OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,
MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –
UBEZPIECZENIE SZKOLNE 184

SPIS TREŚCI
Postanowienia ogólne
Değnicje

4


4

Przedmiotizakresubezpieczenia

5

Wyłączeniaodpowiedzialności

5

Sumaubezpieczenia\sumagwarancyjnaorazlimityodpowiedzialności

6

Składkaubezpieczeniowa

6

Zawarcieumowy

7



Początekikoniecodpowiedzialności

7

Odstąpienieodumowyirozwiązanieumowy

7

ObowiązkiUbezpieczającegoiUbezpieczonego

7

Ustaleniewysokościświadczenia

8

Wypłataświadczenia 

9

Roszczeniaregresowewzwiązkuzubezpieczeniamimajątkowymi

9

Postępowaniereklamacyjnedlaosóbğzycznych

10

Postanowieniedotycząceskładaniaskarg/zażaleńprzezosobyprawneijednostkiorganizacyjnieniebędąceosobamiprawnymi

10

WażneinformacjedlaUbezpieczających,UbezpieczonychiUprawnionychzumowy

10

Postanowieniakońcowe

11

KLAUZULA NR 1 – ZWROT KOSZTÓW LECZENIA

12

KLAUZULA NR 2 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE

12

KLAUZULA NR 3 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU LECZENIA SZPITALNEGO WSKUTEK
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

12

KLAUZULA NR 4 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO

12

KLAUZULA NR 5 – ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOSCI DO PRACY LUB NAUKI

14

KLAUZULA NR 6 – ZWROT KOSZTÓW REHABIILITACJI

14

KLAUZULA NR 7 – ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY, WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH

14

KLAUZULA NR 8 – ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

15

KLAUZULA NR 9 – ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU W PRZYPADKU ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO 15

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: 179 851 957,00 zł – opłacony w całości

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000

1/19

18.04.2016

KLAUZULA NR 10 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO 15
WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

KLAUZULA NR 11 – DODATKOWY MIESIĄC UBEZPIECZENIA

16

KLAUZULA NR 12 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

16

KLAUZULA NR 13 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

17

KLAUZULA NR 14 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE POWIERZONE DO SZATNI

18

KLAUZULA NR 15 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO
W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

18

2/19

Do Ogólnych warunków ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób
uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne 184 wprowadza
się niniejszą tabelę spełniającą warunki wynikające zart. 17 Ustawy oDziałalności Ubezpieczeniowej
i Reasekuracyjnej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji zamieszczanych
we wzorcach umów stosowanych przez zakłady ubezpieczeń.
Rodzaj informacji
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń

2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich obniżenia

Numer zapisu OWU
§ 2 pkt 3, 4, 5, 8, 9, 11; § 3; § 11;
Klauzula nr 1 – § 2; § 3;
Klauzula nr 2 – § 2 ust. 1 – 3;
Klauzula nr 3 – § 2 ust. 1-3;
Klauzula nr 4 – § 2; § 3 ust. 1 – 4;
Klauzula nr 5 – § 2; § 3 ust. 1 – 3;
Klauzula nr 6 – § 2; § 3 ust. 1;
Klauzula nr 7 – § 2; § 3 ust. 1;
Klauzula nr 8 – § 2; § 3 ust. 1, 3;
Klauzula nr 9 – § 2; § 3 ust. 1, 3 – 5;
Klauzula nr 10 – § 2 ust. 1, 3;
Klauzula nr 12 – § 2; § 3;
Klauzula nr 13 – § 2; § 3;
Klauzula nr 14 – § 2; § 3;
Klauzula nr 15 – § 2; § 3;
§ 3 ust. 5 – 6; § 4; § 5; § 10 ust. 4;
§ 11 ust. 3 – 5, 11, 13, 14, 16, 17;
Klauzula nr 1 – § 2; § 3 ust. 3 – 4; § 4;
Klauzula nr 2 – § 2 ust. 2 – 3;
Klauzula nr 3 – § 2 ust. 2 – 3;
Klauzula nr 4 – § 1 ust. 2; § 3 ust. 2 – 3, 5; § 4;
Klauzula nr 5 – § 2; § 3 ust. 2 – 3;
Klauzula nr 6 – § 3 ust. 3;
Klauzula nr 7 – § 3 ust. 3;
Klauzula nr 8 – § 3 ust. 2, 4;
Klauzula nr 9 – § 3 ust. 2, 4 – 5;
Klauzula nr 10 – § 2 ust. 2;
Klauzula nr 12 – § 3 ust. 3, 6; § 4; § 5;
Klauzula nr 13 – § 3 ust. 3 – 4, 5; § 4; § 5;
Klauzula nr 14 – § 3 ust. 2 – 4; § 4; § 5;
Klauzula nr 15 – § 3 ust. 3 – 5; § 4; § 5;
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,
MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –
UBEZPIECZENIE SZKOLNE 184
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia
Następstwnieszczęśliwychwypadkówdzieci,młodzieży,osóbuczących
się oraz personelu w placówkach oświatowych („OWU”), Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej
COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia („umowa”) z osobami
fizycznymi,osobamiprawnymiijednostkamiorganizacyjnyminiebędącymi
osobamiprawnymi,zwanymidalejUbezpieczającymi.
2. WporozumieniuzUbezpieczającymCOMPENSAmożewprowadzić
do umowy postanowienia dodatkowe albo odmienne od zapisów
niniejszych OWU. Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy
pisemnejpodrygoremnieważności.Wraziewprowadzeniadoumowy
postanowień dodatkowych albo odmiennych, niniejsze OWU mają
zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia
niestanowiąinaczej.
3. Ubezpieczającymożezawrzećumowęnacudzyrachunek.
4. Wprzypadkuzawarciaumowynacudzyrachunek:
1) Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać Ubezpieczonemu
warunki ubezpieczenia oraz poinformować Ubezpieczonego o prawie
żądaniatychinformacjiodCOMPENSY;
2) Ubezpieczony może żądać by COMPENSA udzieliła mu informacji
opostanowieniachzawartejumowyorazOWUwzakresie,wjakimdotyczą
praw i obowiązków Ubezpieczonego; COMPENSA zobowiązana jest
na żądanie Ubezpieczonego, zapewnić mu dostęp do ww. materiałów
informacyjnych w formie papierowej, elektronicznej lub w inny
uzgodnionyznimsposób;
3)z zastrzeżeniem ust. 5, Ubezpieczony jest uprawniony do żądania
należnego świadczenia bezpośrednio od COMPENSY, chyba że strony
uzgodniłyinaczej;jednakżeuzgodnienietakieniemożezostaćdokonane,
jeżeliwypadekjużzaszedł;
4)roszczenie o zapłatę składki przysługuje COMPENSIE wyłącznie
przeciwkoUbezpieczającemu;
5)zarzut mający wpływ na odpowiedzialność COMPENSY może ona
podnieśćrównieżprzeciwkoUbezpieczonemu.
5. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym
umową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może
dochodzićroszczeniabezpośrednioodCOMPENSY.
§ 2. DEFINICJE
UżytewOWUdefinicjeoznaczają:
1) AKTY SABOTAŻU I TERRORU – użycie siły lub przemocy
psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa,
mające na celu zastraszenie lub wymuszenie na określonej grupie
ludności,przedsiębiorstwielubpaństwieustępstwwdrodzedorealizacji
celówpolitycznych,ekonomicznych,religijnychlubideologicznych;
2) CHOROBA PRZEWLEKŁA – schorzenie polegające na trwałym,
nieodwracalnym i postępującym uszkodzeniu ustroju obniżającym jego
wydolność i sprawność, w trakcie którego mogą występować okresy
zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów i które
zostałozdiagnozowaneprzedrozpoczęciemochronyubezpieczeniowej;
3) NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie
od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł;
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zanieszczęśliwywypadekwrozumieniuOWUuznajesięrównież:
a) zawałsercaiudarmózgu,
b) usiłowaniepopełnienialubpopełnieniesamobójstwa,
c) utonięcie,
d)atakepileptyczny,
e) omdlenie;
4) OPIEKUN PRAWNY – rodzic posiadający władzę rodzicielską
lub inna osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach
określonych przepisach (w szczególności kodeksu rodzinnego
iopiekuńczego);
5) POBYT W SZPITALU – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
wnastępstwienieszczęśliwegowypadkuobjętegoochronąubezpieczeniową
w ramach umowy, służący przywróceniu lub poprawie zdrowia
Ubezpieczonego.JakopierwszydzieńpobytuUbezpieczonegowszpitalu
liczonyjestdzieńrejestracji,ajakoostatni-dzieńwypisuzeszpitala.Jeżeli
wczasiepobytuwszpitalunastąpiłzgonUbezpieczonego,okrespobytu
wszpitaluliczonyjestdodatyzgonuUbezpieczonego;
6) POLISA–dokumentwystawionyprzezCOMPENSĘ,którypotwierdza
zawarcieumowy;
7) SPORTY EKSTREMALNE:
a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm,
speleologia,buldering,wszelkieodmianyLeParkour,canyoning,trekking
nawysokościpow.3.000mn.p.m.,
b)kajakarstwo górskie, rafting i wszelkie jego odmiany, hydrospeed,
surfing,kitesurfing,wakeboardingorazwindsurfingiwszelkiejegoodmiany
przywietrzeoprędkościpowyżej50km/h,pływaniedługodystansowena
wodachotwartych,
c) nurkowanienagłębokośćponiżej15morazfreediving,
d)żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil
morskichodbrzegu,
e) następująceformynarciarstwa:skialpinizm,ski-tour,zjazdyekstremalne,
freestyle,jazdapozawyznaczonymitrasami,zjazdywyczynowe,
f) następująceformysnowboardingu:freeride,snowboardingwysokogórski,
snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje snowboardowe, jazda poza
wyznaczonymitrasami,zjazdywyczynowe,
g)snake glist, snowkite, snowtrikke, snowblades, supershorties,
boardercross,snowscooting,icesurfing,
h) jazdasamochodami,jazdanarowerach,rolkach,deskorolkach,motocyklach
orazquadachpotrasachspecjalnych(specjalnieprzygotowanatrasadojazdy
samochodami, jazdy na rowerach,  rolkach, deskorolkach, motocyklach
oraz quadach, również w terenie naturalnym, obfitująca w przeszkody
wrodzajuwysokich ścianek, beczek, wszelkiegorodzajumurków,poręczy,
schodów, usypanych z ziemi górek, „hopów”, „dirtów”, ramp, skoczni,
zjazdów, dołów, muld, kolein, słupków lub tyczek), torach wyścigowych,
halachbądźwterenienaturalnymobfitującymwprzeszkody,
i) następujące rodzaje kolarstwa: górskie, torowe, szosowe, downhill,
wyczynowajazdanaBMX,streetlunge,mountainboarding,
j) udział w polowaniach na zwierzęta z użyciem broni palnej
lubpneumatycznej,myślistwo,łucznictwo,
k)wyprawydomiejsccharakteryzującychsięekstremalnymiwarunkami
klimatycznymi lub przyrodniczymi, obszary górskie lub wyżynne
na wysokości powyżej 3.000 m n.p.m., strefa podbiegunowa, Alaska,
Syberia,Kamczatka,obszarypustynne,dżungla,

l) sportywalkiorazsportyobronne,rugby,zorbing;
8) SZKODA – uszczerbek majątkowy lub niemajątkowe, następstwo
zdarzeniawpostaciśmierci,uszkodzeniaciała,rozstrojuzdrowia(szkoda
osobowa)lubuszczerbekmajątkowypowstaływnastępstwiezdarzenia
wpostacizniszczenialubuszkodzeniamienia(szkodarzeczowa);
9) SZPITAL – placówka odpowiadająca pojęciu szpitala wg prawa
państwa,wktórymdoszłodonieszczęśliwegowypadku,któregozadaniem
jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie
badańdiagnostycznych,udzielanieświadczeńzdrowotnychwwarunkach
stacjonarnych,wspecjalniedotegoceluprzystosowanychpomieszczeniach,
posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniająca całodobowo
zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej
jednego lekarza, utrzymująca stałe miejsca szpitalne dla pacjentów
iprowadzącadlanichdziennerejestrymedyczne;
10) TABELA USZCZERBKOWA – Tabela procentowego trwałego
uszczerbkunazdrowiuobowiązującawdniuzawarciaumowy,stosowana
przyustaleniuprocentowejwysokościtrwałegouszczerbkunazdrowiu,
co do skutków nieszczęśliwych wypadków objętych umową, dostępna
wewszystkichplacówkachCOMPENSYoraznastroniewww.compensa.pl;
11) TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU–trwałe,nierokujące
poprawyuszkodzenieciałalubrozstrójzdrowia;
12) UBEZPIECZAJĄCY–podmiotzawierającyumowę,zobowiązany
doopłaceniaskładki;
13) UBEZPIECZONY –osobafizycznaobjętaochronąubezpieczeniową;
14) UPRAWNIONY–osobawskazanaimiennieprzezUbezpieczonego
do odbioru świadczenia na wypadek jego śmierci.Jeżeli Ubezpieczony
nie wskazał uprawnionego, świadczenie zostanie wypłacone według
następującejkolejności:
a)małżonkowi,
b)dzieciom–wprzypadkubrakumałżonka(wrównychczęściach),
c) rodzicom – w przypadku braku małżonka i dzieci (w równych
częściach),
d) wprzypadkubrakuosóbwskazanychwppktodadoc–podmioty
powołane do spadku na podstawie testamentu, a w przypadku nie
pozostawieniaprzezUbezpieczonegotestamentu–powołanedospadku
namocyprzepisówprawa(wrównychczęściach).
§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. PrzedmiotemubezpieczeniajestzdrowieiżycieUbezpieczonego.
2. Zakrespodstawowyubezpieczeniaobejmuje:
1)świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek
nieszczęśliwegowypadku;
2)świadczenieztytułutrwałegouszczerbkunazdrowiuwskutekaktów
sabotażuiterroru;
3)świadczenienawypadekśmierciwskuteknieszczęśliwegowypadku;
4)świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
wśrodkulokomocjilubaktówsabotażuiterroru;
5) jednorazoweświadczenieztytułupogryzienia,ukąszenialubużądlenia;
6) jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego
wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek
nazdrowiu;
7)zwrot kosztów zleconej przez lekarza i przeprowadzonej
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej operacji plastycznej niezbędnej
w celu zmniejszenia oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała będących
następstwemnieszczęśliwegowypadku.
3. Poopłaceniu dodatkowejskładkizakrespodstawowy ubezpieczenia
możezostaćrozszerzonyonastępująceKlauzule:
1) KLAUZULA nr 1–zwrotkosztówleczenia;
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2) KLAUZULA nr 2–dzienneświadczenieszpitalne;
3) KLAUZULA nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia
szpitalnegowskuteknieszczęśliwegowypadku;
4) KLAUZULA nr 4 – jednorazoweświadczeniez tytułu poważnego
zachorowaniaUbezpieczonego;
5) KLAUZULA nr 5–zasiłekdziennyztytułukrótkotrwałejniezdolności
dopracylubnauki;
6) KLAUZULA nr 6–zwrotkosztówrehabilitacji;
7) KLAUZULA nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub
nabyciaśrodkówspecjalnych;
8) KLAUZULA nr 8 – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego
osobyniepełnosprawnej;
9) KLAUZULA nr 9 – zwrot kosztów pogrzebu prawnego opiekuna
Ubezpieczonego;
10) KLAUZULA nr 10 –jednorazoweświadczenienawypadekśmierci
prawnegoopiekunaUbezpieczonego;
11) KLAUZULA nr 11 –dodatkowymiesiącubezpieczenia;
12) KLAUZULA nr 12–odpowiedzialnośćcywilnadyrektoraplacówki
oświatowej;
13) KLAUZULA nr 13 –odpowiedzialnośćcywilnapersoneluplacówki
oświatowej;
14) KLAUZULA nr 14 – odpowiedzialność za mienie powierzone
naprzechowaniedoszatni;
15) KLAUZULA nr 15 – odpowiedzialność cywilna z tytułu
prowadzeniażywieniazbiorowegowplacówceoświatowej.
4. Umowa zawarta na podstawie niniejszych OWU obejmuje
nieszczęśliwewypadkizaistniałewokresieubezpieczenia.
5. Zakresterytorialnyubezpieczeniaobejmujecałyświat,zzastrzeżeniem
postanowieńokreślonychdlaposzczególnychKlauzuliust.6.
6. Zakres terytorialny dla śmierci wskutek aktów sabotażu i terroru
oraztrwałegouszczerbkunazdrowiuwskutekaktówsabotażuiterroru
ograniczony jest do nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce
naterytoriumkrajówbędącychczłonkamiUniiEuropejskiej.
§ 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Wprzypadkuubezpieczeńmajątkowych:
1) COMPENSAwolnajestododpowiedzialności,jeżeliUbezpieczający
lubUbezpieczonywyrządziłszkodęumyślnie;
2) jeżeliszkodapowstaławskutekrażącegoniedbalstwaUbezpieczającego
lub Ubezpieczonego, COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności,
chyba że zapłata świadczenia odpowiada w danych okolicznościach
względomsłuszności.
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte nieszczęśliwe wypadki
lubzdarzenia:
1)których przyczyną było spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu,
zażycie narkotyków, substancji psychotropowych, psychoaktywnych,
innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisówoprzeciwdziałaniunarkomanii,lekównieprzypisanychprzez
lekarzalubużytychniezgodniezzaleceniemlekarzabądźniezgodnieze
wskazaniemichużyciawynikającejzinformacjidołączonejdoopakowania
(chyba, że zalecenia lekarza były inne niż wskazania wynikające z tej
informacjiiUbezpieczonyzastosowałsiędozaleceńlekarza);
2)których przyczyną było spożycie substancji określonej w załączniku
nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie
z dnia 19 października 2005 r. (z uwzględnieniem zmian dokonanych
w trybie art. 34 tej konwencji) mogącej służyć poprawie wyniku
sportowego, której użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością
rywalizacjisportowej;

3) powstałewnastępstwiejakiejkolwiekchoroby,nawetzaistniałejnagle,
zzastrzeżeniemchoróbuznawanychzanieszczęśliwywypadekzgodnie
zdefinicjąwOWU(tojestzawałsercaiudarmózguorazatakepilepsji)
lub o Klauzulę nr 4 (jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego
zachorowaniaUbezpieczonego);
4) powstałewnastępstwiepoddaniasięprzezUbezpieczonegoleczeniu
lubzabiegomocharakterzemedycznym,chybażeprzeprowadzenieich
byłozwiązanezleczeniemnastępstwnieszczęśliwegowypadkuobjętego
umowąorazzostałozleconeprzezlekarza;
5)powstałych w następstwie zabiegów albo leczenia metodami
niekonwencjonalnymi;
6)powstałewnastępstwiezatruciasubstancjamistałymi,gazowymialbo
płynami, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową
alboprzezskórę(niedotyczyzatruciaCO);
7) powstałe w następstwie działań Ubezpieczonego niezgodnych
zprawemkraju,wktórymprzebywa;
8) powstałewprzypadku,gdyUbezpieczonybyłpasażeremsamolotów;
niedotyczysamolotupasażerskiegolicencjonowanychliniilotniczych;
9)powstałe w następstwie skoków na gumowej linie, skoków
ze spadochronem, jumping, B.A.S.E jumping, speedriding, spacerów
po linie, skysurfing, lotniarstwa kaskaderskiego, skoków i lotów
narciarskich,wolnychskokówzsamolotu,szybownictwa,paralotniarstwa,
lotniarstwa, baloniarstwa, motolotniarstwa, szybownictwa, pilotowania
statków powietrznych w tym dronów (nie dotyczy pilotów
licencjonowanych,pasażerskichliniilotniczych),heliskiing,heliboarding,
airbording;
10) powstałewnastępstwieuprawianiasportówekstremalnych;
11) powstałewnastępstwieuprawianiasportuwcelachzarobkowych;
12) powstałe w następstwie uprawiania sportów walki oraz sportów
obronnych za wyjątkiem karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo,
zapasy,kendo,kung-fu,taichi,aikido;
13) powstałe podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn przez
Ubezpieczonego, jeśli nie posiadał wymaganych prawem uprawnień
doprowadzeniapojazdulubobsługimaszyn,podwarunkiemiżbrakww.
uprawnieńbyłprzyczynąnieszczęśliwegowypadkulubzdarzenia;
14) powstałe wskutek posługiwania się wszelkiego rodzaju bronią
orazudziałuwpolowaniach;
15) powstałewnastępstwieczynnegoudziałuwzakładachlubbójkach,
zwyjątkiemdziałaniawobroniekoniecznej;
16) powstałe wskutek posługiwania się materiałami pirotechnicznymi
lubinnymimateriałaminiebezpiecznymilubwybuchowymi;
17) powstałewskutekwojny,wrogichdziałańobcegopaństwa,działania
o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została
wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, wojskowego lub cywilnego
zamachustanu,strajków,zamieszek,rozruchów;
18) powstałe wskutek aktów sabotażu i terroru, z zastrzeżeniem,
iżCOMPENSAponosiodpowiedzialnośćzaśmierćlubtrwałyuszczerbek
na zdrowiu powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku zaistniałego
naterytoriumkrajubędącegoczłonkiemUniiEuropejskiej;
19) powstałe wskutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego
lubskażeniapromieniotwórczego.
3. W odniesieniu do Klauzuli nr 2 (dzienne świadczenie szpitalne) i
Klauzuli nr 3 (jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego
wskutek nieszczęśliwego wypadku), za szpital nie uznaje się:
domu opieki, hospicjum, prewentorium, ośrodka sanatoryjnego,
uzdrowiskowego,ośrodkaleczeniauzależnień,ośrodkarehabilitacyjnego
lubwypoczynkowego.
4. Odpowiedzialnością COMPENSY nie są objęte zadośćuczynienie
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za doznany ból, cierpienie fizyczne lub moralne doznane przez
Ubezpieczonego oraz straty materialne polegające na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy należących do Ubezpieczonego
powstałewzwiązkuznieszczęśliwymwypadkiem.
§ 5. SUMA UBEZPIECZENIA \ SUMA GWARANCYJNA
ORAZ LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. SumaubezpieczeniaokreślonajestodrębnienakażdegoUbezpieczonego.
2. Osobnasumaubezpieczeniaokreślanajestdlaryzykwskazanychw§3
ust.2pkt1i2oraz5-7orazdlaryzykokreślonychw§3ust.2pkt3i4.
3. Wramachsumyubezpieczenia dla ryzyka wskazanego w§ 3ust. 2
pkt1i5-7określonesąnastępującelimityodpowiedzialnościstanowiące
górną granicę odpowiedzialności COMPENSY z tytułu poszczególnych
świadczeńlubichczęści:
1) limit dla jednorazowego świadczenia z tytułu pogryzienia, ukąszenia
lubużądlenia,wwysokości200zł;
2)limitdlajednorazowegoświadczeniaztytułunieszczęśliwegowypadku
w przypadku, gdy nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu
w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia wskazanej dla trwałego
uszczerbkunazdrowiu;
3)limitdlaświadczeniazwrotukosztówoperacjiplastycznejwwysokości
40%sumyubezpieczeniawskazanejdlatrwałegouszczerbkunazdrowiu.
4. W ramach klauzul dodatkowych określone zostały limity
odpowiedzialnościztytułuwskazanychtamrodzajówryzykiświadczeń.
5. Suma ubezpieczenia (a w przypadku klauzuli nr 12, 13 i 15 – suma
gwarancyjna)wskazanawpolisieulegazmniejszeniuokwotywypłaconych
odszkodowańlubinnychświadczeń,ażdojejwyczerpania.
§ 6. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy składek
obowiązującejwdniuzawarciaumowyzaokres,wktórymCOMPENSA
udzielaochronyubezpieczeniowej(okresubezpieczenia).
2. Składki ubezpieczeniowe ustalane są w wysokości zapewniającej
środkifinansowenawypłatęodszkodowańiświadczeńoraznapokrycie
kosztów działalności ubezpieczeniowej COMPENSY (w szczególności
wynikającezprzepisówprawaopłatyprzeznaczonenakosztyutrzymania
nadzorunaddziałalnościąubezpieczeniowąorazinnychinstytucjirynku
ubezpieczeniowego,wynikającezprzepisówprawaopłatyewidencyjne
na pokrycie kosztów tworzenia i utrzymania rejestrów danych, koszty
reasekuracji).
3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka ubezpieczeniowa opłacana
jestjednorazowowdniuzawarciaumowy.
4. W razie opłacenia składkiubezpieczeniowej wratach inieopłacenie
kolejnej raty składki w terminie określonym w umowie, COMPENSA
możewezwaćUbezpieczającegodozapłatyzzagrożeniem,żebrakzapłaty
wterminie7dnioddniaotrzymaniawezwaniaspowodujerozwiązanie
umowy z upływem tego terminu. Nieopłacenie w wyznaczonym
terminie kolejnej raty składki ubezpieczeniowej powoduje ustanie
odpowiedzialności COMPENSY w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przezUbezpieczającegowezwaniadozapłatyskładkiubezpieczeniowej.
5. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie
przelewubankowegoalboprzekazupocztowego,zadatęzapłatyskładki
ubezpieczeniowej uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku
albowurzędziepocztowymnawłaściwyrachunekbankowyCOMPENSY
pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego były
zgromadzonewystarczająceśrodki.Winnymprzypadkuzadatęzapłaty
składkiubezpieczeniowejuważasięchwilęuznaniarachunkubankowego
COMPENSY.

6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia objętego ubezpieczeniem
nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia określonego w Klauzulach,
każda ze Stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki
ubezpieczeniowej,poczynającodchwili,wktórejzaszłataokoliczność,
nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ochrony
ubezpieczeniowej.Wraziezgłoszeniatakiegożądania,drugaStronamoże
wterminie14dniwypowiedziećumowęzeskutkiemnatychmiastowym.
7. JeżeliCOMPENSAponosiodpowiedzialnośćjeszczeprzedzapłaceniem
składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została
zapłaconawterminie,COMPENSAmożewypowiedziećumowęzeskutkiem
natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiła
odpowiedzialność.Wprzypadkubrakuwypowiedzeniaumowywygasaona
zkońcemokresu,zaktóryprzypadałaniezapłaconaskładka.
§ 7. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowazawieranajestnapodstawiewnioskuubezpieczeniowego.
2. O ile nie umówiono się inaczej, okres ubezpieczenia wynosi
12miesięcy(rok)liczonejako365dni,awrokuprzestępnym–366dni.
3. ZawarcieumowyCOMPENSApotwierdzapolisą.
4. Umowamożezostaćzawartajako:
1) umowa grupowa – Ubezpieczonym jest grupa osób wskazana
imiennie;
2)umowakrótkoterminowa;
3)umowaroczna.
5. Wprzypadkuzawarciaumowywformieubezpieczeniagrupowego,
wszystkie osoby wskazane w danej umowie jako Ubezpieczeni muszą
byćobjętejednakowymzakresemubezpieczenia,przy czymokreślone
wpolisiesumyubezpieczeniaodnosząsiędokażdegozUbezpieczonych
oddzielnie.
§ 8. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ubezpieczający przy zawieraniu umowy określa datę, która będzie
stanowićpoczątekokresuubezpieczenia,zzastrzeżeniemust.2.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność COMPENSY
rozpoczynasięoddnianastępującegopozawarciuumowy,niewcześniej
jednakniżoddnianastępnegopozapłaceniuokreślonejwumowieskładki
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. W takim wypadku, opłacenie
składki ubezpieczeniowej po terminie wskazanym w polisie jako data
płatności składki skutkuje rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej
oddnianastępnegopoopłaceniuskładkiubezpieczeniowej.
3. W przypadku Ubezpieczonych, którzy przystępują do umowy
po dacie określonej w polisie jako początek okresu ubezpieczenia,
ochrona ubezpieczeniowa COMPENSY w stosunku do tych osób
rozpoczynasięnastępnegodniapodokonaniuzgłoszeniaUbezpieczonego
doCOMPENSAprzezUbezpieczającegoorazpoopłaceniudodatkowej
składki.ZgłoszenienowychUbezpieczonychdoubezpieczeniawramach
umowy następuje w formie pisemnej. Warunkiem objęcia nowych
Ubezpieczonych ochroną ubezpieczeniową jest zawarcie w zgłoszeniu
następujących danych koniecznych do identyfikacji danej osoby: imię,
nazwisko,PESELUbezpieczonego.
4. JeżeliUbezpieczonywtrakcierokuszkolnegokończypobieranienauki
lubwykonywaniepracywramachplacówkioświatowej,wktórejzostał
objętyochronąubezpieczeniową,ochronaubezpieczeniowawynikająca
zumowyprzysługujeUbezpieczonemudokońcaokresuubezpieczenia
określonegowumowie.
5. OdpowiedzialnośćCOMPENSYkończysię:
1)zupływemokresuubezpieczenia;
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2)zdniemodstąpieniaodumowyalbojejrozwiązania;
3)wstosunkudodanegoUbezpieczonego–zdniemwypłatyświadczeń
/ odszkodowań w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia
(awprzypadkuKlauzulinr12,13i15–sumiegwarancyjnej)określonej
dladanegoUbezpieczonego;
4) zdniemśmierciUbezpieczonego.
§ 9. 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 zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia
umowy COMPENSA nie poinformowała Ubezpieczającego będącego
konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie
od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział
sięotymprawie.OdstąpienieodumowyniezwalniaUbezpieczającego
zobowiązkuzapłaceniaskładkizaokres,wjakimCOMPENSAudzielała
ochronyubezpieczeniowej.
2. COMPENSA może wypowiedzieć umowę z przyczyn ważnych,
zaktóreuważasię:
1)stwierdzenie, że Ubezpieczający lub jego przedstawiciel zataił
przedCOMPENSĄinformacje,októreCOMPENSAzapytywałaprzed
zawarciem umowy - pod warunkiem, że informacje te miały istotny
wpływnazwiększenieprawdopodobieństwawystąpienianieszczęśliwego
wypadku/zdarzeniaobjętegoubezpieczeniem;
2)stwierdzenie,żeUbezpieczonyzataiłprzedCOMPENSĄinformacje,
o które COMPENSA zapytywała przed zawarciem umowy, chyba
że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy – pod warunkiem,
żeinformacjetemiałyistotnywpływnazwiększenieprawdopodobieństwa
wystąpienianieszczęśliwegowypadku/zdarzeniaobjętegoubezpieczeniem.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez
którąkolwiekzestron,składkazaniewykorzystanyokresubezpieczenia
podlega zwrotowi.
4. Wysokośćnależnejdozwrotuskładkiustalasięwkwociewyliczonej
proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przyczymkażdyrozpoczętydzieńubezpieczeniatraktujesięjakopełny.
§ 10. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
1. UbezpieczającyzobowiązanyjestpodaćdowiadomościCOMPENSY
wszystkie znane sobie okoliczności, o które COMPENSA zapytywała
w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach
(COMPENSA może zwrócić się do Ubezpieczającego o dodatkowe
informacje konieczne do oceny ryzyka, uzależniając zawarcie umowy
od ich dostarczenia i treści). Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę
przezprzedstawiciela,obowiązektenciążyrównieżnaprzedstawicielu
i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez
COMPENSĘumowymimobrakuodpowiedzinaposzczególnepytania,
pominięteokolicznościuważasięzanieistotne.
2. W czasie trwania umowy należy zgłaszać zmiany okoliczności
wymienionych w ust. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić
o tych zmianach COMPENSĘ niezwłocznie po otrzymaniu o nich
wiadomości.
3. Wraziezawarciaumowynacudzyrachunekobowiązkiokreślonewust.1
i2spoczywajązarównonaUbezpieczającym,jakinaUbezpieczonym,chyba
żeUbezpieczonyniewiedziałozawarciuumowynajegorachunek.
4. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane
do wiadomości. Jeżeli do naruszenia obowiązków określonych

powyżejdoszłozwinyumyślnej,wraziewątpliwości,przyjmujesię,że
nieszczęśliwewypadkiprzewidzianeumowąiichnastępstwasąskutkiem
okoliczności,októrychmowawzdaniupoprzedzającym.
5. W czasie trwania umowy Ubezpieczony, jeśli wiedział, że umowę
zawartonajegorachunek,zobowiązanyjest:
1) staraćsięozłagodzenieskutkównieszczęśliwegowypadku/zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową poddając się opiece lekarskiej
orazpostępowaćzgodniezzaleceniamilekarza;
2) współpracowaćzCOMPENSĄwtokupostępowanialikwidacyjnego;
3)udzielić pisemnej zgody na udzielenie przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu, informacji
o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego
i weryfikacją podanych przez Ubezpieczonego danych o jego stanie
zdrowia, ustaleniem prawa Ubezpieczonego do świadczenia z umowy
ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, z wyłączeniem wyników
badań genetycznych (a jeżeli Ubezpieczony posiada dokumentację
lekarskąwpowyższymzakresie–udostępnićjąCOMPENSIE);
4)na zlecenie COMPENSY poddać się badaniom lekarskim
lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem
badańgenetycznych,wceluocenyryzykaubezpieczeniowego,ustalenia
stopniatrwałegouszczerbkunazdrowiulubpoważnegourazu,ustalenia
prawadoświadczeniaiwysokościtegoświadczenia;
5)niezwłoczniepowiadomićPolicjęozajściunieszczęśliwegowypadku/
zdarzenia objętego ubezpieczeniem, o ile zaistniały okoliczności
wymagającepodjęciaczynnościdochodzeniowych.
§ 11. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA – ZAKRES
PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego:
1. Jeżeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał
trwałego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wypłaca taki procent
sumyubezpieczeniawjakimzostałorzeczonystopień(procent)trwałego
uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie Tabeli uszczerbkowej
obowiązującejwdniuzawarciaumowy.
2. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być
ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem
zaleconegoprzezlekarzaleczeniausprawniającego.
3. Przyustalaniustopnia(procentu)trwałegouszczerbkunazdrowiunie
bierzesiępoduwagęrodzajupracylubczynnościwykonywanychprzez
Ubezpieczonego.
4. Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku powstanie więcej niż
jedno uszkodzenie ciała – na wysokość świadczenia z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu składa się suma świadczeń należnych z tytułu
każdego uszkodzenia ciała, nie więcej jednak niż do wysokości sumy
ubezpieczeniaustalonejwumowie.
5. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu, których
funkcjeprzednieszczęśliwymwypadkiembyłyjużupośledzonewskutek
choroby lub nieszczęśliwego wypadku, stopień (procent) trwałego
uszczerbkunazdrowiuokreślasięwwysokościróżnicymiędzystopniem
(procentem) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonego dla stanu
danegoorganu,narządu,układuponieszczęśliwymwypadku,astopniem
(procentem)trwałegouszczerbkunazdrowiuistniejącymprzedzajściem
nieszczęśliwegowypadkuobjętegoodpowiedzialnościąCOMPENSY.
6. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed wypłatą należnego świadczenia
ztytułutrwałegouszczerbkunazdrowiu:
1) w przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego nie była następstwem
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nieszczęśliwegowypadku–niewypłaconeUbezpieczonemuświadczenie
ztytułutrwałegouszczerbkunazdrowiuwypłacasięUprawnionemu;
2)w przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego była następstwem
nieszczęśliwego wypadku – Uprawnionemu wypłaca się niewypłacone
Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
oraz świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem iż łącznie ww. świadczenia
wypłacanesądowysokościustalonejwumowiesumyubezpieczenia.
7. Jeżeli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu nie został ustalony
przed śmiercią Ubezpieczonego, przyjmuje się przypuszczalny stopień
trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonego na podstawie zebranej
dokumentacji.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku:
8. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, COMPENSA wypłaca Uprawnionemu
świadczeniez tytułuśmierci Ubezpieczonegowskutek nieszczęśliwego
wypadkuwwysokości100%sumyubezpieczeniawskazanejwumowie
na to ryzyko.
9. W przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpi wskutek
nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu
iterroru,COMPENSAwypłacaUprawnionemuświadczeniedodatkowe
wwysokości50%sumyubezpieczeniawskazanejwumowienaryzyko
śmierciwskuteknieszczęśliwegowypadku.Świadczeniewypłacanejest
niezależenieodświadczeniawskazanegowust.8.
10. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł w jego następstwie,
UprawnionemuprzysługujeświadczenieztytułuśmierciUbezpieczonego
(zuwzględnieniempostanowieńust.6pkt2).
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub
użądlenia:
11. COMPENSA wypłaca w ramach ubezpieczenia jednorazowe
świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia w wysokości
200 zł w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej dla trwałego
uszczerbku na zdrowiu, o ile w następstwie tego nieszczęśliwego
wypadku Ubezpieczony zmuszony był skorzystać z pomocy leczenia
ambulatoryjnego.
12. Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji
medycznej sporządzonej w ramach korzystania przez Ubezpieczonego
z pomocy leczenia ambulatoryjnego związanego z pogryzieniem,
ukąszeniemlubużądleniem.
13. Świadczenieztytułupogryzienia,ukąszenialubużądleniaprzysługuje
wyłączeniejedenrazwokresieubezpieczenia.
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego
wypadku:
14. W przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował
trwałegouszczerbkunazdrowiuUbezpieczonego,COMPENSAwypłaca
wramachubezpieczeniajednorazoweświadczenieztytułuwystąpienia
nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia
wskazanejdlatrwałegouszczerbkunazdrowiu.
15. Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji
medycznej stwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku i brak
orzeczeniatrwałegouszczerbkunazdrowiu.
16. Świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku nie powodującego
trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje wyłączenie jeden raz
wokresieubezpieczenia.
Zwrot kosztów operacji plastycznej:
17. COMPENSA zwraca, w ramach sumy ubezpieczenia określonej
dlatrwałegouszczerbkunazdrowiu,poniesioneprzezUbezpieczonego

koszty zleconej przez lekarza i przeprowadzonej na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej operacji plastycznej niezbędnej w celu
zmniejszenia oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała Ubezpieczonego
będących następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną
ubezpieczeniowąwramachumowy.
18. Zwrot kosztów następuje na podstawie dokumentacji medycznej
orazoryginałówrachunków/faktur.
Zasady ogólne:
19. Wszelkie dokumenty dotyczące zaistniałego nieszczęśliwego
wypadku przedłożone przez Ubezpieczonego podlegają weryfikacji
przezCOMPENSĘ.
20. COMPENSAzastrzegasobieprawozasięganiaopiniispecjalistów.
§ 12. WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu nieszczęśliwego wypadku
lub zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania tego zawiadomienia, COMPENSA informuje
otymUbezpieczającegolubUbezpieczonego,jeżeliniesąoniosobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego nieszczęśliwego wypadku
lubzdarzenia,zasadnościzgłoszonychroszczeńiwysokościświadczenia/
odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem,
na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie
dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności COMPENSY
lub wysokości świadczenia/odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne
dodalszegoprowadzeniapostępowania.
2. W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek, w szczególności
ubezpieczenia grupowego, zawiadomienie o zajściu nieszczęśliwego
wypadku lub zdarzenia może zgłosić również Ubezpieczony albo jego
spadkobiercy;wtakimprzypadkuspadkobiercajesttraktowanytakjak
uprawniony z umowy.
3. Postanowieńust.1i2niestosujesiędonieszczęśliwychwypadków
lub zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy
w zakresie ubezpieczenia choroby, jeżeli świadczenie jest spełnione
bezpośrednio po zgłoszeniu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową lub bez przeprowadzania
postępowania dotyczącegoustaleniastanu faktycznegonieszczęśliwego
wypadku lub zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
świadczenia/odszkodowania.
4. COMPENSA obowiązana jest wypłacić świadczenie/odszkodowanie
w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia
onieszczęśliwymwypadkulubzdarzeniuobjętymumową.
5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 COMPENSA nie wypłaci
świadczenia/odszkodowania,zawiadamianapiśmie:
1)osobęzgłaszającąroszczenie,oraz
2)Ubezpieczonego,wprzypadkuumowyzawartejnacudzyrachunek,
w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającąroszczenie,
– o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości
lub w części, a także powinien wypłacić bezsporną część świadczenia/
odszkodowania.
6. Jeżeliwyjaśnienieokolicznościkoniecznychdoustaleniaodpowiedzialności
COMPENSYalbowysokościświadczenia/odszkodowanianiejestmożliwe
wterminieokreślonymwust.4,świadczenie/odszkodowaniewypłacane
jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
starannościwyjaśnienietychokolicznościbyłomożliwe.
7. Jeżeli świadczenie/odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje
winnejwysokościniżokreślonawzgłoszonymroszczeniu,COMPENSA
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informujeotymnapiśmie:
1)osobęwystępującązroszczeniem,oraz
2) Ubezpieczonego,wprzypadkuumowyzawartejnacudzyrachunek,
w ubezpieczeniu grupowym, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą
roszczenie,
− wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą
całkowitąlubczęściowąodmowęwypłatyświadczenia/odszkodowania;
informacja powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia
roszczeńnadrodzesądowej.
8. COMPENSA udostępnia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu,
osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy,
informacjeidokumentygromadzonewceluustaleniaodpowiedzialności
COMPENSYlubwysokościświadczenia/odszkodowania.Osobytemogą
żądać pisemnego potwierdzenia przez COMPENSĘ udostępnionych
informacji,atakżesporządzenianaswójkosztkserokopiidokumentów
ipotwierdzeniaichzgodnościzoryginałemprzezCOMPENSĘ.
9. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 8, COMPENSA
udostępnia,nażądanie,wpostacielektronicznej.
10. Sposób:
1)udostępnianiainformacjiidokumentów,októrychmowawust.8,
2)zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych
zgodniezust.8informacji,
3)zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów
ipotwierdzaniaichzgodnościzoryginałem,zgodniezust.8,–niemoże
wiązać się z nadmiernymi utrudnieniami dla osób, o których mowa
w ust. 8.
Koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji
i dokumentów w postaci elektronicznej, ponoszone przez osoby,
októrychmowawust.8,niemogąodbiegaćodprzyjętychwobrocie
zwykłychkosztówwykonywaniategorodzajuusług.
11. COMPENSAprzechowujeinformacjeidokumenty,októrychmowa
wust.8,doczasuupływuterminuprzedawnieniaroszczeńzumowy.
12. COMPENSA wypłaca świadczenie/odszkodowanie na podstawie
uznaniaroszczeniauprawnionegozumowywwynikuustaleńdokonanych
w przeprowadzonym przez siebie postępowaniu, o którym mowa
wustępachpowyżej,zawartejznimugodylubprawomocnegoorzeczenia
sądu.
13. Świadczenia/odszkodowaniawypłacanesąwzłotychpolskich.
§ 13. ROSZCZENIA REGRESOWE W ZWIĄZKU
Z UBEZPIECZENIAMI MAJĄTKOWYMI
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez COMPENSĘ, roszczenia
Ubezpieczającegoprzeciwkoosobietrzeciejodpowiedzialnejzaszkodę
przechodzązmocyprawanaCOMPENSĘdowysokościwypłaconego
odszkodowania. Jeżeli wypłacone odszkodowanie pokrywa tylko
część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwozaspokojeniaroszczeńprzedCOMPENSĄ.
2. Nie przechodzą na COMPENSĘ roszczenia Ubezpieczającego
przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym,chybażesprawcawyrządziłszkodęumyślnie.
3. Zasadywynikającezustępówpoprzedzającychstosujesięodpowiednio
wraziezawarciaumowynacudzyrachunek.
4. Jeżeli Ubezpieczający albo Ubezpieczony skutecznie zrzekł się
roszczeniaodszkodowawczegowstosunkudosprawcyszkodywcałości
albo w części, COMPENSA może odmówić wypłaty odszkodowania
wcałościalbowczęści.Natomiast,jeżelifakttenujawnionyzostaniejuż
powypłaceniuodszkodowania,COMPENSAmożeżądaćzwrotucałości
alboczęściodszkodowania.

5. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz
umożliwienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego
dochodzeniaroszczeńregresowych.
§ 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DLA OSÓB
FIZYCZNYCH
1. Dlacelówniniejszegoparagrafuwprowadzasięnastępującepojęcia:
1) Klient – będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą
działalność gospodarczą lub zawodową w ramachtzw. jednoosobowej
działalności gospodarczej lub spółki cywilnej) Ubezpieczający,
Ubezpieczonylubuprawnionyzumowyubezpieczenia;
2)Reklamacja–wystąpienieskierowanedoCOMPENSYprzezjejKlienta,
w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych
przezCOMPENSĘ.
2. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce COMPENSY,
wktórejzakresieobowiązkówjestobsługaKlienta.ZłożenieReklamacji
niezwłoczniepopowzięciuprzezKlientazastrzeżeńułatwiiprzyspieszy
rzetelnejejrozpatrzenieprzezCOMPENSĘ.
3. ReklamacjamożezostaćzłożonaprzezKlientawformie:
1) pisemnej–składającosobiściepismowjednostcewskazanejwust.2
powyżejalbolistownie;
2) ustnie–telefonicznienanumertelefonu225016100alboosobiście
wjednostcewskazanejwust.2powyżejdoprotokołupodczaswizyty
Klientawtejjednostce;
3)wformieelektronicznejnaadrese-mailreklamacje@compensa.pl
4. Wceluprzyspieszeniapostępowania,reklamacjapowinnazawierać:
1) imięinazwisko(nazwafirmy)Klienta;
2)adresKlienta;
3)informację, czy Klient wyrażą zgodę na otrzymywanie odpowiedzi
drogą elektroniczną, a jeżeli tak - również adres email, na który
odpowiedźmazostaćprzesłana;
4)PESEL/REGON;
5)numerdokumentuubezpieczenialubnrszkody.
5. NażądanieKlienta,COMPENSApotwierdzifaktzłożeniaReklamacji
napiśmielubwinnysposóbuzgodnionyzKlientem.
6. Zzachowaniempostanowieńust.7poniżej,odpowiedzinaReklamację
COMPENSA udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niżwterminie30dnioddniaotrzymaniaReklamacji.Terminwskazany
wzdaniupierwszymuważasięzadotrzymany,jeżeliodpowiedźzostała
wysłanaprzedjegoupływem.
7. Wprzypadkuuzasadnionejniemożnościudzieleniaodpowiedziwww.
terminie,COMPENSAzobowiązanajestpoinformowaćKlientao:
1)przyczynachbrakumożliwościdotrzymaniaww.terminu;
2) okolicznościach,któremuszązostaćustalone;
3)przewidywanymterminieudzieleniaodpowiedzi,niedłuższymjednak
niż60dnioddniaotrzymaniaReklamacji.
8. OdpowiedzinaReklamacjeCOMPENSAudzielawpostacipapierowej
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient
wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną.
W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail
podanyprzezKlienta.
9. Po otrzymaniu odpowiedzi na Reklamacje rozpatrzoną negatywnie
KlientmaprawoodwołaćsiędoCOMPENSY.
10. Po wyczerpaniu trybu składania Reklamacji wskazanego powyżej
KlientmaprawozłożyćwniosekorozpatrzeniesprawyprzezRzecznika
Finansowego.
11. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany

pozasądowemupostępowaniuwsprawierozwiązywaniasporówmiędzy
Klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez
RzecznikaFinansowego.
§ 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA
SKARG / ZAŻALEŃ PRZEZ OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE NIE BĘDĄCE OSOBAMI PRAWNYMI
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy
nie będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia skargi
lub zażalenia (łącznie zwanych dalej skargą) dotyczących usług
świadczonych przez COMPENSĘlubwykonywaniaprzezCOMPENSĘ
działalnościubezpieczeniowej.Złożenieskarginiezwłoczniepopowzięciu
przezskarżącegozastrzeżeńułatwiiprzyspieszyrzetelnejejrozpatrzenie
przezCOMPENSĘ.
2. Skargęmożnazłożyć:
1)w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma
złożonego osobiście w Centrali COMPENSY (Al. Jerozolimskie 162,
02-342Warszawa)lubjednostceterenowej,
2) ustnie–telefonicznie,dzwoniącpodnumerinfolinii:225016100.
3. Skargapowinnazawierać:
1)imięinazwisko(nazwafirmy)skarżącego;
2)adresskarżącego;
3)informację,czyskarżącywyrażązgodęnaotrzymywanieodpowiedzi
drogą elektroniczną, a jeżeli tak – również adres email, na który
odpowiedźmazostaćprzesłana;
4)REGON;
5) numerdokumentuubezpieczenialubnrszkody.
4. Nażądanieskarżącego,COMPENSApotwierdzifaktzłożeniaskargi
napiśmielubwinnysposóbuzgodnionyzeskarżącym.
5. Odpowiedźna skargępowinnazostać udzielonaprzezCOMPENSĘ
bez zbędnejzwłoki,jednak nie późniejniżw terminie 30 dni oddnia
jej otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia
odpowiedzi w tym terminie, COMPENSA zobowiązana jest
poinformowaćosobęskarżącąo:
1) przyczynachbrakumożliwościdotrzymaniaww.terminu;
2)okolicznościach,któremuszązostaćustalone;
3)przewidywanymterminieudzieleniaodpowiedzi,niedłuższymjednak
niż90dnioddniaotrzymaniaskargi.
6. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba
żeuzgodnionozeskarżącyminnąformęodpowiedzi.
7. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą
elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę
naotrzymywanieodpowiedzidrogąelektroniczną,odpowiedźwysyłana
jestmutądrogą.
8. Pootrzymaniuodpowiedzinaskargęrozpatrzonąnegatywnieosoba
skarżącamaprawoodwołaćsiędopostanowieńCOMPENSY.
§ 16. WAŻNE INFORMACJE DLA UBEZPIECZAJĄCYCH,
UBEZPIECZONYCH, UPRAWNIONYCH Z UMOWY
1. COMPENSApodleganadzorowiKomisjiNadzoruFinansowego.
2. W przypadku zastrzeżeń co do wykonywania działalności przez
COMPENSAUbezpieczającemu,Ubezpieczonemu,lubUprawnionemu
zumowyprzysługujeprawowystąpieniadoKomisjiNadzoruFinansowego.
3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wytoczyć
albo według przepisów o właściwości ogólnej  (sąd właściwy
miejscowo dla siedziby COMPENSY) albo przed sądem właściwy
dlamiejscazamieszkanialubsiedzibyUbezpieczającego,Ubezpieczonego
lubUprawnionegozumowy.
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4. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy można wytoczyć
albowedługprzepisówowłaściwościogólnej albo przed sąd właściwy
dlamiejscazamieszkaniaspadkobiercyUbezpieczonegolubspadkobiercy
uprawnionego z umowy.
5. Osoba  będąca konsumentem może ponadto zwrócić się o pomoc
do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika
Konsumenta.
6. Prawem właściwym dla umowy zawartej na podstawie niniejszych
OWU jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych w OWU
mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz innych obowiązujących aktów

prawnychobowiązującychwRzeczpospolitejPolskiej.
§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stronyzobowiązująsięinformowaćwzajemnieozmianieichsiedziby
(adresu). Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający może
złożyćwkażdejjednostceterenowejCOMPENSY.
2. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr
8/04/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku i mają zastosowanie
doumówubezpieczeniazawieranychoddnia18kwietnia2016r.

ArturBorowiński
PrezesZarządu
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MichałGomowski
ZastępcaPrezesaZarządu

KLAUZULA NR 1 – ZWROT KOSZTÓW LECZENIA
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzonyoubezpieczeniezwrotukosztówleczenia.
§ 2. DEFINICJE
Doterminówokreślonychw§2OWUdodajesięnastępującydodatkowy
termin:
KOSZTY LECZENIA – związane z nieszczęśliwym wypadkiem
objętymochronąubezpieczeniowąwramachumowyniezbędnewydatki
poniesioneprzezUbezpieczonegonaterytoriumRzeczpospolitejPolskiej
ztytułu:
a) udzieleniapomocylekarskiejlubambulatoryjnej;
b) wizytihonorariówlekarskich;
c) pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji
(zwyłączeniemoperacjiplastycznych);
d)nabycianiezbędnychlekarstwiśrodkówopatrunkowych(wtymgips
lekki)przepisanychprzezlekarza;
e) transportuzmiejscanieszczęśliwegowypadkudoszpitala/ambulatorium;
f) zaleconejprzezlekarzaodbudowyzębówstałych.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. COMPENSA zwraca koszty leczenia, które poniósł Ubezpieczony
wnastępstwiezajścianieszczęśliwegowypadku.
2. Zwrot kosztów leczenia następuje na podstawie oryginałów
rachunków/faktur.
3. COMPENSAzwracaponiesioneprzezUbezpieczonegokosztynaleczenie
do40%limituokreślonegowramachsumyubezpieczeniadlatrwałego
uszczerbkunazdrowiu.
4. Wprzypadkuzwrotukosztówodbudowyzębówstałychlimitwynosi
1.000 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia,
jednakżeniewięcejniż200złnajedenząb.
§ 4. SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 OWU,
COMPENSAnieponosiodpowiedzialnościzawydatkiponiesionena:
1)zabiegistomatologiczneocharakterzeprofilaktycznym;
2)leczeniekoronyzęba,korzeniazęba,paradontozy,usunięciakamienia
nazębnego.

2) 25złzakażdydzieńpobytuUbezpieczonegowszpitalu,niewięcejniż
2.250złnawszystkienieszczęśliwewypadkiwokresieubezpieczenia;
3)35złzakażdydzieńpobytuwszpitaluUbezpieczonego,niewięcejniż
3.150złnawszystkienieszczęśliwewypadkiwokresieubezpieczenia.
3. Dzienneświadczenieszpitalnewypłacanejestwramachsumyubezpieczenia
określonejdlatrwałegouszczerbkunazdrowiuUbezpieczonego:
1) pod warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał
conajmniej3dni;
2)za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu do wyczerpania
limituodpowiedzialności.
4. Świadczeniejestwypłacanenapodstawiekartyinformacyjnejleczenia
szpitalnego.
KLAUZULA NR 3 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU
LECZENIA SZPITALNEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO
WYPADKU
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzony o jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego
wskuteknieszczęśliwegowypadku.
§ 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego
następuje pod warunkiem, że przyczyną leczenia szpitalnego
Ubezpieczonego był zaistniały w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwy
wypadekobjętyumową,niezależnieodtegoczysamoleczenieszpitalne
nastąpiłowokresieubezpieczenia,czypojegozakończeniu.
2. Limitodpowiedzialnościwynosi10%sumyubezpieczenianastępstw
nieszczęśliwych wypadków określonej dla trwałego uszczerbku
nazdrowiuUbezpieczonego.
3. COMPENSA wypłaca jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia
szpitalnegowskuteknieszczęśliwegowypadku,zuwzględnieniemlimitu
odpowiedzialności określonego w ust. 2, pod warunkiem że leczenie
Ubezpieczonego w szpitalu trwało nieprzerwanie co najmniej 14 dni
kalendarzowych.
4. Świadczeniewypłacanejestnapodstawiekartyinformacyjnejleczenia
szpitalnego.
KLAUZULA NR 4 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU
POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO

KLAUZULA NR 2 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzonyoubezpieczeniedziennegoświadczeniaszpitalnego.
§ 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego następuje, jeżeli pobyt
w szpitalu jest następstwem wystąpienia w okresie ubezpieczenia
nieszczęśliwegowypadkuUbezpieczonego,niezależnieodtegoczypobyt
wszpitalunastąpiłwokresieubezpieczenia,czypojegozakończeniu.
2. Dzienne świadczenie szpitalnewypłacane jest w wysokościjednego
znastępującychlimitów,wybranegoprzezUbezpieczającego:
1)15złzakażdydzieńpobytuUbezpieczonegowszpitalu,niewięcejniż
1.350złnawszystkienieszczęśliwewypadkiwokresieubezpieczenia;

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU, zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony o jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego
zachorowaniaUbezpieczonego.
2. Odpowiedzialność w zakresie wynikającym z niniejszej Klauzuli
powstaje nie wcześniej niż po upływie 60 dni (karencja) od dnia
wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia z tytułu
pozostałychryzykobjętychumową.
3. Karencja nie ma zastosowania do Ubezpieczonych, którzy
nieprzerwanie kontynuują w COMPENSIE ubezpieczenie w zakresie
poważnegozachorowania.
4. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli nie może
zostaćrozszerzonadlaUbezpieczonego,którywdniuzawarciaumowy
lubprzystąpieniadoniejukończył25lat.
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§ 2. DEFINICJE
W rozumieniu niniejszej Klauzuli, za POWAŻNE ZACHOROWANIE
uważa się zdiagnozowane u Ubezpieczonego po raz pierwszy
wokresieobjętymochronąubezpieczeniowąwramachniniejszejKlauzuli
(zuwzględnieniemupływuokresukarencji-oilezgodniezpostawieniami
§1miałzastosowanie),jednozponiższychzachorowań:
1) ANEMIA APLASTYCZNA–niedokrwistośćuwarunkowanaznacznym
upośledzeniemczynności krwiotwórczejszpiku,którejrezultatemjest:
anemia, neutropenia lub trombocytopenia wymagające leczenia jedną
z następujących metod: transfuzja krwi, przeszczep szpiku kostnego,
leczeniestymulująceodnowęszpikukostnego;
2) CHOROBA TROPIKALNA – choroba Chakasa, cholera, dżuma,
filarioza, arbowirusowe zapalenie mózgu, schistosomatoza, śpiączka
afrykańska,żółta gorączka,gorączkaDenga,gorączkaAssam,gorączka
Lassa,gorączkaEbola,gorączkaMarburg;
3) GUZ MÓZGU – niezłośliwy guz mózgu, wymagający usunięcia
lub w przypadku zaniechania operacji powodujący trwały ubytek
neurologiczny;
4) MOCZNICA –końcowapostaćniewydolnościnerekcharakteryzująca
się trwałym i nieodwracalnym upośledzeniem funkcji obydwu nerek,
w wyniku którego konieczne jest stosowanie dializ przez okres
co najmniej 3 miesięcy lub wystąpienie pełnych wskazań medycznych
doprzeszczepienianerki;
5) NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY–obecnośćjednegolubwięcejguzów
złośliwych, charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem
i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych oraz inwazją
iniszczeniemzdrowejtkanki,coobejmujetakżebiałaczkę,nowotwory
układulimfatycznegoichorobęHodgkina;
6) PARALIŻ – całkowita i nieodwracalna utrata władzy w dwóch
lubwięcejkończynachpoprzezporażeniespowodowaneuszkodzeniem
ośrodkowego układu nerwowego wskutek choroby lub wypadku.
Wocenieniebierzesiępoduwagęniedowładów.Otrwałościporażenia
możnaorzekaćpoupływiesześciumiesięcyoddniajegozajścia;
7) POLIOMIELITIS –jednoznacznierozpoznanieneuroinfekcjiwirusem
polio powodującej porażenia mięśni lub niewydolność oddechową,
trwającąprzezokresconajmniejtrzechmiesięcy;
8) SEPSA –zespółogólnoustrojowejreakcjizapalnej(SIRS)wywołany
zakażeniem;
9) STWARDNIENIE ROZSIANE – choroba ośrodkowego układu
nerwowego z występującymi objawami ogniskowej demielinizacji
zutrzymującymisięzaburzeniamimotorycznymilubzaburzeniamiczucia;
10) UDAR MÓZGU –uszkodzenietkankimózgowejprzez:
a) niedokrwienielubzawałmózgu,
b)krwotokwewnątrzczaszkowylubpodpajęczynówkowy,
c) zator materiałem pozaczasowym wywołujący trwałe następstwa
iobjawyneurologicznetrwającedłużejniż24godziny;
11) ZAWAŁ SERCA–rozpoznanajakozawałmięśniasercowegoprzez
lekarzaudzielającegopomocyUbezpieczonemu,martwicaczęścimięśnia
sercowegowwynikuostregoniedokrwienia,wskutekzamknięciatętnicy
wieńcowejdoprowadzającejkrewdoobszaruserca.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Świadczenie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej
stwierdzającejwystąpienieuUbezpieczonegowokresieobjętymochroną
ubezpieczeniowąwramachniniejszejKlauzuli(zuwzględnieniemupływu
okresukarencji–oilezgodniezpostawieniami§1miałzastosowanie)
poważnego zachorowania, w szczególności dokumentacji medycznej
potwierdzającej:

1) pancytopenię w badaniach laboratoryjnych oraz trepanobiopsji
wykazującejaplazjęszpiku–wprzypadkuanemiiaplastycznej;
2)rozpoznanie choroby tropikalnej potwierdzone przez ośrodki
medycznespecjalizującesięwdiagnozowaniuw/wchorób-wprzypadku
choróbtropikalnych;
3)obecność guza potwierdzona wynikiem tomografii komputerowej
(CT)lubrezonansumagnetycznego(MRI)–wprzypadkuguzamózgu;
4) obecnośćnowotworuzłośliwegostwierdzoneprzezlekarzaspecjalistę
w dziedzinie onkologii oraz gdy zajdzie konieczność zastosowania
leczenia interwencyjnego, operacji lub objęcia Ubezpieczonego opieką
paliatywną;
5)jednoznaczniestwierdzoneizdiagnozowanechorobyprzezlekarza
specjalistęneurologa–wprzypadkupoliomielitis;
6)wystąpienie więcej niż jednego epizodu zaburzeń neurologicznych
z charakterystycznym obrazem w badaniu rezonansu magnetycznego
(MRI)lubwynikiembadaniapłynumózgowo-rdzeniowegowprzypadku
stwardnieniarozsianego;
7) jednoznacznie stwierdzone i zdiagnozowane choroby przez lekarza
specjalistę,potwierdzonedokumentacjąmedyczną–wprzypadkusepsy;
8) istnienieneurologicznychobjawówubytkowychprzezokresdłuższy
niż3miesiące.Diagnozamusibyćpotwierdzonabadaniemobrazowym
mózgu (tomografia komputerowa – CT lub rezonans magnetyczny –
MRI)–wprzypadkuudarmózgu;
2. COMPENSA wypłaca jednorazowe świadczenie w wysokości
1.000złponadsumęubezpieczeniaokreślonądlatrwałegouszczerbku
nazdrowiuUbezpieczonego.
3. Świadczenieztytułuniniejszegoryzykaprzysługujepodwarunkiem,
żeniedoszłodośmierciUbezpieczonegoprzezokresconajmniej30dni
odzdiagnozowaniaprzezlekarzypoważnegozachorowania.
4. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu, a w przypadku jego
śmierciwskazanemuprzezniegoUprawnionemu.
5. WramachniniejszejKlauzulikażdemuUbezpieczonemuprzysługuje
wyłącznie jedno świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
wokresieobjętymochronąubezpieczeniowąwramachniniejszejKlauzuli
(zuwzględnieniemupływuokresukarencji-oilezgodniezpostawieniami
§1miałzastosowanie).
§ 4. SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 OWU,
COMPESNA w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje ochroną
poważnychzachorowańbędącychnastępstwem:
1)nadużywania alkoholu, leków lub innych środków działających
nacentralnyośrodeknerwowy;
2) wadichoróbwrodzonychUbezpieczonego;
3)zakażeniaUbezpieczonegoHIV;
4)uprawianiaprzezUbezpieczonegosportówekstremalnych;
5) zawodowego uprawiania sportu.
2. Ubezpieczenienieobejmujerównież:
1) chorobyAlzheimerabędącejnastępstwemguzamózguzdiagnozowanego
u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, otępieniem
pochodzenianaczyniowego,psychozą,psudodemencją,stanamidepresyjnymi
wiekupodeszłegolubinnymidemencjamiorganicznymi;
2)chorobytropiklanejwprzypadkubrakuodbyciaszczepieńwymaganych
przywyjazdachzagranicznych,oileteszczepieniabyłyobowiązkowe;
3)guza mózgu zakwalifikowanego jako krwiak, ziarniak, torbiel,
malformacjanaczyniowa,guzprzysadkimózgowejirdzenia;
4)nowotworuzłośliwegowrozumieniu:
a)guzy opisywane jako nowotwory in situ (w tym dysplazja szyjki
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macicyCIN-1,CIN-2,CIN-3)lubhistologicznieopisywanejakozmiany
przedinwazyjne;
b)wszystkienowotworyskóry,oileniestwierdzonoistnieniaprzerzutów
doinnychorganóworazoileniestwierdzono,żeguzjestczerniakiem
złośliwym o grubości powyżej 1,5 mm, określonej w wyniku badania
histologicznego lub klasyfikowane powyżej 3 poziomu inwazji w skali
Clark’a;
c) mięsaki Kaposiegoi inneguzyzwiązane z zakażeniem wirusem HIV
lubAIDS;
d)nowotworyprostatyhistologicznieopisywanejakoT1wKlasyfikacji
TNM (łącznie z T1 (a) lub T1 (b) lub równoważne według innej
klasyfikacji);
e)rak brodawkowaty tarczycy spełniający kryteria „microcarcinoma”
woceniehistopatologa;
f) przewlekłabiałaczkalimfatyczna;
5)paraliżubędącegoskutkiempolineuropatiiwzespoleGuillan-Barre;
6) poliomielitisuUbezpieczonegonieuodpornionego(tj.niezaszczepionego)
zgodniezobowiązującymnaterenieRzeczpospolitejPolskiejkalendarzem
szczepień;
7) udaru mózgu obejmującego przemijające incydenty niedokrwienia
mózgu (TIA) trwające krócej niż 24 godziny, uszkodzenia mózgu
w wyniku urazu, zespołów neurologicznych wywołanych migreną,
udarówogniskowychbezneurologicznychobjawówubytków.
KLAUZULA NR 5 – ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU
KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB NAUKI
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzony ubezpieczenie zasiłku dziennego z tytułu krótkotrwałej
niezdolnościdopracylubnauki.
§ 2. DEFINICJE
Doterminówokreślonychw§2OWU,dodajesięnastępującydodatkowy
termin:
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY LUB NAUKI – spowodowana
nieszczęśliwymwypadkiemobjętymochronąubezpieczeniowąwramach
umowyczasowaniezdolnośćdowykonywaniapracylubdouczestnictwa
wjakichkolwiekzajęciachdydaktycznych.Pobieranienaukiwdomulub
zwolnienietylkozzajęćsportowych,treningównieoznaczaniezdolności
doipracylubnaukiwrozumieniuniniejszejKlauzuli.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Wypłata zasiłku dziennego z tytułu krótkotrwałej niezdolności
dopracylubnaukiprzysługujepodwarunkiem,żeprzyczynąkrótkotrwałej
niezdolności do pracy lub nauki Ubezpieczonego był nieszczęśliwy
wypadek objęty umową, niezależnie od tego czy krótkotrwała
niezdolność do pracy lub nauki nastąpiła w okresie ubezpieczenia,
czypojegozakończeniu.
2. Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy
lub nauki wypłacany jest w ramach sumy ubezpieczenia określonej
dla trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego za każde pełne
30dniniezdolnościdopracylubnaukiUbezpieczonego,
3. Zasiłekdziennyztytułukrótkotrwałejniezdolnościdopracylubnauki
wypłacanywypłacanejestwwysokościjednegoznastępującychlimitów,
wybranegoprzezUbezpieczającego:
1)5 zł za każdy dzień niezdolności do pracy lub nauki, nie więcej niż

900złnawszystkienieszczęśliwewypadkiwokresieubezpieczenia;
2) 10złkażdydzieńniezdolnościdopracylubnauki,niewięcejniż1.800zł
nawszystkienieszczęśliwewypadkiwokresieubezpieczenia;
3)15złkażdydzieńniezdolnościdopracylubnauki,niewięcejniż2.700zł
nawszystkienieszczęśliwewypadkiwokresieubezpieczenia.
4. Zasiłekdziennyztytułukrótkotrwałejniezdolnościdopracylubnauki
wypłacanyjestnapodstawie:
1)kopii zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego
poświadczającegokrótkotrwałąniezdolnośćdopracylubnaukiwskutek
nieszczęśliwegowypadku;
2) aktualnegozaświadczeniapotwierdzającegozatrudnienielubpobieranie
naukinadzieńwystąpienianieszczęśliwegowypadku.
KLAUZULA NR 6 – ZWROT KOSZTÓW REHABILITACJI
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzonyubezpieczeniezwrotukosztówrehabilitacji.
§ 2. DEFINICJE
Doterminówokreślonychw§2OWU,dodajesięnastępującydodatkowy
termin:
KOSZTY REHABILITACJI – związane nieszczęśliwym wypadkiem
objętymochronąubezpieczeniowąwramachumowy,wydatkiponiesione
przezUbezpieczonegonaterytoriumRzeczpospolitejPolskiejztytułu:
1)zleconychprzezlekarzakonsultacjirehabilitantów;
2) zabiegówrehabilitacyjnychzleconychprzezlekarza/rehabilitanta,
wzwiązkuzrehabilitacjąmającąnaceluuzyskanieprzezUbezpieczonego
optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku
nieszczęśliwegowypadkuczynnościuszkodzonegonarządulubnarządów.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. COMPENSAzwracakosztyrehabilitacji,któreponiósłUbezpieczony
wnastępstwiezajściawokresieubezpieczenianieszczęśliwegowypadku,
niezależnieodtegoczyrehabilitacjanastąpiławokresieubezpieczenia,
czypojegozakończeniu.
2. Zwrot kosztów następuje na podstawie oryginałów rachunków/
faktur, dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność zabiegów
rehabilitacyjnychorazkopiiskierowaniaodlekarzanazabiegirehabilitacyjne.
3. COMPENSA zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego
narehabilitacjędo40%limituokreślonegowramachsumyubezpieczenia
dlatrwałegouszczerbkunazdrowiuUbezpieczonego.
KLAUZULA NR 7 – ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY,
WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzony ubezpieczenie zwrotu kosztów naprawy, wypożyczenia
lubnabyciaśrodkówspecjalnych.
§ 2. DEFINICJE
Doterminówokreślonychw§2OWU,dodajesięnastępującydodatkowy
termin:
ŚRODKI SPECJALNE–zaleconeprzezlekarzaiokreślonerodzajowo
w wykazie stanowiącym Załącznik 1 do OWU środki niezbędne
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w celu wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku
z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową
wramachumowy.

KLAUZULA NR 9 – ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU
W PRZYPADKU ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA
UBEZPIECZONEGO

§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. COMPENSAzwracaniezbędnezmedycznegopunktuwidzeniakoszty
naprawy,wypożyczenialubnabyciaśrodkówspecjalnych,podwarunkiem,
że poniesione zostały przez Ubezpieczonego na terytorium
RzeczpospolitejPolskiej.
2. Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków
specjalnych zaleconych przez lekarza dokonywany jest na podstawie
oryginałówrachunków/fakturoraznapodstawiedokumentacjimedycznej
potwierdzającejkoniecznośćkorzystaniaześrodkówspecjalnych.
3. COMPENSA zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego
na naprawę, wypożyczenie lub nabycie środków specjalnych
do40%limituokreślonegowramachsumyubezpieczeniadlatrwałego
uszczerbkunazdrowiuUbezpieczonego.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzony ubezpieczenie zwrotu kosztów pogrzebu w przypadku
śmierciprawnegoopiekunaUbezpieczonego.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli nie może
zostaćrozszerzonadlaUbezpieczonego,którywdniuzawarciaumowy
lubprzystąpieniadoniejukończył25lat.

KLAUZULA NR 8 – ZWROT KOSZTÓW PRZEKWALIFIKOWANIA
ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU, zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
zostajerozszerzonyubezpieczeniezwrotukosztówprzekwalifikowania
zawodowegoosobyniepełnosprawnej.
§ 2. DEFINICJE
Do terminów określonych w § 2 OWU, dodaje się następujące
dodatkoweterminy:
1) NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY W ZAWODZIE –  stanowiąca
następstwonieszczęśliwegowypadkuobjętegoochronąubezpieczeniową
w ramach umowy częściowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy
zgodnej z jego kwalifikacjami i wykonywanym przed nieszczęśliwym
wypadkiemzawodem;
2) OSOBA NIEPŁNOSPRAWNA – osoba, której stan fizyczny,
psychiczny lub umysłowy wskutek nieszczęśliwego wypadku trwale
lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia funkcjonowanie,
awszczególnościograniczazdolnościdowykonywaniapracyzawodowej.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Zwrotkosztówprzekwalifikowaniazawodowegoosobyniepełnosprawnej
następuje w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w zawodzie
wnastępstwiezajścianieszczęśliwegowypadku.
2. Zwrotkosztówprzekwalifikowaniazawodowegoosobyniepełnosprawnej
dokonywany jest na podstawie orzeczenia lekarskiego,  oryginałów
rachunków/faktur oraz pod warunkiem, że zostały poniesione
naterytoriumRzeczpospolitejPolskiej.
3. Celowośćprzekwalifikowaniazawodowegoosobyniepełnosprawnej
iorzeczeniemusizostaćwydaneprzezlekarzaorzecznikaodpowiedniego
dorodzajuwykonywanejpracy.
4. COMPENSA zwraca poniesione przez Ubezpieczonego koszty
na przekwalifikowanie zawodowe do 50% limitu określonego
w ramach sumy ubezpieczenia dla trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego.

§ 2. DEFINICJE
Doterminówokreślonychw§2OWUdodajesięnastępującedodatkowe
terminy:
1) KOSZTY POGRZEBU – poniesione przez Ubezpieczonego,
koszty transportu zwłok na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
domiejscapochówku,kosztyprzygotowaniazwłok,zakuputrumny,urny
lubkremacjizwłok;
2) ZDARZENIE –śmierćprawnegoopiekunaUbezpieczonego.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. ŚwiadczeniezwrotukosztówpogrzebuprzysługujeUbezpieczonemu,
pod warunkiem, że śmierć prawnego opiekuna nastąpiła w okresie
ubezpieczenia.
2. Świadczenie przysługuje maksymalnie do limitu odpowiedzialności
w wysokości 1.000 zł w okresie ubezpieczenia, niezależnie od ilości
zdarzeń objętych niniejszym ryzykiem i ilości Ubezpieczonych, którym
świadczenieztytułuśmierciprawnegoopiekunaprzysługujewramach
umowy.
3. Świadczenie wypłacane jest ponad sumę ubezpieczenia określoną
dlaśmierciwskuteknieszczęśliwegowypadku.
4. Świadczeniewypłacanejestwoparciuouzasadnioneokolicznościami
zdarzenia faktycznie poniesione i udokumentowane rachunkami
koszty pogrzebu oraz na podstawie aktu zgonu prawnego opiekuna
Ubezpieczonego.
5. W przypadku, gdy w następstwie śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego,uprawnionymidootrzymaniazwrotukosztówztytułu
pogrzebudanegoprawnegoopiekunajestwięcejniżjedenUbezpieczony,
kwota świadczenia wypłacana jest proporcjonalnie na wszystkie osoby
Uprawnionedotegoświadczenia.
KLAUZULA NR 10 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE
NA WYPADEK ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA
UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO
WYPADKU
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzony o ubezpieczenie jednorazowego świadczenia na wypadek
śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli nie może
zostaćrozszerzonadlaUbezpieczonego,którywdniuzawarciaumowy
lubprzystąpieniadoniejukończył25lat.
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§ 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Wypłata jednorazowego świadczenia następuje pod warunkiem,
żeprzyczynąśmierciprawnegoopiekunaUbezpieczonegobyłzaistniały
wokresieubezpieczenianieszczęśliwywypadekobjętyumową.
2. COMPENSAwypłacajednorazoweświadczeniewwysokości1500zł
ponadsumęubezpieczeniaokreślonądlasmierciwskuteknieszczęśliwego
wypadku.
3. Świadczeniewypłacanejestnapodstawieaktuzgonuorazdokumentu
potwierdzającegoprzyczynęzgonuprawnegoopiekunaUbezpieczonego
wystawionegoprzezszpital,policjęlubinnąuprawnionąinstytucję.
KLAUZULA NR 11 – DODATKOWY MIESIĄC UBEZPIECZENIA
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzonyododatkowymiesiącubezpieczenia.
2. Ochronaubezpieczeniowawramachniniejszejklauzulimożezostać
rozszerzona wyłącznie w przypadku ubezpieczania osób będących
uczniamiostatnichklasszkółponadgimnazjalnych.
KLAUZULA NR 12 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzonyoodpowiedzialnośćcywilnądyrektoraplacówkioświatowej.
§ 2. DEFINICJE
Doterminówokreślonychw§2OWUdodajesięnastępującedodatkowe
terminy:
1) CZYSTA STRATA FINANSOWA–uszczerbekmajątkowyniebędący
szkodąnaosobielubszkodąrzeczowąwrozumieniuOWU;
2) OSOBA BLISKA–małżonek,konkubent,wstępny,zstępny,brat,siostra,
ojczym, macocha, pasierb, teść, teściowa, zięć, synowa, przysposabiający
oraz przysposobiony pozostający pod opieką lub przyjęty na wychowanie
wramachrodzinyzastępczejwrozumieniuprzepisówprawarodzinnego;
3) SUMA GWARANCYJNA –określonawumowiekwota,stanowiąca
górną granicę odpowiedzialności COMPENSY z tytułu ubezpieczenia
wramachniniejszejKlauzuli;
4) ZDARZENIE – śmierć,uszkodzenie ciała,rozstrójzdrowia,utrata,
zniszczenielubuszkodzeniemienia.
§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia określonego w niniejszej
Klauzuli jest osoba będąca dyrektorem placówki oświatowej objętej
umowąubezpieczeniazawartąnapodstawieOWU.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich
zazdarzeniapowstałewzwiązkuzwykonywaniemprzezUbezpieczonego
zawodudyrektoraplacówkioświatowej.
3. Warunkiem odpowiedzialności COMPENSY jest zajście zdarzenia
wokresieubezpieczeniaorazzgłoszenieroszczeniaztegotytułuprzed
upływemterminuprzedawnienia.
4. COMPENSA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach
odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego, z zastrzeżeniem
postanowieńniniejszejKlauzuli.

5. Jeżeli w odniesieniu do odpowiedzialności Ubezpieczonego
mazastosowanieograniczenieodpowiedzialnościwynikającezprzepisów
prawa pracy bądź innych przepisów prawa, zakres odpowiedzialności
COMPENSY jest ograniczony do wysokości roszczeń zwrotnych
(regresowych) przysługujących pracodawcy (placówce oświatowej)
wobecUbezpieczonego.
6. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium
RzeczpospolitejPolskiej.
§ 4. SUMA GWARANCYJNA
Suma gwarancyjna wynosi 50.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności na każde
zdarzenie w wysokości trzech pensji brutto Ubezpieczonego z dnia
zaistnienia zdarzenia.
§ 5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 OWU,
COMPENSAnieponosiodpowiedzialnościzazdarzenia:
1) wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego lub osobom
zatrudnionym przez Ubezpieczonego, bez względu na podstawę
zatrudnienia;
2) wyrządzone personelowi placówki oświatowej objętej umową
albo osobom wykonującym w tej placówce czynności zawodowe
lubbadanianaukowe,choćbyniestanowilijejpersonelu;
3)wyrządzone pracodawcy Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem
roszczenia,októrymmowaw§3ust.5Klauzuli;
4) polegające na utracie lub uszkodzeniu pojazdów mechanicznych,
wartościpieniężnych,aktlubdokumentów;
5)będące następstwem nałożenia grzywny lub kary pieniężnej
naUbezpieczonego;
6)polegającenawystąpieniuczystejstratyfinansowej;
7) za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego
rozszerzenia swojej odpowiedzialności cywilnej wykraczającego poza
zakreswynikającyzprzepisówprawa;
8)wmieniuruchomym,zktóregoUbezpieczonykorzystałnapodstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego
uprawniającegodokorzystaniazcudzejrzeczy;
9)wyrządzone przez Ubezpieczonego nie posiadającego uprawnień
do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub którego
obowiązywał zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu
lub prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją
małoletnich lub z opieką nad nimi lub pozbawionego prawa
dowykonywaniazawodu,chybażeszkodaniebyłanastępstwembraku
ww.uprawnień;
10) wyrządzone przez osobę, za pomocą której Ubezpieczony
wykonuje swoją działalność lub której wykonanie tej działalności
powierza, o ile nie posiada uprawnień do wykonywania zawodu
lubprowadzeniadziałalnościlubktóregoobowiązywałzakazzajmowania
stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności
związanejzwychowaniem,edukacjąmałoletnichlubzopiekąnadnimi
lub pozbawionego prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda
niebyłanastępstwembrakuww.uprawnień;
11) będącenastępstwemnaruszeniaprzepisówBHP,rażącegonaruszenia
regulaminówiinnychaktówwewnętrznychobowiązującychwplacówce
oświatowej.
2. Ponadto COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody
rzeczowe,którychwartośćnieprzekracza200zł(franszyzaintegralna).
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§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ubezpieczeniemożebyćzawartewyłączniepodwarunkiemzawarcia
ubezpieczeniaNastępstwnieszczęśliwychwypadkówdzieci,młodzieży,
osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych –
UbezpieczenieSzkolnenapodstawieOWU.
2. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej jest tożsamy z okresem trwania ochrony
ubezpieczeniowej Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży,osóbuczącychsięorazpersoneluwplacówkachoświatowych
–UbezpieczenieSzkolneokreślonymwumowie.
KLAUZULA NR 13 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzonyoodpowiedzialnośćcywilnąpersoneluplacówkioświatowej.
§ 2. DEFINICJE
Doterminówokreślonychw§2OWUdodajesięnastępującedodatkowe
terminy:
1) CZYSTA STRATA FINANSOWA – uszczerbek majątkowy
niebędącyszkodąnaosobielubszkodąrzeczowąwrozumieniuOWU;
2) OSOBA BLISKA – małżonek, konkubent, wstępny, zstępny,
brat, siostra, ojczym, macocha, pasierb, teść, teściowa, zięć, synowa,
przysposabiający oraz przysposobiony pozostający pod opieką
lubprzyjętynawychowaniewramachrodzinyzastępczejwrozumieniu
przepisówprawarodzinnego;
3) SUMA GWARANCYJNA –określonawumowiekwota,stanowiąca
górną granicę odpowiedzialności COMPENSY z tytułu ubezpieczenia
wramachniniejszejKlauzuli;
4) ZDARZENIE – śmierć,uszkodzenie ciała,rozstrójzdrowia,utrata,
zniszczenielubuszkodzeniemienia.
§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia określonego w niniejszej
Klauzuli jest osoba będąca pracownikiem placówki oświatowej objętej
umową ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży,osóbuczącychsięorazpersoneluwplacówkachoświatowych
–ubezpieczenieszkolnenapodstawieOWU.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich
za zdarzenia powstałe w związku ze sprawowaniem przez
Ubezpieczonego funkcji oświatowych,wychowawczych,opiekuńczych,
administracyjnychwodniesieniudodzieci,młodzieży,osóbuczącychsię
objętychdziałaniempalcówkioświatowej,wtymfunkcjisprawowanych
przezUbezpieczonegowtrakciezajęćpozalekcyjnychoraznakoloniach,
wycieczkachiobozachorganizowanychprzezplacówkęoświatową.
3. Warunkiem odpowiedzialności COMPENSY jest zajście zdarzenia
wokresieubezpieczenia,orazzgłoszenieroszczeniaztegotytułuprzed
upływemterminuprzedawnienia.
4. Jeżeli w odniesieniu do odpowiedzialności Ubezpieczonego
mazastosowanieograniczenieodpowiedzialnościwynikającezprzepisów
prawa pracy bądź innych przepisów prawa, zakres odpowiedzialności
COMPENSY jest ograniczony do wysokości roszczeń zwrotnych
(regresowych) przysługujących pracodawcy (placówce oświatowej)
wobecUbezpieczonego.

5. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium
RzeczpospolitejPolskiej.
§ 4. SUMA GWARANCYJNA
1. Suma gwarancyjna określona jest w umowie osobno dla każdego
UbezpieczonegostanowigórnągranicęodpowiedzialnościCOMPESNY
nawszystkiezdarzeniawokresieubezpieczenia.
2. Wysokośćsumygwarancyjnej,wzależnościodwyboruUbezpieczającego,
możebyćrówna:
1) wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie dla następstw
nieszczęśliwychwypadkówokreślonejnaśmierćwskuteknieszczęśliwego
wypadkuodpowiadającejsumieubezpieczeniajednegoucznia;
2) kwocie100000zł.
3. SumagwarancyjnamusibyćjednakowadlawszystkichUbezpieczonych.
§ 5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 OWU,
COMPENSAnieponosiodpowiedzialnościzazdarzenia:
1)wyrządzoneosobombliskimUbezpieczonego;
2) wyrządzone w związku z wykonywaniem obowiązków dyrektora
placówkioświatowej;
3)wyrządzone personelowi placówki oświatowej objętej umową
albo osobom wykonującym w tej placówce czynności zawodowe
lubbadanianaukowe,choćbyniestanowilijejpersonelu;
4)wyrządzone pracodawcy Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem
roszczenia,októrymmowaw§3ust.4Klauzuli;
5)polegające na utracie lub uszkodzeniu pojazdów mechanicznych,
wartościpieniężnych,aktlubdokumentów;
6)będące następstwem nałożenia grzywny lub kary pieniężnej
naUbezpieczonego;
7) polegającenawystąpieniuczystejstratyfinansowej;
8) za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego
rozszerzenia swojej odpowiedzialności cywilnej wykraczającego poza
zakreswynikającyzprzepisówprawa;
9)wmieniuruchomym,zktóregoUbezpieczonykorzystałnapodstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego
uprawniającegodokorzystaniazcudzejrzeczy;
10) wyrządzoneprzezosobęnieposiadającąuprawnieńdowykonywania
zawodu lub prowadzenia działalności lub którą obowiązywał zakaz
zajmowaniaokreślonegostanowiska,wykonywaniaokreślonegozawodu
lub prowadzenia określonej działalności związanej z wychowaniem,
edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi lub pozbawioną prawa
dowykonywaniazawodu,chybażeszkodaniebyłanastępstwembraku
ww.uprawnień;
11) wyrządzone przez osobę, za pomocą której Ubezpieczony
wykonujeswojądziałalnośćlubktórejwykonanietejdziałalnościpowierza
o ilenie posiadauprawnieńdo wykonywania zawodulub prowadzenia
działalności lub którą obowiązywał zakaz zajmowania określonego
stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia
określonejdziałalnościzwiązanejzwychowaniem,edukacjąmałoletnich
lubzopiekąnadnimilubpozbawionąprawadowykonywaniazawodu,
chybażeszkodaniebyłanastępstwembrakuww.uprawnień;
12) będące następstwem naruszenia przepisów BHP, rażącego
naruszeniaregulaminówiinnychaktówwewnętrznychobowiązujących
wplacówceoświatowej;
2. Ponadto COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody
rzeczowe,którychwartośćnieprzekracza200zł(franszyzaintegralna).
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§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ubezpieczeniemożebyćzawartewyłączniepodwarunkiemzawarcia
ubezpieczeniaNastępstwnieszczęśliwychwypadkówdzieci,młodzieży,
osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych –
ubezpieczenieszkolnenapodstawieOWU.
2. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej jest tożsamy z okresem trwania ochrony
ubezpieczeniowej Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży,osóbuczącychsięorazpersoneluwplacówkachoświatowych
–Ubezpieczenieszkolneokreślonymwumowie.
KLAUZULA NR 14 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE
POWIERZONE DO SZATNI

2) powstałe w następstwie utraty wartości pieniężnych, środków
płatniczych,gotówki,biżuterii,dokumentów,kluczy,biletów.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ubezpieczeniemożebyćzawartewyłączniepodwarunkiemzawarcia
ubezpieczeniaNastępstwnieszczęśliwychwypadkówdzieci,młodzieży,
osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych –
UbezpieczenieSzkolnenapodstawieOWU.
2. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności za mienie powierzone na przechowanie do szatni
jest tożsamy z okresem trwania ochrony ubezpieczeniowej następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz
personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne
określonymwumowie.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzonyoubezpieczeniemieniapowierzonegodoszatni.

KLAUZULA NR 15 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Z TYTUŁU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO
W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

§ 2. DEFINICJE
Doterminówokreślonychw§2OWUdodajesięnastępującedodatkowe
terminy:
ZDARZENIE–kradzieżlubzaginięciemieniapowierzonegoplacówce
oświatowejpoprzezpozostawieniegowszatni.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowieńOWU,zakresudzielanejochronyubezpieczeniowejzostaje
rozszerzonyoodpowiedzialnośćcywilnąztytułuprowadzeniażywienia
zbiorowegoplacówkioświatowej.

§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczonym w ramach niniejszej Klauzuli jest właściciel mienia
powierzonegoplacówceoświatowejpoprzezpozostawieniegowszatni.
2. Zakresubezpieczenia obejmuje szkodę powstałąwskutekkradzieży
lub zaginięcia z szatni prowadzonej przez placówkę oświatową
izlokalizowanejnajejtereniemieniapowierzonegoplacówceoświatowej
naprzechowanieprzezosobykorzystającezww.szatni.
3. Warunkiem odpowiedzialności COMPENSY jest zajście zdarzenia
wokresieubezpieczenia.
4. COMPENSA ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że mienie
powierzoneznajdujesięw:
1)szatni,apotwierdzeniemoddaniamieniajestdokumentlubnumerek
przypisanydodanegowieszaka,lub
2)pomieszczeniu wydzielonym boksami dla poszczególnych grup
(np.klas),lub
3)szafkach,wktórychprzechowywanejestmienie(szafkiindywidualne).
5. Każdy przypadek kradzieży lub zaginięcia mienia powierzonego
na przechowanie Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić pisemnie
wplacówceoświatowejnajpóźniejnastępnegodniaroboczegoodzajścia
zdarzenia.

§ 2. DEFINICJE
Doterminówokreślonychw§2OWUdodajesięnastępującedodatkowe
terminy:
ZDARZENIE–śmierć,uszkodzenieciała,rozstrójzdrowia.

§ 4. SUMA UBEZPIECZENIA
Suma ubezpieczenia wynosi 2 000 zł na wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia oraz dla wszystkich Ubezpieczonych łącznie,
zzastrzeżeniemlimituodpowiedzialnościnajednozdarzeniewwysokości
150zł.
§ 5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 OWU,
COMPENSAnieponosiodpowiedzialnościzazdarzenia:
1) powstałewnastępstwieutratysprzętuelektronicznego,komputerowego,
aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych, wszelkiego
rodzajunośnikówdanychigierkomputerowych;

§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczonym w ramach niniejszej Klauzuli jest osoba fizyczna,
osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
prowadzącakuchnięistołówkędlapotrzebdanejplacówkioświatowej.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich
za zdarzenia będące następstwem czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność cywilna deliktowa), do których doszło w związku
z prowadzeniem przez Ubezpieczonego kuchni i stołówki w celu
zapewnienia żywienia zbiorowego na terenie placówki oświatowej,
wtymcywilnązazatruciapokarmowe(zzastrzeżeniem§5ust.2).
3. Warunkiem odpowiedzialności COMPENSY jest zajście zdarzenia
wokresieubezpieczeniaorazzgłoszenieroszczeniaztegotytułuprzed
upływemterminuprzedawnienia.
4. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium
RzeczpospolitejPolskiej.
§ 4. SUMA GWARANCYJNA
Suma gwarancyjna wynosi 50.000 zł na wszystkie zdarzenia powstałe
wokresieubezpieczenianiewięcejniż500złnajednozdarzenie.
§ 5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 OWU,
COMPENSAnieponosiodpowiedzialnościzazdarzenia:
1) związaneznaruszeniemdóbrosobistychlubprawwłasnościintelektualnej;
2) polegające na zapłacie jakichkolwiek kar pieniężnych, grzywien
sądowychlubadministracyjnych,należnościumownychatakżenależności
publiczno-prawnych;

18/19

3) wmieniuruchomym,zktóregoUbezpieczonykorzystałnapodstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego
uprawniającegodokorzystaniazcudzejrzeczy;
4) wyrządzoneprzezosobęnieposiadającąuprawnieńdowykonywania
zawodu lub prowadzenia działalności lub którą obowiązywał zakaz
zajmowaniaokreślonegostanowiska,wykonywaniaokreślonegozawodu
lub prowadzenia określonej działalności związanej ze zbiorowym
żywieniem w ramach danej placówki oświatowej, chyba że szkoda
niebyłanastępstwembrakuww.uprawnień;
5) wyrządzoneprzezosobęzapomocąktórejUbezpieczonywykonuje
swoją działalność lub której wykonanie tej działalności powierza
o ilenie posiadauprawnieńdo wykonywania zawodulubprowadzenia
działalności lub którą obowiązywał zakaz zajmowania określonego
stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia
określonej działalności związanej ze zbiorowym żywieniem w ramach
danejplacówkioświatowe,chybażeszkodaniebyłanastępstwembraku
ww.uprawnień;
6) powstałewwynikuprzeniesieniachoróbzakaźnych,zzastrzeżeniem
§3ust.2;
7)zatrućpokarmowych,jeżelistołówkaznajdujesięnaterenieplacówki
oświatowejiniekorzystazusługcateringowych;
8)wśrodowiskunaturalnym;
9) powstałewzwiązkuzorganizacjąimprezmasowych,którepodlegają

zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnościcywilnejorganizatorówimprezmasowych.
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyrządzone przez
podwykonawców Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem osób fizycznych
zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeśli przy wykonywaniu prac, czynności, usług podlegają one
kierownictwu Ubezpieczonego i mają obowiązek do stosowania się
dojegowskazówek.
3. Ponadto COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody
rzeczowe,którychwartośćnieprzekracza50zł(franszyzaintegralna).
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ubezpieczeniemożebyćzawartewyłączniepodwarunkiemzawarcia
ubezpieczeniaNastępstwnieszczęśliwychwypadkówdzieci,młodzieży,
osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych –
UbezpieczenieSzkolnenapodstawieOWU.
2. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego
placówki oświatowej jest tożsamy z okresem trwania ochrony
ubezpieczeniowej Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży,osóbuczącychsięorazpersoneluwplacówkachoświatowych
–UbezpieczenieSzkolneokreślonymwumowie.

19/19

