodowo ustalaniem cen takich
papierów, bez uwzgl´dnienia prowizji,
8) pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych - wartoÊci nominalnej; dla zagranicznych znaków pieni´˝nych jest to równowartoÊç w z∏otych wed∏ug
Êredniego kursu NBP z dnia ustalenia sumy ubezpieczenia.
4. W odniesieniu do: maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia; Êrodków obrotowych; mienia osób trzecich; Ubezpieczajàcy ustala limity odszkodowania
dla ryzyk kradzie˝y z w∏amaniem, rabunku i wandalizmu jako wysokoÊç
prawdopodobnej maksymalnej szkody, jaka mo˝e powstaç z jednego
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5. Limity odszkodowania ustalone zgodnie z ust. 4. stanowià górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci Compensy i ulegajà zmniejszeniu o kwoty
wyp∏aconych odszkodowaƒ. W przypadku wyczerpania limitu Compensa
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e z tych ryzyk.
§ 7. SYSTEM UBEZPIECZENIA
W zale˝noÊci od rodzaju ubezpieczanego mienia, umowa mo˝e byç
zawarta w nast´pujàcych systemach ubezpieczeƒ:
1) dla budynków i budowli; maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia; Êrodków
obrotowych; mienia osób trzecich - w systemie ubezpieczenia na sumy
sta∏e,
2) dla szyb i innych t∏ukàcych si´ przedmiotów; mienia pracowniczego;
wartoÊci pieni´˝nych - w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.
3) nak∏ady inwestycyjne - w systemie ubezpieczenia na sumy sta∏e lub
pierwsze ryzyko.
§ 8. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. WysokoÊç sk∏adki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzgl´dnieniem rodzaju prowadzonej
dzia∏alnoÊci, mienia podlegajàcego ubezpieczeniu, wysokoÊci osiàganych
obrotów, d∏ugoÊci okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, wysokoÊci zastosowanej franszyzy redukcyjnej, sumy ubezpieczenia, rodzaju
zastosowanych zabezpieczeƒ, dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia oraz formy p∏atnoÊci sk∏adki.
2. Sk∏adka op∏acana jest jednorazowo jednoczeÊnie z zawarciem umowy,
chyba ˝e w polisie okreÊlono inny sposób i termin op∏acenia sk∏adki.
3. Na wniosek Ubezpieczajàcego p∏atnoÊç sk∏adki mo˝e zostaç roz∏o˝ona na raty. Terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç rat okreÊlone sà w polisie.
4. Je˝eli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, sk∏adk´ uznaje si´ za zap∏aconà z chwilà
wp∏ywu na rachunek COMPENSY.

§ 11. ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY
1. Je˝eli umowa jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni, od dnia
jej zawarcia.
2. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
zap∏acenia sk∏adki za okres, w którym COMPENSA ponosi∏a odpowiedzialnoÊç.
3. Umowa mo˝e byç rozwiàzana w drodze pisemnego wypowiedzenia:
1) przez ka˝dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowania lub daty dor´czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp∏aty odszkodowania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
2) przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia ra˝àcych zaniedbaƒ w zabezpieczeniu przedmiotu
ubezpieczenia,
b) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel zatai∏
przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a
przed zawarciem umowy,
c) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczony zatai∏ przed COMPENSÑ
informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a przed zawarciem umowy,
chyba ˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy.
4. W przypadku odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania przez któràkolwiek ze stron, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
podlega zwrotowi.
5. WysokoÊç nale˝nej do zwrotu sk∏adki ustala si´ w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do d∏ugoÊci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ ubezpieczenia traktuje si´ jako pe∏ny.
6. Sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi,
je˝eli:

§ 9. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, stanowiàcego jej integralnà cz´Êç.
2. COMPENSA mo˝e zwróciç si´ do Ubezpieczajàcego o dodatkowe informacje, uzale˝niajàc zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treÊci.
3. Umow´ zawiera si´ na 365 dni („okres roczny”), o ile nie umówiono
si´ inaczej.
4. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisà.
§ 10. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàcego
po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po
zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówi∏y si´
inaczej.
2. W przypadku nie dokonania wp∏aty sk∏adki lub jej pierwszej raty
w oznaczonym terminie, COMPENSA mo˝e wypowiedzieç umow´ ze
skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez który
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3) niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 2 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji;
4) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania ˝adnych zmian
w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem ogl´dzin przez
osob´ upowa˝nionà przez COMPENS¢, chyba ˝e:
a) zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia
po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru;
b) ogl´dziny nie zosta∏y dokonane w ciàgu 5 dni roboczych od daty
powiadomienia o szkodzie;
5) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝nionej przez COMPENS¢ w celu przeprowadzenia likwidacji szkody;
6) przed∏o˝enia COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz umo˝liwienia COMPENSIE dokonania wszelkich ustaleƒ dotyczàcych przyczyny
i rozmiaru szkody, jak równie˝ udost´pnienia dokumentacji ksi´gowej
i innych dowodów, niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania
szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzielenia w tym celu
wszelkiej pomocy i wyjaÊnieƒ.
7. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokoÊci odszkodowania, je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony (jeÊli
wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek) umyÊlnie lub wskutek
ra˝àcego niedbalstwa nie zawiadomi∏ COMPENSY o zajÊciu wypadku
w terminie okreÊlonym w ust. 6 pkt 3, o ile naruszenie tego obowiàzku
przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o COMPENSIE
ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku.
8. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
lub Ubezpieczony (jeÊli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek)
umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa, pomimo cià˝àcego na nim
obowiàzku nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust. 6 pkt 1,
a szkoda powsta∏a wskutek niewykonania powy˝szego obowiàzku.

1) COMPENSA wyp∏aci∏a, przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowanie lub odszkodowania w wysokoÊci równej sumie ubezpieczenia;
2) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku
zasz∏ego przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci
równej sumie ubezpieczenia lub wyp∏ata odszkodowania spowoduje
wyczerpanie (konsumpcj´) sumy ubezpieczenia;
3) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci odpowiadajàcej pe∏nej wartoÊci przedmiotu ubezpieczenia.
§ 12. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoÊci COMPENSY
zgodne z prawdà i jego najlepszà wiedzà wszystkie znane sobie okolicznoÊci dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA zapytywa∏a w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy. Je˝eli
Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela, obowiàzek ten
cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci jemu
znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do pisemnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach okolicznoÊci
wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomoÊci.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci,
które z naruszeniem ust´pów poprzedzajàcych nie zosta∏y podane do jej
wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust´pów poprzedzajàcych dosz∏o z winy
umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek przewidziany
umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci, o których mowa
w zdaniu poprzedzajàcym.
4. Je˝eli umow´ zawarto na cudzy rachunek obowiàzki okreÊlone
w ust´pach 1–3 powy˝ej spoczywajà tak˝e na Ubezpieczonym, chyba ˝e
nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy, a tak˝e Ubezpieczony jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego rachunek, zobowiàzany
jest do:
1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczàcych przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególnoÊci przepisów prawa budowlanego, ochrony
przeciwpo˝arowej, przepisów Paƒstwowej Inspekcji Pracy, przepisów
o budowie i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych oraz zaleceƒ producenta w zakresie monta˝u, warunków eksploatacji i sposobu u˝ytkowania
maszyn i urzàdzeƒ obj´tych umowà, jak równie˝ wykonywania dozoru
technicznego nad ubezpieczonym mieniem;
2) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSÑ zaleceƒ dodatkowych
oraz terminów ich realizacji, które by∏y warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy - w szczególnoÊci usuni´cia zagro˝eƒ b´dàcych przyczynà
powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym szkody;
3) zapewnienia prawid∏owego utrzymania, konserwacji i eksploatacji
przedmiotu ubezpieczenia;
4) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z aktualnymi
przepisami, w sposób umo˝liwiajàcy w razie powstania szkody na bezsporne odtworzenie wartoÊci mienia; dowody ewidencji dotyczàce
ubezpieczonego mienia powinny byç zabezpieczone w skuteczny sposób przed zniszczeniem, zagini´ciem lub kradzie˝à;
5) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝nionej przez COMPENS¢ w celu dokonania oceny ryzyka.
6. W przypadku zajÊcia wypadku obj´tego umowà Ubezpieczajàcy,
a tak˝e Ubezpieczony jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego rachunek, zobowiàzany jest do:
1) u˝ycia dost´pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezw∏ocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistnia∏y
okolicznoÊci wymagajàce podj´cia czynnoÊci dochodzeniowych;

§ 13. ÂRODKI BEZPIECZE¡STWA
1. Wymienione w umowie ubezpieczenia mienie uwa˝a si´ za nale˝ycie
zabezpieczone, je˝eli spe∏nione zosta∏y nast´pujàce minimalne Êrodki
bezpieczeƒstwa dotyczàce pomieszczeƒ, w których znajduje si´ ubezpieczone mienie.
1) konstrukcja Êcian, sufitów, pod∏óg i dachów pomieszczeƒ:
a) ubezpieczone mienie powinno byç przechowywane w lokalach znajdujàcych si´ w budynkach o trwa∏ej konstrukcji, uwzgl´dniajàcej cel
u˝ytkowy budynku,
b) wszystkie elementy konstrukcyjne lokalu, tj. Êciany, sufity, pod∏ogi,
dachy, itp. powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym, zamontowane,
osadzone konserwowane zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, wymogami producenta lub wykonawcy oraz wewn´trznymi przepisami
Ubezpieczajàcego,
c) pomieszczenia wykonane w ca∏oÊci lub w cz´Êci z siatki drucianej lub
z innych konstrukcji a˝urowych, a tak˝e z brezentu i pow∏ok z tworzyw
sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie sà
uwa˝ane za pomieszczenia nale˝ycie zabezpieczone,
d) je˝eli pomieszczenie, w którym znajduje si´ ubezpieczone mienie,
jest po∏àczone drzwiami, oknem lub innym otworem z pomieszczeniem
nie ubezpieczonym przez COMPENS¢, otwory te powinny byç zabezpieczone w sposób opisany w pkt. 2) i 3) albo zamurowane co najmniej
na gruboÊç jednej ceg∏y;
2) zabezpieczenie okien i innych otworów zewn´trznych:
a) wszystkie okna i inne zewn´trzne oszklone otwory w pomieszczeniach powinny byç w∏aÊciwie osadzone i zamkni´te na wszystkie zamki
w sposób przewidziany konstrukcjà danego zamkni´cia, a ich stan techniczny musi zapewniaç trwa∏e zamocowanie zamków w taki sposób, aby nie
by∏o mo˝liwoÊci ich wypchni´cia/wywa˝enia bez zniszczenia zabezpieczeƒ
b) oszklone drzwi zewn´trzne do lokalu, okna lub inne oszklone
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si´ ubezpieczone mienie powinny byç przechowywane w sposób
chroniàcy je przed kradzie˝à i uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich osobom
nieuprawnionym,
b) w razie zagubienia albo zagini´cia kluczy (tak˝e kluczy zapasowych)
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest niezw∏ocznie zmieniç zamki na swój
koszt;
6) zabezpieczenie pojazdów stanowiàcych Êrodki obrotowe lub mienie
osób trzecich:
a) w przypadku ubezpieczenia pojazdów samochodowych i mechanicznych stanowiàcych Êrodki obrotowe Ubezpieczajàcego lub mienie osób
trzecich przyj´te w celu wykonania us∏ugi lub sprzeda˝y, za nale˝yte
zabezpieczenie uwa˝a si´ równie˝ parking pod sta∏ym dozorem, ogrodzony parkanem, siatkà drucianà lub p∏otem i oÊwietlony w porze nocnej,
b) wewnàtrz pojazdów nie mogà znajdowaç si´ kluczyki od stacyjek
zap∏onowych, a wszystkie drzwi powinny byç zamkni´te na zamek
fabryczny. Kluczyki powinny byç przechowywane w taki sposób, aby
dost´p do nich mia∏y tylko osoby upowa˝nione,
c) wjazd i wyjazd na parking powinien byç zabezpieczony w sposób
uniemo˝liwiajàcy wyjazd pojazdem mechanicznym przez osob´
nieuprawnionà;
7) zabezpieczenie wartoÊci pieni´˝nych podczas przechowywania
i transportu:
a) wartoÊci pieni´˝ne powinny znajdowaç si´ w pomieszczeniach zabezpieczonych w sposób okreÊlony w niniejszym paragrafie, a ponadto
w schowku (schowkach) odpowiadajàcym wymogom technicznym
okreÊlonym w Rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji w sprawie szczegó∏owych zasad i wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç ochrona wartoÊci pieni´˝nych przechowywanych i transportowanych przez przedsi´biorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 14
paêdziernika 1998 r.,
b) wymogi techniczne okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji w sprawie szczegó∏owych zasad i wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç ochrona wartoÊci pieni´˝nych przechowywanych i transportowanych przez przedsi´biorców i inne jednostki
organizacyjne z dnia 14 paêdziernika 1998 r. obowiàzujà tak˝e w odniesieniu do zabezpieczenia wartoÊci pieni´˝nych podczas transportu.
2. W razie nie dope∏nienia przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego
(jeÊli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek) któregokolwiek
z wymienionych obowiàzków, o których mowa w ust. 1, je˝eli mia∏o to
wp∏yw na powstanie lub rozmiar szkody, COMPENSA mo˝e odmówiç
wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
3. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych zastosowanie obowiàzujàcych minimalnych zabezpieczeƒ, COMPENSA mo˝e na podstawie dokonanej oceny ryzyka ustali indywidualne
warunki zabezpieczenia mienia przed kradzie˝ z w∏amaniem.

zewn´trzne otwory w lokalu powinny byç zabezpieczone na ca∏ej
powierzchni sta∏ymi kratami lub szybami o zwi´kszonej odpornoÊci
na rozbicie lub przebicie klasy co najmniej P3 lub ˝aluzjami przeciww∏amaniowymi, które powinny byç prawid∏owo osadzone i zamkni´te,
Postanowienia pkt. a) i b) powy˝ej nie majà zastosowania, je˝eli dla
danego lokalu ustanowiono dozór lub monitoring oraz w obiektach
zaopatrzonych w czynne urzàdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, za które
w takim przypadku nie b´dà przys∏ugiwa∏y zni˝ki;
3) konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewn´trznych:
a) wszystkie drzwi zewn´trzne w pomieszczeniach, w których znajduje
si´ ubezpieczone mienie powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym
oraz tak skonstruowane, osadzone i zamkni´te, aby ich wy∏amanie lub
wywa˝enie nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi, a otwarcie bez u˝ycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,
b) drzwi zewn´trzne powinny byç zamkni´te na co najmniej dwa zamki
wielozastawkowe lub albo jeden zamek posiadajàcy znak bezpieczeƒstwa wydany zgodnie z ustawà o systemie oceny zgodnoÊci (Dz.U. z
2004 r. Nr 204 poz. 2087 z póên. zm.),
c) je˝eli drzwi zewn´trzne sà wyposa˝one w jeden zamek wielozastawkowy, brak drugiego zamka mo˝e zostaç zastàpiony przez ustanowienie
dozoru lub zainstalowanie urzàdzeƒ sygnalizacyjno-alarmowych, za które
w takim przypadku nie b´dà przys∏ugiwa∏y zni˝ki, w takim przypadku
drzwi do poszczególnych pomieszczeƒ znajdujàcych si´ w lokalu powinny
byç po godzinach pracy zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy,
d) drzwi oszklone, poza wymogiem zamkni´cia na co najmniej dwa zamki
wielozastawkowe, dwie k∏ódki bezkab∏àkowe albo jeden zamek atestowany, powinny byç na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami lub
roletami antyw∏amaniowymi lub ˝aluzjami antyw∏amaniowymi lub szybami
o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie i rozbicie lub okiennicami stalowymi w sposób uniemo˝liwiajàcy dokonanie kradzie˝y bez w∏amania.
Od wymogu tego mo˝na odstàpiç je˝eli w lokalu ustanowiono sta∏y
dozór lub zainstalowano urzàdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, za które
w takim przypadku nie b´dà przys∏ugiwa∏y zni˝ki,
e) drzwi oszklone nie mogà byç zaopatrzone w zamki, które mo˝na
otworzyç bez klucza, przez otwór wybity w szybie,
f) przy drzwiach dwuskrzyd∏owych, jedno skrzyd∏o powinno byç unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u do∏u, zamykanych od
wewnàtrz;
4) konstrukcja zamków, k∏ódek i uchwytów:
a) wymogi w∏aÊciwego zabezpieczenia drzwi, krat, rolet, ˝aluzji lub
okiennic spe∏niajà w szczególnoÊci zamki wielozastawkowe i k∏ódki bezkab∏àkowe. W uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu oceny ryzyka,
COMPENSA mo˝e zezwoliç na zastàpienie zamków wielozastawkowych lub k∏ódek bezkab∏àkowych k∏ódkami kab∏àkowymi. Kab∏àk k∏ódki
powinien byç wykonany ze stali hartowanej, a otwór w kab∏àku musi byç
tak dopasowany do rozmiarów urzàdzenia zamykajàcego, aby nie by∏o
mo˝liwoÊci wsuni´cia narz´dzia pomi´dzy kab∏àk a os∏on´,
b) obudowa k∏ódek zabezpieczajàcych drzwi, kraty, rolety, ˝aluzje lub
okiennice powinna byç ca∏kowicie zamkni´ta,
c) uchwyty do mocowania k∏ódek powinny byç wykonane z p∏askownika przymocowanego na sta∏e do drzwi lub krat w sposób uniemo˝liwiajàcy jego oberwanie lub ukr´cenie. GruboÊç p∏askownika i otwór
do wprowadzenia kab∏àka lub bolca powinien odpowiadaç parametrom
k∏ódki. W przypadku powstawania na kab∏àku wolnego miejsca nale˝y
wype∏niaç je tulejkà dystansowà lub specjalnà wk∏adkà wype∏niajàcà,
d) zamki szyfrowe - mechaniczne i elektroniczne, nie stanowià podstawowego zabezpieczenia drzwi zewn´trznych ubezpieczonego obiektu;
5) zabezpieczenie kluczy:
a) klucze oryginalne i zapasowe do pomieszczenia, w którym znajduje

§ 14. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
1. W zale˝noÊci od wartoÊci przyj´tych do ubezpieczenia, wysokoÊç
odszkodowania okreÊla si´ w granicach sum ubezpieczenia w nast´pujàcy
sposób:
1) dla budynków i budowli - wed∏ug kosztów odbudowy w tym samymmiejscu lub remontu z uwzgl´dnieniem dotychczasowych wymiarów,
materia∏ów, technologii i konstrukcji:
a) w przypadku ubezpieczenia wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej
(nowej) - dla przedmiotu ubezpieczenia, którego stopieƒ zu˝ycia
technicznego nie przekracza 50% - bez potràcenia faktycznego zu˝ycia
technicznego, w przeciwnym wypadku - do wartoÊci rzeczywistej;
b) w przypadku ubezpieczenia wed∏ug wartoÊci ksi´gowej brutto - bez
potràcenia umorzenia, przy czym ca∏kowita wartoÊç odszkodowania nie
mo˝e przekroczyç wartoÊci ksi´gowej brutto przedmiotu ubezpieczenia
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9. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o procent udzielonej zni˝ki
za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeƒ, je˝eli z powodu niew∏aÊciwej
ich eksploatacji, nie zadzia∏a∏y one w momencie zajÊcia zdarzenia, które
spowodowa∏o szkod´.
10. W przypadku ustalenia p∏atnoÊci sk∏adki w ratach, COMPENSA mo˝e
potràciç z wyp∏acanego odszkodowania kwot´ niezap∏aconej, wymagalnej
raty sk∏adki.
11. Z kwoty nale˝nego odszkodowania COMPENSA potràca franszyzy
redukcyjne ustalone w umowie ubezpieczenia.
12. JeÊli Ubezpieczajàcy nie b´dzie dokonywa∏ odtworzenia mienia to
COMPENSA wyp∏aci odszkodowanie odpowiadajàce wy∏àcznie jego
wartoÊci rzeczywistej. Je˝eli wartoÊcià ubezpieczeniowà mienia dotkni´tego szkodà jest wartoÊç ksi´gowa brutto, to w razie rezygnacji z jego
odtworzenia Ubezpieczajàcy otrzyma odszkodowanie w wysokoÊci
odpowiadajàcej wartoÊci rzeczywistej tego mienia, o ile nie jest ona
wy˝sza od jego wartoÊci ksi´gowej brutto, stanowiàcej górnà granic´
odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej COMPENSY.
13. Odszkodowanie stanowi kwot´ obliczonà zgodnie z postanowieniami
ust. 1-12.

na dzieƒ wystàpienia szkody;
c) w przypadku ubezpieczenia wed∏ug wartoÊci rzeczywistej - po potràceniu faktycznego zu˝ycia technicznego;
2) dla maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia - wed∏ug ceny zakupu, naprawy
bàdê kosztów wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy,
powi´kszonej o koszty transportu i monta˝u, z uwzgl´dnieniem zasad
wymienionych w pkt. 1);
3) dla szyb i innych t∏ukàcych si´ przedmiotów - wartoÊci odtworzeniowej;
4) dla Êrodków obrotowych - wed∏ug ceny ich zakupu lub kosztów
wytworzenia, na dzieƒ powstania szkody;
5) dla nak∏adów inwestycyjnych - wed∏ug kosztów odbudowy zniszczonego lub naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia, nie wi´cej
ni˝ jego wartoÊç rzeczywista;
6) dla mienia osób trzecich - wed∏ug ceny zakupu lub kosztów naprawy
na podstawie cen z dnia powstania szkody, zwi´kszonych o poniesione
i udokumentowane koszty nak∏adów us∏ugowych, bez uwzgl´dnienia
prowizji lub mar˝y;
7) dla mienia pracowniczego - wed∏ug wartoÊci rzeczywistej;
8) dla papierów wartoÊciowych - wed∏ug notowaƒ z dnia powstania
szkody opublikowanych przez Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych lub
przez inne organizacje zajmujàce si´ zawodowo ustalaniem cen takich
papierów, bez uwzgl´dnienia prowizji;
9) dla pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych - wed∏ug wartoÊci nominalnej;
dla zagranicznych znaków pieni´˝nych jest to równowartoÊç w z∏otych
wed∏ug Êredniego kursu NBP z dnia powstania szkody;
10) dla metali i kamieni szlachetnych, pó∏szlachetnych i pere∏ - wed∏ug
ceny ich zakupu lub kosztów zwiàzanych z obróbkà.
2. Je˝eli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego jest ni˝sza
od jego wartoÊci ustalonej w systemie sum sta∏ych lub w systemie sum
zmiennych zgodnie z § 7, odszkodowanie jest wyp∏acane w takiej proporcji, w jakiej w dniu szkody suma ubezpieczenia przedmiotu pozostaje do jego wartoÊci b´dàcej podstawà okreÊlenia sumy ubezpieczenia.
3. Zasady proporcji nie stosuje si´: gdy mienie zosta∏o ubezpieczone
w systemie na pierwsze ryzyko, w przypadku szkód powsta∏ych wskutek
kradzie˝y z w∏amaniem, rabunku lub wandalizmu.
4. O ile nie umówiono si´ inaczej, suma pieni´˝na wyp∏acona przez
COMPENS¢ z tytu∏u ubezpieczenia nie mo˝e byç wy˝sza od poniesionej
szkody.
5. Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one przez
Ubezpieczajàcego podlegajà weryfikacji przez COMPENS¢.
6. Przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej przedmiotu
ubezpieczenia;
2) kosztów zwiàzanych z wszelkimi zmianami lub ulepszeniami dokonanymi w przedmiocie ubezpieczenia po zawarciu umowy;
3) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub materia∏ów
potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà;
4) kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po szkodzie, usuni´cie
zanieczyszczeƒ Êrodowiska oraz rekultywacji gruntów;
5) podatku od towarów i us∏ug (VAT), podlegajàcego odliczeniu, chyba
˝e strony umówi∏y si´ inaczej.
7. W celu ustalenia przyczyny powstania oraz prawid∏owej wysokoÊci
szkody, ka˝da ze stron mo˝e na w∏asny koszt powo∏aç rzeczoznawc´.
W przypadku rozbie˝noÊci w opiniach rzeczoznawców strony mogà
powo∏aç rzeczoznawc´ - arbitra, który na podstawie przeprowadzonych
przez obie strony ekspertyz oraz w∏asnej oceny stanu faktycznego wyda
opini´. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii przez rzeczoznawc´ - arbitra
ponoszà po po∏owie obie strony.
8. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci,
które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub naprawy.

§ 15. WYMIANA LUB NAPRAWA USZKODZONEGO MIENIA
1. Compensie przys∏uguje prawo do podj´cia decyzji o wymianie lub
naprawie uszkodzonego bàdê zniszczonego mienia albo jego cz´Êci,
zamiast wyp∏acania ubezpieczajàcemu nale˝nego z tytu∏u szkody
odszkodowania w formie pieni´˝nej, z zastrze˝eniem, ˝e:
1) Compensa nie poniesie wi´kszych kosztów ani˝eli te, które nale˝a∏oby
ponieÊç na wymian´ lub napraw´ uszkodzonego mienia w dniu wydarzenia si´ szkody,
2) ca∏kowite koszty wymiany lub naprawy uszkodzonego mienia w
˝adnym razie nie mogà przekroczyç odpowiedniej sumy ubezpieczenia
lub limitu odpowiedzialnoÊci okreÊlonych w polisie.
2. W razie podj´cia przez Compens´ decyzji o wymianie lub naprawie
uszkodzonego mienia, Ubezpieczajàcy b´dzie zobowiàzany dostarczyç
na w∏asny koszt wszelkie plany, specyfikacje, pomiary oraz pozosta∏à
dokumentacj´ technicznà, która mo˝e byç wymagana przez Compens´,
jednak˝e jakiekolwiek dzia∏ania podj´te przez Compens´, które mogà
zmierzaç w kierunku wymiany lub naprawy uszkodzonego mienia nie
b´dà odczytywane jako podj´cie decyzji przez Compens´ o takiej
wymianie lub naprawie.
§ 16. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà COMPENSA wszczyna w∏aÊciwe post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego o tym fakcie, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi z tym
zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia
odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania, je˝eli jest
to niezb´dne do dalszego prowadzenia post´powania.
3. COMPENSA ma obowiàzek udost´pniç osobom, o których mowa
w ust. 2., informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania.
4. Osoby te mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez COMPENS¢
udost´pnionych informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez
COMPENS¢.
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wyp∏aceniu odszkodowania, COMPENSA mo˝e ˝àdaç zwrotu ca∏oÊci
lub cz´Êci odszkodowania.
5. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do udzielenia
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz
umo˝liwienia prowadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego
dochodzenia roszczeƒ regresowych.

5. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia
uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania w∏asnych
ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.
6. COMPENSA obowiàzana jest wyp∏aciç odszkodowanie w terminie 30
dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
7. Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY albo wysokoÊci odszkodowania nie jest mo˝liwe, odszkodowanie wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie
tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodowania zostanie wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczajàcego
w terminach okreÊlonych w ust. 6 bàdê 7, podajàc okolicznoÊci faktyczne i podstaw´ prawnà odmowy wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci oraz pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze
sàdowe.
9. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi´cej ubezpieczycieli na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà,
Ubezpieczajàcy nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoÊç
szkody. Mi´dzy ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje
do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
10. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega obni˝eniu
o wyp∏aconà kwot´, przy czym wyp∏ata odszkodowaƒ o ∏àcznej wartoÊci równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiàzanie umowy ubezpieczenia.
11. Ubezpieczajàcy za zgodà COMPENSY oraz po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki mo˝e podwy˝szyç sum´ ubezpieczenia do poprzedniej
wysokoÊci.

§ 18. FA¸SZYWE ROSZCZENIA
W przypadku, gdyby jakiekolwiek roszczenie wniesione z tytu∏u umowy
ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków
okaza∏o si´ pod jakimkolwiek wzgl´dem fa∏szywe, lub gdyby Ubezpieczajàcy lub ktokolwiek uprawniony do dzia∏ania w jego imieniu u˝y∏
fa∏szywych Êrodków lub zabiegów w celu uzyskania korzyÊci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, bàdê te˝ w przypadku kiedy utrata, zniszczenie albo uszkodzenie ubezpieczonego mienia zosta∏y spowodowane
rozmyÊlnie przez Ubezpieczajàcego lub za jego przyzwoleniem, wszelkie
prawa do uzyskania odszkodowania z tytu∏u takiej polisy podlegajà utracie.
§ 19. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwitowaniem przyj´cia lub wys∏ane listem poleconym. Strony zobowiàzujà si´ informowaç wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Je˝eli strona zmieni∏a siedzib´ (adres) i nie powiadomi∏a o tym drugiej
strony przyjmuje si´, ˝e obowiàzek zawiadomienia lub oÊwiadczenia zosta∏ wype∏niony przez wys∏anie pisma pod ostatni znany stronie adres.
W takim wypadku strony uznajà, ˝e pismo wywiera skutki prawne
po up∏ywie 14 dni od daty jego wys∏ania, choçby nie dotar∏o do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczajàcy mo˝e z∏o˝yç
w ka˝dej jednostce terenowej COMPENSY.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za˝aleƒ zg∏aszanych przez
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, mo˝na je zg∏osiç do Rzecznika Ubezpieczonych lub za poÊrednictwem w∏aÊciwej jednostki terenowej COMPENSY do w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY, którà wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia.
5. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowiàzana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za˝alenia zajàç stanowisko w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów zawartych na podstawie OWU mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do ˝àdania zwrotu faktycznie poniesionych kosztów zwiàzanych z dochodzeniem nale˝noÊci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU majà zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz innych
stosownych aktów prawnych.
9. OWU zosta∏y zatwierdzone przez Zarzàd Compensa TU S. A Vienna
Insurance Group uchwa∏à nr 33/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku
i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10
sierpnia 2007 roku.

§ 17. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zap∏aty odszkodowania przez COMPENS¢, roszczenia
Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´
przechodzà z mocy prawa na COMPENS¢ do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania. Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko cz´Êç
szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed COMPENSÑ.
2. Nie przechodzà na COMPENS¢ roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym chyba, ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie. JeÊli szkoda powsta∏a wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA
wolna jest od odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci.
3. Zasady wynikajàce z ust´pów poprzedzajàcych stosuje si´ odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek∏ si´ roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, COMPENSA mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Natomiast, je˝eli fakt ten ujawniony zostanie ju˝ po
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