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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn
od uszkodzeƒ („OWU”), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy
ubezpieczenia („umowa”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej,
zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi.
2. Umowa mo˝e zostaç zawarta na cudzy rachunek.
3. Umowa mo˝e zawieraç postanowienia dodatkowe lub odmienne
od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, okreÊlone w formie
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
4. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowieƒ dodat-
kowych lub odmiennych, niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà
zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie
stanowià inaczej.

§ 2. DEFINICJE
U˝yte w OWU definicje (w porzàdku alfabetycznym) oznaczajà:
1) CYKLON - pot´˝ny szybko poruszajàcy si´ wir powietrzny, 
w którym ciÊnienie maleje ku Êrodkowi, powstajàcy zwykle na g∏ównych
frontach atmosferycznych oddzielajàcych masy powietrza ciep∏ego
od mas powietrza ch∏odnego,
2) DEPRECJACJA - obni˝enie wartoÊci przedmiotu ubezpieczenia,
3) EROZJA - powierzchniowe niszczenie metali powodowane przez
oddzia∏ywania mechaniczne, np. tarcie, uderzenia,
4) FRANZYZA REDUKCYJNA - ustalona w umowie ubezpieczenia
kwota, pomniejszajàca ∏àczne odszkodowanie za jednà i wszystkie szkody
w ubezpieczonym mieniu wynik∏e z jednego zdarzenia; w odniesieniu
do ryzyk dodatkowych uwzgl´dnionych w klauzulach stosuje si´ oddzielne
franszyzy redukcyjne,
5) HURAGAN - dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 24,5 m/s,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale˝y
braç pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania,
Êwiadczàce wyraênie o dzia∏aniu huraganu,
6) KATASTROFA BUDOWLANA - nie zamierzone, gwa∏towne znisz-
czenie obiektu budowlanego lub jego cz´Êci, a tak˝e konstrukcyjnych
elementów rusztowaƒ, elementów urzàdzeƒ formujàcych, Êcianek
szczelnych i obudowy wykopu (nie jest katastrofà budowlanà: uszkodze-
nie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajàcego si´ do na-
prawy lub wymiany; uszkodzenie lub zniszczenie urzàdzeƒ budowlanych
zwiàzanych z budynkami; awaria instalacji),
7) KATASTROFA NATURALNA - zdarzenie spowodowane dzia∏a-
niem si∏ natury,
8) KAWITACJA - powstawanie w przep∏ywajàcej cieczy p´cherzyków
wype∏nionych gazem lub parà, wskutek miejscowego obni˝enia si´ 
ciÊnienia w miejscach znacznego wzrostu pr´dkoÊci przep∏ywu, powo-
dujàce niszczenie stykajàcych si´ z cieczà elementów konstrukcji,
9) KOROZJA - proces niszczenia metali lub ich stopów w wyniku reakcji
chemicznych lub elektrochemicznych, przebiegajàcych podczas zetkni´cia
z otaczajàcym je Êrodowiskiem gazowym lub ciek∏ym,
10) KRADZIE˚ Z W¸AMANIEM - dokonanie albo usi∏owanie zaboru
przedmiotu ubezpieczenia:
a) po uprzednim usuni´ciu si∏à zabezpieczenia lub otworzeniu wejÊcia
do pomieszczenia, w którym przedmiot ubezpieczenia znajduje si´,
przy u˝yciu narz´dzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bàdê

klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed∏ wskutek 
w∏amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
b) przez sprawc´, który ukry∏ si´ w pomieszczeniu przed jego zamkni´-
ciem, jeÊli pozostawi∏ Êlady mogàce s∏u˝yç jako dowód jego potajemnego
ukrycia,
11) LAWINA - gwa∏towne zsuwanie lub staczanie si´ mas Êniegu, lodu
lub kamieni ze stoków górskich,
12) OSUWANIE SI¢ ZIEMI - nie spowodowane dzia∏alnoÊcià ludzkà
usuwanie si´ ziemi na stokach,
13) POWÓDè - zalanie terenu w wyniku podniesienia si´ wód w korytach
wód p∏ynàcych lub stojàcych wskutek:
a) opadów atmosferycznych;
b) sp∏ywu wód po zboczach;
c) topnienia kry lodowej;
d) tworzenia si´ zatorów lodowych,
14) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS¢, który 
potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia,
15) PO˚AR - ogieƒ, który powsta∏ bez przeznaczonego do tego celu
paleniska lub przedosta∏ si´ poza palenisko i rozprzestrzeni∏ si´ o w∏asnej
sile,
16) RABUNEK - zabór mienia przy u˝yciu lub groêbie natychmiastowego
u˝ycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu
nieprzytomnoÊci, bezbronnoÊci lub bezsilnoÊci,
17) SZKODA - strata materialna wynikajàca z utraty, uszkodzenia,
zniszczenia lub ubytku wartoÊci ubezpieczonych maszyn (urzàdzeƒ), 
która powsta∏a w wyniku i w czasie zajÊcia zdarzenia obj´tego umowà
ubezpieczenia,
18) TÑPNI¢CIE - p´kanie ska∏, spowodowane naruszeniem równowagi si∏
w górotworze przez ruchy tektoniczne lub wskutek eksploatacji z∏ó˝,
19) UDERZENIE PIORUNA - bezpoÊrednie odprowadzenie ∏adunku
elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone maszyny (urzà-
dzenia),
20) UDERZENIE POJAZDU - uszkodzenie bàdê zniszczenie przed-
miotu ubezpieczenia spowodowane bezpoÊrednim uderzeniem pojazdu
mechanicznego,
21) UDERZENIE STATKU - uszkodzenie bàdê zniszczenie przedmiotu
ubezpieczenia spowodowane bezpoÊrednim uderzeniem statku lub 
innego obiektu p∏ywajàcego,
22) UPADEK STATKU POWIETRZNEGO - katastrofa, bàdê 
przymusowe làdowanie samolotu silnikowego lub innego obiektu latajà-
cego, a tak˝e upadek jego cz´Êci lub przewo˝onego ∏adunku,
23) WARTOÂå ODTWORZENIOWA (NOWA) - wartoÊç odpowia-
dajàca kosztom wymiany ubezpieczonych maszyn (urzàdzeƒ) na nowe
tego samego rodzaju, typu, mocy lub wydajnoÊci, z uwzgl´dnieniem
kosztów transportu, monta˝u, op∏at celnych, podatków (je˝eli majà 
zastosowanie przy ustalaniu sumy ubezpieczenia),
24) WARTOÂå RZECZYWISTA - wartoÊç odtworzeniowa (nowa)
pomniejszona o zu˝ycie techniczne maszyny (urzàdzenia),
25) WYBUCH CHEMICZNY - bardzo szybko przebiegajàca reakcja
chemiczna okreÊlonych zwiàzków chemicznych lub mieszanin, której 
towarzyszy powstawanie du˝ej iloÊci produktów gazowych, detonacja,
gwa∏towny wzrost temperatury i ciÊnienia, powodujàca kruszenie, 
rozpad materia∏ów znajdujàcych si´ woko∏o êród∏a tej reakcji,
26) WYBUCH FIZYCZNY - gwa∏towne wyrównanie ró˝nicy ciÊnieƒ
mi´dzy wn´trzem zbiornika lub naczynia a jego otoczeniem, powodujàce
rozerwanie jego Êcianek, nie spowodowane reakcjà chemicznà,
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27) WANDALIZM - rozmyÊlne zniszczenie lub uszkodzenie maszyn
(urzàdzeƒ) przez osob´ trzecià,
28) ZWARCIE - zetkni´cie dwóch punktów obwodu elektrycznego
o ró˝nych potencja∏ach, powodujàce przep∏yw bardzo silnego pràdu
i gro˝àce uszkodzeniem uk∏adu elektrycznego.

§ 3. PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà wymienione w umowie maszyny
(urzàdzenia) eksploatowane w ramach prowadzonej przez Ubezpiecza-
jàcego dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà maszyny (urzàdzenia) po zakoƒ-
czonych z wynikiem pozytywnym próbach eksploatacyjnych, zainstalo-
wane na stanowiskach pracy oraz eksploatowane zgodnie z ich przezna-
czeniem.
3. Maszyny (urzàdzenia) wymienione w umowie obj´te sà ochronà 
ubezpieczeniowà w miejscu okreÊlonym w umowie podczas:
1) eksploatacji,
2) przestoju,
3) konserwacji,
4) czyszczenia,
5) naprawy,
6) remontu,
7) demonta˝u i ponownego monta˝u w celu wykonania w/w czynnoÊci,
8) transportu zwiàzanego z w/w czynnoÊciami w miejscu ubezpieczenia.
4. Maszyny (urzàdzenia) obj´te sà ochronà ubezpieczeniowà na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu okreÊlonym w umowie ubezpieczenia.

§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Wymienione w umowie maszyny (urzàdzenia) obj´te sà ochronà
ubezpieczeniowà od wszelkich nag∏ych i nieprzewidzianych zdarzeƒ 
powsta∏ych niezale˝nie od woli Ubezpieczajàcego, o ile ich przyczyny nie
zosta∏y wy∏àczone w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz
postanowieniach dodatkowych (np. aneksach lub klauzulach).
2. Z uwzgl´dnieniem postanowieƒ ust. 1. ubezpieczeniem obj´te sà
w szczególnoÊci szkody powsta∏e wskutek:
1) b∏´dów projektowych lub konstrukcyjnych, 
2) b∏´dów pope∏nionych w trakcie produkcji maszyny (urzàdzenia) oraz
u˝ycia do produkcji niew∏aÊciwego bàdê wadliwego materia∏u,
3) b∏´dów pope∏nionych podczas monta˝u maszyny (urzàdzenia),
4) niew∏aÊciwej obs∏ugi maszyny (urzàdzeƒ) w czasie eksploatacji, tj. 
nieostro˝noÊci, zaniedbania, niew∏aÊciwego u˝ytkowania, braku kwalifi-
kacji, b∏´du operatora,
5) niedoboru wody w kot∏ach,
6) wybuchu fizycznego,
7) rozerwania na skutek dzia∏ania si∏y odÊrodkowej,
8) niezadzia∏ania lub wadliwego dzia∏ania urzàdzeƒ sygnalizacyjnych, 
pomiarowych,
9) niew∏aÊciwych parametrów pràdu zasilania,
10) przepi´cia i innych skutków poÊredniego uderzenia pioruna, 
11) wandalizmu.
3. COMPENSA zwraca faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumento-
wane koszty: ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szko-
dzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, je˝eli zastosowane Êrodki by∏y celowe,
chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne - w granicach sumy ubezpieczenia.

§ 5. WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie. JeÊli szkoda powsta∏a wskutek ra˝àcego 

niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA wolna jest od odpowie-
dzialnoÊci, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreÊlone w ust. 1
stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) szkód do wysokoÊci franszyzy redukcyjnej, której wysokoÊç okreÊlona
jest w umowie ubezpieczenia i która pomniejsza odszkodowanie
za szkod´ spowodowanà ka˝dym zdarzeniem szkodowym; je˝eli jednak
w wyniku jednego zdarzenia, szkodzie ulegnie wi´cej ni˝ jedna ubezpie-
czona maszyna lub urzàdzenie, z odszkodowania potràcona b´dzie tylko
jedna, najwy˝sza pojedyncza franszyza redukcyjna ustalona dla tych 
maszyn i urzàdzeƒ, 
2) szkód w cz´Êciach wymiennych maszyn (urzàdzeƒ) takich jak: matryce,
formy, stemple, narz´dzia do obróbki skrawaniem, wiert∏a, ostrza, 
elektrody, cylindry,
3) szkód w cz´Êciach maszyn (urzàdzeƒ) nara˝onych na szybkie zu˝ycie
lub deprecjacj´ takich jak: wyk∏adziny, pow∏oki ogniotrwa∏e lub antyko-
rozyjne, dysze palników, m∏oty kruszàce, cz´Êci ze szk∏a, porcelany, 
ceramiki lub gumy, pasy, liny, druty, ∏aƒcuchy, szczotki, kable, sita, w´˝e,
opony gumowe, akumulatory, lampy,
4) szkód w materia∏ach eksploatacyjnych takich jak: smary, paliwa, 
katalizatory,
5) szkód spowodowanych przez:
a) po˝ar, bezpoÊrednie uderzenie pioruna, gaszenie po˝aru lub nast´pu-
jàce po nim wyburzenie bàdê rozbiórk´, powódê, zalanie, trz´sienie 
ziemi, osiadanie, tàpni´cie, osuwanie si´ ziemi, lawin´, huragan, cyklon,
wybuch wulkanu lub inne katastrofy naturalne,
b) katastrof´ budowlanà, zawalenie si´ budynku,
c) kradzie˝, kradzie˝ z w∏amaniem, rabunek,
d) upadek pojazdu powietrznego lub przedmioty upuszczone z niego,
uderzenie pojazdu làdowego lub statku wodnego,
e) wybuch chemiczny (z wy∏àczeniem wybuchów w kot∏ach spowodo-
wanych ciÊnieniem gazu, pary lub cieczy - wybuch fizyczny),
6) szkód, za które ponosi odpowiedzialnoÊç producent, dostawca, 
wykonawca, podwykonawca lub wykonujàcy naprawy, 
7) szkód powsta∏ych w ubezpieczonych przedmiotach w czasie ich
transportu lub przemieszczania poza miejsce obj´te ubezpieczeniem,
o ile strony nie umówi∏y si´ inaczej,
8) szkód w maszynach (urzàdzeniach) eksploatowanych pod ziemià, 
9) szkód powsta∏ych w wyniku zamierzonego przecià˝enia, doÊwiadczeƒ
lub eksperymentów,
10) szkód powsta∏ych wskutek wad lub usterek istniejàcych w chwili
rozpocz´cia umowy ubezpieczenia, o których wiedzia∏ Ubezpieczajàcy
lub jego przedstawiciele, niezale˝nie od tego czy o takich wadach lub 
defektach wiedzia∏a COMPENSA,
11) szkód b´dàcych bezpoÊrednimi nast´pstwami ciàg∏ej eksploatacji
(spowodowane np. normalnym zu˝yciem, kawitacjà, erozjà, korozjà,
rdzà, kamieniem kot∏owym), 
12) szkód wynik∏ych z niedzia∏ania, nieprawid∏owego dzia∏ania lub 
nieprawid∏owego zastosowania sprz´tu, oprogramowania lub noÊników
informacji u˝ywanych w dowolnym elektronicznym urzàdzeniu, systemie
(np. w komputerze, sterowniku mikroprocesorowym, uk∏adzie 
scalonym) lub sieci, a tak˝e niedost´pnoÊci, utraty lub zniekszta∏cenia 
informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprz´t, oprogramo-
wanie lub noÊnik informacji, u˝ywane w dowolnym elektronicznym 
urzàdzeniu, systemie lub sieci, chyba ˝e w nast´pstwie wystàpi∏o inne
zdarzenie niewy∏àczone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczy-
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ciel ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie za skutki takiego zdarzenia,
13) jakichkolwiek szkód lub zobowiàzaƒ nast´pczych polegajàcych
na utracie zysku oraz innych stratach finansowych lub p∏atnoÊciach ponad
odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane niniejszà umowà,
14) szkód powsta∏ych wskutek wszelkich nast´pstw wojny, inwazji, wro-
gich dzia∏aƒ obcego paƒstwa, dzia∏ania o charakterze wojennym (nieza-
le˝nie od tego, czy wojna zosta∏a wypowiedziana, czy nie), wojny domo-
wej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów 
sabota˝u, zamieszek wewn´trznych, wojskowego lub cywilnego zama-
chu stanu, zorganizowanych dzia∏aƒ lub dzia∏aƒ w z∏ym zamiarze osób
dzia∏ajàcych w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi,
spisku, konfiskaty, rekwizycji, zaj´cia, zniszczenia lub uszkodzenia 
z nakazu organów sprawujàcych w∏adz´; 
15) szkód powsta∏ych w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako
wszelkiego rodzaju dzia∏ania z u˝yciem si∏y, przemocy lub groêby u˝ycia
przemocy przez osob´ lub grup´ osób dzia∏ajàcych samodzielnie 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 zastraszenia spo∏eczeƒ-
stwa lub jakiejkolwiek jego cz´Êci,
16) szkód powsta∏ych wskutek wszelkich nast´pstw reakcji jàdrowej,
promieniowania jàdrowego lub ska˝enia promieniotwórczego.
4. W przypadku procesów sàdowych lub innych post´powaƒ, w odnie-
sieniu do których COMPENSA utrzymuje, ˝e ze wzgl´du na wy∏àczenia
okreÊlone w ust. 3. pkt. 14) i 15) dana szkoda nie jest obj´ta zakresem
niniejszego ubezpieczenia, obowiàzek udowodnienia, ˝e ta szkoda jest
obj´ta zakresem niniejszego ubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczajàcym.

§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà granic´ odpo-
wiedzialnoÊci COMPENSY za szkod´. 
2. Suma ubezpieczenia maszyn (urzàdzeƒ) jest ustalana przez Ubezpie-
czajàcego i winna odpowiadaç wartoÊci odtworzeniowej (nowej) bez
uwzgl´dnienia podlegajàcego odliczeniu, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami, podatku od towarów i us∏ug (VAT), o ile strony nie umówi∏y
si´ inaczej. 
3. Suma ubezpieczenia maszyn (urzàdzeƒ) ustalana jest w systemie 
ubezpieczenia na sumy sta∏e.

§ 7 SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. WysokoÊç sk∏adki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiàzu-
jàcej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach na podsta-
wie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzgl´dnieniem rodzaju prowadzonej
dzia∏alnoÊci oraz mienia podlegajàcego ubezpieczeniu, d∏ugoÊci okresu
ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, wysokoÊci zastosowanej franszyzy
redukcyjnej oraz sumy ubezpieczenia, rodzaju zastosowanych zabezpie-
czeƒ, dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia oraz formy p∏atnoÊci
sk∏adki. 
2. Sk∏adka op∏acana jest jednorazowo jednoczeÊnie z zawarciem umowy,
chyba ˝e w polisie okreÊlono inny sposób i termin op∏acenia sk∏adki. 
3. Na wniosek Ubezpieczajàcego p∏atnoÊç sk∏adki mo˝e zostaç roz∏o˝ona
na raty. Terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç rat okreÊlone sà w polisie. 
4. Je˝eli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, sk∏adk´ uznaje si´ za zap∏aconà z chwilà wp∏ywu
na rachunek COMPENSY.

§ 8. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, 

stanowiàcego jej integralnà cz´Êç. 
2. COMPENSA mo˝e zwróciç si´ do Ubezpieczajàcego o dodatkowe 
informacje, uzale˝niajàc zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treÊci.
3. Umow´ zawiera si´ na 365 dni („okres roczny”), o ile nie umówiono
si´ inaczej.
4. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisà.

§ 9. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàcego
po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po
zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówi∏y si´ inaczej.
2. W przypadku niedokonania wp∏aty sk∏adki lub jej pierwszej raty
w oznaczonym terminie, COMPENSA mo˝e wypowiedzieç umow´ ze
skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez który
ponosi∏a odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia umowy wygasa
ona z koƒcem okresu, za który przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka. 
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zap∏aci∏ w terminie wymagalnej kolejnej raty
sk∏adki, COMPENSA wezwie Ubezpieczajàcego na piÊmie do jej zap∏aty,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem ustania od-
powiedzialnoÊci z umowy ubezpieczenia. Je˝eli pomimo otrzymanego
wezwania do zap∏aty wymagalnej raty sk∏adki Ubezpieczajàcy nie 
dokona jej zap∏aty, odpowiedzialnoÊç COMPENSY ustaje, a umowa 
ulega rozwiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata
sk∏adki. 
4. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si´ z chwilà:
1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia;
2) z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki, 
o którym mowa w ust. 3 powy˝ej.
3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania;
4) wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowaƒ w ∏àcznej wysokoÊci 
równej sumie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem § 13 ust. 11.
5. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia na innà osob´, prawa
z umowy przys∏ugujàce zbywcy przedmiotu ubezpieczenia przechodzà
na nabywc´, pod warunkiem, ˝e nabywca uzyska pisemnà zgod´ 
COMPENSY na przej´cie tych praw. W przypadku wyra˝enia zgody
COMPENSY na przej´cie praw z umowy, na nabywc´ przechodzà tak˝e
obowiàzki z umowy obcià˝ajàce zbywc´. Nabywca zobowiàzany jest 
powiadomiç COMPENS¢ o nabyciu przedmiotu ubezpieczenia w termi-
nie 3 dni od daty zdarzenia powodujàcego zbycie przedmiotu ubezpie-
czenia. 
6. Je˝eli nabywca nie zawiadomi∏ COMPENSY o fakcie nabycia przed-
miotu ubezpieczenia w terminie okreÊlonym w ust. 5, umow´ w stosunku
do tego przedmiotu uwa˝a si´ za wygas∏à z chwilà jego przejÊcia na
nabywc´. 

§ 10. ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY
1. Je˝eli umowa jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpie-
czajàcy ma prawo odstàpienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przy-
padku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni, od dnia
jej zawarcia. 
2. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
zap∏acenia sk∏adki za okres, w którym COMPENSA ponosi∏a odpowie-
dzialnoÊç. 
3. Umowa mo˝e byç rozwiàzana w drodze pisemnego wypowiedzenia: 
1) przez ka˝dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowa-
nia lub daty dor´czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp∏aty odszkodo-
wania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia; 
2) przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym:
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a) w razie stwierdzenia ra˝àcych zaniedbaƒ w zabezpieczeniu przedmiotu
ubezpieczenia,
b) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel zatai∏
przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a
przed zawarciem umowy,
c) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczony zatai∏ przed COMPENSÑ 
informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a przed zawarciem umowy,
chyba ˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy.
4. W przypadku odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania przez którà-
kolwiek ze stron, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia 
podlega zwrotowi. 
5. WysokoÊç nale˝nej do zwrotu sk∏adki ustala si´ w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do d∏ugoÊci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ ubezpieczenia traktuje si´ jako pe∏ny. 
6. Sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi,
je˝eli:
1) COMPENSA wyp∏aci∏a, przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowanie
lub odszkodowania w wysokoÊci równej sumie ubezpieczenia, 
2) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci równej 
sumie ubezpieczenia lub wyp∏ata odszkodowania spowoduje wyczerpanie
(konsumpcj´) sumy ubezpieczenia, 
3) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego
przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci odpowia-
dajàcej pe∏nej wartoÊci przedmiotu ubezpieczenia.

§ 11. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoÊci COMPENSY
zgodne z prawdà i jego najlepszà wiedzà wszystkie znane sobie okolicz-
noÊci dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA zapy-
tywa∏a w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy. Je˝eli
Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela, obowiàzek ten
cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci jemu
znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do pisem-
nego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach okolicznoÊci 
wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomoÊci. 
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci,
które z naruszeniem ust´pów poprzedzajàcych nie zosta∏y podane do jej
wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust´pów poprzedzajàcych dosz∏o z winy
umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek przewidziany
umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci, o których mowa
w zdaniu poprzedzajàcym. 
4. Je˝eli umow´ zawarto na cudzy rachunek obowiàzki okreÊlone
w ust´pach 1–3 powy˝ej spoczywajà tak˝e na Ubezpieczonym, chyba ˝e
nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy, a tak˝e Ubezpie-
czony jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego rachunek, zobowiàzany
jest do:
1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczàcych przedmiotu ubez-
pieczenia, a w szczególnoÊci przepisów prawa budowlanego, ochrony
przeciwpo˝arowej, przepisów Paƒstwowej Inspekcji Pracy, przepisów
o budowie i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych oraz zaleceƒ producenta
w zakresie monta˝u, warunków eksploatacji i sposobu u˝ytkowania ma-
szyn i urzàdzeƒ obj´tych umowà, jak równie˝ wykonywania dozoru
technicznego nad ubezpieczonym mieniem;
2) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSÑ zaleceƒ dodatkowych
oraz terminów ich realizacji, które by∏y warunkiem zawarcia lub konty-

nuacji umowy - w szczególnoÊci usuni´cia zagro˝eƒ b´dàcych przyczynà
powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym szkody;
3) zapewnienia prawid∏owego utrzymania, konserwacji i eksploatacji
przedmiotu ubezpieczenia;
4) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z aktualnymi
przepisami, w sposób umo˝liwiajàcy w razie powstania szkody na bez-
sporne odtworzenie wartoÊci mienia; dowody ewidencji dotyczàce
ubezpieczonego mienia powinny byç zabezpieczone w skuteczny sposób
przed zniszczeniem, zagini´ciem lub kradzie˝à;
5) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝-
nionej przez COMPENS¢ w celu dokonania oceny ryzyka.
6. W przypadku zajÊcia wypadku obj´tego umowà Ubezpieczajàcy, a tak˝e
Ubezpieczony jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego rachunek, 
zobowiàzany jest do:
1) u˝ycia dost´pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubez-
pieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 
2) niezw∏ocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistnia∏y 
okolicznoÊci wymagajàce podj´cia czynnoÊci dochodzeniowych;
3) niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 2 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji;
4) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania ˝adnych zmian
w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem ogl´dzin przez
osob´ upowa˝nionà przez COMPENS¢, chyba ˝e:
a) zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia
po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru;
b) ogl´dziny nie zosta∏y dokonane w ciàgu 5 dni roboczych od daty 
powiadomienia o szkodzie;
5) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝-
nionej przez COMPENS¢ w celu przeprowadzenia likwidacji szkody;
6) przed∏o˝enia COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz umo˝li-
wienia COMPENSIE dokonania wszelkich ustaleƒ dotyczàcych przyczyny
i rozmiaru szkody, jak równie˝ udost´pnienia dokumentacji ksi´gowej
i innych dowodów, niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania
szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzielenia w tym celu
wszelkiej pomocy i wyjaÊnieƒ. 
7. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wyso-
koÊci odszkodowania, je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony (jeÊli 
wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek) umyÊlnie lub wskutek 
ra˝àcego niedbalstwa nie zawiadomi∏ COMPENSY o zajÊciu wypadku
w terminie okreÊlonym w ust. 6 pkt 3, o ile naruszenie tego obowiàzku
przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o COMPENSIE
ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku.
8. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
lub Ubezpieczony (jeÊli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek)
umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa, pomimo cià˝àcego na nim
obowiàzku nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust. 6 pkt 1, a szko-
da powsta∏a wskutek niewykonania powy˝szego obowiàzku.

§ 12. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
1. WysokoÊç odszkodowania okreÊla si´ w granicach sum ubezpieczenia
okreÊlonych w umowie ubezpieczenia dla ka˝dej maszyny (urzàdzenia)
oddzielnie, wed∏ug ceny zakupu lub naprawy maszyn (urzàdzeƒ) tego 
samego rodzaju, typu, mocy lub wydajnoÊci z uwzgl´dnieniem kosztów
transportu, monta˝u, op∏at celnych, podatków (je˝eli majà zastosowanie
przy ustalaniu sumy ubezpieczenia).
2. COMPENSA wyp∏aci nale˝ne odszkodowanie:
1) w przypadku szkody ca∏kowitej - wed∏ug wartoÊci rzeczywistej (tzn.
po potràceniu faktycznego stopnia zu˝ycia technicznego) maszyny (urzà-
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dzenia) z okresu bezpoÊrednio poprzedzajàcego powstanie szkody,
2) w przypadku szkody cz´Êciowej - na podstawie udokumentowanych
rachunkami faktycznie poniesionych kosztów naprawy w celu przywró-
cenia uszkodzonej maszynie (urzàdzeniu) stanu z okresu bezpoÊrednio
poprzedzajàcego powstanie szkody, bez potràceƒ z tytu∏u zu˝ycia wy-
mienionych cz´Êci; je˝eli naprawy dokonano w warsztacie b´dàcym w∏a-
snoÊcià Ubezpieczajàcego, COMPENSA zap∏aci koszt materia∏u i p∏ac,
poniesiony na napraw´ oraz uzasadniony narzut procentowy na pokrycie
kosztów ogólnych.
3. W przypadku napraw, których koszt jest równy bàdê wy˝szy od sum
ubezpieczenia zadeklarowanych w umowie dla poszczególnych maszyn
(urzàdzeƒ), COMPENSA wyp∏aci nale˝ne odszkodowanie zgodnie 
z postanowieniami ust. 2. pkt. 1).
4. Wszelkie koszty dodatkowe poniesione z tytu∏u pracy w godzinach
nadliczbowych, pracy w porze nocnej, pracy w Êwi´ta ustawowe oraz
transportu ekspresowego, b´dà obj´te niniejszà umowà ubezpieczenia
jedynie w przypadku, gdy zostanie to wyraênie przewidziane 
w umowie.
5. Je˝eli suma ubezpieczenia dla danej grupy mienia wymienionej w umo-
wie ubezpieczenia jest ni˝sza o ponad 15% od jej wartoÊci w dniu szkody
(niedoubezpieczenie), wysokoÊç odszkodowania ulega zmniejszeniu
w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego mienia pozostaje
do jego wartoÊci w dniu szkody (zasada proporcji). Niniejsza zasada 
odnosi si´ do ka˝dej ubezpieczonej maszyny (urzàdzenia).
6. O ile nie umówiono si´ inaczej, suma pieni´˝na wyp∏acona przez
COMPENS¢ z tytu∏u ubezpieczenia nie mo˝e byç wy˝sza od poniesionej
szkody. 
7. Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one przez
Ubezpieczajàcego podlegajà weryfikacji przez COMPENS¢.
8. Przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania nie uwzgl´dnia si´:
1) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub materia∏ów nie-
zb´dnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed powstaniem szkody,
2) jakichkolwiek kosztów poniesionych na dokonanie zmian, ulepszeƒ,
remontów lub przeglàdów, 
3) podatku od towarów i us∏ug (VAT) podlegajàcego odliczeniu, o ile
strony nie umówi∏y si´ inaczej.
9. W celu ustalenia przyczyny powstania oraz prawid∏owej wysokoÊci
szkody, ka˝da ze stron mo˝e na w∏asny koszt powo∏aç rzeczoznawc´.
W przypadku rozbie˝noÊci w opiniach rzeczoznawców strony mogà po-
wo∏aç rzeczoznawc´ - arbitra, który na podstawie przeprowadzonych
przez obie strony ekspertyz oraz w∏asnej oceny stanu faktycznego wyda
opini´. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii przez rzeczoznawc´ - arbitra
ponoszà po po∏owie obie strony.
10. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, 
które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub naprawy.
11. Odszkodowanie stanowi kwot´ obliczonà zgodnie z postanowienia-
mi § 12 ust. 1-10. 

§ 13. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà COMPENSA wszczyna w∏aÊciwe post´powanie doty-
czàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàcego i Ubez-
pieczonego o tym fakcie, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi z tym
zawiadomieniem. 
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony
sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego

z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania, je˝eli
jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia post´powania.
3. COMPENSA ma obowiàzek udost´pniç osobom, o których mowa
w ust. 2., informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpo-
wiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania. 
4. Osoby te mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez COMPENS¢
udost´pnionych informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii
dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez 
COMPENS¢.
5. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia
uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania w∏asnych
ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.
6. COMPENSA obowiàzana jest wyp∏aciç odszkodowanie w terminie 30
dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 
7. 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 odszkodowania
zostanie wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczajàcego
w terminach okreÊlonych w ust. 6 bàdê 7, podajàc okolicznoÊci faktyczne
i podstaw´ prawnà odmowy wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci oraz pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze
sàdowej. 
9. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi´cej ubezpieczycieli
na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà,
Ubezpieczajàcy nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoÊç
szkody. Mi´dzy ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada w takim sto-
sunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje
do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego 
ubezpieczenia. 
10. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega obni˝eniu
o wyp∏aconà kwot´, przy czym wyp∏ata odszkodowaƒ o ∏àcznej 
wartoÊci równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiàzanie umowy
ubezpieczenia.
11. Ubezpieczajàcy za zgodà COMPENSY oraz po op∏aceniu dodatko-
wej sk∏adki mo˝e podwy˝szyç sum´ ubezpieczenia do poprzedniej 
wysokoÊci.

§ 14. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zap∏aty odszkodowania przez COMPENS¢, roszczenia
Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´
przechodzà z mocy prawa na COMPENS¢ do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania. Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko cz´Êç
szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierw-
szeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed COMPENSÑ.
2. Nie przechodzà na COMPENS¢ roszczenia Ubezpieczajàcego 
przeciwko osobom, za które Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç,
chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie.
3. Zasady wynikajàce z ust´pów poprzedzajàcych stosuje si´ odpowiednio
w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek∏ si´ roszczenia
odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca∏oÊci lub 
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w cz´Êci, COMPENSA mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania 
w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Natomiast, je˝eli fakt ten ujawniony zostanie ju˝
po wyp∏aceniu odszkodowania, COMPENSA mo˝e ˝àdaç zwrotu ca∏oÊci
lub cz´Êci odszkodowania.
5. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do udzielenia 
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz
umo˝liwienia prowadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego 
dochodzenia roszczeƒ regresowych.

§ 15. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwitowa-
niem przyj´cia lub wys∏ane listem poleconym. Strony zobowiàzujà si´ 
informowaç wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Je˝eli strona zmieni∏a siedzib´ (adres) i nie powiadomi∏a o tym drugiej
strony przyjmuje si´, ˝e obowiàzek zawiadomienia lub oÊwiadczenia 
zosta∏ wype∏niony przez wys∏anie pisma pod ostatni znany stronie adres.
W takim wypadku strony uznajà, ˝e pismo wywiera skutki prawne
po up∏ywie 14 dni od daty jego wys∏ania, choçby nie dotar∏o do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczajàcy mo˝e z∏o˝yç
w ka˝dej jednostce terenowej COMPENSY.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za˝aleƒ zg∏aszanych przez 

Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia, mo˝na je zg∏osiç do Rzecznika Ubezpieczonych lub za poÊrednic-
twem w∏aÊciwej jednostki terenowej COMPENSY do w∏aÊciwej jednostki
organizacyjnej centrali COMPENSY, którà wskazuje jednostka terenowa,
celem ich rozpatrzenia. 
5. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowià-
zana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za˝alenia zajàç 
stanowisko w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów zawartych na podstawie
OWU mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej 
albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpie-
czajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do ˝àdania zwrotu faktycznie 
poniesionych kosztów zwiàzanych z dochodzeniem nale˝noÊci wynikajà-
cych z umowy ubezpieczenia.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU majà zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz innych
stosownych aktów prawnych.
9. OWU zosta∏y zatwierdzone przez Zarzàd Compensa TU S.A. Vienna
Insurance Group uchwa∏à nr 33/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku 
i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10
sierpnia 2007 roku. 

Jaros∏aw Szwajgier
Zast´pca Prezesa Zarzàdu

Franz Fuchs
Prezes Zarzàdu
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