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Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie Compensa S.A.
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel. (+48 22 ) 501 60 00, fax (+48 22 ) 501 60 01
KRS 0000043309, Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XIX Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego
DRP-OWU(I)-14

BRP-0305

§ 1. WST¢P
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ˝ycie u˝ytkowników kart
kredytowych Compensa Visa Classic, o symbolu BRP-0305, zwane dalej
OWU, majà zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na ˝y-
cie, zwanej dalej Umowà ubezpieczenia, zawartej pomi´dzy Ubezpie-
czajàcym a Towarzystwem.

§ 2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie i zdrowie Ubezpieczonego
w okresie odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.

§ 3. DEFINICJE POJ¢å
1. mBank – Departament BankowoÊci Elektronicznej BRE Banku S.A.
2. Towarzystwo – Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie Compensa Spó∏-
ka Akcyjna.
3. Ubezpieczony - osoba obj´ta ochronà ubezpieczeniowà na podsta-
wie niniejszych OWU, b´dàca u˝ytkownikiem karty kredytowej Com-
pensa Visa Classic – karty g∏ównej.
4. Ubezpieczajàcy – BRE Bank S. A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warsza-
wa.
5. Uposa˝ony – osoba wyznaczona przez Ubezpieczonego, jako
uprawniona do Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego oraz jego
NiezdolnoÊci do pracy.
6. Umowa karty – umowa o korzystanie z karty kredytowej Compen-
sa Visa Classic zwanej dalej kartà.
7. Nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e, wywo∏ane przyczynà zewn´trznà,
niezale˝ne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, w nast´pstwie którego
Ubezpieczony dozna∏ fizycznych obra˝eƒ cia∏a lub zmar∏.
8. NiezdolnoÊç do pracy – trwa∏a i ca∏kowita niezdolnoÊç Ubezpieczo-
nego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, b´dàcà nast´p-
stwem choroby lub nieszcz´Êliwego wypadku.
9. Cykl rozliczeniowy – miesi´czny okres wyznaczony w Umowie kar-
ty, na koniec którego ustalane jest cyklicznie saldo zad∏u˝enia.
10. Okres ubezpieczenia – czas obejmowania Ubezpieczonego ochro-
nà ubezpieczeniowà przez Towarzystwo na podstawie niniejszych
OWU.
11. Pozostawanie pod wp∏ywem alkoholu – stan, w którym zawar-
toÊç alkoholu we krwi danej osoby wynosi co najmniej 0,2‰.
12. Rocznica umowy ubezpieczenia – rocznica dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia.
13. Sk∏adka ubezpieczeniowa (sk∏adka) – kwota nale˝na z tytu∏u
obejmowania ochronà ubezpieczeniowà danego Ubezpieczonego.
14. Suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci – wysokoÊç salda za-
d∏u˝enia na koncie karty, powsta∏ego w wyniku operacji dokonanych
z u˝yciem karty g∏ównej i kart dodatkowych do chwili Êmierci Ubezpie-
czonego, nie wi´cej ni˝ do wysokoÊci 110% przyznanego limitu zad∏u˝e-
nia na kart´.
15. Suma ubezpieczenia na wypadek NiezdolnoÊci do pracy – wy-
sokoÊç salda zad∏u˝enia na koncie karty, powsta∏ego w wyniku operacji
dokonanych z u˝yciem karty g∏ównej i kart dodatkowych do chwili wy-
stàpienia nieszcz´Êliwego wypadku, b´dàcego przyczynà NiezdolnoÊci
do pracy albo do pierwszego dnia udokumentowanej NiezdolnoÊci
do pracy powsta∏ej w zwiàzku z chorobà, nie wi´cej ni˝ do wysoko-
Êci 110% przyznanego limitu zad∏u˝enia na kart´.
16. Âwiadczenie – przewidziana umowà ubezpieczenia kwota wyp∏aca-
na przez Towarzystwo w razie zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà ubez-
pieczeniowà.

17. Wiek Ubezpieczonego – ró˝nica pomi´dzy danym rokiem kalen-
darzowym a rokiem urodzenia Ubezpieczonego.
18. Akt terroryzmu – planowane i zorganizowane dzia∏anie pojedyn-
czej osoby lub grupy skutkujàce naruszeniem istniejàcego porzàdku
prawnego, podj´te w celu wymuszenia od w∏adz paƒstwowych i spo∏e-
czeƒstwa okreÊlonych zachowaƒ i Êwiadczeƒ, cz´sto zagra˝ajàce ludz-
kiemu ˝yciu lub zdrowiu.

§ 4. NA CZYM POLEGA ODPOWIEDZIALNOÂå 
TOWARZYSTWA?
1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia To-
warzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu Êwiadczenie w wysokoÊci Sumy ubez-
pieczenia na wypadek Êmierci, z zastrze˝eniem ust. 3 i §12.
2. W przypadku stwierdzenia przez Towarzystwo NiezdolnoÊci do pra-
cy Ubezpieczonego, Towarzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu Êwiadczenie
w wysokoÊci Sumy ubezpieczenia na wypadek NiezdolnoÊci do pracy,
z zastrze˝eniem §§ 5 i 12.
3. Je˝eli Êmierç Ubezpieczonego wystàpi∏a w okresie 90 dni od daty wy-
p∏aty Êwiadczenia z tytu∏u NiezdolnoÊci do pracy, a zarówno Êmierç
Ubezpieczonego jak i NiezdolnoÊç do pracy powsta∏y w wyniku tego sa-
mego nieszcz´Êliwego wypadku lub tej samej choroby, Towarzystwo po-
mniejszy kwot´ wyp∏acanego Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci o kwot´ wy-
p∏aconego Êwiadczenia z tytu∏u NiezdolnoÊci do pracy, o ile kwota Êwiad-
czenia z tytu∏u Êmierci jest wy˝sza ni˝ kwota Êwiadczenia z tytu∏u Nie-
zdolnoÊci do pracy albo zaniecha wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci,
je˝eli kwota Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci jest mniejsza lub równa kwocie
Êwiadczenia z tytu∏u NiezdolnoÊci do pracy.

§5. JAKIE SÑ WARUNKI STWIERDZANIA NIEZDOLNOÂCI DO
PRACY?
1. Towarzystwo stwierdzi NiezdolnoÊç do pracy, o ile zostanà spe∏nione
∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) NiezdolnoÊç do pracy powsta∏a wskutek nieszcz´Êliwego wypadku
zaistnia∏ego w okresie ubezpieczenia lub wskutek choroby, której obja-
wy wystàpi∏y lub rozpoznanie postawiono po raz pierwszy w okresie
ubezpieczenia i w tym okresie doprowadzi∏y do powstania NiezdolnoÊci
do pracy,
2) Towarzystwo otrzyma dokumentacj´ medycznà potwierdzajàcà, ˝e
przez okres co najmniej 180 dni w okresie ubezpieczenia Ubezpieczony
nie by∏ zdolny z powodu nieszcz´Êliwego wypadku lub choroby do wy-
konywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.
2. Towarzystwo mo˝e stwierdziç NiezdolnoÊç do pracy przed up∏ywem
okresu 180 dni, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), je˝eli uzna, ˝e z okolicz-
noÊci sprawy, w tym z dostarczonej dokumentacji, wynika, i˝ ubezpie-
czony b´dzie niezdolny do jakiejkolwiek pracy, w okresie co naj-
mniej 180 dni.

§ 6. KIEDY ROZPOCZYNA SI¢, A KIEDY KO¡CZY ODPOWIE-
DZIALNOÂå TOWARZYSTWA?
1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna
si´ w dniu aktywacji karty kredytowej.
2. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa wobec Ubezpieczonego wygasa:
1) w chwili Êmierci Ubezpieczonego,
2) z up∏ywem ostatniego dnia Cyklu rozliczeniowego, za który op∏acono
sk∏adk´ – w przypadku zaprzestania op∏acania sk∏adek,
3) z up∏ywem ostatniego dnia Cyklu rozliczeniowego, w którym rezy-
gnacja Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej dotar∏a do siedziby
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Towarzystwa,
4) z chwilà rozwiàzania Umowy ubezpieczenia,
5) z chwilà rozwiàzania Umowy karty,
6) z up∏ywem ostatniego dnia Cyklu rozliczeniowego, w którym Ubez-
pieczony koƒczy 71 lat, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u NiezdolnoÊci do pracy wyga-
sa z ostatnim dniem Cyklu rozliczeniowego, w którym Ubezpieczony
koƒczy 65 lat.
4. Orzeczenie przez Towarzystwo NiezdolnoÊci do pracy i wyp∏ata z te-
go tytu∏u Êwiadczenia powoduje wygaszenie odpowiedzialnoÊci Towa-
rzystwa z tego tytu∏u, nawet je˝eli Ubezpieczony przestanie byç niezdol-
nym do pracy.

§ 7. JAKIE SÑ ZASADY OBEJMOWANIA OCHRONÑ 
UBEZPIECZENIOWÑ?
1. Towarzystwo obejmuje, z zastrze˝eniem ust. 2 – 4, ochronà ubezpie-
czeniowà ka˝dà osob´ fizycznà, u˝ytkownika karty g∏ównej, która
w chwili podpisania wniosku o wydanie karty ukoƒczy∏a 18 lat ale ma nie
wi´cej ni˝ 70 lat oraz podpisa∏a zgod´ na obj´cie jej ochronà ubezpiecze-
niowà, pod warunkiem aktywacji karty.
2. Towarzystwo obejmuje ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Niezdolno-
Êci do pracy tylko tych u˝ytkowników karty g∏ównej, którzy w chwili
podpisania wniosku majà nie wi´cej ni˝ 64 lata.
3. Towarzystwo nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà u˝ytkowników
kart dodatkowych.
4. Towarzystwo nie obejmie ochronà ubezpieczeniowà tych osób, które
wyra˝à zgod´ na obj´cie ochronà ubezpieczeniowà póêniej ni˝ w chwili
podpisania wniosku o wydanie karty.

§ 8. JAKIE SÑ ZASADY WSKAZYWANIA UPOSA˚ONYCH?
1. Ubezpieczony wskazuje uposa˝onego w momencie podpisywania
zgody na obj´cie ochronà ubezpieczeniowà.
2. OÊwiadczenie Ubezpieczonego o zmianie lub odwo∏aniu Uposa˝one-
go wywo∏uje skutki prawne z chwilà dor´czenia oÊwiadczenia do siedzi-
by Towarzystwa.
3. W przypadku zmiany lub odwo∏ania Uposa˝onego, Towarzystwo po-
informuje o tym fakcie Ubezpieczajàcego.

§ 9. JAK USTALA SI¢ WYSOKOÂå SK¸ADKI 
UBEZPIECZENIOWEJ?
1. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej za dany Cykl rozliczeniowy usta-
la si´ na podstawie salda zad∏u˝enia karty kredytowej Compensa Visa
Classic, ustalonego na ostatni dzieƒ tego Cyklu rozliczeniowego.
2. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà nalicza Ubezpieczajàcy i wykazuje jà w wy-
ciàgu z rachunku karty.

§ 10. JAKIE SÑ ZASADY OP¸ACANIA SK¸ADEK 
UBEZPIECZENIOWYCH?
Sk∏adk´ op∏aca Ubezpieczony na rachunek bankowy Ubezpieczajàcego,
w terminie wskazanym przez Ubezpieczajàcego. Ubezpieczajàcy prze-
kazuje Towarzystwu op∏acone przez Ubezpieczonych sk∏adki.

§ 11. JAKIE SÑ SKUTKI NIEOP¸ACENIA SK¸ADKI?
1. W przypadku nieop∏acenia nale˝nej sk∏adki przez Ubezpieczonego,
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci w odniesieniu do Ubezpie-
czonego w Cyklu rozliczeniowym, za który sk∏adka jest nale˝na.
2. Towarzystwo wygasza odpowiedzialnoÊç w sposób nieodwracalny
w odniesieniu do Ubezpieczonego, który nie op∏aci∏ nale˝nych sk∏adek
za dwa nast´pujàce po sobie Cykle rozliczeniowe.

§ 12. KIEDY ODPOWIEDZIALNOÂå TOWARZYSTWA 
ZOSTAJE OGRANICZONA LUB WY¸ÑCZONA?
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za Êmierç i NiezdolnoÊç
do pracy Ubezpieczonego wskutek:
1) dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, aktów ter-
roryzmu lub czynnego udzia∏u Ubezpieczonego w rozruchach, buntach,
zamieszkach bàdê aktach przemocy,
2) masowego ska˝enia radioaktywnego, biologicznego, chemicznego
bàdê katastrofy nuklearnej,
3) pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia przez Ubezpieczonego czynu
stanowiàcego umyÊlne przest´pstwo,
4) samobójstwa pope∏nionego w okresie pierwszych dwóch lat od za-
warcia umowy ubezpieczenia.
2. W razie podania przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego ca∏ko-
wicie bàdê cz´Êciowo niezgodnych z prawdà informacji lub oÊwiadczeƒ
istotnych dla oceny ryzyka, Towarzystwo w okresie pierwszych trzech
lat od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia mo˝e odmówiç wyp∏aty
Êwiadczenia lub zmniejszyç jego wysokoÊç, je˝eli okolicznoÊç, o której
podano informacje ca∏kowicie bàdê cz´Êciowo niezgodne z prawdà, mia-
∏a wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wystàpienia zdarzenia
obj´tego umowà ubezpieczenia.
3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa jest wy∏àczona, je˝eli NiezdolnoÊç
do pracy powsta∏a w zwiàzku z któràkolwiek z ni˝ej wymienionych cho-
rób, stanów lub okolicznoÊci:
1) samookaleczeniem si´, usi∏owaniem pope∏nienia samobójstwa przez
Osob´ Ubezpieczonà albo jej okaleczeniem na w∏asnà jej proÊb´, nieza-
le˝nie od stanu jej poczytalnoÊci;
2) cià˝à, jej powik∏aniami, poronieniem, porodem lub po∏ogiem;
3) chorobà lub zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania,
leczeniem nerwic lub uzale˝nieƒ od alkoholu, narkotyków lub innych
Êrodków uzale˝niajàcych, a tak˝e zaka˝eniem wirusem HIV lub chorobà
AIDS, nie b´dàcym chorobà zawodowà;
4) nieszcz´Êliwym wypadkiem zaistnia∏ym jako bezpoÊrednie nast´pstwo
choroby lub zaburzeƒ psychicznych, zaburzeƒ zachowania, niedorozwo-
ju umys∏owego, ataku konwulsji, drgawek lub padaczki;
5) zatruciem spowodowanym spo˝ywaniem alkoholu, u˝ywaniem nar-
kotyków lub innych Êrodków odurzajàcych albo umyÊlnym nadu˝ywa-
niem leków;
6) wypadkiem spowodowanym przez Osob´ Ubezpieczonà, je˝eli oso-
ba ta pozostawa∏a pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrod-
ków odurzajàcych bàdê leków;
7) przeprowadzeniem operacji plastycznej lub zabiegu kosmetycznego,
za wyjàtkiem przypadków, gdy mia∏y one na celu usuni´cie nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków, zaistnia∏ych w okresie ubezpieczenia;
8) ze skutkami uprawiania przez Osob´ Ubezpieczonà amatorsko lub
wyczynowo niebezpiecznych sportów, w szczególnoÊci spadochroniar-
stwa, paralotniarstwa, baloniarstwa, lotniarstwa, wspinaczki wysokogór-
skiej, wspinaczki ska∏kowej, speleologii, skoków na gumowej linie, nur-
kowania z u˝yciem specjalistycznego sprz´tu lub na g∏´bokoÊç wi´kszà
ni˝ 10m, sportów motorowych i motorowodnych.

§ 13. JAKIE SÑ ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ 
TOWARZYSTWO WYP¸ATY ÂWIADCZE¡?
1. Âwiadczenie z tytu∏u zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia Towa-
rzystwo wyp∏aca na podstawie kompletnego i prawid∏owo wype∏nione-
go wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia.
2. Do wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia nale˝y do∏àczyç wszelkie doku-
menty niezb´dne do ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa i wysoko-
Êci Êwiadczenia oraz potwierdzajàce prawo do otrzymania Êwiadczenia,
a w szczególnoÊci:
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1) dokumenty dotyczàce okolicznoÊci zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku
i dokumentacj´ przebiegu leczenia powypadkowego lub histori´ choro-
by i inne dokumenty mogàce uzasadniaç z∏o˝enie wniosku o wyp∏at´
Êwiadczenia;
2) dokumenty poÊwiadczone przez mBank ustalajàce odpowiednie saldo
zad∏u˝enia zgodnie z definicjami sum ubezpieczenia okreÊlonymi w §3
ust. 14 i 15;
3) kopi´ wniosku o wydanie karty kredytowej.
W przypadku zgonu Ubezpieczonego dodatkowo – skrócony odpis aktu
zgonu Ubezpieczonego.
3. Towarzystwo mo˝e skierowaç Ubezpieczonego na badania lekarskie
lub zwróciç si´ do osoby sk∏adajàcej wniosek, o którym mowa w ust. 1,
o potwierdzenie przez polskà placówk´ dyplomatycznà z kraju pocho-
dzenia przedstawianych dokumentów, niezb´dnych do ustalenia odpo-
wiedzialnoÊci Towarzystwa i wysokoÊci Êwiadczenia.
4. Towarzystwo mo˝e ˝àdaç przedstawienia dodatkowych dokumentów
uzasadniajàcych wyp∏at´ Êwiadczenia, a tak˝e t∏umaczeƒ na j´zyk polski,
sporzàdzonych przez t∏umacza przysi´g∏ego, przedstawianych doku-
mentów.
5. Wyp∏ata Êwiadczenia nast´puje w terminie 30 dni od dnia dor´czenia
do siedziby Towarzystwa wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia wraz z doku-
mentami wymienionymi w ust. 2 i 4. Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym
terminie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci Towa-
rzystwa albo wysokoÊci Êwiadczenia oka˝e si´ niemo˝liwe, Êwiadczenie
b´dzie spe∏nione w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu na-
le˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci sta∏o si´ mo˝liwe. Jed-
nak˝e bezspornà cz´Êç Êwiadczenia Towarzystwo wyp∏aci w terminie
przewidzianym w zdaniu pierwszym.
6. Je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej wysokoÊci
ni˝ ta, o którà wnosi∏a osoba uprawniona do Êwiadczenia, Towarzystwo
poinformuje jà o tym na piÊmie, wskazujàc na okolicznoÊci oraz na pod-
staw´ prawnà uzasadniajàca ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty
Êwiadczenia, wraz z pouczeniem o trybie dochodzenia roszczeƒ.
7. Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone osobie, która przyczyni∏a si´
umyÊlnie do zajÊcia zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia.
8. Je˝eli Ubezpieczony wskaza∏ wi´cej ni˝ jednego Uposa˝onego,
a w dniu Êmierci Ubezpieczonego którykolwiek z Uposa˝onych nie ˝yje
lub je˝eli którykolwiek z Uposa˝onych przyczyni∏ si´ umyÊlnie do Êmier-
ci Ubezpieczonego, wówczas cz´Êç Êwiadczenia przypadajàcà temu
Uposa˝onemu zostanie wyp∏acona pozosta∏ym przy ˝yciu Uposa˝onym,
w proporcji wynikajàcej z ustaleƒ Ubezpieczonego.

9. Je˝eli w dniu Êmierci Ubezpieczonego nie ˝yje ˝aden z Uposa˝onych
lub je˝eli Ubezpieczony nie wskaza∏ ˝adnego Uposa˝onego, to Êwiadcze-
nie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wyp∏acone cz∏onkowi rodziny
Ubezpieczonego wed∏ug nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) ma∏˝onek;
2) dzieci;
3) rodzice;
4) inni dalsi spadkobiercy ustawowi Ubezpieczonego, zgodnie z ustawo-
wym porzàdkiem dziedziczenia, z wy∏àczeniem gminy i Skarbu Paƒstwa.

§ 14. JAKI JEST TRYB DOCHODZENIA ROSZCZE¡ 
WYNIKAJÑCYCH Z UMOWY UBEZPIECZENIA?
1. Osobie, której interesu prawnego dotyczy decyzja Towarzystwa,
przys∏uguje prawo odwo∏ania si´ od tej decyzji. Odwo∏anie w formie pi-
semnej kieruje si´ na adres siedziby Towarzystwa, w terminie 30 dni
od dnia dor´czenia tej osobie decyzji. Towarzystwo zobowiàzane jest
do rozpatrzenia odwo∏ania i udzielenia pisemnej odpowiedzi w termi-
nie 30 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wy-
jaÊnienie okolicznoÊci zwiàzanych z decyzjà sta∏o si´ mo˝liwe. W trakcie
rozpatrywania odwo∏ania Towarzystwo mo˝e domagaç si´ dostarczenia
dodatkowych dokumentów, mogàcych uzasadniaç zmian´ decyzji.
2. Niezale˝nie od zachowania trybu, o którym mowa w ust. 1, osobie,
której interesu prawnego dotyczy decyzja Towarzystwa, przys∏uguje pra-
wo dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej, na zasadach okreÊlonych
w kodeksie cywilnym i kodeksie post´powania cywilnego.
3. Spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia rozpatrujà sàdy w∏aÊciwe
wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo sàdy w∏aÊciwe dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa-
˝onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§ 15. JAKIE AKTY PRAWNE STOSUJE SI¢ W SPRAWACH NIE
UREGULOWANYCH W NINIEJSZYCH OWU?
Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU sto-
suje si´ prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoÊci przepisy Ko-
deksu cywilnego i ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, równie˝ gdy
umowa zawiera element mi´dzynarodowy.

§ 16. KIEDY NINIEJSZE OWU WCHODZÑ W ˚YCIE?
Niniejsze OWU w brzmieniu zatwierdzonym Uchwa∏à Nr 39/05 Zarzà-
du Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ˚ycie Compensa Spó∏ka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2005r. wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2005 roku.

BRP-0305

Prezes Zarzàdu Zast´pca Prezesa Zarzàdu

Franz Fuchs Ireneusz Arczewski
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