Aneks Nr 2
Do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (nnw) – PAKIET PERFECT
zatwierdzonych uchwałą Zarządu COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group nr 15/07/2018 z dnia 11.07.2018 r. wraz z Aneksem nr 1 nr 9/05/2020 z dnia 13.05.2020 r.
mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od z dnia 01.08.2018 r.
W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków Kierowcy i Pasażerów Pojazdu Mechanicznego (NNW)
– PAKIET PERFECT zatwierdzonych uchwałą Zarządu COMPENSA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 15/07/2018
dnia 11.07.2018 r. wraz z Aneksem nr 1 9/05/2020 z dnia 13.05.2020 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

Prawo do używania znaku towarowego
posiada COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1. Zmienia się dotychczasową „Informację o istotnych postanowieniach
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków Kierowcy i Pasażerów Pojazdu Mechanicznego (NNW)
– PAKIET PERFECT” i nadaje się jej następujące brzmienie:
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Informacja o istotnych postanowieniach
OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy
i Pasażerów Pojazdu mechanicznego (NNW) – PAKIET PERFECT

Rodzaj informacji
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń

Numer zapisu owu
§ 2 pkt: 1, 4, 6, 8;
§ 3;
§ 7 ust. 5, 6, 7;
§ 8 ust. 2, 5, 7, 8, 10;
§ 9 ust. 1;
KLAUZULA NR 1§ 4 ust. 1,
2, 3, 4, 5, 6, § 3 ust. 2, 3;
KLAUZULA NR 2 § 3 ust. 3,
4, § 4
2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
§ 2 pkt: 3;
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty § 4;
§ 5;
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia
§ 7 ust. 11;
§ 8 ust. 3, 4, 9, 12, 13;
§ 9 ust. 2;
KLAUZULA NR 1§ 5;
KLAUZULA NR 2 § 3 ust. 7 - 9
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2. Do KLAUZUL DODATKOWYCH dodaje się klauzulę nr 2
UBEZPIECZENIE URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO
w brzmieniu:

z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie można
uznać winnym (wina w nadzorze).
4. Zakres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków obejmuje następstwa nieszczęśliwego
wypadku, do którego doszło w trakcie poruszania się za pomocą UTO
przez Ubezpieczonego, w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu lub
śmierci.
5. Umowę ubezpieczenia UTO można zawrzeć wyłącznie jednocześnie
z zawarciem z Towarzystwem umowy ubezpieczenia AC na podstawie
OWU AC (umowa ubezpieczenia AC) lub umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (umowa
ubezpieczenia OC).
6. Umowa UTO rozwiązuje się lub wygasa wraz z umową ubezpieczenia
OC lub AC oraz z chwilą przeniesienia własności pojazdu, chyba że
umowa AC nie ulegnie rozwiązaniu.
7. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) powstałe w następstwie znajdowania się przez Ubezpieczonego
w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu w rozumieniu
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi albo w stanie po użyciu środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych
lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r., chyba że
szkoda powstałaby także wówczas, gdyby Ubezpieczony nie był w ww.
stanie;
2) powstałe w następstwie użycia UTO w związku z usiłowaniem
popełnienia lub popełnieniem przestępstwa lub samobójstwa, chyba że
nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
3) powstałe w następstwie działań wojennych lub o charakterze wojennym
(bez względu na to czy wojna została wypowiedziana czy nie), wojny
domowej, inwazji, wrogich działań obcego państwa, rebelii, rewolucji,
powstania, rozruchów i zamieszek, strajków, lokautów, aktów sabotażu,
zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu,
zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających
w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku;
4) w następstwie aktów terroru rozumianych jako działania z użyciem
siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób
działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek
organizacji bądź rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych,
ideologicznych, włączając w to zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź
zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części;
5) wskutek następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub
skażenia promieniotwórczego;
6) w sytuacji, gdy UTO podróżowała większa niż dozwolona prawnie
liczba osób, o ile było to przyczyną nieszczęśliwego wypadku, chyba
że podróżowanie UTO przez większą liczbę osób wynikało z potrzeby
ratowania życia lub zdrowia ludzkiego;
7) powstałe w następstwie wypadku ubezpieczeniowego, do którego
doszło na skutek nieprawidłowego stanu technicznego UTO;
8) powstałe w następstwie uprawiania sportów ekstremalnych, tj.
jazdy UTO po torach wyścigowych w halach, po trasach lub obszarach
w terenie naturalnym, gdzie znajdują się przeszkody (wysokie ścianki,
beczki, murki, poręcze, schody, wzniesienia, hopy, dirty, rampy, skocznie,
zjazdy, doły, muldy, koleiny, słupki lub tyczki) oraz jazdy UTO na
wysokości powyżej 3000 m n.p.m. oraz w strefie podbiegunowej;
9) powstałe w następstwie uprawiania sportu, jeśli Ubezpieczony
otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, stypendium, dietę, nagrody
pieniężne.

KLAUZULA NR 2 UBEZPIECZENIE URZĄDZENIE
TRANSPORTU OSOBISTEGO (UTO)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą
zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych warunków ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Pojazdu
Mechanicznego (NNW) – Pakiet Perfect (dalej „OWU”).
2. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona na podstawie
niniejszej klauzuli o ubezpieczenie urządzenie transportu osobistego
UTO.
DEFINICJE:
§ 2.
Przez określenia użyte w OWU rozumie się:
1) OSOBA TRZECIA – osoba nie będąca Ubezpieczającym ani
Ubezpieczonym;
2)	SZKODA – uszczerbek majątkowy lub niemajątkowe następstwo
zdarzenia w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub uszczerbek majątkowy powstały w następstwie
zdarzenia w postaci utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej/
nieruchomości (szkoda rzeczowa);
3) UBEZPIECZAJĄCY – podmiot zawierający umowę, zobowiązany
do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
4) UTO – urządzenie transportu osobistego, czyli urządzenie
konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się pieszych, napędzane
siłą mięśni lub za pomocą silnika elektrycznego, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, o nieprzekraczającej w ruchu
szerokości 0,9 m, długości 1,25 m oraz o maksymalnej wadze 20 kg.
Za UTO uważa się spełniające powyższe wymogi hulajnogi, hulajnogi
elektryczne, monocykle, monocykle elektryczne, deskorolki, deskorolki
elektryczne, segwaye. Ponadto za UTO uważa się rowery oraz rowery
elektryczne.
RODZAJ I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA, ZAKRES
ODPOWIEDZIALNOŚCI W TYM WYŁĄCZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 3.
1. Postanowienia klauzuli dotyczą ubezpieczenia majątkowego –
odpowiedzialności cywilnej oraz osobowego – następstw nieszczęśliwych
wypadków („umowa ubezpieczenia UTO”).
2. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego jest odpowiedzialność
cywilna ubezpieczonego, a w przypadku ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków – osoba ubezpieczonego. Ubezpieczonym
jest osoba fizyczna, wskazana w polisie, oraz osoby, z którymi osoba
ta prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.
3. Zakres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej obejmuje wynikającą z przepisów prawa odpowiedzialność
cywilną z tytułu czynów niedozwolonych Ubezpieczonego, za szkody
na mieniu i osobie, wyrządzone osobom trzecim w trakcie poruszania
się za pomocą UTO przez Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia
obejmuje również odpowiedzialność cywilną, o której mowa w art.
427 Kodeksu cywilnego, jeśli UTO poruszał się Ubezpieczony, którego
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8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje
wypłaty zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne
i moralne, odszkodowania za koszty poniesione w związku ze
skutkami nieszczęśliwych wypadków (w tym koszty leczenia), a także
odszkodowania za utratę lub uszkodzenie rzeczy.
9. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej nie są także objęte
szkody:
1) wyrządzone sobie nawzajem przez Ubezpieczonych objętych ochroną
na podstawie tej samej umowy UTO;
2) powstałe podczas poruszania się za pomocą UTO w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek działalności
zawodowej bez względu na podstawę prawną jej prowadzenia;
3) wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom przez niego zatrudnionym
lub wykonującym pracę lub usługę na jego rzecz;
4) na osobie, inne niż krzywda w następstwie śmierci, uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia;
5) powstałe na skutek zanieczyszczenia lub skażenia środowiska;
6) objęte ochroną na podstawie obowiązkowych umów ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej;
7) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych;
8) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartości
pieniężnych, srebra, złota lub platyny w złomie lub w sztabkach, kamieni
szlachetnych, półszlachetnych, szlachetnych substancji organicznych
lub pereł niestanowiących wyrobu użytkowego, a także wyrobów
z tych metali lub kamieni, srebrnych lub złotych monet lub monet ze
stopów tych metali, dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich,
dokumentów, akt, rękopisów, planów, prototypów, wzorów, programów
komputerowych, nośników danych oraz danych na nośnikach, broni
palnej, gazowej lub pneumatycznej oraz osprzętu i optyki do tej broni;
9) powstałe w UTO, za pomocą którego poruszał się Ubezpieczony,
będącym własnością osoby trzeciej, które znalazło się w posiadaniu
Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu,

użyczenia, przechowania lub innej podobnej umowy uprawniającej
Ubezpieczonego do używania cudzej rzeczy;
10) w innym niż UTO mieniu osób trzecich, w którego posiadanie
Ubezpieczony wszedł, będąc w złej wierze;
11) powstałe przed rozpoczęciem poruszania się za pomocą UTO
przez Ubezpieczonego oraz po pozostawieniu UTO po zakończeniu
poruszania się za jego pomocą przez Ubezpieczonego, w tym powstałe
na skutek pozostawienia UTO w sposób zagrażający osobom trzecim
lub w miejscu, w którym jest to zabronione;
12) polegające na konieczności zapłaty kar umownych i administracyjnych,
grzywien sądowych i administracyjnych, odszkodowań o charakterze
karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym (np.
nawiązki), oraz kar umownych nałożonych na osobę trzecią poszkodowaną
przez Ubezpieczonego i dochodzonych przez poszkodowanego od
Ubezpieczonego;
13) rzeczowe do 200 zł.
USTALANIE ROZMIARU SZKODY I OKREŚLANIE SUMY
ŚWIADCZENIA I SUMY ODSZKODOWANIA
§ 4.
1. Suma świadczenia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
jest określana zgodnie z przepisami prawa regulującymi odpowiedzialność
cywilną za szkodę z tytułu czynów niedozwolonych. Uznanie roszczenia
oraz wypłata świadczenia przez Ubezpieczonego nie są skuteczne wobec
Towarzystwa.
2. Suma odszkodowania z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków jest określana w oparciu o postanowienia zawarte w § 8
OWU.
3. Niniejszy aneks został zatwierdzony uchwałą Zarządu COMPENSA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 10/10/2020
z dnia 12.10.2020 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 12.10.2020 r.
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