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POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH DZIA¸ÓW

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wszystkich
ryzyk budowy („OWU”), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy
ubezpieczenia („umowa”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
2. Umowa może zostać zawarta na cudzy rachunek.
3. Umowa może zawierać postanowienia dodatkowe lub odmienne
od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, określone w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie wprowadzenia do umowy postanowień dodatkowych lub
odmiennych, niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie
o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 2. DEFINICJE
Użyte w OWU definicje (w porządku alfabetycznym) oznaczają:
1) CYKLON - potężny szybko poruszający się wir powietrzny, w któ-
rym ciśnienie maleje ku środkowi, powstający zwykle na g∏ównych fron-
tach atmosferycznych oddzielających masy powietrza ciep∏ego od mas
powietrza ch∏odnego,
2) DESZCZ NAWALNY - opad deszczu potwierdzony przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o wspó∏czynniku natężenia
co najmniej 4 wed∏ug stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku
stacji pomiarowej w miejscu szkody, należy brać pod uwagę stan faktycz-
ny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o dzia-
∏aniu deszczu nawalnego,
3) FRANSZYZA REDUKCYJNA - ustalona w umowie kwota, po-
mniejszająca ∏ączne odszkodowanie za jedną i wszystkie szkody w ubez-
pieczonym mieniu wynik∏e z jednego zdarzenie,
4) HURAGAN - dzia∏anie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/s,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale-
ży brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powsta-
nia, świadczące wyraźnie o dzia∏aniu huraganu,
5) KOROZJA - proces niszczenia metali lub ich stopów w wyniku reakcji
chemicznych lub elektrochemicznych, przebiegających podczas
zetknięcia z otaczającym je środowiskiem gazowym lub ciek∏ym,
6) KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM - dokonanie albo usi∏owanie zaboru
przedmiotu ubezpieczenia:
a) po uprzednim usunięciu si∏ą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia
do pomieszczenia, w którym przedmiot ubezpieczenia się znajduje,
przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź
klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed∏ wskutek w∏a-
mania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
b) przez sprawcę, który ukry∏ się w pomieszczeniu przed jego zamknię-
ciem, jeśli pozostawi∏ ślady mogące s∏użyć jako dowód jego potajemne-
go ukrycia,
7) INKRUSTACJA - powstawanie pow∏oki osadowej,
8) MASZYNY BUDOWLANE - maszyny posiadające w∏asny napęd,
obs∏ugiwane przez operatora i wykorzystywane w trakcie realizacji ro-
bót kontraktowych objętych ochroną ubezpieczeniową,
9) MIENIE OTACZAJĄCE - mienie (poza sprzętem, wyposażeniem,
zapleczem, maszynami budowlanymi) po∏ożone w miejscu prowadzo-

nych robót kontraktowych lub z nim sąsiadującym, będące w∏asnością
lub znajdujące się w posiadaniu, pieczy, przechowaniu lub pod kontrolą
wykonawcy, zleceniodawcy bądź innych firm biorących udzia∏ w realizacji
inwestycji, objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach Dzia∏u I umowy,
10) OKRES KONSERWACJI - ustalony w umowie termin (zgodnie
z odpowiednią klauzulą) w czasie którego wykonawca zobowiązany jest
do wywiązania się z zobowiązań wynikających z postanowień dotyczą-
cych konserwacji,
11) OKRES PRÓB - ustalony w umowie termin (zgodnie z odpowied-
nią klauzulą lub zapisem w polisie), w czasie którego wykonywane są te-
sty pod pe∏nym obciążeniem lub przeprowadzany jest próbny rozruch
z użyciem mediów; dla urządzeń wytwarzających lub przetwarzających
prąd elektryczny niniejszy okres obejmuje pod∏ączenie ich do sieci lub in-
nego źród∏a zasilania,
12) OSOBA TRZECIA - osoba nie będąca stroną umowy, której Ubez-
pieczający może wyrządzić szkodę w związku z prowadzonymi robota-
mi kontraktowymi; o ile nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność
COMPENSY nie obejmuje szkód w stosunku do osób trzecich, na rzecz
których zosta∏a zawarta umowa,
13) OSUWANIE SIĘ ZIEMI - nie spowodowane dzia∏alnością ludzką
usuwanie się ziemi na stokach,
14) PLAC BUDOWY/MIEJSCE MONTAŻU - miejsce, w którym pro-
wadzone są roboty kontraktowe wraz z powierzchnią zajmowaną przez
zaplecze,
15) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENSĘ, który po-
twierdza zawarcie umowy ubezpieczenia,
16) POWÓDŹ - zalanie terenu w wyniku podniesienia się wód w kory-
tach wód p∏ynących lub stojących wskutek:
a) opadów atmosferycznych;
b) sp∏ywu wód po zboczach;
c) topnienia kry lodowej;
d) tworzenia się zatorów lodowych.
17) POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE:
a) zniszczone lub uszkodzone elementy przedmiotu ubezpieczenia;
b) części nieuszkodzone, wymagające zdemontowania lub usunięcia
przed przystąpieniem do naprawy zniszczonych lub uszkodzonych
elementów przedmiotu ubezpieczenia;
c) materia∏y obce takie jak: woda, mu∏, glina, piasek, żwir, od∏amki
skalne itp. pokrywające lub wype∏niające przedmiot ubezpieczenia lub
jego części.
18) RABUNEK - zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowe-
go użycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu
nieprzytomności, bezbronności lub bezsilności,
19) SPRZĘT, WYPOSAŻENIE, ZAPLECZE - wszelkie narzędzia
wykorzystywane w trakcie prowadzenia ubezpieczonych robót kontrak-
towych, sprzęt przeciwpożarowy, przenośniki, generatory oraz obiekty
tymczasowe takie jak: pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe,
warsztatowe, rusztowania, ogrodzenia oraz instalacje elektryczne,
wodne itp.,
20) SZKODA (DZIAŁ I UMOWY) - strata materialna wynikająca
z utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub ubytku wartości przedmiotu ubez-
pieczenia, która powsta∏a wskutek zajścia wypadku objętego umową,
21) SZKODA OSOBOWA (DZIAŁ II UMOWY) - śmierć, uszkodzenie
cia∏a lub rozstrój zdrowia,
22) SZKODA RZECZOWA (DZIAŁ II UMOWY) - uszkodzenie,
zniszczenie lub utrata mienia,
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23) TRZĘSIENIE ZIEMI - wstrząs skorupy ziemskiej wywo∏any
przemieszczeniami mas skalnych w g∏ębi ziemi, wybuchami wulkanów,
zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych,
24) TSUNAMI - fale na oceanie lub morzu wywo∏ane podwodnym
trzęsieniem ziemi lub wybuchem wulkanu,
25) UTLENIANIE (OKSYDACJA) - proces ∏ączenia się tlenu
z substancjami, pierwiastkami lub związkami chemicznymi,
26) WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA (NOWA) - wartość odpowia-
dająca kosztom odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia do stanu
nowego, tj.:
a) w przypadku robót kontraktowych - pe∏na wartość robót kontrakto-
wych w chwili zakończenia budowy lub montażu ∏ącznie ze wszystkimi
materia∏ami lub przedmiotami dostarczonymi przez zleceniodawcę,
odpowiadająca kosztom odbudowy, remontu lub montażu w tym samym
miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materia∏ów,
technologii, konstrukcji i standardu wykończenia;
b) w przypadku zaplecza, sprzętu, wyposażenia, maszyn budowlanych -
wartość odpowiadająca kosztom wymiany ubezpieczonego mienia
na nowe, tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych bądź zbliżonych
parametrach; z w∏ączeniem kosztów transportu, op∏at celnych, podat-
ków oraz innych op∏at urzędowych (o ile mają zastosowanie przy ustala-
niu sumy ubezpieczenia).
27) WARTOŚCI PIENIĘŻNE - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne,
czeki, weksle, akcje, obligacje i inne dokumenty zastępujące w obrocie
gotówkę, nieobrobione z∏oto, srebro, platyna i pozosta∏e metale z grupy
platynowców oraz nie oprawione kamienie szlachetne i per∏y,
28) WARTOŚĆ RZECZYWISTA - wartość odtworzeniowa (nowa)
pomniejszona o zużycie techniczne,
29) WYBUCH WULKANU (ERUPCJA) - wydobywanie się na
powierzchnię ziemi w sposób gwa∏towny produktów wulkanicznych:
lawy, materia∏ów powsta∏ych z od∏amków ska∏, py∏u oraz gazów i par
wulkanicznych.

§ 3. WY¸ĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający
wyrządzi∏ szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powsta∏a wskutek rażącego nie-
dbalstwa Ubezpieczającego, COMPENSA wolna jest od odpowiedzial-
ności, chyba że zap∏ata odszkodowania odpowiada w danych okoliczno-
ściach względom s∏uszności.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady określone w ust. 1
stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód bezpośrednio
lub pośrednio powsta∏ych:
1) wskutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich dzia∏ań obcego
państwa, dzia∏ania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy
wojna zosta∏a wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, rebelii, rewolucji,
powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek we-
wnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowa-
nych dzia∏ań lub dzia∏ań w z∏ym zamiarze osób dzia∏ających w imieniu lub
w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizy-
cji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących
w∏adzę;
2) w związku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju
dzia∏ania z użyciem si∏y, przemocy lub groźby użycia przemocy przez
osobę lub grupę osób dzia∏ających samodzielnie lub na rzecz bądź z ra-
mienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu w celach politycznych, eko-
nomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w∏ączając zamiar
wywarcia wp∏ywu na rząd bądź zastraszenia spo∏eczeństwa lub jakiejkol-

wiek jego części;
3) wskutek wszelkich następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądro-
wego lub skażenia promieniotwórczego;
4) wskutek zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
5) wskutek ca∏kowitego lub częściowego wstrzymania robót.
4. Ponadto COMPENSA nie odpowiada za:
1) wszelkiego rodzaju szkody pośrednie, a w szczególności kary umowne,
odsetki i straty spowodowane opóźnieniem, nienależytym wykonaniem
robót kontraktowych lub utratą kontraktu;
2) utratę lub uszkodzenie: dokumentów związanych z robotami kon-
traktowymi oraz innych dokumentów, akt, rysunków, kartotek, wartości
pieniężnych, oprogramowania komputerowego, zbiorów lub baz da-
nych, opakowań (np. pud∏a, skrzynie, palety itp.);
3) szkody wyrządzone lub zwiększone przez osoby zatrudnione przez
Ubezpieczającego, jeśli nie posiada∏y one uprawnień do wykonywania
zawodu, mia∏y zakaz lub zawieszone prawo wykonywania zawodu.
5. W przypadku procesów sądowych lub innych postępowań, w odnie-
sieniu, do których COMPENSA utrzymuje, że ze względu na wy∏ączenia
określone w ust. 3 pkt. 1) i 2) dana szkoda lub odpowiedzialność nie jest
objęta zakresem niniejszego ubezpieczenia, obowiązek udowodnienia,
że ta szkoda lub odpowiedzialność jest objęta zakresem niniejszego
ubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczającym.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, stano-
wiącego jej integralną część.
2. COMPENSA może zwrócić się do Ubezpieczającego o dodatkowe in-
formacje, uzależniając zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treści.
3. Umowę zawiera się na 365 dni („okres roczny”), o ile nie umówiono
się inaczej.
4. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisą.

§ 5. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność COMPENSY rozpoczyna się od dnia następujące-
go po zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia ro-
bót kontraktowych lub roz∏adunku poszczególnych przedmiotów ubez-
pieczenia na placu budowy oraz nie wcześniej niż od dnia następnego
po zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówi∏y się
inaczej.
2. W przypadku nie dokonania wp∏aty sk∏adki lub jej pierwszej raty
w oznaczonym terminie, COMPENSA może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym i żądać zap∏aty sk∏adki za okres, przez który
ponosi∏a odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa
ona z końcem okresu, za który przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka.
3. Jeżeli Ubezpieczający nie zap∏aci∏ w terminie wymagalnej kolejnej raty
sk∏adki, COMPENSA wezwie Ubezpieczającego na piśmie do jej zap∏aty,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem ustania
odpowiedzialności z umowy. Jeżeli pomimo otrzymanego wezwania
do zap∏aty wymagalnej raty sk∏adki Ubezpieczający nie dokona jej zap∏aty,
odpowiedzialność COMPENSY ustaje, a umowa ulega rozwiązaniu
z końcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki.
4. Odpowiedzialność COMPENSY kończy się z chwilą:
1) zakończenia okresu ubezpieczenia;
2) z końcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki, o którym
mowa w ust. 3 powyżej;
3) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania;
4) wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowań w ∏ącznej wysokości równej
sumie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem §9 ust. 11.
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5) w odniesieniu do:
a) robót kontraktowych - odbioru ich w ca∏ości lub w części przez zle-
ceniodawcę bądź przekazania zrealizowanego obiektu do użytkowania
(eksploatacji) w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi wcze-
śniej; w przypadku odbioru częściowego odpowiedzialność kończy się
w stosunku do odebranych robót kontraktowych, trwa jednak nadal
w odniesieniu do pozosta∏ych, nieodebranych robót,
b) sprzętu, wyposażenia, zaplecza, maszyn budowlanych - usunięcia ich
z placu budowy.
5. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia na inną osobę, prawa
z umowy przys∏ugujące zbywcy przedmiotu ubezpieczenia przechodzą
na nabywcę, pod warunkiem, że nabywca uzyska pisemną zgodę
COMPENSY na przejęcie tych praw. W przypadku wyrażenia zgody
COMPENSY na przejęcie praw z umowy, na nabywcę przechodzą także
obowiązki z umowy obciążające zbywcę. Nabywca zobowiązany jest
powiadomić COMPENSĘ o nabyciu przedmiotu ubezpieczenia w termi-
nie 3 dni od daty zdarzenia powodującego zbycie przedmiotu ubezpie-
czenia.
6. Jeżeli nabywca nie zawiadomi∏ COMPENSY o fakcie nabycia przed-
miotu ubezpieczenia w terminie określonym w ust. 5, umowę w stosun-
ku do tego przedmiotu uważa się za wygas∏ą z chwilą jego przejścia
na nabywcę.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Jeżeli umowa jest zawarta na okres d∏uższy niż 6 miesięcy, Ubezpie-
czający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przy-
padku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni, od dnia
jej zawarcia.
2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zap∏acenia sk∏adki za okres, w którym COMPENSA ponosi∏a odpowie-
dzialność.
3. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego wypowiedzenia:
1) przez każdą ze stron w ciągu miesiąca od daty wyp∏aty odszkodowa-
nia lub daty doręczenia Ubezpieczającemu odmowy wyp∏aty odszkodo-
wania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
2) przez COMPENSĘ ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia rażących zaniedbań w zabezpieczeniu przedmiotu
ubezpieczenia,
b) w razie stwierdzenia, że Ubezpieczający lub jego przedstawiciel zatai∏
przed COMPENSĄ informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a
przed zawarciem umowy,
c) w razie stwierdzenia, że Ubezpieczony zatai∏ przed COMPENSĄ in-
formacje, o które COMPENSA zapytywa∏a przed zawarciem umowy,
chyba że Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którą-
kolwiek ze stron, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod-
lega zwrotowi.
5. Wysokość należnej do zwrotu sk∏adki ustala się w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do d∏ugości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia traktuje się jako pe∏ny.
6. Sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwroto-
wi, jeżeli:
1) COMPENSA wyp∏aci∏a, przed datą rozwiązania umowy, odszkodowa-
nie lub odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia;
2) COMPENSA jest zobowiązana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datą rozwiązania umowy, odszkodowania w wysokości równej su-
mie ubezpieczenia lub wyp∏ata odszkodowania spowoduje wyczerpanie
(konsumpcję) sumy ubezpieczenia;

3) COMPENSA jest zobowiązana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datą rozwiązania umowy, odszkodowania w wysokości odpowia-
dającej pe∏nej wartości przedmiotu ubezpieczenia.

§ 7. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość sk∏adki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiązu-
jącej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach na podsta-
wie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzględnieniem rodzaju przedmiotu
ubezpieczenia, d∏ugości okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia,
wysokości zastosowanej franszyzy redukcyjnej oraz sumy ubezpieczenia,
rodzaju zastosowanych zabezpieczeń, dotychczasowego doświadczenia
w zakresie prowadzonych robót kontraktowych oraz w zakresie zaist-
nia∏ych szkód, a także formy p∏atności sk∏adki.
2. Sk∏adka op∏acana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem umowy,
chyba że w polisie określono inny sposób i termin op∏acenia sk∏adki.
3. Na wniosek Ubezpieczającego p∏atność sk∏adki może zostać roz∏ożo-
na na raty. Terminy p∏atności i wysokość rat określone są w polisie.
4. Jeżeli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, sk∏adkę uznaje się za zap∏aconą z chwilą wp∏y-
wu na rachunek COMPENSY.

§ 8. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości COMPENSY
zgodne z prawdą i jego najlepszą wiedzą wszystkie znane sobie okolicz-
ności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA zapy-
tywa∏a w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy. Jeżeli
Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu
znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest do pisem-
nego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach okoliczności
wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomości.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zosta∏y podane do jej
wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających dosz∏o
z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewi-
dziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Jeżeli umowę zawarto na cudzy rachunek obowiązki określone
w ustępach 1–3 powyżej spoczywają także na Ubezpieczonym, chyba że
nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczający, a także Ubezpie-
czony, jeśli wiedzia∏, że umowę zawarto na jego rachunek, zobowiązany
jest do:
1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu ubez-
pieczenia, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, ochrony
przeciwpożarowej, przepisów Państwowej Inspekcji Pracy, przepisów
o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaleceń producen-
ta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania
maszyn i urządzeń objętych umową, jak również wykonywania dozoru
technicznego nad ubezpieczonym mieniem;
2) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSĄ zaleceń dodatkowych
oraz terminów ich realizacji, które by∏y warunkiem zawarcia lub konty-
nuacji umowy - w szczególności usunięcia zagrożeń będących przyczyną
powsta∏ej w okresie wcześniejszym szkody;
3) zapewnienia prawid∏owego utrzymania, konserwacji i eksploatacji
przedmiotu ubezpieczenia;
4) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z aktualnymi
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przepisami, w sposób umożliwiający w razie powstania szkody na bez-
sporne odtworzenie wartości mienia; dowody ewidencji dotyczące
ubezpieczonego mienia powinny być zabezpieczone w skuteczny sposób
przed zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą;
5) umożliwienia dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upoważ-
nionej przez COMPENSĘ w celu dokonania oceny ryzyka.
6. W przypadku zajścia wypadku objętego umową Ubezpieczający,
a także Ubezpieczony jeśli wiedzia∏, że umowę zawarto na jego
rachunek, zobowiązany jest do:
1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubez-
pieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezw∏ocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistnia∏y
okoliczności wymagające podjęcia czynności dochodzeniowych;
3) niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji;
4) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania żadnych zmian
w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez
osobę upoważnioną przez COMPENSĘ, chyba że:
a) zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia
po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru;
b) oględziny nie zosta∏y dokonane w ciągu 5 dni roboczych od daty
powiadomienia o szkodzie;
5) umożliwienia dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upoważ-
nionej przez COMPENSĘ w celu przeprowadzenia likwidacji szkody;
6) przed∏ożenia COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz umożli-
wienia COMPENSIE dokonania wszelkich ustaleń dotyczących przyczy-
ny i rozmiaru szkody, jak również udostępnienia dokumentacji księgowej
i innych dowodów, niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania
szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenia w tym celu
wszelkiej pomocy i wyjaśnień.
7. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysoko-
ści odszkodowania, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony (jeśli wie-
dzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek) umyślnie lub wskutek rażące-
go niedbalstwa nie zawiadomi∏ COMPENSY o zajściu wypadku w termi-
nie określonym w ust. 6 pkt 3, o ile naruszenie tego obowiązku przyczy-
ni∏o się do zwiększenia szkody lub uniemożliwi∏o COMPENSIE ustalenie
okoliczności i skutków wypadku.
8. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający
lub Ubezpieczony (jeśli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek)
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo ciążącego na nim
obowiązku nie zastosowa∏ środków określonych w ust. 6 pkt 1, a szko-
da powsta∏a wskutek niewykonania powyższego obowiązku.

§ 9. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku objętego ochroną
ubezpieczeniową COMPENSA wszczyna w∏aściwe postępowanie doty-
czące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zg∏oszonych
roszczeń i wysokości odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczającego i Ubez-
pieczonego o tym fakcie, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym
zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodnio-
ny sposób informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnio-
nego z umowy, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowie-
dzialności COMPENSY lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to nie-
zbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
3. COMPENSA ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa
w ust. 2., informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpo-

wiedzialności COMPENSY lub wysokości odszkodowania.
4. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez COMPENSĘ
udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kseroko-
pii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z orygina∏em przez
COMPENSĘ.
5. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania roszcze-
nia uprawnionego z umowy w wyniku dokonania w∏asnych ustaleń, za-
wartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
6. COMPENSA obowiązana jest wyp∏acić odszkodowanie w terminie 30
dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
7. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności COMPENSY albo wysokości odszkodo-
wania nie jest możliwe, odszkodowanie wyp∏acane jest w ciągu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności by∏o możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowa-
nia zostanie wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiado-
mienia o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania w ca∏ości lub
w części, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczającego
w terminach określonych w ust. 6 bądź 7, podając okoliczności faktycz-
ne i podstawę prawną odmowy wyp∏aty odszkodowania w ca∏ości lub
w części oraz pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
9. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycie-
li na sumy, które ∏ącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową,
Ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość
szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim sto-
sunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje
do ∏ącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubez-
pieczenia.
10. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega obniżeniu
o wyp∏aconą kwotę, przy czym wyp∏ata odszkodowań o ∏ącznej wartości
równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy ubezpiecze-
nia.
11. Ubezpieczający za zgodą COMPENSY oraz po op∏aceniu dodatko-
wej sk∏adki może podwyższyć sumę ubezpieczenia do poprzedniej wy-
sokości.

§ 10. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zap∏aty odszkodowania przez COMPENSĘ, roszczenia
Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
przechodzą z mocy prawa na COMPENSĘ do wysokości wyp∏aconego
odszkodowania. Jeżeli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko część
szkody, Ubezpieczającemu przys∏uguje co do pozosta∏ej części
pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed COMPENSĄ.
2. Nie przechodzą na COMPENSĘ roszczenia Ubezpieczającego
przeciwko osobom, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność,
chyba że sprawca wyrządzi∏ szkodę umyślnie.
3. Zasady wynikające z ustępów poprzedzających stosuje się odpowied-
nio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzek∏ się roszcze-
nia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca∏ości lub
w części, COMPENSA może odmówić wyp∏aty odszkodowania w ca∏o-
ści lub w części. Natomiast, jeżeli fakt ten ujawniony zostanie już po
wyp∏aceniu odszkodowania, COMPENSA może żądać zwrotu ca∏ości lub
części odszkodowania.
5. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia
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COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz
umożliwienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego do-
chodzenia roszczeń regresowych.

DZIA¸ I - UBEZPIECZENIE MIENIA

§ 11. PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
1) roboty kontraktowe z uwzględnieniem materia∏ów i urządzeń,
2) sprzęt, wyposażenie, zaplecze robót kontraktowych,
3) maszyny budowlane,
4) koszty uprzątnięcia pozosta∏ości po szkodzie,
5) mienie otaczające.
2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową sprzętu, wyposażenia,
zaplecza, maszyn budowlanych, kosztów uprzątnięcia pozosta∏ości
po szkodzie oraz mienia otaczającego jest ubezpieczenie robót kontrak-
towych.
3. Miejscem ubezpieczenia jest określony w umowie ubezpieczenia plac
budowy.

§ 12. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Określony w umowie przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną
ubezpieczeniową od wszelkich nag∏ych i nieprzewidzianych zdarzeń po-
wsta∏ych niezależnie od woli Ubezpieczającego, o ile ich przyczyny nie
zosta∏y wy∏ączone w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz
postanowieniach dodatkowych (np. aneksach lub klauzulach).
2. Szkody w mieniu otaczającym objęte są ochroną ubezpieczeniową tyl-
ko pod warunkiem, że powsta∏y w bezpośrednim związku z prowadze-
niem robót kontraktowych lub wykonywaniem prób w czasie trwania
okresu ubezpieczenia ustalonego w umowie.
3. Ponadto COMPENSA zwraca faktycznie poniesione, uzasadnione
i udokumentowane koszty ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz za-
pobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli zastosowane
środki by∏y celowe, chociażby okaza∏y się bezskuteczne - w granicach su-
my ubezpieczenia.

§ 13. WY¸ĄCZENIA SZCZEGÓLNE
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) szkód spowodowanych b∏ędami projektowymi,
2) kosztów wymiany, naprawy, poprawek lub wykonania wadliwego
przedmiotu, z zastrzeżeniem że szkody powsta∏e w prawid∏owo wyko-
nanych przedmiotach, spowodowane wadliwym materia∏em lub wyko-
naniem objęte są ochroną ubezpieczeniową,
3) szkód spowodowanych normalnym zużyciem, ścieraniem, korozją,
utlenianiem, inkrustacją, pogorszeniem wskutek nie używania i oddzia∏y-
wania normalnych warunków atmosferycznych,
4) szkód eksploatacyjnych w sprzęcie, wyposażeniu, zapleczu i maszy-
nach budowlanych powsta∏ych w wyniku awarii elektrycznej lub mecha-
nicznej (np. wynik∏ych z zak∏óceń, rozerwania, rozstrojenia), zamarznię-
cia ch∏odziwa lub innych cieczy, wadliwego smarowania lub braku oleju
albo ch∏odziwa, z zastrzeżeniem że szkody zewnętrzne powsta∏e w na-
stępstwie powyższych przyczyn objęte są ochroną ubezpieczeniową,
5) szkód powsta∏ych w pojazdach dopuszczonych do ruchu po drogach
publicznych, statkach powietrznych lub wodnych,
6) szkód stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji,
7) szkód spowodowanych wskutek tajemniczego, niewyjaśnionego znik-
nięcia lub kradzieży zwyk∏ej (bez znamion kradzieży z w∏amaniem bądź
rabunku przedmiotu ubezpieczenia).

§ 14. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia jest ustalana przez Ubezpieczającego wed∏ug
wartości przedmiotu ubezpieczenia bez uwzględniania podlegającego
odliczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatku od towarów
i us∏ug (VAT), o ile nie umówiono się inaczej.
2. Suma ubezpieczenia:
1) robót kontraktowych, sprzętu, wyposażenia, zaplecza oraz maszyn
budowlanych winna odpowiadać wartości odtworzeniowej (nowej),
2) kosztów uprzątnięcia pozosta∏ości po szkodzie - winna odpowiadać
ustalonemu limitowi odszkodowania w wysokości określonej kwoty lub
procentu sumy ubezpieczenia robót kontraktowych,
3) mienia otaczającego - winna odpowiadać ustalonemu limitowi
odszkodowania w wysokości określonej kwoty.
3. Ustalone przez Ubezpieczającego i podane w umowie sumy ubezpie-
czenia oraz limity odszkodowania dla poszczególnych przedmiotów
ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności COMPENSY
za szkody w tych przedmiotach.
4. W przypadku wzrostu lub zmniejszenia wartości poszczególnych
przedmiotów ubezpieczenia w czasie trwania umowy, Ubezpieczający
zobowiązany jest podwyższyć lub zmniejszyć sumę ubezpieczenia
z zastrzeżeniem, że zwiększenie lub zmniejszenie sumy ubezpieczenia
obowiązuje od dnia pisemnego potwierdzenia przez COMPENSĘ.
W przypadku zwiększenia sumy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowią-
zany jest do op∏acenia dodatkowej sk∏adki.

§ 15. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Wysokość odszkodowania określa się w granicach sum ubezpieczenia
oraz limitów odszkodowania określonych w umowie dla każdego przed-
miotu ubezpieczenia oddzielnie.
2. COMPENSA wyp∏aci należne odszkodowanie:
1) w przypadku szkody częściowej podlegającej naprawie - wed∏ug
poniesionych kosztów naprawy niezbędnych do przywrócenia uszko-
dzonych przedmiotów do stanu z okresu bezpośrednio poprzedzające-
go powstanie szkody,
2) w przypadku szkody ca∏kowitej - wed∏ug wartości rzeczywistej przed-
miotu ubezpieczenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego powstanie
szkody.
3. W przypadku uszkodzonych przedmiotów, których koszt naprawy
jest równy bądź wyższy od ich wartości z okresu bezpośrednio poprze-
dzającego powstanie szkody, COMPENSA wyp∏aci należne odszkodowa-
nie zgodnie z postanowieniami ust. 2. pkt. 2).
4. Ponadto COMPENSA zwróci koszty napraw tymczasowych, o ile sta-
nowią one część napraw ostatecznych i nie prowadzą do zwiększenia
ca∏kowitego kosztu napraw.
5. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wyp∏acona przez
COMPENSĘ z tytu∏u umowy nie może być wyższa od poniesionej szkody.
6. Wszelkie dokumenty dotyczące zaistnia∏ej szkody przed∏ożone przez
Ubezpieczającego podlegają weryfikacji przez COMPENSĘ.
7. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
1) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materia∏ów
niezbędnych do przywrócenia stanu istniejącego przed powstaniem
szkody,
2) jakichkolwiek kosztów poniesionych na dokonanie zmian, ulepszeń,
remontów lub przeglądów,
3) podatku od towarów i us∏ug (VAT) podlegającego odliczeniu, o ile
strony nie umówi∏y się inaczej.
8. W celu ustalenia przyczyny powstania oraz prawid∏owej wysokości
szkody, każda ze stron może na w∏asny koszt powo∏ać rzeczoznawcę.
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W przypadku rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony mogą po-
wo∏ać rzeczoznawcę - arbitra, który na podstawie przeprowadzonych
przez obie strony ekspertyz oraz w∏asnej oceny stanu faktycznego wyda
opinię. Koszty związane z wydaniem opinii przez rzeczoznawcę - arbitra
ponoszą po po∏owie obie strony.
9. Wysokość odszkodowania pomniejsza się o wartość pozosta∏ości,
które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub naprawy.
10. W przypadku ustalenia p∏atności sk∏adki w ratach, COMPENSA
może potrącić z wyp∏acanego odszkodowania kwotę niezap∏aconej,
wymagalnej raty sk∏adki.
11. Z kwoty należnego odszkodowania COMPENSA potrąca franszyzy
redukcyjne ustalone w umowie.
12. Odszkodowanie stanowi kwotę obliczoną zgodnie z postanowieniami
§15 ust. 1-11.

DZIA¸ II - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ

§ 16. PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpie-
czającego z tytu∏u zdarzeń zaistnia∏ych w okresie ubezpieczenia,
w związku z prowadzeniem robót kontraktowych oraz posiadanym
mieniem - ubezpieczonych w ramach Dzia∏u I umowy w następstwie,
których jest on zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub
rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej czynem niedozwolonym
(odpowiedzialność deliktowa) pod warunkiem, że taka szkoda powsta∏a
w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie lub jego bezpośrednim
sąsiedztwie.
2. W ramach ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej COMPENSA,
w zakresie udzielonej zgodnie z niniejszym Dzia∏em ochrony ubezpie-
czeniowej, dodatkowo zwróci Ubezpieczającemu:
1) wszelkie koszty i wydatki procesowe, które Ubezpieczający by∏ zmu-
szony zwrócić wnoszącemu roszczenie,
2) wszelkie koszty i wydatki poniesione za pisemną zgodą COMPENSY.

§ 17. WY¸ĄCZENIA SZCZEGÓLNE
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) kosztów odtworzenia, naprawy lub wymiany jakiegokolwiek przed-
miotu ubezpieczenia, który jest lub może być objęty ochroną ubezpie-
czeniową w ramach Dzia∏u I umowy,
2) szkód w mieniu (w tym w gruncie, budynkach, budowlach) spowodo-
wanych przez wibrację bądź usunięcie lub os∏abienie elementów no-
śnych, a także szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych przez
lub wynik∏ych wskutek wyżej wymienionych przyczyn (o ile zakres
ochrony ubezpieczeniowej nie zosta∏ zmieniony poprzez w∏ączenie
do umowy odpowiedniej klauzuli).
2. Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje zobowiązań
powsta∏ych w następstwie:
1) śmierci, uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia pracowników (oraz
cz∏onków ich rodzin) zleceniodawcy, wykonawcy lub innych firm biorą-
cych udzia∏ w realizacji inwestycji, które są objęte ochroną ubezpiecze-
niową w ramach Dzia∏u I umowy,
2) szkód w mieniu będącym w∏asnością lub znajdującym się w posiada-
niu, pieczy, przechowaniu lub pod kontrolą zleceniodawcy, wykonawcy
lub innych firm biorących udzia∏ w realizacji inwestycji (oraz ich pracow-
ników), które są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach
Dzia∏u I umowy,

3) szkód spowodowanych przez pojazdy dopuszczone do ruchu po
drogach publicznych, statki powietrzne lub wodne,
4) szkód powsta∏ych wskutek naruszenia praw autorskich lub przyzna-
nych licencji, patentów,
5) zgody Ubezpieczającego na zap∏acenie dowolnej sumy z tytu∏u
odszkodowania lub innego świadczenia, chyba że zobowiązania powsta-
∏yby także wobec braku takiej zgody.

§ 18. PRAWA COMPENSY
1. COMPENSA ma prawo przejąć i prowadzić w imieniu Ubezpieczają-
cego obronę przed roszczeniami osób trzecich, negocjować ich zaspo-
kojenie oraz dochodzić roszczeń odszkodowawczych od osób trzecich
na w∏asną korzyść.
2. COMPENSA zachowuje pe∏ną swobodę w prowadzeniu postępowań
oraz regulowaniu roszczeń.

§ 19. SUMA GWARANCYJNA
1. Suma gwarancyjna ustalona przez Ubezpieczającego i podana w umo-
wie stanowi górną granicę odpowiedzialności COMPENSY ∏ącznie
za szkody osobowe i rzeczowe w odniesieniu do każdego zdarzenia po-
wsta∏ego w okresie ubezpieczenia, bez względu na liczbę szkód powsta-
∏ych wskutek tego wypadku.
2. Suma gwarancyjna może zostać ustalona w umowie oddzielnie dla
szkód osobowych, w rozbiciu na jedną osobę oraz ∏ącznie na wszystkie
osoby, i dla szkód rzeczowych.

§ 20. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
I. Wysokość odszkodowania w stosunku do każdego zdarzenia określa
się w granicach sumy gwarancyjnej określonej w umowie zgodnie
z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającym
z niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz klauzul, o ile zosta∏y
w∏ączone do umowy.
2. COMPENSA może w razie zajścia szkody wyp∏acić osobie uprawnionej
ustaloną sumę gwarancyjną z tytu∏u jednego zdarzenia (po odjęciu kwot
już wyp∏aconych tytu∏em odszkodowania w odniesieniu do tego wypad-
ku) lub jakąkolwiek mniejszą sumę, o ile taka suma wystarczy do zaspo-
kojenia roszczeń wynik∏ych z tego wypadku, po czym COMPENSA
będzie zwolniona od wszelkich dalszych zobowiązań.
3. Z kwoty należnego odszkodowania za szkody rzeczowe COMPENSA
potrąca franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie.

§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia sk∏adane przez strony
w związku z umową powinny być dokonywane na piśmie za pokwitowa-
niem przyjęcia lub wys∏ane listem poleconym. Strony zobowiązują się
informować wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Jeżeli strona zmieni∏a siedzibę (adres) i nie powiadomi∏a o tym drugiej
strony przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia
zosta∏ wype∏niony przez wys∏anie pisma pod ostatni znany stronie adres.
W takim wypadku strony uznają, że pismo wywiera skutki prawne
po up∏ywie 14 dni od daty jego wys∏ania, choćby nie dotar∏o do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający może z∏ożyć
w każdej jednostce terenowej COMPENSY.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub zażaleń zg∏aszanych przez
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, można je zg∏osić do Rzecznika Ubezpieczonych lub
za pośrednictwem w∏aściwej jednostki terenowej COMPENSY do



7/7

w∏aściwej jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY, którą wskazuje
jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia.
5. W∏aściwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowią-
zana w ciągu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zażalenia zająć
stanowisko w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikające z umów zawartych na podstawie
OWU można wytoczyć albo wed∏ug przepisów o w∏aściwości ogólnej
albo przed sąd w∏aściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpie-
czającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy.
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu faktycznie

poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem należności
wynikających z umowy.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alności ubezpieczeniowej oraz innych
stosownych aktów prawnych.
9. OWU zosta∏y zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna
Insurance Group uchwa∏ą nr 33/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10
sierpnia 2007 roku.

Jaros∏aw Szwajgier
Zastępca Prezesa Zarządu

Franz Fuchs
Prezes Zarządu


