
Należymy do grupy Compensa.

Beesafe sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000824339 NIP: 7010961673 REGON: 385068070 

www.beesafe.pl  kontakt@beesafe.pl

Ogólne warunki ubezpieczenia 
Ubezpieczenia wakacyjne Assistance

Spis treści
             
§ 1. Zakres stosowania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wyjaśnienie użytych  
pojęć
            
§ 2. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności.     
                
§ 3.  Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności  
             
§ 4. Suma ubezpieczenia   
                
§ 5. Składka ubezpieczeniowa
                
§ 6. Wypowiedzenie umowy oraz odstąpienie od umowy     
             
§ 7. Pozostałe prawa i obowiązki stron

§ 8. Ustalanie rozmiaru szkody oraz określanie sumy ubezpieczenia lub świadczenia  
              
§ 9. Reklamacje i skargi
                  
§ 10. Pozostałe postanowienia ogólne

  



Informacje wskazujące, które postanowienia wzorca umowy określają przesłanki 
wypłaty odszkodowania i innych świadczeń oraz ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Rodzaj informacji Numer postanowienia wzorca umowy

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i 
innych świadczeń

§ 2 ust. 2 - 4, 6, 9, 
§ 8

2.  Ograniczenia oraz wyłączenia odpowied-
zialności zakładu ubezpieczeń uprawniające 
do odmowy wypłaty odszkodowania i innych 
świadczeń lub ich obniżenia

§ 2 ust. 8, 9, 
§ 3, 
§ 10 ust. 1

 



Należymy do grupy Compensa.

Beesafe sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000824339 NIP: 7010961673 REGON: 385068070 

www.beesafe.pl  kontakt@beesafe.pl

§ 1. ZAKRES STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ORAZ WYJAŚNIENIE 
UŻYTYCH POJĘĆ
  
1. Ogólne warunki ubezpieczenia („OWU”) zostały zatwierdzone przez Zarząd Com-
pensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group („COMPENSA”) uchwałą nr 
28/05/2021  z dnia 31.05.2021  r. Mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych 
od 1.06.2021 r. („umowy”). Odstępstwa od OWU, które mają mieć zastosowanie do danej 
Umowy, dla swojej ważności muszą mieć formę pisemną. 

2. Użyte w OWU, także pisane małą literą, pojęcia oznaczają:
 1) AWARIA - zdarzenie wynikające z przyczyny wewnętrznej, polegające na 
nagłym i niespodziewanym zatrzymaniu funkcjonowania lub uszkodzeniu elementu me-
chanicznego, elektronicznego, elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego po-
jazdu. 
 2) KIERUJĄCY – osoba kierująca pojazdem wskazanym w polisie, będąca 
Ubezpieczonym lub osobą upoważnioną przez Ubezpieczonego, 
 3) PASAŻER – każda osoba podróżująca pojazdem wskazanym w polisie poza 
kierowcą oraz osobami przewożonymi odpłatnie,
 4) POJAZD – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze 
oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, 
 5) POLISA – wystawiany przez COMPENSĘ dokument potwierdzający zawarcie 
umowy,
 6) UBEZPIECZONY – osoby znajdujące się w pojeździe w chwili zdarzenia wska-
zanego w § 2 ust. 3. Jeśli zgodnie z tabelą zawartą w § 2 ust. 9, świadczenia przysługują 
także pasażerom, to tylko w liczbie nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu pomniejszonej o jeden. Jeśli w momencie zdarzenia w pojeździe 
jechała większa liczba osób niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym, to 
pasażerów uprawnionych do świadczenia wskazuje kierujący,
 7) UNIERUCHOMIENIE POJAZDU - taki stan Pojazdu, który w świetle przepisów 
prawa obowiązujących w miejscu zdarzenia wyłącza dalsze korzystanie z pojazdu,
 8) WYPADEK DROGOWY – uszkodzenie bądź zniszczenie pojazdu lub jego 
trwale zamontowanych części, powstałe wskutek nagłego zetknięcia się z innym pojaz-
dem lub innym uczestnikiem ruchu drogowego, zwierzętami lub przedmiotami znajdują-
cymi się na zewnątrz pojazdu.

§ 2. RODZAJ I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI  

1. OWU dotyczą ubezpieczenia majątkowego. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja lub pokrycie kosztów pomocy, zgod-
nie z tabelą znajdującą się w ust. 9. 
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3. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenie pomocy w związku z następującymi 
zdarzeniami, dotyczącymi wskazanego w polisie pojazdu, które powodują jego unieru-
chomienie: awaria, wypadek drogowy, uszkodzenie koła, rozładowanie się akumulatora, 
brak paliwa

4. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje zdarzenia, o których mowa w ust. 3, 
do których doszło na terenie Polski. Świadczenia są realizowane na terenie Polski. 

5. Umowa zawierana jest na czas określony.

6. Okres ubezpieczenia trwa od 25.06.2021 do 31.08.2021 jednak nie rozpoczyna się 
wcześniej niż po upływie 48 godzin od chwili zapłaty składki ubezpieczeniowej. 

7. W przypadku wyrządzenia szkody w związku z realizacją świadczenia pomocy w 
ramach umowy, można zwrócić się o jej naprawienie do ubezpieczyciela odpowiedzial-
ności cywilnej podmiotu realizującego świadczenie pomocy na zlecenie COMPENSY.

8. COMPENSA nie zwraca kosztów pomocy poniesionych bez uprzedniej zgody 
COMPENSY, z wyjątkiem kosztów gdy Ubezpieczony nie był w stanie zgłosić zdarzenia do 
COMPENSY niezwłocznie po jego zajściu, lub gdy informacja o rozpoczęciu organizacji 
świadczenia pomocy nie nastąpiła w terminie 2 godzin od chwili zakończenia rozmo-
wy telefonicznej, podczas której Ubezpieczony zgłosił zdarzenie COMPENSIE. W ostatnich 
dwóch przypadkach COMPENSA zwraca poniesione koszty do wysokości, w jakiej zosta-
łyby poniesione, gdyby pomoc była świadczona przez COMPENSĘ.

9. Poniższa tabela zawiera listę i opis świadczeń, które  przysługują w ramach umo-
wy Assistance do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej na polisie oraz do limitów 
określonych w ww. tabeli dla poszczególnych świadczeń.
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ŚWIADCZENIA ASSISTANCE

Holowanie pojazdu: organizacja i pokrycie kosztów holowania do najbliższego zakładu naprawczego, jed-
nak nie dalej niż na odległość 200 km od miejsca zdarzenia. Świadczenie przysługuje tylko w przypadku 
unieruchomienia pojazdu w następstwie awarii, wypadku drogowego.

Transport Ubezpieczonych do miejsca, gdzie znajduje się zakład naprawczy: organizacja i pokrycie kosz-
tów transportu Ubezpieczonych do zakładu naprawczego, do którego holowany jest uszkodzony pojazd. 
Transport odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku braku miejsc w pojeździe pomocy dro-
gowej – innym środkiem transportu wskazanym przez COMPENSĘ. Świadczenie przysługuje w przypadku 
skorzystania ze świadczenia „Holowanie pojazdu”.

Dostarczenie paliwa: organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia paliwa w ilości niezbędnej do dojecha-
nia pojazdem do najbliższej czynnej stacji paliw – bez kosztów paliwa. Świadczenie przysługuje w przypad-
ku wystąpienia zdarzenia polegającego na braku paliwa, co uniemożliwia kontynuację podróży. Jeżeli do-
starczenie paliwa nie jest możliwe, COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty holowania pojazdu do najbliższej 
czynnej stacji paliw, nie dalej niż na odległość 200 km od miejsca zdarzenia.

Uruchomienie silnika pojazdu unieruchomionego na skutek rozładowania się akumulatora: organizacja 
i pokrycie kosztów uruchomienia silnika pojazdu. Świadczenie przysługuje w przypadku unieruchomienia 
silnika pojazdu na skutek rozładowania akumulatora.

Wymiana koła: organizacja i pokrycie kosztów wymiany koła, a w razie niemożności wymiany  – organi-
zacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego, jednak nie dalej niż 
na odległość 200 km oraz wymiany koła lub naprawy ogumienia w tym zakładzie – bez kosztów części i 
materiałów użytych do wymiany lub naprawy. Świadczenie przysługuje, jeśli na skutek zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniową dojdzie do uszkodzenia koła, opony lub dętki.

§ 3. WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpiecza-
jącego, Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje 
we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz szkody wyrządzone na skutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania 
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Ponadto ubezpieczeniem 
nie są objęte szkody powstałe:
 1) w następstwie awarii pojazdu będącą skutkiem nieusunięcia przyczyn 
wcześniejszej awarii, w związku z którą COMPENSA udzielała już pomocy,
 2) w następstwie awarii pojazdu, który nie przeszedł obowiązkowego prze-
glądu technicznego, a do awarii doszło na skutek nienależytego stanu technicznego lub 
niewystarczającej konserwacji pojazdu,
 3) związane z koniecznością wymiany piór wycieraczek, dostarczenia trójką-
ta ostrzegawczego, gaśnicy, kamizelki ostrzegawczej, innych niż paliwo płynów eksplo-
atacyjnych, 
 4) w pojeździe, który w chwili zdarzenia powodującego szkodę nie był do-
puszczony do ruchu w świetle przepisów obowiązujących w miejscu ww. zdarzenia lub 
nie posiadał wymaganego tamtejszym prawem badania technicznego, o ile stan tech-
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niczny pojazdu był przyczyną ww. zdarzenia,
 5) w następstwie kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości, 
po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, o ile kierowanie po-
jazdem w takim stanie było sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu 
zdarzenia powodującego szkodę, 
 6) w następstwie kierowania pojazdem bez uprawnień wymaganych zgod-
nie z przepisami obowiązującymi w miejscu zdarzenia powodującego szkodę,
 7) w następstwie działań wynikających z konfliktów pomiędzy państwami, 
niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, jak i konfliktów w ramach jed-
nego państwa, w tym zamieszek, strajku, lokautu, sabotażu, zamachu stanu, zamachów 
terrorystycznych, oraz działań zmierzających do przeciwstawienia się ww. zdarzeniom, w 
tym konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia 
z nakazu organów sprawujących władzę, 
 8) na skutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego 
lub skażenia promieniotwórczego,
 9) na skutek użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 10) na skutek niewłaściwego załadowania pojazdu lub niewłaściwego prze-
wożenia ładunku lub bagażu,
 11) na skutek użycia pojazdu w związku z popełnieniem lub usiłowaniem po-
pełnienia przestępstwa lub samobójstwa.

§ 4. SUMA UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia, wskazana na polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności 
COMPENSY za jedno i wszystkie zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową dla wszyst-
kich Ubezpieczonych łącznie i ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań i 
świadczeń aż do jej wyczerpania.

§ 5. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się na podstawie taryfy składek, obo-
wiązującej w COMPENSIE w dniu zawierania umowy i z uwzględnieniem kryterium długo-
ści okresu ubezpieczenia.  

2. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy. 

§ 6. WYPOWIEDZENIE UMOWY ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Umowa nie może zostać wypowiedziana w innych przypadkach niż wynikające z 
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przepisów prawa.
2. Jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma 
prawo odstąpienia od niej w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli najpóźniej w chwili jej 
zawarcia COMPENSA nie poinformowała Ubezpieczającego, będącego konsumentem, o 
prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczają-
cy dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z 
obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim COMPENSA udzielała ochrony ubezpie-
czeniowej.
3. Wypowiedzenia oraz odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia.

§ 7. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. W czasie trwania umowy Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać 
zmiany okoliczności, o które COMPENSA  pytała w formularzu oferty albo przed zawar-
ciem umowy w innych pismach. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązek 
ten spoczywa także na Ubezpieczonym, chyba że nie wiedział o zawarciu umowy na jego 
rachunek.
2. W toku postępowania likwidacyjnego należy współpracować z COMPENSĄ, a w 
szczególności przedkładać posiadane dokumenty potwierdzające rozmiar szkody oraz 
okoliczności jej powstania. 
3. W przypadku zastrzeżeń co do wykonywania działalności przez COMPENSĘ, Ubez-
pieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy przysługuje prawo wystą-
pienia do Komisji Nadzoru Finansowego.  
4. Konsument może też zwrócić się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowe-
go (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.
5. COMPENSA ma prawo żądania od Ubezpieczającego zwrotu faktycznie poniesio-
nych przez siebie kosztów, związanych z dochodzeniem należności wynikających z umo-
wy. 
6. W przypadku wymagalności składki lub raty składki przed datą wypłaty odszko-
dowania, COMPENSA może potrącić z odszkodowania wypłacanego Ubezpieczającemu, 
który zawarł umowę na własny rachunek, kwotę niezapłaconej i wymagalnej składki lub 
raty składki bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
7. Z dniem zapłaty odszkodowania przez COMPENSĘ, roszczenie Ubezpieczonego 
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubez-
pieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeśli COMPENSA pokryła tylko 
część, Ubezpieczającemu w odniesieniu do pozostałej części przysługuje pierwszeństwo 
zaspokojenia przed roszczeniem COMPENSY. Nie przechodzą na COMPENSĘ roszczenia 
Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
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§ 8. USTALANIE ROZMIARU SZKODY ORAZ OKREŚLANIE SUMY UBEZPIECZENIA LUB ŚWIAD-
CZENIA

1. W razie potrzeby skorzystania ze świadczeń w ramach umowy Assistance należy 
skontaktować się z centrum alarmowym COMPENSY, którego numer telefonu znajduje 
się na polisie. 
2. Nie należy korzystać z pomocy innych podmiotów niż COMPENSA lub podmiot 
działający na jej zlecenie, chyba że:
 1) COMPENSA wyraziła na to zgodę, 
 2) Ubezpieczony nie był w stanie zgłosić zdarzenia do COMPENSY niezwłocz-
nie po jego zajściu,
 3) informacja o rozpoczęciu organizacji świadczenia pomocy nie nastąpiła 
w terminie 2 godzin od chwili zakończenia rozmowy telefonicznej, podczas której nastą-
piło zgłoszenie zdarzenia COMPENSIE.  
3. Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Compensę o zdarzeniu, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2)  w terminie 14 dni od dnia zdarzenia.  
4. Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku ze świadczeniem 
pomocy przez inny podmiot niż COMPENSA lub podmiot działający na jej zlecenie, doko-
nywany jest na podstawie:
 1) pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie skorzystania z pomocy 
innego podmiotu niż COMPENSA lub podmiot działający na jej zlecenie, 
 2) dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów i zakres 
świadczonej pomocy. 

§ 9. REKLAMACJE I SKARGI

1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy, będącemu 
osobą fizyczną oraz Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz poszukującemu ochrony 
ubezpieczeniowej, będącemu osobą prawną albo spółką nieposiadającą osobowości 
prawnej przysługuje prawo do wniesienia reklamacji. 
2. Reklamację można złożyć w każdej jednostce COMPENSY obsługującej klientów.
3. Reklamacja może zostać złożona w formie: 
 1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma dostarczonego 
osobiście,
 2) telefonicznie pod numerem wskazanym na polisie albo certyfikacie. : 22 
501 61 00, 
 3) ustnej do protokołu w jednostce COMPENSY obsługującej klientów – tylko 
w przypadku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy, będące-
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go osobą fizyczną, 
 4) elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – tylko w przy-
padku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy będącego oso-
bą fizyczną. 
4. COMPENSA odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli COMPENSA z uzasadnionej przyczyny nie 
może udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, poinformuje 
osobę wnoszącą reklamację o przyczynach braku możliwości jego dotrzymania, możli-
wości dotrzymania terminu, okolicznościach, które muszą zostać ustalone, przewidywa-
nym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nowy termin nie może być 
dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji).
5. COMPENSA odpowiada na reklamacje w postaci papierowej lub: 
 1) w przypadku Ubezpieczających, Ubezpieczonych i uprawnionych z umo-
wy, będących osobami fizycznymi – za pomocą innego trwałego nośnika informacji w 
rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; odpowiedź może zostać 
dostarczona osobie składającej reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na jej wnio-
sek, 
 2) w przypadku poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczające-
go oraz Ubezpieczonego będących osobami prawnymi albo spółkami nieposiadający-
mi osobowości prawnej – na innym trwałym nośniku informacji w rozumieniu ustawy z 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Podmioty nieposiadające prawa do złożenia reklamacji mogą złożyć skargę do-
tyczącą usług świadczonych przez COMPENSĘ. Do skargi stosuje się ww. postanowienia 
dotyczące reklamacji z wyłączeniem postanowień dotyczących formy odpowiedzi na 
reklamację. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgod-
niono inną formę odpowiedzi. Jeśli skarżący wyraził chęć otrzymania odpowiedzi drogą 
elektroniczną, odpowiedź na skargę wysyłana jest na wskazany adres e-mail. 
7. Ubezpieczający, Ubezpieczony oraz uprawniony z umowy, będący osobą fizyczną, 
mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, zwłaszcza w 
przypadku nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji, niewykonania 
w terminie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z oczekiwaniem 
klienta. 
8. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy, 
będącego osobą fizyczną, spór z COMPENSĄ można poddać pozasądowemu postępo-
waniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finanso-
wego, przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl). 
9. Spory między konsumentami a przedsiębiorcami można rozwiązywać na drodze 
pozasądowej, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma 
umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet lub 
za pośrednictwem innych środków elektronicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowe-
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go systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 
2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkający-
mi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platfor-
ma jest dostępna na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e-mail 
COMPENSY: centrala@compensa.pl.

§ 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. COMPENSA nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w ja-
kim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby COMPENSĘ na konsekwencje związane 
z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub 
sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organi-
zacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.
2. Jeśli Ubezpieczający zapłacił składkę lub jej pierwszą ratę w wysokości i termi-
nie, które zostały wskazane w ofercie zawarcia umowy na okres ubezpieczenia następu-
jący bezpośrednio po okresie ubezpieczenia wskazanym w poprzedniej umowie, kolej-
na umowa dochodzi do skutku, jeśli zgodnie z treścią oferty nie jest wymagane dojście 
oświadczenia woli Ubezpieczonego o jej zawarciu do COMPENSY.  
3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wytoczyć albo według prze-
pisów o właściwości ogólnej (sąd właściwy miejscowo dla adresu siedziby COMPENSY) 
albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego, uprawnionego z umowy, spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadko-
biercy uprawnionego z umowy.


