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Towarzystwo Ubezpieczeƒ Compensa S.A. 
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel. +48 22 / 501 60 00, fax +48 22 / 501 60 01
KRS 0000006691, Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIX Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzy-
stwo Ubezpieczeƒ „Compensa” S. A., zwane dalej COMPENSA, zawie-
ra umowy ubezpieczenia nieupowa˝nionego u˝ycia karty kredytowej
„Compensa VISA Classic” wydawanej przez mBank oraz ubezpieczenia
rabunku gotówki pobranej z bankomatu za pomocà tej karty.

§ 2. DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, uwa˝a si´
za (definicje w porzàdku alfabetycznym): 
1) akt terroru – wszelkiego rodzaju dzia∏ania z u˝yciem si∏y, przemocy
lub groêby u˝ycia przemocy przez osob´ lub grup´ osób dzia∏ajàcych sa-
modzielnie lub na rzecz bàdê z ramienia jakiejkolwiek organizacji bàdê
rzàdu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych
lub podobnych w∏àczajàc zamiar wywarcia wp∏ywu na rzàd bàdê zastra-
szenie spo∏eczeƒstwa lub jakiejkolwiek jego cz´Êci;
2) aktywacja karty – dyspozycja Ubezpieczonego potwierdzajàca
otrzymanie karty i umo˝liwiajàca pos∏ugiwanie si´ nià;
3) franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia kwota
stanowiàca udzia∏ Ubezpieczonego w szkodzie, o którà pomniejszane
jest odszkodowanie;
4) karta – kredytowa karta p∏atnicza w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.): 
a) umo˝liwiajàca dokonywanie transakcji bezgotówkowych, w tym za-
mówieƒ pocztowych, telefonicznych, za poÊrednictwem internetu,
w punktach handlowo-us∏ugowych, oznaczonych znakiem akceptacji
umieszczonym na karcie,
b) umo˝liwiajàca dokonywanie wyp∏at gotówki w bankomatach, oddzia-
∏ach banków i innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych znakiem
akceptacji umieszczonym na karcie,
c) wydawana przez Ubezpieczajàcego jako karta „Compensa VISA Clas-
sic” g∏ówna lub dodatkowa oraz identyfikujàca posiadacza upowa˝nione-
go do korzystania z karty;
5) karta g∏ówna – karta „Compensa VISA Classic” wydana Ubezpie-
czonemu, który zawar∏ z Ubezpieczajàcym umow´ o kart´;
6) karta dodatkowa – karta „Compensa VISA Classic” wydana
na wniosek Ubezpieczonego – posiadacza karty g∏ównej, wskazanej
przez niego osobie;
7) kradzie˝ – dzia∏anie polegajàce na bezprawnym zaborze karty w ce-
lu przyw∏aszczenia;
8) nieuprawniona transakcja – u˝ycie utraconej karty, dokonane bez
wiedzy i zgody Ubezpieczonego przez osob´ trzecià;
9) okres ubezpieczenia – czas, na jaki zawarto umow´ ubezpieczenia;
10) osoby bliskie – wspó∏ma∏˝onek, konkubent, dzieci oraz rodzice
Ubezpieczonego;
11) osoba trzecia – osoba, która nie jest posiadaczem karty p∏atniczej
i jej dane identyfikacyjne nie zosta∏y umieszczone na karcie, dokonujàca
transakcji wbrew woli Ubezpieczonego;
12) PIN – osobisty numer identyfikacyjny – kod cyfrowy, znany tyl-
ko posiadaczowi karty; PIN zast´puje podpis posiadacza karty i s∏u˝y
do jego identyfikacji w przypadku pos∏ugiwania si´ kartà w urzàdzeniach
wymagajàcych jego wprowadzenia;
13) rabunek – dzia∏anie polegajàce na bezprawnym zaborze gotówki
lub karty w celu przyw∏aszczenia w wyniku zastosowania przemocy fi-
zycznej lub groêby jej natychmiastowego u˝ycia albo doprowadzenia
cz∏owieka do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci; za rabunek uwa˝a
si´ tak˝e sytuacj´, gdy sprawca zmusi∏ Ubezpieczonego do dokonania

transakcji z u˝yciem PIN;
14) rachunek – rachunek kredytowy w z∏otych, otwarty i prowadzony
przez Ubezpieczajàcego na podstawie umowy o kart´, s∏u˝àcy do rozli-
czania transakcji krajowych i zagranicznych dokonanych przy u˝yciu kar-
ty oraz op∏at, prowizji i odsetek wynikajàcych z u˝ywania karty;
15) transakcja – wyp∏ata gotówki albo p∏atnoÊç za towary lub us∏ugi,
dokonana przy u˝yciu karty;
16) Ubezpieczajàcy – mBank;
17) Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umow´
ubezpieczenia, b´dàca posiadaczem wa˝nej, okreÊlonej w umowie
o kart´, karty wydanej przez Ubezpieczajàcego;
18) umowa o kart´ – umowa o korzystanie z karty, zawarta pomi´dzy
Ubezpieczajàcym a Ubezpieczonym, regulujàca zasady wydawania, po-
s∏ugiwania si´ i rozliczania karty, której integralnà cz´Êcià jest Regulamin
wydawania i u˝ywania kart kredytowych w mBanku;
19) wyciàg – zestawienie transakcji, generowane cyklicznie, okreÊlajàce
saldo zad∏u˝enia Ubezpieczonego z tytu∏u transakcji dokonanych
przy u˝yciu karty g∏ównej i kart dodatkowych wraz z nale˝nymi odset-
kami, prowizjami i op∏atami, wskazujàce równie˝ wysokoÊç minimalnej
kwoty sp∏aty;
20) zastrze˝enie karty – czynnoÊç bankowa dokonywana przez Ubez-
pieczajàcego powodujàca zablokowanie mo˝liwoÊci dokonywania trans-
akcji kartà (od tej chwili pe∏na odpowiedzialnoÊç za transakcje dokonane
przy u˝yciu karty przechodzi na Ubezpieczajàcego);
21) zdarzenie – utrata karty w wyniku kradzie˝y, rabunku bàdê zagu-
bienia (cz´Êç I) lub rabunek gotówki w ciàgu 2 godzin od chwili jej wy-
p∏aty (cz´Êç II).

CZ¢Âå I – UBEZPIECZENIE NIEUPOWA˚NIONEGO U˚YCIA
KARTY

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczeniem obj´ta jest kwota (wartoÊç) transakcji dokonanych
w okresie ubezpieczenia przez osob´ trzecià bez wiedzy i zgody Ubez-
pieczonego za poÊrednictwem ubezpieczonej oraz wa˝nej karty, utraco-
nej w wyniku kradzie˝y, rabunku lub zagubienia, na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a tak˝e poza jej granicami.
2. Ponadto ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów wydania kolejnej
karty (duplikatu) w miejsce karty utraconej.

§ 4. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA nie odpowiada za nieuprawnione u˝ycie karty, je˝eli nie
zosta∏ dotrzymany termin, przys∏ugujàcy Ubezpieczonemu na zakwestio-
nowanie transakcji dokonanej przy u˝yciu karty.
2. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci w przypadku:
1) szkód powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wyjàtkowego,
strajków, zamieszek cywilnych i wojskowych, rozruchów, bójek, buntu,
rewolucji, powstania, aktów terroru, jak równie˝ konfiskaty, zatrzyma-
nia lub zniszczenia karty, która nastàpi∏a zgodnie z decyzjà organów w∏a-
dzy paƒstwowej;
2) utraty karty:
a) nie zg∏oszonej Ubezpieczajàcemu zgodnie z postanowieniami umowy
o kart´,
b) w wyniku pozostawienia jej bez zabezpieczenia w miejscach ogólno-
dost´pnych,
c) w wyniku jej kradzie˝y lub rabunku, je˝eli fakt jej utraty nie zosta∏
zg∏oszony policji w ciàgu 48 godzin od chwili ujawnienia zdarzenia;

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPOWA˚NIONEGO U˚YCIA KARTY ORAZ
RABUNKU GOTÓWKI POBRANEJ Z BANKOMATU ZA POMOCÑ KARTY
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3) niezg∏oszenia faktu dokonania nieuprawnionych transakcji policji;
4) udost´pnienia karty osobie trzeciej;
5) winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczonego, osób bli-
skich lub osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoÊç;
6) usi∏owania lub pope∏nienia przest´pstwa przez Ubezpieczonego, oso-
by bliskie, osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoÊç;
7) gdy numer PIN by∏ zapisany na karcie;
8) nieuprawnionych transakcji przeprowadzonych przy u˝yciu karty
przed chwilà jej aktywacji;
9) nieuprawnionych transakcji dokonanych przy u˝yciu karty, w miejsce
której Ubezpieczony otrzyma∏ jej duplikat;
10) nieuprawnionych transakcji dokonanych przy u˝yciu karty po up∏y-
wie terminu jej wa˝noÊci uwidocznionego na karcie;
11) szkód, polegajàcych na naliczeniu przez Ubezpieczajàcego odsetek,
op∏at lub prowizji dotyczàcych nieuprawnionych transakcji;
12) szkód nie przekraczajàcych 100 PLN.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek transakcje
obcià˝ajàce rachunek Ubezpieczonego, które nie zosta∏y okreÊlone
w postanowieniach § 3.

§ 5. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia z tytu∏u nieupowa˝nionego u˝ycia karty wynosi
równowartoÊç w z∏otych 150 EURO i stanowi górnà granic´ odpowie-
dzialnoÊci COMPENSY z tytu∏u wszystkich nieuprawnionych transakcji
dokonanych w wyniku jednego zdarzenia. 
2. Suma ubezpieczenia okreÊlana jest wed∏ug Êredniego kursu EURO
og∏aszanego przez Prezesa NBP obowiàzujàcego w dniu zdarzenia.
3. Suma ubezpieczenia obejmuje jednà i wszystkie nieuprawnione trans-
akcje dokonane przy u˝yciu karty dokonane w wyniku zdarzenia w okre-
sie odpowiedzialnoÊci COMPENSY.

§ 6. OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO
1. Ubezpieczony zobowiàzany jest do:
1) przechowywania karty oraz ochrony PIN-u z zachowaniem nale˝ytej
starannoÊci;
2) nieprzechowywania karty razem z PIN-em;
3) niezw∏ocznego zg∏oszenia Ubezpieczajàcemu utraty, zagubienia lub
zniszczenia karty oraz dokonania jej zastrze˝enia zgodnie z postanowie-
niami umowy o kart´;
4) nieudost´pniania karty i PIN-u osobom nieuprawnionym.
2. W przypadku zajÊcia zdarzenia Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) zg∏osiç ten fakt Ubezpieczajàcemu w okreÊlonym w umowie o kart´
terminie, przewidzianym na zakwestionowanie nieuprawnionych trans-
akcji;
2) powiadomiç Ubezpieczajàcego o utracie karty i dokonaç jej zastrze-
˝enia zgodnie z postanowieniami umowy o kart´;
3) w przypadku kradzie˝y karty – zg∏osiç zdarzenie policji w terminie 48
godzin od ujawnienia zdarzenia;
4) podjàç wszelkie niezb´dne kroki w celu zmniejszenia szkody oraz za-
bezpieczyç wszelkie dowody z nià zwiàzane;
5) zg∏osiç fakt dokonania nieuprawnionej transakcji policji w terminie 48
godzin od ujawnienia zdarzenia;
6) zg∏osiç zdarzenie w mBanku w terminie 7 dni od dnia otrzymania spo-
rzàdzonego przez Ubezpieczajàcego wyciàgu, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 30 dni od ujawnienia zdarzenia; zg∏oszenie szkody powinno zo-
staç dokonane na mLinii mBanku.
3. W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek
z obowiàzków okreÊlonych w ust. 1 i 2, je˝eli mia∏o to wp∏yw na ustale-
nie odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci szkody, COMPENSA
mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub je zmniejszyç.

CZ¢Âå II – UBEZPIECZENIE RABUNKU GOTÓWKI POBRANEJ
Z BANKOMATU ZA POMOCÑ KARTY

§ 7. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczeniem obj´ta jest kwota pieni´˝na wyp∏acona przez Ubez-
pieczonego w okresie ubezpieczenia przy u˝yciu karty z bankomatu
i utracona przez Ubezpieczonego w wyniku rabunku dokonanego
na nim w ciàgu 2 godzin od chwili pobrania gotówki, na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a tak˝e poza jej granicami.
2. Ponadto ubezpieczenie obejmuje koszty prowizji zwiàzanej z wyp∏atà
gotówki utraconej w wyniku rabunku.

§ 8. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA nie odpowiada za utrat´ gotówki podj´tej z bankomatu
przy u˝yciu skradzionej karty.
2. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci w przypadku:
1) szkód powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wyjàtkowego,
strajków, zamieszek cywilnych i wojskowych, rozruchów, bójek, buntu,
rewolucji, powstania, aktów terroru, jak równie˝ konfiskaty, zatrzyma-
nia lub zniszczenia karty, która nastàpi∏a zgodnie z decyzjà organów w∏a-
dzy paƒstwowej;
2) dzia∏aƒ Ubezpieczonego lub osób bliskich, b´dàcych pod wp∏ywem
alkoholu, narkotyków, innych Êrodków odurzajàcych lub leków o podob-
nym dzia∏aniu;
3) gdy utrata gotówki nastàpi∏a w wyniku zdarzenia nie majàcego zna-
mion rabunku;
4) zdarzenia b´dàcego nast´pstwem winy umyÊlnej lub ra˝àcego nie-
dbalstwa Ubezpieczonego, osób bliskich, lub osób za które Ubezpieczo-
ny ponosi odpowiedzialnoÊç;
5) zdarzenia b´dàcego nast´pstwem nieuczciwego lub przest´pczego
dzia∏ania Ubezpieczonego, osób bliskich, lub osób za które Ubezpieczo-
ny ponosi odpowiedzialnoÊç;
6) braku udokumentowania zg∏oszenia zdarzenia policji w ciàgu 48 go-
dzin od chwili jego ujawnienia;
7) szkód nie przekraczajàcych 100 PLN.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek transakcje
obcià˝ajàce rachunek Ubezpieczonego, które nie zosta∏y okreÊlone
w postanowieniach § 7.

§ 9. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do ka˝dej karty wynosi 2.000 PLN.
2. Suma ubezpieczenia stanowi górà granic´ odpowiedzialnoÊci COM-
PENSY za jedno i wszystkie zdarzenia, jakie mia∏y miejsce w okresie
ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwot´ wyp∏aconego od-
szkodowania.
4. W przypadku rabunku gotówki wyp∏aconej z bankomatu w walucie
obcej w celu jej przeliczenia na z∏ote stosuje si´ Êredni kurs tej waluty
og∏aszany przez Prezesa NBP, obowiàzujàcy w dniu zdarzenia.

§ 10. OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO
1. W przypadku zajÊcia zdarzenia Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) zg∏osiç zdarzenie policji w terminie 48 godzin od jego ujawnienia;
2) podjàç wszelkie niezb´dne kroki w celu zmniejszenia szkody oraz za-
bezpieczyç wszelkie dowody z nià zwiàzane;
3) zg∏osiç zdarzenie w mBanku w terminie 7 dni od dnia otrzymania spo-
rzàdzonego przez Ubezpieczajàcego wyciàgu, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 30 dni od ujawnienia zdarzenia; zg∏oszenie szkody powinno zo-
staç dokonane na mLinii mBanku.
2. W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek
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z obowiàzków okreÊlonych w ust. 1, je˝eli mia∏o to wp∏yw na ustalenie
odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci szkody, COMPENSA
mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub je zmniejszyç.

CZ¢Âå III – POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 11. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie informacji dostar-
czonych przez Ubezpieczajàcego, dotyczàcych w szczególnoÊci zakresu
ubezpieczenia, wysokoÊci sumy ubezpieczenia dla okreÊlonego ryzyka,
okresu wa˝noÊci karty, przewidywanej liczby ubezpieczonych kart oraz
na podstawie treÊci regulaminu wydawania i u˝ywania kart kredytowych
obowiàzujàcego u Ubezpieczajàcego.
2. COMPENSA potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumen-
tem ubezpieczenia – polisà wystawionà Ubezpieczajàcemu.
3. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesi´cy, z zastrze-
˝eniem postanowieƒ ust. 4. 
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub COMPENSA nie póêniej ni˝ na 30 dni
przed up∏ywem 12-miesi´cznego okresu ubezpieczenia nie wypowie pi-
semnie umowy ubezpieczenia, przyjmuje si´, ˝e zosta∏a zawarta kolejna
umowa na okres nast´pnych 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem postanowieƒ
§ 12.
5. Pomimo braku pisemnego wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4,
zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia nie nast´puje, je˝eli nie zosta∏a
w ca∏oÊci op∏acona okreÊlona w umowie sk∏adka za wczeÊniejszy 12-
miesi´czny okres ubezpieczenia.

§ 12. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI 
COMPENSY
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY w stosunku do ka˝dego Ubezpieczo-
nego rozpoczyna si´ w dniu aktywacji Ubezpieczonemu karty, przypada-
jàcym w okresie ubezpieczenia, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´p-
nego po zawarciu umowy ubezpieczenia oraz pod warunkiem op∏acenia
przez Ubezpieczajàcego sk∏adki w terminie i wysokoÊci okreÊlonej
w umowie ubezpieczenia.
2. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si´ z chwilà:
1) zastrze˝enia karty przez Ubezpieczonego na warunkach okreÊlonych
w umowie o kart´;
2) up∏ywu 2 godzin od chwili wyp∏aty gotówki z bankomatu (w przypad-
ku ubezpieczenia rabunku gotówki pobranej z bankomatu za pomocà
karty);
3) up∏ywu terminu wa˝noÊci karty;
4) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ §11
ust. 4;
5) niezap∏acenia sk∏adki w terminie i wysokoÊci wskazanej w umowie
ubezpieczenia;
6) odstàpienia od umowy ubezpieczenia lub jej rozwiàzania.
3. Je˝eli zdarzenie obj´te zakresem ubezpieczenia mia∏o miejsce
w okresie, za który sk∏adka nie zosta∏a op∏acona, COMPENSA jest zwol-
niona z obowiàzku wyp∏aty odszkodowania.
4. W przypadku rozwiàzania lub odstàpienia od umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊç COMPENSY wygasa z dniem rozwiàzania umowy
ubezpieczenia lub odstàpienia od umowy ubezpieczenia w stosunku
do tych Ubezpieczonych, za których nie zosta∏a zap∏acona sk∏adka.

§ 13 ROZWIÑZANIE LUB ODSTÑPIENIE OD UMOWY
1. Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´:
1) w przypadku up∏ywu okresu ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postano-
wieƒ §11 ust. 4;
2) w przypadku odstàpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowie-

dzenia.
2. Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç rozwiàzana w drodze wypowie-
dzenia:
1) przez ka˝dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowa-
nia lub daty dor´czenia Ubezpieczonemu decyzji o odmowie wyp∏aty
odszkodowania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
2) przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym w razie niezap∏a-
cenia sk∏adki w terminie oraz wysokoÊci okreÊlonych w umowie ubez-
pieczenia.
3. Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
4. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego
z obowiàzku zap∏acenia sk∏adki za okres, w jakim COMPENSA udziela-
∏a ochrony ubezpieczeniowej.

§ 14. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Sk∏adka ubezpieczeniowa ustalana jest w zale˝noÊci od d∏ugoÊci okre-
su ubezpieczenia, wysokoÊci sumy ubezpieczenia, iloÊci ubezpieczonych
kart oraz wysokoÊci Êredniej kwoty limitu na wyp∏at´ gotówki z banko-
matu.
2. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zap∏acenia sk∏adki w terminie
oraz wysokoÊci okreÊlonych w umowie ubezpieczenia oraz w umowie
ramowej o wspó∏pracy przy wydawaniu i promocji kart kredytowych
o nazwie „Compensa VISA Classic”. 

§ 15. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest:
1) przekazywaç COMPENSIE, w tym tak˝e w formie elektronicznej, ze-
stawienie okreÊlajàce liczb´ ubezpieczonych kart – w terminie do 5 dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego dotyczy zestawienie;
2) na ˝àdanie COMPENSY udost´pniç jej wszelkie dokumenty potwier-
dzajàce prawid∏owoÊç ustalenia wysokoÊci oraz op∏acenia sk∏adki ubez-
pieczeniowej;
3) powiadomiç Ubezpieczonych o treÊci niniejszych ogólnych warun-
ków ubezpieczenia oraz informowaç Ubezpieczonych o trybie zg∏asza-
nia roszczeƒ z umowy ubezpieczenia.
2. W przypadku wystàpienia szkody Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest:
1) potwierdziç wa˝noÊç karty oraz imi´ i nazwisko jej posiadacza;
2) potwierdziç dokonanie transakcji kartà obj´tà ubezpieczeniem w cza-
sie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
3) udost´pniç COMPENSIE dokumenty niezb´dne do weryfikacji oraz
potwierdzenia obj´cia Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà,
w tym dokumenty zwiàzane z procesem reklamacji.
3. W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego któregokolwiek
z obowiàzków okreÊlonych w ust. 1 i 2, je˝eli mia∏o to wp∏yw na ustale-
nie odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci szkody, COMPENSA
mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub je zmniejszyç.

§ 16 USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
1. Ustalenie wysokoÊci odszkodowania nast´puje na podstawie przed∏o-
˝onych przez Ubezpieczonego dokumentów:
1) zg∏oszenia szkody;
2) potwierdzenia zg∏oszenia zdarzenia policji;
3) oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego potwierdzajàcego dokonanie trans-
akcji przy u˝yciu karty – w przypadku ubezpieczenia nieuprawnionego
u˝ycia karty.
2. Ubezpieczony oraz Ubezpieczajàcy zobowiàzani sà przedstawiç
na ˝àdanie COMPENSY dodatkowe dokumenty niezb´dne do weryfika-
cji zdarzenia i ustalenia wysokoÊci odszkodowania.
3. Wszelkie koszty zwiàzane z uzyskaniem i przes∏aniem niezb´dnych



4/4

dokumentów ponosi Ubezpieczony.
4. COMPENSA zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed∏o˝onych do-
kumentów przez specjalistów.

§ 17. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA
1. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania roszcze-
nia z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania w∏asnych ustaleƒ, za-
wartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.
2. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, COMPENSA wyp∏aca odszkodowa-
nie w ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie,
pod warunkiem z∏o˝enia przez Ubezpieczonego niezb´dnych dokumen-
tów uzasadniajàcych roszczenie w ciàgu 14 dni od daty zawiadomienia
COMPENSY o szkodzie.
3. Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY albo wysokoÊci odszkodo-
wania nie jest mo˝liwe, odszkodowanie wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie
tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodowa-
nia zostanie wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiado-
mienia o szkodzie.
4. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w
cz´Êci COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczonego w ter-
minach okreÊlonych w ust. 2 lub 3, podajàc okolicznoÊci faktyczne i pod-
staw´ prawnà odmowy wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci
oraz pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 
5. W przypadku ubezpieczenia rabunku gotówki pobranej z bankomatu
za pomocà karty z kwoty odszkodowania COMPENSA potràca franszy-
z´ redukcyjnà wynoszàcà 10% wartoÊci szkody, nie mniej jednak ni˝
100 PLN. 
6. Odszkodowanie wyp∏acane jest bezpoÊrednio na rachunek Ubezpie-
czonego.

§ 18. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´
przechodzà z mocy prawa na COMPENS¢ z dniem wyp∏aty odszkodo-
wania, do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.
2. Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko cz´Êç szkody, Ubez-
pieczonemu przys∏uguje pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ od oso-
by odpowiedzialnej za powstanie szkody co do jej pozosta∏ej cz´Êci. 
3. Roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, za które ponosi on
odpowiedzialnoÊç lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym nie przechodzà na COMPENS¢. 
4. Je˝eli Ubezpieczony skutecznie zrzek∏ si´ roszczenia odszkodowawcze-
go w stosunku do sprawcy szkody w ca∏oÊci lub w cz´Êci, COMPENSA
mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Je˝eli
fakt ten ujawniony zostanie ju˝ po wyp∏aceniu odszkodowania, 
COMPENSA mo˝e ˝àdaç zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci odszkodowania. 

5. Je˝eli zrzeczenie si´ roszczenia przez Ubezpieczonego nastàpi∏o
po wyp∏acie odszkodowania lub COMPENSA dowiedzia∏a si´ o zrzecze-
niu si´ roszczenia po wyp∏acie odszkodowania, COMPENSA mo˝e ˝à-
daç zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci odszkodowania.
6. Ubezpieczony jest zobowiàzany do udzielenia COMPENSIE wszel-
kich informacji, dostarczenia dokumentów oraz umo˝liwienia prowa-
dzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ re-
gresowych. 
7. Je˝eli z powództwem przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkod´
mo˝e wystàpiç wy∏àcznie Ubezpieczony lub jego nast´pca prawny,
na ˝àdanie COMPENSY udzieli on wymaganych pe∏nomocnictw oraz
z∏o˝y wymagane wnioski i oÊwiadczenia, jak równie˝ upowa˝ni 
COMPENS¢ do odbioru zasàdzonych odszkodowaƒ, odsetek i kosztów
post´powania.

§ 19. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane w zwiàzku z umowà
ubezpieczenia powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwitowaniem
odbioru lub wys∏ane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
2. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczony mo˝e z∏o˝yç
w ka˝dej jednostce terenowej COMPENSY. 
3. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za˝aleƒ zg∏aszanych przez
Ubezpieczonego mo˝na je zg∏osiç za poÊrednictwem w∏aÊciwej jednost-
ki terenowej COMPENSY do w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej centra-
li COMPENSY, którà wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpa-
trzenia.
4. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowià-
zana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za˝alenia zajàç sta-
nowisko w sprawie.
5. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony zmieni∏ adres bàdê siedzib´
i nie zawiadomi∏ o tym COMPENSY, pismo skierowane pod ostatni zna-
ny adres Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego uwa˝a si´ za dor´czo-
ne i wywo∏ujàce skutki prawne od chwili, w której dosz∏oby do niego,
gdyby nie zmieni∏ adresu bàdê siedziby. 
6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów ubezpieczenia zawar-
tych na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mo˝-
na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo
przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajà-
cego lub Ubezpieczonego.
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz innych stosownych aktów praw-
nych. 
8. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 sierpnia 2005r.

Zast´pca Prezesa Zarzàdu

Jaros∏aw Szwajgier

Prezes Zarzàdu

Franz Fuchs
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