Aneks nr 1
do OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW – COMPENSA KOMUNIKACJA
(zwane dalej „Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Pojazdów – COMPENSA KOMUNIKACJA”
lub „OWU”) zatwierdzonych przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group uchwałą
nr 19/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez
Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 65/2013 z dnia 25 października
2013 roku, mającymi zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 29 października
2013 roku.
* Szkoda oznacza odszkodowanie wypłacone lub szkodę zgłoszoną
ale nie rozpatrzoną (w stosunku do której nie zakończono jeszcze
postępowania likwidacyjnego) w okresie rocznym ubezpieczenia
AC. Odszkodowania wypłacone za szkody zgłoszone z tego samego
zdarzenia lub szkody zgłoszone ale nie rozpatrzone z tego samego
zdarzenia uważa się za jedną szkodę. Szkody, w związku z którymi
doszło do odmowy wypłaty odszkodowania, nie są uwzględniane
przy ustaleniu wysokości zniżki/zwyżki za przebieg.

§ 1.
W postanowieniach Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów –
COMPENSA KOMUNIKACJA wprowadza się następujące zmiany:
1. § 10. ust. 5 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
Przyznanie odpowiedniej zniżki lub zwyżki z tytułu bezszkodowego
lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia AC odbywa się na
podstawie informacji z bazy danych UFG dotyczącej osoby wpisanej
do dowodu rejestracyjnego jako właściciel, współwłaściciel pojazdu
lub osoba korzystająca z pojazdu lub po spełnieniu wymogu
przedstawienia przy zawieraniu umowy ubezpieczenia autocasco
zaświadczenia (zaświadczeń) o przebiegu ubezpieczenia wystawionego
przez poprzedniego ubezpieczyciela dla osoby wpisanej do dowodu
rejestracyjnego jako właściciel, współwłaściciel pojazdu lub osoba
korzystająca z pojazdu.
2. § 10. ust. 6 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
W przypadku samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu lub
zabezpieczeniem kredytu bankowego albo, jeżeli pojazd nie został
zarejestrowany na ubezpieczającego będącego nowonabywcą
samochodu, dopuszcza się możliwość zastosowania zniżki (zwyżki)
za przebieg ubezpieczenia AC przyznanej dla użytkownika samochodu
nie będącego osobą wpisaną do dowodu rejestracyjnego, po weryfikacji
przebiegu ubezpieczenia w bazie UFG określonego dla tego użytkownika
lub po przedłożeniu przez niego zaświadczania, o którym mowa
w ust. 5.
3. § 10. ust. 7 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
Składkę za ubezpieczenie AC obniża się albo podwyższa się zależnie
od przebiegu ubezpieczenia AC według zasad określonych w tabeli:

4. § 10. ust. 8 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
Za rok ubezpieczenia bez szkody przyjmuje się okres roczny trwania
umowy ubezpieczenia AC, jeżeli w tym okresie nie zgłoszono
roszczenia w związku z którym toczy się postępowanie likwidacyjne
i/lub nie wypłacono odszkodowania.
§ 2.
Pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Pojazdów – COMPENSA KOMUNIKACJA pozostają bez zmian.
§ 3.
1. Zmiany Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów – COMPENSA
KOMUNIKACJA wprowadzone niniejszym aneksem zostały zatwierdzone
przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group uchwałą
nr 65/2013 z dnia 25 października 2013 roku.
2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 29 października 2013 roku
i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od 29
października 2013 roku.

Liczba pełnych lat
Liczba szkód* w okresie 3 ostatnich lat
ubezpieczenia w
0
1
2
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okresie 3 ostatnich lat Zniżka/zwyżka w % stawki
0 / poniżej 1
0%
50%
100%
160%
1
-20%
20%
50%
160%
2
-40%
-10%
50%
160%
3 i więcej
-60%
-40%
30%
100%
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