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"J:Slnrbn,'t $LASKA OKR~GOWA IZBA INZVNIER6w BUDOWNICTWA z siedzibC4 w Katowicach przy,
f 2~t ul. Podg6rnej 4, zwanC4dalej SIOIIB, reprezentowanC4 przez

1) Franciszka Buszk~ - PrzewodniczC4cego Rady SIOIIB

(rcI~) 2) Danut~ Bochyr'lskC4- Pod loch - Sekretarza Rady SIOIIB

zwanC4w dalszej tresci Umowy Ubezpieczenia "Ubezpieczaj~cym",
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Umowa Grupowego Ubezpieczenia Nast~pstw Nieszcz~sliwych Wypadk6w Czlonk6w Okr~gowej Izby InZynierow
Budownictwa

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NAST~PSTW NIESZCZ~SLlWYCH WYPADKOW
CZlONKOW SLASKIEJ OKR~GOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

zawarta w Warszawie dnia 31.05.2013 roku (zwana dalej "Umow~ Ubezpieczenia") pomi~dzy:

Ubezpieczycielem COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczer'l SA Vienna Insurance Group, Aleje
Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsi~biorc6w pod numerem KRS:
6691 w SC4dzieRejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru SC4dowego, NIP 526 02 14686, wysokosc kapitatu zaktadowego: 254.639.180,00 zt, zwanym
w dalszej tresci Umowy Ubezpieczenia COMPENSA lub "Towarzystwem", reprezentowanym przez:

1) 1)(/< :#.'4;;~../?/)~~'.f.~i(,'!!.j;1: - ~:!.k.fI.:;r..4}f ~k':"??.fI.'6~~/.!.//f*'l~:~'!..f.~~~Y/
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za posrednictwem brokera ubezpieczeniowego Hanza Brokers Sp6tka z ograniczonC4
odpowiedzialnosciC4 z siedzibC4w Warszawie, przy ulicy Jasnej 15, 00-003 Warszawa, wpisanC4 do
rejestru przedsi~biorc6w pod numerem KRS: 0000032394 w SC4dzieRejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru SC4dowego, NIP 584-23-62-031,
wysokosc kapitatu zaktadowego: 425.000,00 zt, kapitat wptacony w catosci, zwanC4dalej "Brokerem".

tC4czniezwanymi "Stronami", a osobno "Stron~".

o nast~pujC4cej tresci:
§1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Podstaw~ zawarcia nlnlejszej Umowy Ubezpieczenia stanowiC4 Og61ne Warunki Grupowego
Ubezpieczenia Nast~pstw Nieszcz~sliwych Wypadk6w zatwierdzone przez zarzC4dCOMPENSA
Towarzystwo Ubezpieczer'l SA Vienna Insurance Group uchwatc\ z dnia 9 czerwca 2010 roku,
zwane dalej "OWU", stanowiC4ceZal~cznik nr 1 do niniejszej Umowy Ubezpieczenia.

2. Niniejsza Umowa Ubezpieczenia reguluje zasady obj~cia przez COMPENSA ochronC4
ubezpieczeniowC4 Cztonk6w UbezpieczajC4cego (dalej Ubezpieczeni), oraz ich Mationk6w, na
rachunek kt6rych UbezpieczajC4cy zawiera Umow~ Ubezpieczenia.

3. W Umowie Ubezpieczenia wymienione poniiej terminy definiuje si~ nast~pujC4CO:

1) MaH:onek - osoba, kt6ra w dacie zajscia zdarzenia ubezpieczeniowego pozostawata
z Ubezpieczonym w zwiC4Zkumatier'lskim w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekur'lczego,
w stosunku do kt6rego nie zostata orzeczona separacja, zgodnie z obowiC4zujC4cymi
przepisami prawa;

2) Dziecko - dziecko Ubezpieczonego w wieku do 18 lat lub w wieku do 26 lat pod warunkiem, ie
kontynuuje nauk~w trybiedziennym;

3) Wypadek komunikacyjny - nieszcz~liwy wypadek w ruchu Icpowym, powietrznym lub wodnym,
kt6remu ulegtUbezpieczony lubjego Malionek jako:

a) pasaier lub kierujC4cy pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy Prawo 0 ruchu
drogowym a takie motorowerem, pojazdem szynowym, statkiem morskim, promem
morskim lub pasaierskim statkiem powietrznym;

b) rowerzysta
c) pieszy
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4) trwala niezdolnoSt Ubezpieczonego do pracy zarobkowej - PO\NStaia w nast~pstwie
nieszcz~liwego wypadku ca/kowita i trwaIa niezdolnosc Ubezpieczonego do wykonywania
jakiejkoM'iek dzialalnoSci zarobkowej, przy czym dzialalnosc zarobkowa oznacza dzialalnosc
nakierowanq na osiEl9ni~ie przychodu, wykonywana w szczeg61noScina podstawie umowy 0 pra~,
jakiejkolwiek innej umowy lub w ramach wolnego zawodu, trwajqca nieprzerwanie co najmniej 12
miesi~y, rozpoczynajqcy sw6j bieg w okresie 12 mies~y od daty zaistnienia nieszcz~liwego
wypadku powodujqcego trwaIq niezdolnosc do pracy zarobkowej, przy braku pozytywnych rokowan
zgodnie z wiedzq medycznq na odzyskanie przez U~zpieczonego zdolnoSci do jakiejkolwiek pracy
zarobkowej w przyszloSci.

Ubezpieczony - czfonek Slqskiej Okr~gowej Izby Inzynier6w Budownictwa, oraz pracownik
Biura Slqskiej Okr~gowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

5)

§2
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Przedmiotem ubezpieczenia Sq nast~pstwa nieszcz~sliwych· wypadk6w, polegajqce na
uszkodzeniu ciafa lub rozstroju zdrowia, powodujqce trwafy uszczerbek na zdrowiu lub smiere
Ubezpieczonego oraz nast~pstwa zawalu serca i udaru m6zgu.

2. Nast~pstwa zawalu serca i udaru m6zgu nie mogq bye przedmiotem umowy w przypadku gdy:

1) Sq wynikiem istniejqcej choroby przewleklej;
2) chorob~ serca lub ukladu krqzenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem

umowy;

3. Zakresem ubezpieczenia obj~te Sq nw. nast~pstwa nieszcz~sliwych wypadk6w, kt6rym
to nieszcz~sliwym wypadkom Ubezpieczony ulegl w okresie ochrony ubezpieczeniowej:

1) Smiere Ubezpieczonego wskutek Nieszcz~sliwego wypadku;
2) Smiere Ubezpieczonego wskutek Wypadku komunikacyjnego;
3) Smiere Ubezpieczonego wskutek Zawafu serca lub Udaru m6zgu;
4) Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego w przypadku, gdy Smiere Ubezpieczonego nastqpila

wskutek Nieszcz~sliwego wypadku,
5) Trwala niezdolnose Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek Nieszcz~sliwego

wypadku;
6) Trwala niezdolnose Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek Wypadku

komunikacyjnego;
7) Smiere Malzonka Ubezpieczonego wskutek Nieszcz~sliwego wypadku;
8) Smiere Malzonka Ubezpieczonego wskutek Zawalu serca lub Udaru m6zgu;
9) Trwala niezdolnosc Malzonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek

Nieszcz~sliwego wypadku;
10) Trwala niezdolnose Malzonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek Wypadku

komunikacyjnego;

4. Zakresem ubezpieczenia obj~te Sq r6wniez nast~pujqce swiadczenia dodatkowe:
1) Pokrycie koszt6w pogrzebu Ubezpieczonego;
2) Pokrycie koszt6w pogrzebu Malzonka Ubezpieczonego.

5. W przypadku smierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz~sliwego wypadku lub wypadku
komunikacyjnego powodujqcej osierocenie Dziecka, COMPENSA wyplaci kazdemu Dziecku
Ubezpieczonego, swiadczenie w wysokosci sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu smierci
Ubezpieczonego.

6. W przypadku smierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego COMPENSA
zObowiqzane jest do zaplaty wskazanej w Umowie Ubezpieczenia sumy ubezpieczenia z tytulu
smierci w nast~pstwie nieszcz~sliwego wypadku oraz smierci w wyniku wypadku
komunikacyjnego.

7. W przypadku powstania Trwalej niezdolnosci Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek
wypadku komunikacyjnego COMPENSA zobowiqzane jest do zaplaty wskazanej w Umowie
Ubezpieczenia sumy ubezpieczenia

8. W przypadku smierci Ubezpieczonego/ Mafzonka Ubezpieczonego, kt6ra nastqpila w okresie
odpowiedzialnosci, COMPENSA wyplaci Uposazonemu swiadczenie ryczaltowe w wysokosci sumy
ubezpieczenia z tytulu pokrycia koszt6w pogrzebu Ubezpieczonego.
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9. Swiadczenie z tytutu pokrycia koszt6w pogrzebu Ubezpieczonego/ Matzonka Ubezpieczonego nie
jest wyptacane, jezeli smierc Ubezpieczonego/ Matzonka Ubezpieczonego nastctpita wskutek
nieszcz~sliwego wypadku, wskutek zawatu serca lub udaru m6zgu albo wskutek Wypadku
komunikacyjnego.

10.Zakres Ubezpieczenia wymieniony w § 2 ust. 3 i ust. 8 niniejszej umowy zostaje rozszerzony 0
brak ograniczenia wieku i tym samym nie majct zastosowania postanowienia § 3 ust. 3 OWU.

11.COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu osierocenia Dziecka Ubezpieczonego, jeieli
- smierc Ubezpieczonego nastctpita w zwictzku z kt6rctkolwiek z przyczyn wyt~czajctcych
odpowiedzialnosc COMPENSA okreslonych w § 3 niniejszej umowy.

12.Zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz udzielanie Ochrony ubezpieczeniowej COMPENSA
potwierdza Polisct stanowictcct Za•••cznik nr 2 do Umowy Ubezpieczenia ..

§3
WYt~CZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI

1. Ponizej zdefiniowane wytctczenia nie majct zastosowania do ochrony ubezpieczeniowej okreslonej
w § 2 ust 3 niniejszej umowy.

2. Ponizej zdefiniowane wytctczenia zmieniajct zapisy § 5 OWU i stanowict jedyne ograniczenia
odpowiedzialnosci COMPENSA

3. Ochrona ubezpieczeniowct nie sct obj~te skutki wypadk6w:

1) b~dctce nast~pstwem lub powstate w zwictzku z jakctkolwiek chorobct, nawet zaistniat~ nagle, z
zastrzezeniem postanowienia § 3 ust. 2 OWU;

2) powodujctcych utrat~ ptodu bctdz powiktania cictiy, chyba ie wypadek spowodowat trwaty
uszczerbek na zdrowiu.

3) b~dctcych nast~pstwem uprawiania sport6w ekstremalnych,
4) powstatych w zwictzku z uprawianiem sportu jako zawodnik,
5) powstatych w zwictzku z napadem epileptycznym, zaburzeniami psychicznymi lub

w wyniku depresji Ubezpieczonego;
6) powstatych w stanie po uzyciu alkoholu lub w stanie nietrzezwosci, po uiyciu narkotyk6w lub

innych srodk6w odurzajctcych;
7) powstatych podczas prowadzenia pojazdu lub obstugi maszyn przez Ubezpieczonego, jesli nie

posiadat wymaganych uprawnier'l do prowadzenia pojazdu lub obstugi maszyn;
8) powstatych w wyniku uszkodzenia ciata spowodowanego leczeniem lub zabiegami

leczniczymi bez wzgl~du na to, przez kogo byty wykonywane, chyba ze powstaty podczas
leczenia bezposrednich nast~pstw wypadku;

9) powstatyeh podczas czynnego udziatu w zaktadach lub b6jkaeh, za wyjcttkiem dziatania w
obronie koniecznej;

10) powstatych w zwictzku z uzyeiem przez Ubezpieezonego lub Uprawnionego broni palnej;
11) powstatych na skutek postugiwania si~ przez Ubezpieezonego wszelkiego rodzaju petardami i

srodkami 0 podobnym dziataniu;
12) powstatych wskutek wszelkich nast~pstw wojny, inwazji, wrogich dziatan obeego panstwa,

dziatania 0 charakterze wojennym (niezaleznie od tego, ezy wojna zostata wypowiedziana, ezy
nie), wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruehow, strajku, lokautu, aktow
sabotazu, zamieszek wewn~trznyeh, wojskowego lub cywilnego zamaehu stanu,
zorganizowanych dziatar'l lub dziatan w ztym zamiarze os6b dziatajcteyeh w imieniu lub w
powictzaniu z organizaejami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizyeji, zaj~cia, zniszczenia
lub uszkodzenia z nakazu organ6w sprawujctcyeh wtadz~;

13) powstatyeh wskutek wszelkich nast~pstw reakcji jctdrowej promieniowania jctdrowego lub
skazenia promieniotworczego.

4. Towarzystwo zwolnione jest z obowictzku wyptaty swiadczenia z tytutu zdarzenia powstatego na
skutek zawatu serca lub udaru m6zgu, jezeli zawat serca lub udar m6zgu wystctpity
u Ubezpieczonego przed rozpocz~eiem oehrony ubezpieezeniowej z tytutu niniejszej Umowy
Ubezpieczenia.

Strona 3 z 6



UmowaGrupowego Ubezpieczenia Nast~pstwNieszcz~sliwychWypadk6w Czlonk6w Okr~gowej Izby InZynier6w
Budownictwa

§4
POCZATEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczeg61nych Ubezpieczonych rozpoczyna si~ od
dnia wskazanego w Polisie jako poczCltek okresu ochrony ubezpieczeniowej, po optaceniu sk~adki
ubezpieczeniowej.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do os6b przyst~pujClcych do Umowy ubezpieczenia w
trakcie jej trwania, rozpoczyna si~ po okresie 30-dniowej karencji od 1-go dnia miesiClca, w kt6rym
Ubezpieczony uzyska~ status Czlonka UbezpieczajClcego, 0 ile uzyskanie tego statusu nastClpilo w
ciClgu pierwszych 5-ciu dni tego miesiClca.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczeg61nych Ubezpieczonych kor'lczy si~ w dniu
zaistnienia kt6rejkolwiek z poniiszych okolicznosci:

1) smierci Ubezpieczonego - w dniu smierci;
2) wyp~aty swiadczenia z tytu~u Trwalej niezdolnosci do pracy wskutek Nieszcz~sliwego wypadku

albo wskutek Wypadku komunikacyjnego;
3) rozwiClzania Umowy Ubezpieczenia zawartej pomi~dzy COMPENSA a UbezpieczajClcym -

z ostatnim dniem, za kt6ry zostala optacona Skladka;

§5
SUMY UBEZPIECZENIA

1. G6rnCl granicCl odpowiedzialnosci COMPENSA za obj~te zakresem ubezpieczenia nast~pstwo
nieszcz~sliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego lub swiadczenie dodatkowe jest suma
ubezpieczenia w nast~pujClcej wysokosci:

ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOSC SWIADCZEN
- smierc Ubezpieczonego wskutek nieszcz~sliwego wypadku

15.000 zl

- smierc Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
25.000 zl

- smierc Ubezpieczonego wskutek zawalu serca lub udaru m6zgu
12.000 zl

- osierocenie Dziecka Ubezpieczonego, gdy smierc 2.500 zl
Ubezpieczonego nastClpHawskutek nieszcz~sliwego wypadku (na kazde dziecko

Ubezpieczonego)
- trwa~a niezdolnosc Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek

nieszcz~sliwego wypadku 7.000 zl

- trwa~a niezdolnosc Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek
wypadku komunikacyjnego 15.000 zl

- smierc Malionka Ubezpieczonego wskutek nieszcz~sliwego
7.500 zlwypadku

- smierc Malionka Ubezpieczonego wskutek zawa~u serca lub
5.500 zludaru m6zgu

- trwa~a niezdolnosc Ma~ionka Ubezpieczonego do pracy
zarobkowej wskutek nieszcz~sliwego wypadku 4.500 zl

- trwala niezdolnosc Ma~onka Ubezpieczonego do pracy
zarobkowej wskutek wypadku komunikacyjnego 6.000 zl

- pokrycie koszt6w pogrzebu Ubezpieczonego
5.500 zl

- pokrycie koszt6w pogrzebu Malionka Ubezpieczonego
3.000 zl
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§6
SKt.ADKA

1. Warunki i zasady ~atnosci sk~adki zosta~y okreslone w za~qczniku nr 3 stanowiqcymi integralnq
cz~se umowy

§7
OBOWI~KI STRON

1. Ubezpieczajqcy zobowiqzany jest do:

1) udzielania Ubezpieczonym informacji dotyczqcych warunk6w Umowy Ubezpieczenia;
2) przechowywania oraz naleiytego zabezpieczania wszelkiej pe~nej dokumentacji zwiqzanej z

Umowq ubezpieczenia;
3) przekazania do COMPENSA oraz Brokera w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia informacji

o liczbie os6b, kt6re majq zostae obj~te ochronq ubezpieczeniowq oraz przekazywania do
COMPENSA i Brokera do 8 dnia danego miesiqca informacji 0 liczbie os6b, kt6re zostajq
obj~te ochronq ubezpieczeniowq od 1 dnia kaidego miesiqca

4) przekazania do COMPENSA oraz Brokera w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia informacji
o liczbie os6b, kt6re majq zostae obj~te ochronq ubezpieczeniowq oraz przekazywania do
COMPENSA i Brokera do ostatniego dnia danego miesiqca informacji 0 liczbie os6b, kt6re
majq zostae obj~te ochronq ubezpieczeniowq od 1 dnia nast~pnego miesiqca; warunkiem
obj~cia ochronq ubezpieczeniowq jest op~acenie sk~adki w terminie okreslonym w za~qcznik nr
3 niniejszej umowy;

5) udzielanie COMPENSA informacji czy osoba poszkodowana w dniu powstania roszczenia
by~a Czlonkiem Izby i czy sk~adka za t~ osob~ zosta~a op~cona (zaswiadczenie 0
przynaleinosci do 510llB wydawane przez 510IlB);

6) przekazywanie formularza COMPENSA dotyczqcego zgloszenia roszczenia;
7) udzielania osobom zg~aszajqcym roszczenie z tytu~u Umowy Ubezpieczenia informacji

o numerze telefonu Departamentu Likwidacji Szk6d COMPENSA lub infolinii Brokera.

2. COMPENSA jest zobowiqzana do:

1) przekazania Ubezpieczajqcemu OWU i zapis6w niniejszej umowy;
2) terminowej wyp~aty swiadczen, na zasadach wskazanych w OWU illub niniejszq umowq.

3. Ustalanie wysokosci swiadczen i termin zg~aszania roszczen zgodnie z zapisami OWU i/lub
niniejszq umowq

§8
WAZNOSC I CZAS OBOWI~YWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

I. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na czas okreslony od dnia 1 czerwca 2013 roku do dnia
31 maja 2014 roku

2. Strony wyraiajq ch~e kontynuacji umowy na kolejne lata po przeprowadzeniu przez COMPENSA
analizy pozwalajqcej na ponowne skalkulowanie sk~adki.

§9
ZOBOWIf\ZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOSCI

Strony ustalajq, ie wszystkie informacje uzyskane w zwiqzku z niniejszq Umowq Ubezpieczenia, b~dq
zachowane w tajemnicy i wykorzystywane wy~qcznie w ramach wsp~pracy Stron i nie mogq bye
udost~pniane osobom trzecim, chyba, ie obowiqzek udzielenia informacji wyniknie z bezwzgl~dnie
obowiqzujqcych przepis6w prawa.

§ 10
ADRESY STRON I OSOBY DO KONTAKTU

1. Do bieiqcej wsp6~pracy upowainieni Sq: .'
a) ze strony COMPENSA: J.dJ.(;r{,0?;f..I ..1:7/./.1/#.'11((-: ..;~~~;.!. '/./1.! ..C~/4::;:..11'..e!.(?4.~
b) ze strony 5101lB: Zuzanna Kr61icka, dyrektor Biura 510llB /
c) ze strony Brokera ubezpieczeniowego Hanza Brokers Sp6~ka, dzialajqcego w imieniu

Ubezpieczajqcego: Monika Zaborna, broker

2. Strony niniejszym, podajq nast~pujqce adresy do dor~czer'l i oswiadczer'l zwiqzanych
z wykonaniem Umowy i uznajq wszelkq korespondencj~ przes~anq pod te adresy za skutecznie
dor~czonq:

a) COMPENSA, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
b) 51qska Okr~gowa Izba Iniynier6w Budownictwa, ul. Podg6rna 4, 40-026 Katowice

Strona 5 z 6



Umowa Grupowego Ubezpieczenia Nast~pstw Nieszcz~sliwych Wypadk6w Cztonk6w Okr~gowej Izby Inzynier6w
Budownictwa

c) Broker: Hanza Brokers Sp. z 0.0. ul. Jasna 15, 00-003 Warszawa, hanza@hanzabrokers.pl

3. Wszelkie zmiany Umowy Ubezpieczenia, w tym jej za~~cznik6w, mog~ bye dokonywane za zgod~
obu Stron wy~~cznie w formie pisemnej, pod rygorem niewainosci.

4. Strony umowy zawiadomi~ Brokera na pismie 0 planowanych zmianach Umowy Ubezpieczenia
z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. W przypadku zmian danych, 0 kt6rych mowa w ust.1 i 2, kaida ze Stron b~dzie zobowi~zana do
powiadomienia 0 tym drugiej Strony na pismie, wskazuj~c jednoczesnie dat~, od kt6rej zmiana
b~dzie obowi~zywae. Zmiana adresu, numer6w telefon6w lub os6b upowainionych do biei~cej
wsp~pracy nie stanowi zmiany Umowy.

6. Zawiadomienia oraz oswiadczenia Ubezpieczaj~cego, Ubezpieczonego i Uposaionego dotyczqce
Umowy Ubeipieczenia naleiy kierowae pisemnie na adres siedziby COMPENSA. Jeieli
Ubezpieczajqcy/Ubezpieczony nie zawiadomi COMPENSA 0 zmianie adresu, przyjmuje si~, ie
wszelka korespondencja wys~ana przez COMPENSA na ostatni znany adres, zosta~a prawid~owo
dor~czona.

§ 11
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku r6inic lub sprzecznosci pomi~dzy postanowieniami mnleJszej Umowy
Ubezpieczenia a postanowieniami OWU pierwszer'lstwo maj~ postanowienia Umowy
Ubezpieczania.

2. Strony przyjmuj~ do wiadomosci, ii odpowiadajq jak za w~asne dzia~ania i zaniechania os6b
wykonuj~cych w jego imieniu czynnosci zWiqzane z przedmiotem Umowy Ubezpieczenia.

3. Niniejsza Umowa Ubezpieczenia zosta~a sporzqdzona w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach,
jeden dla Ubezpieczajqcego, Brokera oraz dla COMPENSA.

4. Za~~czniki stanowiq integraln~ cz~se niniejszej Umowy Ubezpieczenia.

5. Niniejsza Umowa Ubezpieczenia wchodzi w iycie z dniem 1 czerwca 2013 roku.

Zalctczniki do Umowy Ubezpieczenia:
Za1ctczniknr 1 - Og61ne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Nast~pstw Nieszcz~sliwych Wypadk6w
zatwierdzone przez Zarz~d COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczer'l SA Vienna Insurance Group
uchwa~q z dnia 9 czerwca 2010 roku
Zalctcznik nr 2 - Polisa
Zal~cznik nr 3 Warunki i zasady ~atnosci sk~adki
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