ANEKS NR 4
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Casco Pojazdów Lądowych (AC)
– Program Serwis
zatwierdzonych uchwałą Zarządu COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group nr 7/07/2018 z dnia 11.07.2018 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu
nr 7/04/2019 z dnia 05.04.2019 r. i Aneksem nr 2 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 14/06/2019
z dnia 17.06.2019 r. oraz Aneksem nr 3 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 7/10/2019 z dnia
10.10.2019 r.
W Ogólnych Warunkach ubezpieczenia Casco Pojazdów Lądowych
(AC) – Program Serwis zatwierdzonych uchwałą Zarządu COMPENSA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 7/07/2018
dnia 11.07.2018 r wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu
nr 7/04/2019 z dnia 05.04.2019 r. oraz Aneksem nr 2 zatwierdzonym
uchwałą Zarządu nr 14/06/2019 dnia 17.06.2019 r oraz Aneksem nr 3
zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 7/10/2019 dnia 10.10.2019 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 Casco Pojazdów Lądowych
(AC) – PROGRAM SERWIS” i nadaje się jej następujące brzmienie:
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INFORMACJA O ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) – PROGRAM SERWIS

Rodzaj informacji
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń

Numer zapisu owu
§ 2 pkt: 1, 8, 9, 11, 17;
§ 3 ust. 1 – 3;
§ 5 ust. 1, 4, 7;
§ 19;
§ 31
KLAUZULA NR 1 § 1, § 2,
§ 3, § 4
KLAUZULA NR 2 § 2,
§ 3 ust. 1, 2
KLAUZULA NR 3 § 2 ust. 2,
3, § 3 ust. 1
§ 2 pkt 6,12;
2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty § 3 ust. 6;
§ 4;
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia
§ 5 ust. 8;
§ 6;
§ 7;
§ 12 ust. 7;
§ 13 ust. 3, 4, 5;
§ 21;
§ 26 ust. 3;
§ 31
KLAUZULA NR 1 § 5, § 6,
§ 7 ust. 2
KLAUZULA NR 2 § 1 ust. 4,
§ 3 ust. 3,
§ 4, § 5, § 6 ust. 2, 3, 4
KLAUZULA NR 3 § 2 ust. 4,
5, 6 § 3
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2. Po klauzuli nr 2 dodaje się klauzulę nr 3 UBEZPIECZENIE UTRATY
ZNIŻKI w poniższym brzmieniu:

4. Ustalając wysokość zniżki albo zwyżki składki ubezpieczeniowej
przy zawieraniu umów ubezpieczenia AC lub umów ubezpieczenia
OC, o których mowa w ust. 3 pkt 1), nie uwzględnia się pierwszej
ze szkód, w przypadku której nie została wydana decyzja o odmowie
wypłaty odszkodowania, zgłoszonej z umowy ubezpieczenia AC lub
umowy ubezpieczenia OC, wraz z którą lub z którymi zawarto umowę
ubezpieczenia utraty zniżki.
5. Ustalając wysokość zniżki albo zwyżki składki ubezpieczeniowej
przy zawieraniu umów ubezpieczenia AC lub umów ubezpieczenia
OC, o których mowa w ust. 3 pkt 2), nie uwzględnia się pierwszej
ze szkód, w przypadku której nie została wydana decyzja o odmowie
wypłaty odszkodowania, zgłoszonej z umowy ubezpieczenia AC lub
umowy ubezpieczenia OC, wraz z którą lub z którymi zawarto umowę
ubezpieczenia utraty zniżki, o ile ta umowa ubezpieczenia AC lub ta
umowa ubezpieczenia OC obowiązywała nie wcześniej niż 12 miesięcy
przed dniem złożenia oferty przez Towarzystwo.
6. W przypadku gdy ochrona dotyczy zniżki uwzględnianej przy
zawieraniu umów ubezpieczenia AC i ubezpieczenia OC, to suma
ubezpieczenia wynosi 20 000 zł, a 10 000 zł w przypadku, gdy ochrona
dotyczy zniżki uwzględnianej przy zawieraniu umów ubezpieczenia AC
albo umów ubezpieczenia OC.

KLAUZULA NR 3 UBEZPIECZENIE UTRATY ZNIŻKI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą
zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych warunków ubezpieczenia
Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Program Serwis (dalej „OWU”).
2. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona na podstawie
niniejszej klauzuli o ubezpieczenie utraty zniżki.
3. Umowa ubezpieczenia utraty zniżki może być zawarta wyłącznie
jednocześnie z zawarciem z Towarzystwem umowy ubezpieczenia
AC na podstawie OWU (umowa ubezpieczenia AC) lub umowy
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
(umowa ubezpieczenia OC).
RODZAJ I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA, ZAKRES
OCHRONY, SUMA UBEZPIECZENIA
§ 2.
1. Postanowienia klauzuli dotyczą ubezpieczenia straty finansowej.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zniżka uwzględniana przy wyliczaniu
składki ubezpieczeniowej ustalana na podstawie długości okresu
ubezpieczenia oraz rodzaju i liczby szkód zgłoszonych odrębnie w ramach
umowy ubezpieczenia AC i umowy ubezpieczenia OC.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę zniżki, o której mowa w ust.
2, uwzględnianej przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej:
1) w przypadku zawierania z Towarzystwem następnej umowy ubezpieczenia
AC lub umowy ubezpieczenia OC (wedle wyboru Ubezpieczającego
dokonanego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia utraty zniżki – obie
umowy lub jedna z nich) dotyczącej tego samego pojazdu;
2) w przypadku zawierania z Towarzystwem umowy ubezpieczenia
AC lub umowy ubezpieczenia OC (wedle wyboru Ubezpieczającego
dokonanego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia utraty zniżki – obie
umowy lub jedna z nich) dotyczącej innego pojazdu należącego do
ubezpieczonego niż pojazd wskazany w pkt. 1).

USTALANIE ROZMIARU STRATY FINANSOWEJ ORAZ
OKREŚLANIE ŚWIADCZENIA
§ 3.
1. Świadczenie Towarzystwa polega na uwzględnieniu na korzyść
ubezpieczonego różnicy pomiędzy wysokością składki ubezpieczeniowej
wyliczanej przy zawieraniu umowy ubezpieczenia AC lub umowy
ubezpieczenia OC (w zależności od wyboru, o którym mowa w § 2 ust.
4) przy uwzględnieniu zasad określonych w § 2 ust. 2-5, a wysokością
składki, która zostałaby wyliczona, gdyby umowa ubezpieczenia utraty
zniżki nie została zawarta.
3. Niniejszy aneks został zatwierdzony uchwałą Zarządu COMPENSA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 10/05/2020
z dnia 15.05.2020 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 20.05.2020 r.
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