OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW
2) Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz´Êliwego wypadku.
2. Ubezpieczenie obejmuje nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków, jakie mogà si´ wydarzyç podczas nauki lub wykonywania pracy okreÊlonej
w umowie ubezpieczenia oraz w drodze z domu do pracy (szko∏y)
i z pracy (szko∏y) do domu oraz w ˝yciu prywatnym, które wydarzy∏y si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicà oraz podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeƒ „Compensa” S. A., zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków posiadaczy karty kredytowej „Compensa VISA Classic” wydawanej przez
mBank.
§ 2. DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, uwa˝a si´
za (definicje w porzàdku alfabetycznym):
1) aktywacja karty – dyspozycja Ubezpieczonego potwierdzajàca
otrzymanie karty i umo˝liwiajàca pos∏ugiwanie si´ nià;
2) karta dodatkowa – karta „Compensa VISA Classic” wydana
na wniosek Ubezpieczonego – posiadacza karty g∏ównej, wskazanej
przez niego osobie;
3) karta g∏ówna – karta „Compensa VISA Classic” wydana Ubezpieczonemu, który zawar∏ z Ubezpieczajàcym umow´ o kart´;
4) karta kredytowa – karta kredytowa „Compensa VISA Classic” wydawana przez Ubezpieczajàcego jako karta g∏ówna albo karta dodatkowa;
5) nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale˝nie od swej woli,
dozna∏ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmar∏;
6) podró˝ zagraniczna – udzia∏ w wyjeêdzie o charakterze turystycznym organizowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez biuro podró˝y albo podró˝ odbywana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Êrodkiem transportu profesjonalnego przewoênika lub wynaj´tym
samochodem;
7) praca – wykonywanie czynnoÊci w celu zarobkowym bez wzgl´du
na podstaw´ prawnà zatrudnienia pod warunkiem podlegania obowiàzkowemu ubezpieczeniu spo∏ecznemu;
8) trwa∏y uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawnoÊci organizmu
polegajàce na trwa∏ym uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia, powodujàce upoÊledzenie czynnoÊci organizmu;
9) Ubezpieczajàcy – mBank;
10) Ubezpieczony – osoba fizyczna, b´dàca posiadaczem wydanej
przez Ubezpieczajàcego karty kredytowej „Compensa VISA Classic”
g∏ównej lub dodatkowej, na rzecz której zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia;
11) Uprawniony – osoba wskazana przez Ubezpieczonego do odbioru
Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego; je˝eli Ubezpieczony
nie wskaza∏ Uprawnionego, Êwiadczenie zostanie wyp∏acone cz∏onkom
rodziny Ubezpieczonego w nast´pujàcej kolejnoÊci: ma∏˝onkowi, dzieciom, rodzicom, pozosta∏ym spadkobiercom w kolejnoÊci wynikajàcej
z dziedziczenia ustawowego;
12) zawodnik – osoba uprawiajàca amatorsko sport w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych i jednoczeÊnie uczestniczàca
w zawodach lub treningach przygotowujàcych do zawodów, a tak˝e
osoba uprawiajàca sport w celach zarobkowych.

§ 5. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te osoby, które ukoƒczy∏y 65
rok ˝ycia.
2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te skutki wypadków:
1) b´dàcych nast´pstwem lub powsta∏e w zwiàzku z jakàkolwiek chorobà nawet zaistnia∏à nagle;
2) b´dàcych nast´pstwem zawa∏u serca lub udaru mózgu;
3) spowodowanych umyÊlnie przez Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego
lub Uprawnionego;
4) których przyczynà by∏o spo˝ycie przez Ubezpieczonego alkoholu, za˝ycie narkotyków, innych Êrodków odurzajàcych lub leków o podobnym
dzia∏aniu;
5) powsta∏ych podczas prowadzenia pojazdu przez osoby, które nie posiada∏y wymaganych uprawnieƒ do prowadzenia pojazdu;
6) powsta∏ych w wyniku uszkodzenia cia∏a spowodowanego leczeniem
lub zabiegami leczniczymi bez wzgl´du na to, przez kogo by∏y wykonywane, chyba, ˝e powsta∏y podczas leczenia bezpoÊrednich nast´pstw
wypadku;
7) powsta∏ych na skutek usi∏owania pope∏nienia lub pope∏nienia przez
Ubezpieczonego przest´pstwa albo samobójstwa;
8) powsta∏ych wskutek wszelkich nast´pstw wojny, inwazji, wrogich
dzia∏aƒ obcego paƒstwa, dzia∏ania o charakterze wojennym (niezale˝nie
od tego, czy wojna zosta∏a wypowiedziana, czy nie), wojny domowej,
rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, spisku, aktów
sabota˝u, zamieszek wewn´trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dzia∏aƒ lub dzia∏aƒ w z∏ym zamiarze osób
dzia∏ajàcych w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi;
9) powsta∏e podczas czynnego udzia∏u w bójkach, z wyjàtkiem dzia∏ania
w obronie koniecznej;
10) powsta∏ych na skutek dzia∏ania energii jàdrowej, w tym równie˝ substancji radioaktywnych i promieniotwórczych, pola magnetycznego lub
elektromagnetycznego;
11) powsta∏ych na skutek pos∏ugiwania si´ wszelkiego rodzaju petardami i Êrodkami o podobnym dzia∏aniu;
12) powsta∏ych w zwiàzku z uprawianiem sportu jako zawodnik;
13) powsta∏ych w zwiàzku z uprawianiem sportów powietrznych, motorowych, sztuk walki, wspinaczki górskiej, myÊlistwa, nurkowania
przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu oraz innych dyscyplin sportu uprawianych w warunkach ekstremalnych.
3. OdpowiedzialnoÊcià COMPENSY nie sà obj´te zadoÊçuczynienie
za doznany ból, cierpienie fizyczne lub moralne oraz straty materialne
polegajàce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy nale˝àcych
do Ubezpieczonego, powsta∏e w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem.

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków,
polegajàce na uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia, powodujàce
trwa∏y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç Ubezpieczonego.

§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
1. OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY.
2. Suma ubezpieczenia wynosi 10.000 z∏ dla ka˝dego Ubezpieczonego.

§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie obejmuje nast´pujàce Êwiadczenia:
1) Êwiadczenie z tytu∏u nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków wymienionych w tabeli, okreÊlonej w §12 ust. 2;
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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.

§ 7. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie informacji dostarczonych przez Ubezpieczajàcego, dotyczàcych w szczególnoÊci zakresu
ubezpieczenia, wysokoÊci sumy ubezpieczenia, okresu wa˝noÊci kart
oraz przewidywanej liczby Ubezpieczonych.
2. COMPENSA potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem 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 pisemnie umowy ubezpieczenia, przyjmuje si´, ˝e zosta∏a zawarta kolejna
umowa na okres nast´pnych 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem postanowieƒ
§ 8.
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 12miesi´czny okres ubezpieczenia.

§ 10. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Sk∏adka ubezpieczeniowa ustalana jest z uwzgl´dnieniem zakresu
ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz przewidywanej liczby Ubezpieczonych.
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”.
§ 11. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO I UBEZPIECZONEGO
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest:
1) przekazywaç COMPENSIE, w tym tak˝e w formie elektronicznej, zestawienie okreÊlajàce liczb´ Ubezpieczonych – w terminie do 5 dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego dotyczy zestawienie;
2) na ˝àdanie COMPENSY udost´pniç jej wszelkie dokumenty potwierdzajàce prawid∏owoÊç ustalenia wysokoÊci oraz op∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej;
3) powiadomiç Ubezpieczonych o treÊci niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz informowaç Ubezpieczonych o trybie zg∏aszania roszczeƒ z umowy ubezpieczenia.
2. W przypadku wystàpienia szkody Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest
potwierdziç na ˝àdanie COMPENSY wa˝noÊç karty oraz imi´ i nazwisko
jej posiadacza.
3. W razie powstania wypadku Ubezpieczony obowiàzany jest:
1) staraç si´ o z∏agodzenie skutków wypadku poddajàc si´ niezw∏ocznie
opiece lekarskiej oraz wype∏niajàc zalecenia lekarza,
2) uzyskaç dokumentacj´ lekarskà oraz inne dokumenty zwiàzane z wypadkiem i przekazaç je COMPENSIE,
3) niezw∏ocznie powiadomiç COMPENS¢ o zaistnieniu zdarzenia;
4) na zlecenie COMPENSY poddaç si´ badaniu przez lekarza wskazanego przez zak∏ad ubezpieczeƒ lub obserwacji klinicznej, majàcej na celu
ustalenie stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu;
5) zwolniç lekarzy, u których leczy∏ si´, palcówki s∏u˝by zdrowia oraz
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz inne instytucje z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraziç zgod´ na udost´pnienie dokumentacji z przebiegu leczenia.
4. W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego któregokolwiek z obowiàzków okreÊlonych w ust. 1 – 2, je˝eli
mia∏o to wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci szkody, COMPENSA mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
(Êwiadczenia) lub je zmniejszyç.

§ 8. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
COMPENSY
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY w stosunku do ka˝dego Ubezpieczonego rozpoczyna si´ w dniu aktywacji Ubezpieczonemu karty, przypadajàcym w okresie ubezpieczenia, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego 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 terminu wa˝noÊci karty;
3) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ §7
ust. 4;
4) niezap∏acenia sk∏adki w terminie i wysokoÊci wskazanej w umowie
ubezpieczenia;
5) odstàpienia od umowy ubezpieczenia lub jej rozwiàzania.
2. Je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek mia∏ miejsce w okresie, za który sk∏adka nie zosta∏a op∏acona, COMPENSA jest zwolniona z obowiàzku wyp∏aty odszkodowania.
3. 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.
§ 9. ROZWIÑZANIE LUB ODSTÑPIENIE OD UMOWY
1. Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´:
1) w przypadku up∏ywu okresu ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ §7 ust. 4;
2) w przypadku odstàpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia.
2. Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç rozwiàzana w drodze wypowiedzenia:
1) przez ka˝dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia) lub daty dor´czenia Ubezpieczonemu decyzji o odmowie wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia), z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
2) przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym w razie niezap∏acenia sk∏adki w terminie oraz wysokoÊci okreÊlonych w umowie ubezpieczenia.
3. Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia w terminie 7

§ 12. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
(ÂWIADCZENIA)
1. COMPENSA wyp∏aca Uprawnionemu Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci
Ubezpieczonego w wysokoÊci 5.000 z∏ wy∏àcznie, je˝eli Êmierç nastàpi∏a w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata po zajÊciu nieszcz´Êliwego wypadku.
2. Z tytu∏u cz´Êciowego trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu wskutek zaistnia∏ego wypadku COMPENSA wyp∏aca odpowiedni procent sumy ubezpieczenia zgodnie z poni˝szà tabelà Êwiadczeƒ sta∏ych:
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rodzaj trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu

nego, jako stopieƒ trwa∏ego uszczerbku przyjmuje si´ przypuszczalny
stopieƒ trwa∏ego uszczerbku ustalonego wed∏ug oceny lekarzy powo∏anych przez COMPENS¢ na podstawie zebranej dokumentacji.
10. Je˝eli Ubezpieczony otrzyma∏ Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego
uszczerbku a nast´pnie zmar∏, w ciàgu 24 miesi´cy od dnia wypadku,
Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´ Uprawnionemu, gdy przewy˝sza ono Êwiadczenie wyp∏acone Ubezpieczonemu, przy czym potràca
si´ uprzednio wyp∏aconà kwot´.
11. Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one
przez Ubezpieczajàcego podlegajà weryfikacji przez COMPENS¢.
12. COMPENSA zastrzega sobie prawo zasi´gania opinii specjalistów.

% trwa∏ego
uszczerbku
na zdrowiu

ca∏kowita utrata wzroku w jednym oku

40

ca∏kowita utrata wzroku w obu oczach

100

ca∏kowita utrata s∏uchu w jednym uchu

15

ca∏kowita utrata s∏uchu w obu uszach

60

utrata koƒczyny górnej w obr´bie ramienia

65

utrata d∏oni lub przedramienia

55

utrata obu koƒczyn górnych w obr´bie ramienia

90

utrata jednej koƒczyny dolnej powy˝ej kolana

65

utrata jednej koƒczyny dolnej poni˝ej kolana

55

utrata obu koƒczyn dolnych

90

utrata jednej stopy

40

utrata obu stóp

70

ca∏kowita utrata kciuka

20

ca∏kowita utrata palca wskazujàcego

15

ca∏kowita utrata innego palca d∏oni

5

§ 13. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA (ÂWIADCZENIA)
1. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie (Êwiadczenie) na podstawie
uznania roszczenia Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku
dokonania w∏asnych ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego
orzeczenia sàdu.
2. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, COMPENSA wyp∏aci odszkodowanie
(Êwiadczenie) w ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, pod warunkiem z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego niezb´dnych dokumentów uzasadniajàcych roszczenie.
3. Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY albo wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia) nie jest mo˝liwe, odszkodowanie (Êwiadczenia) wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci, wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e
bezsporna cz´Êç odszkodowania (Êwiadczenie) zostanie wyp∏acona
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
4. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia)
w ca∏oÊci lub cz´Êci, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczajàcego w terminach okreÊlonych w ust. 2., podajàc okolicznoÊci faktyczne i podstaw´ prawnà odmowy wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia) w ca∏oÊci lub cz´Êci oraz pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.

Przy utracie kilku z wymienionych w powy˝szej tabeli organów lub zmys∏ów stawki procentowe odpowiadajàce stopniowi trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu sà dodawane, jednak˝e stopieƒ trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu nie mo˝e przekroczyç 100%.
3. WysokoÊç Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 2 ulega podwojeniu, je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek mia∏ miejsce podczas podró˝y zagranicznej,
której koszt Ubezpieczony zap∏aci∏ za pomocà karty kredytowej.
4. Ustalenie wysokoÊci nale˝nego Êwiadczenia okreÊlane jest na podstawie stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu
zwiàzku przyczynowego pomi´dzy wypadkiem a trwa∏ym uszczerbkiem
na zdrowiu lub Êmiercià Ubezpieczonego. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu okreÊlany jest przez lekarzy wskazanych przez COMPENS¢
na podstawie zg∏oszenia wypadku i dokumentacji medycznej sporzàdzonej przez lekarza, który udzieli∏ Ubezpieczonemu pierwszej pomocy
oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia.
5. W uzasadnionych przypadkach stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu mo˝e byç okreÊlany na podstawie badaƒ przeprowadzonych przez
lekarzy wskazanych przez COMPENS¢.
6. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony bezpoÊrednio po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl´dnieniem zabiegów rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 24
miesi´cy od dnia wypadku.
7. Przy ustalaniu stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si´
pod uwag´ specjalnoÊci zawodowej Ubezpieczonego.
8. W razie utraty, uszkodzenia organu, narzàdu lub uk∏adu, którego funkcje by∏y ju˝ przed wypadkiem upoÊledzone wskutek choroby lub trwa∏ego inwalidztwa powsta∏ego z innego zdarzenia, stopieƒ trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´ w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy stopniem trwa∏ego uszczerbku w∏aÊciwym dla stanu danego organu, narzàdu
lub uk∏adu po wypadku, a stopniem trwa∏ego uszczerbku istniejàcym
przed wypadkiem.
9. Je˝eli Ubezpieczony zmar∏ po ustaleniu stopnia trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu, a Êmierç nie pozostaje w zwiàzku przyczynowym z nieszcz´Êliwym wypadkiem, niewyp∏acone Êwiadczenie za trwa∏y uszczerbek na zdrowiu wyp∏aca si´ Uprawnionemu. Je˝eli stopieƒ trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu nie zosta∏ ustalony przed Êmiercià Ubezpieczo-

§ 14. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
w zwiàzku z umowà ubezpieczenia powinny byç dokonywane na piÊmie
za pokwitowaniem przyj´cia lub wys∏ane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
2. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczony mo˝e z∏o˝yç
w ka˝dej jednostce organizacyjnej COMPENSY.
3. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za˝aleƒ zg∏aszanych przez
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, mo˝na je zg∏osiç za poÊrednictwem w∏aÊciwej jednostki terenowej COMPENSY do w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej centrali
COMPENSY, którà wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia.
4. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowiàzana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za˝alenia zajàç stanowisko w niniejszej sprawie.
5. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony zmieni∏ adres bàdê siedzib´
i nie zawiadomi∏ o tym COMPENSY, pismo skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego uwa˝a si´ za dor´czone 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 zawartych 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-
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nych.
8. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 sierpnia 2005r.

cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
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-

4/4

Prezes Zarzàdu

Zast´pca Prezesa Zarzàdu

Franz Fuchs

Jaros∏aw Szwajgier

