OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę
ubezpieczenia oraz zobowiązana do zapłacenia składki;
14) UBEZPIECZONY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rachunek której
została zawarta umowa;
15) UDZIAŁ WŁASNY – ustalona w umowie kwota lub procent sumy
ubezpieczenia stanowiące udział Ubezpieczającego w szkodzie, o którą
pomniejszana jest kwota odszkodowania;
16) WYKROCZENIE – czyn społecznie szkodliwy w rozumieniu
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2007r.,
nr 109, poz. 888 z późn. zm.);
17) WYKROCZENIE UMYŚLNE – wykroczenie, którego sprawca ma
zamiar popełnienia czynu zabronionego, to jest chce go popełnić albo
przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi.
18) WYKROCZENIE NIEUMYŚLNE – wykroczenie, którego
sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak
na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych
okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu
przewidywał albo mógł przewidzieć.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
(„OWU”), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia
(„umowa”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczającymi.
2. Umowa może zostać zawarta przez Ubezpieczającego na cudzy
rachunek.
§ 2. DEFINICJE
Użyte w OWU definicje (w porządku alfabetycznym) oznaczają:
1) CZYN NIEDOZWOLONY – działanie lub zaniechanie, którego
skutkiem jest powstanie szkody;
2) MIEJSCE ZAMIESZKANIA UBEZPIECZAJĄCEGO – miejsce
zamieszkania albo siedziba właściciela (współwłaściciela) pojazdu
wskazanego w dowodzie rejestracyjnym albo miejsce zamieszkania
kierowcy pojazdu;
3) OSOBA UPRAWNIONA DO KORZYSTANIA Z POJAZDU właściciel, posiadacz samoistny lub osoby, których tytuł prawny
do używania pojazdu wynika z umowy najmu, leasingu lub innej umowy
o podobnym charakterze oraz osoby kierujące pojazdem
za zezwoleniem osób;
4) POJAZD – środek transportu lądowego, przeznaczony
do poruszania się po drodze, zarejestrowany (także czasowo)
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosownie do przepisów o ruchu
drogowym (z wyłączeniem pojazdów historycznych i pojazdów typu
„SAM”),
5) POLISA – dokument wystawiony przez COMPENSĘ, który
potwierdza zawarcie umowy;
6) PRZESTĘPSTWO – czyn zabroniony będący występkiem
w rozumieniu art. 7 §3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny
(Dz.U. z 1997r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
7) PRZESTĘPSTWO UMYŚLNE – czyn zabroniony, którego sprawca
ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując
możliwość jego popełnienia, na to się godzi;
8) SZKODA – strata materialna powstała w wyniku zdarzenia
(wypadku) określonego w umowie;
9) SZKODA OSOBOWA – szkoda polegająca na spowodowaniu
śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia;
10) SZKODA RZECZOWA – szkoda polegająca na uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie rzeczy;
11) UBEZPIECZENIE – ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu
drogowym
12) UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE – obowiązkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. nr
124 poz. 1152 ze zm.) lub ubezpieczenie zawarte na podstawie
Ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów Compensa Komunikacja ;
13) UBEZPIECZAJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

§ 3. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa może być zawarta łącznie z zawarciem ubezpieczenia
komunikacyjnym jak również niezależnie od ubezpieczeń
komunikacyjnych.
2. COMPENSA może zwrócić się do Ubezpieczającego o dodatkowe
informacje, uzależniając zawarcie umowy od ich dostarczenia
oraz treści.
3. Umowę zawiera się na 365 dni („okres roczny”), o ile nie umówiono
się inaczej.
4. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisą.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 143.985.157,00 zł - opłacony w całości
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§ 4. WARIANTY UBEZPIECZENIA
1. Umowa może być zawarta w jednym z następujących wariantów
ubezpieczenia:
1) ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu i umów;
2) ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy.
2. Ubezpieczenie w wariancie pojazdu i umów obejmuje właściciela
(współwłaściciela) lub posiadacza pojazdu, którego numery rejestracyjne
zostały określone w umowie. Za posiadacza w rozumieniu niniejszego
postanowienia uważa się również osobę korzystającą z pojazdu
w związku z zatrudnieniem przez Ubezpieczającego na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
3. Ubezpieczenie w wariancie kierowcy obejmuje:
a) wymienionego w umowie kierującego pojazdem, niebędącego
właścicielem (współwłaścicielem), posiadaczem samoistnym,
ani korzystającym z pojazdu na podstawie umowy leasingu,
b) wszystkich kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwie
Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, o ile w związku z wykonywaniem tej umowy kierują
innymi niż własne pojazdami, nie są posiadaczami samoistnymi tych
pojazdów, ani też korzystającymi z nich na podstawie umowy leasingu,
4. Postanowienia dotyczące Ubezpieczonego stosuje się odpowiednio
do kierującego pojazdem.

powszechnymi w Rzeczpospolitej Polskiej;
2) koszty sądowe wszystkich instancji, w tym koszty opinii biegłych
lub rzeczoznawców, koszty tłumaczenia dokumentów potrzebnych
do obrony interesów prawnych Ubezpieczonego;
3) koszty poniesione przez stronę przeciwną w związku z obroną
jej prawnych interesów, o ile Ubezpieczony jest zobowiązany do ich
pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;
4) koszty podróży Ubezpieczonego do sądu za granicą oraz podróży
powrotnej do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli konieczne jest stawiennictwo przed
sądem w charakterze oskarżonego lub strony. Zwrot kosztów następuje
do wysokości kosztów podróży koleją pierwszej klasy lub autobusem.
Jeżeli odległość między siedzibą sądu, a miejscem zamieszkania
Ubezpieczonego przekracza 1.000 km, podróż może za zgodą
COMPENSY odbyć się przy wykorzystaniu transportu lotniczego
w klasie ekonomicznej;
5) koszty postępowania administracyjnego oraz przed sądami
administracyjnymi, w tym opłaty, należności świadków i biegłych, koszty
oględzin i doręczeń.
3. Koszty przedsądowej obrony interesów prawnych Ubezpieczonego
zaliczane są na poczet kosztów w postępowaniu sądowym.
4. W przypadku wystąpienia zdarzenia za granicą - do zagranicznych
podmiotów uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej stosuje się
odpowiednio zasady określone w ust 2. pkt 1).
5. Poza wymienioną w umowie sumą ubezpieczenia, COMPENSA może
wypłacić Ubezpieczonemu świadczenie w maksymalnej wysokości
stanowiącej 50% sumy ubezpieczenia na wpłacenie kaucji w celu
uniknięcia tymczasowego aresztowania Ubezpieczonego w związku
z prowadzonym postępowaniem karnym. Warunkiem wypłaty przez
COMPENSĘ świadczenia jest złożenie poręczenia przez osobę
wskazaną przez Ubezpieczonego, na którą COMPENSA wyraziła zgodę.
6. Ubezpieczenie obejmuje koszty pomocy prawnej powstałe w wyniku
zdarzeń mających miejsce na terytorium państw które są objęte
zakresem terytorialnym ubezpieczeń komunikacyjnych.
7. Koszty wymienione w ust. 2 są zwracane po przedstawieniu przez
Ubezpieczonego dowodu ich faktycznego poniesienia.
8. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Compensa może wypłacić
zaliczkę na pokrycie kosztów lub ponieść koszty z imieniu Ubezpieczonego.
9. W sprawach karnych koszty wynagrodzenia adwokata albo radcy
prawnego COMPENSA zwraca po zakończeniu postępowania
sądowego w danej instancji.
10. Zawarcie przez Ubezpieczonego ugody jest możliwe wyłącznie
za zgodą COMPENSY, która może nie być wyrażona, jeżeli koszty
poniesione przez Ubezpieczonego są wyższe niż wynikałoby
to z orzeczenia sądu lub gdy Ubezpieczony nie był zobowiązany
do poniesienia tych kosztów w danym stanie prawnym.

5. W przypadku zawarcia umowy w wariancie kierującego
Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić COMPENSIE fakt zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nowej,
niewymienionej w dokumencie ubezpieczenia osoby w terminie 30 dni
od dnia zatrudnienia.
6. Jeżeli po zatrudnieniu osoby, o której mowa w ust. 5 wystąpi
zdarzenie objęte ubezpieczeniem, a Ubezpieczający nie zgłosił
zatrudnienia nowej osoby, ochrona ubezpieczeniowa w zakresie
dotyczącym tej osoby nie przysługuje.
§ 5. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu oraz umów obejmuje:
1) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów
niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub
jazdą w pojeździe w charakterze pasażera, jeżeli Ubezpieczony doznał
szkody rzeczowej lub osobowej; za szkody z tytułu czynów
niedozwolonych uważa się także szkody osobowe i rzeczowe
wyrządzone przez produkt niebezpieczny w rozumieniu
obowiązujących przepisów;
2) obronę Ubezpieczonego w postępowaniu karnym za przestępstwo
nieumyślne lub w sprawach o nieumyślne albo umyślne wykroczenia,
jeżeli przestępstwo lub wykroczenie związane jest z posiadaniem
lub użytkowaniem pojazdu;
3) postępowanie w sprawie zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy
lub dowodu rejestracyjnego;
4) ochronę interesów właściciela (współwłaściciela) lub posiadacza
pojazdu w sprawach dotyczących umów związanych z pojazdem.
2. Ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy obejmuje:
1) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów
niedozwolonych związanych z użytkowaniem pojazdu, jeżeli
Ubezpieczony doznał szkody rzeczowej lub osobowej; za szkody
z tytułu czynów niedozwolonych uważa się także szkody osobowe
i rzeczowe wyrządzone przez produkt niebezpieczny w rozumieniu
obowiązujących przepisów;
2) obronę Ubezpieczonego w postępowaniu karnym za przestępstwo
nieumyślne lub w sprawach o nieumyślne albo umyślne wykroczenia,
jeżeli przestępstwo lub wykroczenie związane jest z posiadaniem
lub użytkowaniem pojazdu;
3) postępowanie w sprawie zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy
lub dowodu rejestracyjnego.
3. Jeżeli Ubezpieczony zmarł w następstwie czynu niedozwolonego
pozostającego w związku z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub
jazdą w pojeździe w charakterze pasażera, świadczenia z umowy
przysługujące Ubezpieczonemu przechodzą na jego spadkobierców.
§ 6. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie kosztów pomocy prawnej
na rzecz ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego związanych
z posiadaniem, używaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze
pasażera, w postępowaniu sądowym i pozasądowym.
2. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 1, obejmuje zwrot
następujących kosztów:
1) koszty wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego
ustanowionego przez Ubezpieczonego, ustalone według zasad
określania wysokości kosztów zastępstwa procesowego przed sądami

§ 7. ZDARZENIE SZKODOWE
1. COMPENSA pokrywa koszty pomocy prawnej na rzecz ochrony
prawnych interesów Ubezpieczonego w razie wystąpienia w okresie
ubezpieczenia któregokolwiek z następujących zdarzeń:
1) przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z czynów
niedozwolonych - zdarzeniem uzasadniającym żądanie spełnienia przez
COMPENSĘ świadczenia jest wystąpienie szkody skutkującej
powstaniem roszczenia;
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4) powstałe na skutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich
działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie
od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej,
rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów
sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego
zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze
osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami
politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia
lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę;
5) powstałe w związku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego
rodzaju działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy
przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź
z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu, w celach politycznych,
ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając
zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa
lub jakiejkolwiek jego części;
6) powstałe na skutek trzęsienia ziemi;
7) powstałe na skutek wszelkich następstw reakcji jądrowej,
promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
8) powstałe na skutek użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
9) powstałe w czasie użycia pojazdu przez osobę uprawnioną
do korzystania z pojazdu jako narzędzia przestępstwa.
4. Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje:
1) obrony interesów prawnych Ubezpieczonego z umów, jeżeli umyślnie
nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania z umów;
2) sporów pomiędzy osobami ubezpieczonymi na podstawie tej samej
umowy ubezpieczenia, za wyjątkiem obrony interesów prawnych
Ubezpieczającego przeciwko innym osobom ubezpieczonym;
3) obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w sprawach
dotyczących roszczeń z umów wytoczonych przeciwko
Ubezpieczonemu, za wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego;
4) roszczeń z tytułu szkód powstałych w przesyłkach przewożonych
w celach zarobkowych;
5) roszczeń, które zostały przeniesione na Ubezpieczonego po
zaistnieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
6) roszczeń osób trzecich, których dochodzi Ubezpieczony;
7) postępowania w związku z zarzutem naruszenia zakazu postoju,
zakazu zatrzymywania się lub postępowania w związku z parkowaniem
pojazdu w sposób niezgodny z przepisami miejscowymi;
8) roszczeń z zakresu prawa podatkowego, celnego lub karnoskarbowego;
9) sporów wynikających z umów zawartych przez Ubezpieczonego
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży (również
pośredniczenia w sprzedaży) pojazdów, wypożyczania pojazdów,
naprawy pojazdów lub prowadzenia parkingów;
10) kosztów związanych z czynnościami nieuzgodnionymi z COMPENSĄ.
5. Ubezpieczenie nie obejmuje także:
1) grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, podatków, ani innych
podobnych opłat natury publicznoprawnej;
2) kosztów, do poniesienia których zobowiązana jest osoba inna niż
Ubezpieczony;
3) odszkodowań, do zapłaty których zobowiązany jest Ubezpieczony;
4) kosztów postępowania egzekucyjnego podjętego na podstawie
więcej niż trzech tytułów wykonawczych lub jeżeli postępowanie
o nadanie klauzuli wykonalności zostanie wszczęte po upływie trzech lat
od uzyskania tytułu egzekucyjnego;

2) w postępowaniu karnym, postępowaniu w sprawach o wykroczenia
lub w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub
dowodu rejestracyjnego, jeżeli ma związek z popełnieniem
przestępstwa albo wykroczenia - zdarzeniem uzasadniającym żądanie
spełnienia przez COMPENSĘ świadczenia jest naruszenie albo
podejrzenie naruszenia przez Ubezpieczonego przepisów prawa;
3) w pozostałych przypadkach - zdarzenie uzasadniające żądanie
spełnienia przez COMPENSĘ świadczenia powstaje w chwili, gdy
Ubezpieczony, jego przeciwnik lub osoba trzecia naruszył albo
domniemywa się, że naruszył prawa lub obowiązki umowne lub przepisy
prawa; w przypadku kilku naruszeń miarodajne jest pierwsze z nich.
2. Ubezpieczenie w sporach dotyczących umów związanych z pojazdem
nie obejmuje zdarzeń, w których rzeczywiste lub domniemane
naruszenie interesów właściciela (współwłaściciela) lub posiadacza
pojazdu miało miejsce przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej
lub w ciągu pierwszego miesiąca od dnia rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się:
1) do obrony interesów prawnych Ubezpieczonego z tytułu umowy
sprzedaży albo leasingu fabrycznie nowego pojazdu, pod warunkiem,
że umowa ta została zawarta nie wcześniej niż 3 dni przed zawarciem
umowy;
2) w przypadku zawarcia kolejnej umowy w wariancie pojazdu i umów
w ciągu 30 dni od zakończenia okresu poprzedniej umowy, jeżeli umowa
dotyczy tego samego pojazdu;
3) w przypadku sprzedaży ubezpieczonego pojazdu i objęcia
ubezpieczeniem innego pojazdu nabytego przez Ubezpieczonego.
§ 8. WYŁĄCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający
albo osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, wyrządziła szkodę umyślnie. Jeśli szkoda
powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego,
COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, chyba że zapłata
odszkodowania (świadczenia) odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady określone
w ust. 1 stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) powstałe w związku z ruchem lub postojem pojazdu, który nie
posiadał ważnego badania technicznego, wymaganego w celu
dopuszczenia pojazdu do ruchu, potwierdzonego wpisem do dowodu
rejestracyjnego - jeżeli co do tego pojazdu stosuje się przepisy
nakładające obowiązek dokonywania okresowych badań technicznych;
2) powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę uprawnioną
do korzystania z pojazdu, która:
a) znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, innych
środków odurzających lub leków o podobnym działaniu,
b) nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem wymaganych
przepisami prawa o ruchu drogowym,
c) zbiegła z miejsca wypadku;
3) powstałe w okolicznościach wyłączających odpowiedzialność
z umowy, które nie zostały podane do wiadomości COMPENSY przez
Ubezpieczającego pomimo faktu, że były one znane Ubezpieczającemu;
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8. Roszczenia Ubezpieczonego, dotyczące zwrotu kosztów, które już
poniosła COMPENSA, przechodzą z chwilą ich powstania
na COMPENSĘ. Koszty zwrócone Ubezpieczonemu zobowiązany jest
on przekazać COMPENSIE.
9. Ubezpieczony jest zobowiązany wspierać COMPENSĘ w dążeniu
do odzyskania wszelkich kosztów objętych ubezpieczeniem
oraz dostarczać jej wszelkich informacji i dokumentów, które są
niezbędne do dochodzenia jej praw.
10. Jeżeli Ubezpieczony zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo
umyślne, zobowiązany jest on do zwrotu COMPENSIE otrzymanych
świadczeń.
11. Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu COMPENSIE kaucji,
o której mowa w § 6 ust. 5 po jej zwolnieniu albo po uprawomocnieniu
się orzeczenia rozstrzygającego o przepadku kaucji.

5) kosztów, które Ubezpieczony musi ponieść tylko dlatego, że jego
przeciwnik wystąpił z powództwem wzajemnym albo przedstawił zarzut
potrącenia, jeżeli obrona przed tymi roszczeniami nie jest objęta
ubezpieczeniem.
§ 9. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia określona w umowie stanowi górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń w
okresie ubezpieczenia bez względu na ilość osób uprawnionych do
świadczenia.
2. Kilka zdarzeń spowodowanych tą samą przyczyną uznaje się za jedno
zdarzenie.
3. Suma ubezpieczenia może wynosić 10.000 zł, 30.000 zł lub 60.000 zł.
4. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po każdej wypłacie
odszkodowania aż do jej całkowitego wyczerpania.

§ 12. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy stawek
obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Składka za Ubezpieczenie ustalana jest z uwzględnieniem rodzaju
pojazdu, wariantu ubezpieczenia, udziału własnego, sumy ubezpieczenia
oraz formy płatności składki.
3. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem umowy,
chyba że w polisie określono inny sposób i termin opłacenia składki.
4. Na wniosek Ubezpieczającego płatność składki za Ubezpieczenie
może zostać rozłożona na raty, jeżeli umowa zawierana jest na okres
roczny. Terminy płatności i wysokość rat określone są w polisie.
5. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, składkę uznaje się za zapłaconą z chwilą
wpływu na rachunek COMPENSY.

§ 10. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO
W przypadku zajścia zdarzenia objętego umową Ubezpieczający, a także
Ubezpieczony jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek,
zobowiązany jest do:
1) użycia dostępnych mu środków w celu zmniejszenie rozmiaru
zdarzenia;
2) niezwłocznego powiadomienia COMPENSY o zdarzeniu;
3) przekazania COMPENSIE wszelkich dokumentów dotyczących
zdarzenia, a także wyjaśnienia okoliczności zdarzenia będącego
podstawą żądania spełnienia przez COMPENSĘ świadczenia;
4) uzgadniania z COMPENSĄ wszelkich czynności, które wywołują
lub mogą wywołać powstanie jakichkolwiek kosztów;
5) dołożenia wszelkiej staranności w celu zmniejszenia kosztów
wynikających ze zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

§ 13. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność COMPENSY rozpoczyna się od dnia
następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie
umówiły się inaczej.
2. W przypadku niedokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty
w oznaczonym terminie, COMPENSA może wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez
który ponosiła odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka.
3. Jeżeli Ubezpieczający nie zapłacił w terminie wymagalnej kolejnej raty
składki, COMPENSA wezwie Ubezpieczającego na piśmie do jej zapłaty,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem ustania
odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia. Jeżeli pomimo otrzymanego
wezwania do zapłaty wymagalnej raty składki Ubezpieczający nie dokona
jej zapłaty, odpowiedzialność COMPENSY ustaje, a umowa ulega
rozwiązaniu z końcem okresu, za który przypadała zapłacona rata
składki.
4. Odpowiedzialność COMPENSY kończy się z chwilą:
1) zakończenia okresu ubezpieczenia;
2) z końcem okresu, za który przypadała zapłacona rata składki,
o którym mowa w ust. 3 powyżej;
3) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania;
4) wypłaty odszkodowania (świadczenia) lub odszkodowań (świadczeń)
w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia.

§ 11. WYKONANIE ŚWIADCZENIA
1. COMPENSA jest upoważniona do podejmowania działań w celu
obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w celu najkorzystniejszego
dla Ubezpieczonego zakończenia sporu.
2. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata
albo radcy prawnego, który będzie go reprezentował. Wybrany
w powyższy sposób pełnomocnik musi być, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, uprawniony do występowania przed tym sądem lub
organem w sprawie Ubezpieczonego.
3. Ubezpieczony udziela pełnomocnictwa do reprezentowania swoich
praw adwokatowi albo radcy prawnemu po uprzednim uzyskaniu
od COMPENSY pisemnego potwierdzenia, że w związku ze zgłoszonym
zdarzeniem szkodowym przysługuje mu ochrona ubezpieczeniowa.
4. Ubezpieczony jest obowiązany zobowiązać osobę świadczącą mu
pomoc prawną do udzielania COMPENSIE informacji o stanie sprawy.
Przed podjęciem przez osobę świadczącą Ubezpieczonemu pomoc
prawną czynności, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczenia,
niezbędna jest uprzednia pisemna zgoda COMPENSY.
5. Wprowadza się udział własny w szkodzie w wysokości 200 zł.
6. Udział własny może być zniesiony na wniosek Ubezpieczającego
złożony przy zawarciu umowy i po opłaceniu dodatkowej składki.
7. Dopóki roszczenia wynikające z umowy nie zostaną ustalone co do
zasady i co do wysokości, nie mogą być przeniesione na osobę trzecią,
ani zastawione bez uprzedniej pisemnej zgody COMPENSY.
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uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne
do ustalenia odpowiedzialności COMPENSY lub wysokości
odszkodowania (świadczenia), jeżeli jest to niezbędne do dalszego
prowadzenia postępowania.
3. COMPENSA ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa
w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia
odpowiedzialności COMPENSY lub wysokości odszkodowania
(świadczenia).
4. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez COMPENSĘ
udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt
kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem
przez COMPENSĘ.
5. COMPENSA wypłaca odszkodowanie (świadczenie) na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku
dokonania własnych ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego
orzeczenia sądu.
6. COMPENSA obowiązana jest wypłacić odszkodowanie (świadczenie)
w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
7. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności COMPENSY albo wysokości
odszkodowania (świadczenia) nie jest możliwe, odszkodowanie
(świadczenie) wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowania (świadczenia)
zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wypłaty odszkodowania (świadczenia)
w całości lub w części, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie
Ubezpieczającego w terminach określonych w ust. 6 bądź 7, podając
okoliczności faktyczne i podstawę prawną odmowy wypłaty
odszkodowania (świadczenia) w całości lub w części oraz pouczenie o
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
9. Odszkodowanie (świadczenie) wypłacane jest przelewem
na rachunek bankowy Ubezpieczającego lub innej osoby uprawnionej
do odszkodowania (świadczenia). Na wniosek Ubezpieczającego
lub innej osoby uprawnionej do odszkodowania (świadczenia),
COMPENSA wyśle odszkodowanie (świadczenie) przekazem pocztowym;
w takim przypadku odszkodowanie (świadczenie) zostanie pomniejszone
o koszt przekazu pocztowego.
10. Odszkodowanie (świadczenie) wypłacane jest w złotych polskich.
11. Jeżeli koszty zostały poniesione w walucie obcej, odszkodowanie
wypłacane jest w złotych według średniego kursu walut obcych
Narodowego Banku Polskiego z dnia ustalenia odszkodowania.

§ 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni,
od dnia jej zawarcia.
2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w którym COMPENSA ponosiła
odpowiedzialność.
3. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego wypowiedzenia:
1) przez każdą ze stron w ciągu miesiąca od daty wypłaty
odszkodowania lub daty doręczenia Ubezpieczającemu odmowy
wypłaty odszkodowania, z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia;
2) przez COMPENSĘ ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia, że Ubezpieczający lub jego przedstawiciel zataił
przed COMPENSĄ informacje, o które COMPENSA zapytywała przed
zawarciem umowy,
b) w razie stwierdzenia, że Ubezpieczony zataił przed COMPENSĄ
informacje, o które COMPENSA zapytywała przed zawarciem umowy,
chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy.
4. Umowa rozwiązuje się:
1) w przypadku upływu okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie;
2) z dniem wypłaty odszkodowania (świadczenia) lub odszkodowań
(świadczeń) w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia;
3) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez
którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
podlega zwrotowi.
6. Wysokość należnej do zwrotu składki ustala się w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia traktuje się jako pełny.
7. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega
zwrotowi, jeżeli:
1) COMPENSA wypłaciła, przed datą rozwiązania umowy,
odszkodowanie (świadczenie) lub odszkodowania (świadczenia)
w wysokości równej sumie ubezpieczenia;
2) COMPENSA jest zobowiązana do wypłaty, z tytułu wypadku zaszłego
przed datą rozwiązania umowy, odszkodowania (świadczenia)
w wysokości równej sumie ubezpieczenia lub wypłata odszkodowania
(świadczenia) spowoduje wyczerpanie (konsumpcję) sumy ubezpieczenia.
8. Zwrot składki dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku
i oryginału polisy. W razie zbycia pojazdu i przekazania oryginału polisy
nabywcy zwrot składki następuje na podstawie kopii umowy zbycia
pojazdu i oświadczenia o przekazaniu oryginału polisy nabywcy.

§ 16. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez COMPENSĘ, roszczenia
Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
przechodzą z mocy prawa na COMPENSĘ do wysokości wypłaconego
odszkodowania. Jeżeli wypłacone odszkodowanie pokrywa tylko część
szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed COMPENSĄ.
2. Nie przechodzą na COMPENSĘ roszczenia Ubezpieczającego
przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. Zasady wynikające z ustępów poprzedzających stosuje się

§ 15. WYPŁATA ODSZKODOWANIA (świadczenia)
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową COMPENSA wszczyna właściwe postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych
roszczeń i wysokości odszkodowania (świadczenia) oraz w terminie 7
dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o tym fakcie, jeżeli nie są oni
osobami występującymi z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny
uzgodniony sposób informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
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4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub zażaleń zgłaszanych przez
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, można je zgłosić do Rzecznika Ubezpieczonych lub za
pośrednictwem właściwej jednostki terenowej COMPENSY do właściwej
jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY, którą wskazuje jednostka
terenowa, celem ich rozpatrzenia.
5. Właściwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest
zobowiązana w ciągu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zażalenia
zająć stanowisko w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikające z umów zawartych na podstawie
OWU można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu faktycznie
poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem należności
wynikających z umowy ubezpieczenia.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych
stosownych aktów prawnych.
9. OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna
Insurance Group uchwałą nr 20/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 r. i mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01 maja 2009 r.

odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekł się
roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody
w całości lub w części, COMPENSA może odmówić wypłaty
odszkodowania w całości lub w części. Natomiast, jeżeli fakt ten
ujawniony zostanie już po wypłaceniu odszkodowania, COMPENSA
może żądać zwrotu całości lub części odszkodowania.
6. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów
oraz umożliwienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego
dochodzenia roszczeń regresowych.
§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony
w związku z umową powinny być dokonywane na piśmie
za pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym. Strony
zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Jeżeli strona zmieniła siedzibę (adres) i nie powiadomiła o tym drugiej
strony przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia
został wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany stronie adres.
W takim wypadku strony uznają, że pismo wywiera skutki prawne
po upływie 14 dni od daty jego wysłania, choćby nie dotarło do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający może złożyć
w każdej jednostce terenowej COMPENSY.

Franz Fuchs
Prezes Zarządu
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Zastępca Prezesa Zarządu

