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UMOWA GRUPOWEGO U~Z~~ENIA NAST~P NIESZCZ~SLlWYCH WYPADKOW

CZt.ONKOW SU\SKIEJ OKR~ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA ~ 0/V/201r-
zawarta w Warszawie dnia 21.05.2015 r. (zwana dalej "Umowct Ubezpieczenia") pomi~dzy:

Ubezpieczycielem COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group, Aleje

Jerozolimskie 162, 02-32 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsi~biorc6w pod numer KRS 6691

w Sqdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat gospodarczy Krajowego Rejestru

Sqdowego, NIP 526 02 14686, wysokosc kapitatu zaktadowego: 143.985.157,00 zt,

reprezentowanym przez:

1) Andrzej Paduszynski - Dyrektor Departamentu Ubezpieczen Indywidualnych

2) Szymon Zarzycki - Dyrektor Oddziatu

zwanq w dalszej tresci umowy "Compensa" lub "Towarzystwem",

a

SU\SKA. OKR~GOWA. IZBA. INZYNIEROW BUDOWNICTWA z siedzibq w Katowicach przy,

ul Podg6rnej 4, reprezentowanq przez

zwanq w dalszej tresci umowy "Ubezpieczajctcym",

za posrednictwem brokera ubezpieczeniowego Hanza Brokers Spolka z ograniczonct

odpowiedzialnoscict z siedzibq w Warszawie, przy ulicy Jasnej 15, 00-003 Warszawa, wpisanq do

rejestru przedsi~biorc6w pod numerem KRS: 0000032394 w Sqdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, NIP 584-23-62-031,

wysokosc kapitatu zaktadowego: 425.000 zt, kapitat wptacony w catosci,

zwanq dalej "Brokerem".

tqcznie zwanymi "Stronami", a osobno "Stronct".

o nast~pujqcej tresci:

§ 1. POST ANOWIENIA OGOLNE

1. Podstaw~ zawarcia niniejszej umowy stanowiq Og61ne Warunki Ubezpieczenia Nast~pstw

Nieszcz~sliwych Wypadk6w zatwierdzone przez Zarzqd COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczen SA

Vienna Insurance Group Uchwatq nr 26/213 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, zwane dalej "OWU",

stanowiqce Zalctcznik nr 1 do niniejszej umowy.

I) Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group
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2. Niniejsza umowa reguluje zasady obj~cia przez COMPENS~ ochronq ubezpieczeniowq Czlonk6w

Ubezpieczajqcego (dalej Ubezpieczeni), oraz ich Malzonk6w, na rachunek kt6rych Ubezpieczajqcy

zawiera umow~.

3. W umowie wymienione ponizej terminy definiuje si~ nast~pujqCo:

1) DZIECKO - dziecko Ubezpieczonego w wieku do 18 lat lub w wieku do 26 lat pod warunkiem, ze kontynuuje

nauk~w trybie dziennym;

2) MAt.ZONEK - osoba, kt6ra w dacie zajscia zdarzenia ubezpieczeniowego pozostawala

z Ubezpieczonym w zwiqzku malzenskim w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekunczego,

w stosunku do kt6rego nie zostala orzeczona separacja, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa;

3) TRWAlA NIEZDOLNOSC DO PRACY ZAROBKOWEJ - powstala w nast~pstwie nieszcz~sliwego

wypadku trwala niezdolnosc Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek dzialalnosci zarobkowej, przy czym

dzialalnosc zarobkowa oznacza dzialalnosc nakierowanq na osiqgni~ie przychodu, wykonywana

w szczeg61noscina podstawie umowy 0 pra~, jakiejkolwiek innej umowy lub w ramach wolnego zawodu, trwajqca

nieprzerwanie co najmniej 12 miesi~y, rozpoczynajqca sw6j bieg w okresie 12 miesi~y od daty zaistnienia

nieszcz~sliwego wypadku powodujqcego trwalq niezdolnosc do pracy zarobkowej, przy braku pozytywnych

rokowan zgodnie z wiedzq medycznq na odzyskanie przez Ubezpieczonego zdolnosci do jakiejkolwiek pracy

zarobkowej w przysziosci.;

4) UBEZPIECZONY - czlonek Slqskiej Okr~gowej Izby Inzynier6w Budownictwa, oraz pracownik

Biura Slqskiej Okr~gowej Izby Inzynier6w Budownictwa;

5) UPOSAZONY - osoba wskazana przez Ubezpieczonego do odbioru swiadczenia na wypadek

smierci Ubezpieczonego. Jezeli Ubezpieczony nie wskazal Uposazonego, swiadczenie zostanie

wyplacone czlonkom rodziny Ubezpieczonego w nast~pujqcej kolejnosci;

- wsp61malzonkowi

- w przypadku braku wsp61malzonka Ubezpieczonego - dzieciom w r6wnych cz~sciach

- w przypadku braku wsp61malzonka Ubezpieczonego i dzieci Ubezpieczonego - rodzicom w rownych

cz~sciach

- w przypadku braku wsp6lmalzonka, dzieci i rodzic6w Ubezpieczonego - rodzenstwu w r6wnych

cz~sciach

- w przypadku braku wsp6lmalzonka, dzieci, rodzic6w

spadkobiercom.

rodzenstwa Ubezpieczonego -

6) WPADEK KOMUNIKACYJNY - nieszcz~sliwy wypadek w ruchu Iqdowym, powietrznym lub wodnym,

kt6remu ulegl Ubezpieczony lubjego MalZonekjako:

a) pasazer lub kierujqcy pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy "Prawo 0 ruchu drogowym",

a takze motorowerem, pojazdem szynowym, statkiem morskim, promem morskim lub pasazerskim

statkiem powietrznym;

b) rowerzysta;

c) pieszy.

§2. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i zycie Ubezpieczonego.
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2. Zakresem ubezpieczenia obj~te Sq nast~pujqce ryzyka:

1) smiere Ubezpieczonego wskutek nieszcz~sliwego wypadku;

2) smiere Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego;

3) smiere Ubezpieczonego wskutek zawafu serca lub udaru mozgu;

4) osierocenie dziecka Ubezpieczonego w przypadku, gdy smiere Ubezpieczonego nastqpifa wskutek

nieszcz~sliwego wypadku illub wskutek wypadku komunikacyjnego;

5) trwafa niezdolnose Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszcz~sliwego wypadku;

6) trwafa niezdolnose Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek wypadku komunikacyjnego;

7) smiere Matzonka Ubezpieczonego wskutek nieszcz~sliwego wypadku;

8) smiere Mafzonka Ubezpieczonego wskutek zawalu serca lub udaru mozgu;

9) trwafa niezdolnose Mafzonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszcz~sliwego

wypadku;

10) trwafa niezdolnose Mafzonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek wypadku

komunikacyjnego;

11) pokrycie koszt6w pogrzebu Ubezpieczonego;

12) pokrycie kosztow pogrzebu Mafzonka Ubezpieczonego.

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

1) Sq wynikiem istniejqcej choroby przewlekfej;

2) chorob~ serca lub ukfadu krqzenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy.

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniafe w okresie ubezpieczenia.

5. W przypadku smierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz~sliwego wypadku lub wypadku

komunikacyjnego COMPENSA wypfaci kazdemu osieroconemu dziecku Ubezpieczonego swiadczenie

w wysokosci aktualnej sumy ubezpieczenia wskazanej na ryzyko osierocenie dziecka, gdy smiere

Ubezpieczonego nastqpila na wskutek nieszcz~sliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego.

6. W przypadku smierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego COMPENSA wyplaci

swiadczenie w wysokosci aktualnej sumy ubezpieczenia wskazanej na ryzyko smierci wskutek

wypadku komunikacyjnego oraz smierci wskutek nieszcz~sliwego wypadku.

7. W przypadku powstania trwafej niezdolnosci Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek

wypadku komunikacyjnego lub wskutek nieszcz~sliwego wypadku COMPENSA wypfaci swiadczenie

w wysokosci aktualnej sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie na ryzyko trwafa niezdolnose do

pracy zarobkowej wskutek wypadku komunikacyjnego lub trwafa niezdolnose do pracy wskutek

nieszcz~sliwego wypadku.

8. W przypadku powstania trwafej niezdolnosci Mafzonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej

wskutek wypadku komunikacyjnego lub wskutek nieszcz~sliwego wypadku COMPENSA wypfaci

swiadczenie w wysokosci aktualnej sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie na ryzyko trwala

niezdolnose do pracy zarobkowej Mafzonka Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego lub

trwafa niezdolnose do pracy Mafzonka Ubezpieczonego wskutek nieszcz~sliwego wypadku.

9. W przypadku smierci Ubezpieczonego / Mafzonka Ubezpieczonego, ktora nastqpifa w okresie

odpowiedzialnosci, COMPENSA wypfaci Uposazonemu swiadczenie ryczaitowe w wysokosci sumy

ubezpieczenia wskazanej na ryzyko pokrycia kosztow pogrzebu Ubezpieczonego lub Malzonka

Ubezpieczonego.

10.Swiadczenie z tytufu pokrycia kosztow pogrzebu Ubezpieczonego / Mafzonka Ubezpieczonego nie

jest wypfacane, jezeli smiere Ubezpieczonego / Mafzonka Ubezpieczonego nastqpifa wskutek
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nieszGz{(sliwego wypadku, wskutek wypaclku komunika~yjnego, wskutek zawatu serca lub udaru

m6zgu i z tych tytut6w nastqpita wyptata sum ubezpieczenia okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

11. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu osierocenia dziecka Ubezpieczonego, jezeli

smierc Ubezpieczonego nastqpita w zwiqzku z kt6rqkolwiek z przyczyn wytqczajqcych

odpowiedzialnosc COMPENSY okreslonych w § 3 niniejszej umowy.

12. Zawarcie umowy oraz udzielanie ochrony ubezpieczeniowej COMPENSA potwierdza polisq

stanowiqcq Zalctcznik nr 2 do umowy.

§ 3 WYt.ACZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI

1. Ponizej zdefiniowane wytqczenia nie majq zastosowania do ochrony ubezpieczeniowej okreslonej

w § 2 ust. 2 pkt 11 i 12 niniejszej umowy.

2. Ponizej zdefiniowane wytqczenia zmieniajq zapisy § 5 OWU stanowiq jedyne ograniczenia

odpowiedzialnosci COMPENSY.

3. Ochronq ubezpieczeniowq nie Sq obj~te szkody:

1) b~dqce nast~pstwem jakiejkolwiek choroby, nawet zaistniatej nagle, z zastrzezeniem

postanowienia § 2 ust. 3 umowy;

2) powodujqcych utrat~ ptodu bqdz powiktania ciqzy, chyba ze wypadek spowodowat trwaty

uszczerbek na zdrowiu;

3) powstatych w nast~pstwie uprawiania sport6w ekstremalnych;

4) powstatych w nast~pstwie uprawiania sportu jako zawodnik;

5) powstatych w nast~pstwie napadu epileptycznego, zaburzen psychicznych lub w wyniku depresji

Ubezpieczonego;

6) kt6rych przyczynq byto spozycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zazycie narkotyk6w, substancji

psychotropowych, innych srodk6w odurzajqcych lub srodk6w zast~pczych w rozumieniu przepis6w

o przeciwdziataniu narkomanii, lek6w nieprzepisanych przez lekarza lub uzytych niezgodnie

z zaleceniem lekarza bqdz niezgodnie ze wskazaniem ich uzycia;

7) powstatych podczas prowadzenia pojazdu lub obstugi maszyn przez Ubezpieczonego, jesli nie

posiadat wymaganych uprawnien do prowadzenia pojazdu lub obstugi maszyn;

8) powstate w nast~pstwie 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) powstate podczas czynnego udziatu w zaktadach lub b6jkach, za wyjqtkiem dziatania w obronie

koniecznej;

10) powstate w nast~pstwie uzycia przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie broni palnej;

11) powstate na skutek postugiwania si~ wszelkiego rodzaju petardami lub innymi materiatami

niebezpiecznymi;

12) powstate wskutek wszelkich nast~pstw wojny, inwazji, wrogich dziatan obcego panstwa, dziatania

o charakterze wojennym (niezaleznie od tego, czy wojna zostata wypowiedziana, czy nie), wojny

domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruch6w, strajku, lokautu, akt6w sabotazu, zamieszek

wewn~trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dziatan lub dziatan

w zlym zamiarze os6b dzialajqcych w imieniu lub w powiqzaniu z organizacjami politycznymi, spisku,

konfiskaty, rekwizycji, zaj~cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organ6w sprawujqcych wladz~;
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13) powstafe wskutek wszelkich nast~pstw reakcji jqdrowej promieniowania jqdrowego lub skazenia

prom ieniotw6rczego.

4. Towarzystwo zwolnione jest z obowiqzku wypfaty swiadczenia z tytufu zdarzenia powstafego na

skutek zawafu serca lub udaru m6zgu, jezeli zawaf serca lub udar m6zgu wystqpify u Ubezpieczonego

przed rozpocz~ciem ochrony ubezpieczeniowej.

§4 POCZJ\.TEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczeg61nych Ubezpieczonych rozpoczyna si~ od

dnia wskazanego w umowie jako poczqtek okresu ochrony ubezpieczeniowej i po opfaceniu skfadki

ubezpieczeniowej.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do os6b przyst~pujqcych do umowy w trakcie jej trwania,

rozpoczyna si~ po okresie 30-dniowej karencji od 1-go dnia miesiqca, w kt6rym Ubezpieczony uzyskaf

status Czfonka Ubezpieczajqcego, 0 ile uzyskanie tego statusu nastqpHo w ciqgu pierwszych 5-ciu dni

tego miesiqca.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczeg61nych Ubezpieczonych kor'lczy si~ w dniu

zaistnienia kt6rejkolwiek z ponizszych okolicznosci:

1) smierci Ubezpieczonego;

2) wypfaty swiadczenia z tytufu trwafej niezdolnosci do pracy wskutek nieszcz~sliwego wypadku albo

wskutek wypadku komunikacyjnego;

3) rozwiqzania umowy zawartej pomi~dzy COMPENSA. a Ubezpieczajqcym - z ostatnim dniem, za

kt6ry zostafa opfacona skfadka.

§ 5 SUMY UBEZPIECZENIA

G6rnq granicq odpowiedzialnosci COMPENSY za obj~te zakresem ubezpieczenia nast~pstwo

nieszcz~sliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego lub swiadczenie dodatkowe jest suma

ubezpieczenia w nast~pujqcej 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 zawafu serca lub udaru m6zgu 12.000 zl

- osierocenie Dziecka Ubezpieczonego, gdy smierc Ubezpieczonego 2.500 zl
nastqpifa wskutek nieszcz~sliwego wypadku lub wskutek wypadku

(na kazde dziecko Ubezpieczonego)komunikacyjnego

- trwafa niezdolnosc Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek
nieszcz~sliwego wypadku 7.000 zl

- trwafa niezdolnosc Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek
15.000 zlwypadku komunikacyjnego

- smierc Mafzonka Ubezpieczonego wskutek nieszcz~sliwego wypadku 7.500 zl

- smierc Mafzonka Ubezpieczonego wskutek zawafu serca lub udaru 5.500 zlm6zgu
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- trwata niezdolnosc Matzonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
4.500 zlwskutek nieszcz~sliwego wypadku

- trwata niezdolnosc Matzonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
6.000 zlwskutek wypadku komunikacyjnego

- pokrycie koszt6w pogrzebu Ubezpieczonego 5.500 zl

- pokrycie koszt6w pogrzebu Matzonka Ubezpieczonego 3.000 zl

§ 6 SKLADKA

Warunki i zasady ptatnosci sktadki zostaty okreslone w Zalctczniku nr 3 stanowiqcym integralnq cz~st

umowy.

§ 7 OBOWIJ\.ZKI STRON

1. Ubezpieczajqcy zobowiqzany jest do:

1) udzielania Ubezpieczonym informacji dotyczqcych warunk6w umowy;

2) przechowywania oraz nalezytego zabezpieczania wszelkiej petnej dokumentacji zwiqzanej

z umowq;

3) przekazania do COMPENSY oraz Brokera w dniu zawarcia umowy informacji 0 liczbie os6b, kt6re

majq zostac obj~te ochronq ubezpieczeniowq oraz przekazywania do COMPENSY i Brokera do

8 dnia danego miesiqca informacji 0 liczbie os6b, kt6re zostanq obj~te ochronq ubezpieczeniowq od

1 dnia kazdego miesiqca;

4) optacenia sktadki w terminie okreslonym w Zalctcznik nr 3 niniejszej umowy;

5) udzielania COMPENSIE informacji czy osoba poszkodowana w dniu powstania roszczenia byta

Cztonkiem Izby i czy sktadka za t~ osob~ zostata optacona (zaswiadczenie 0 przynaleznosci do

Slqskiej OIiB wydawane przez Izb~);

6) przekazywania formularza COMPENSY dotyczqcego zgtoszenia roszczenia;

7) udzielania osobom zgtaszajqcym roszczenie z tytutu umowy informacji 0 numerze telefonu

Departamentu Likwidacji Szk6d COMPENSY lub infolinii Brokera.

2. COMPENSA zobowiqzana jest do:

1) przekazania Ubezpieczajqcemu OWU i zapis6w niniejszej umowy;

2) terminowej wyptaty swiadczen, na zasadach wskazanych w OWU illub niniejszej umowie.

3) Ustalania wysokosci swiadczen i termin6w zgtaszania roszczen zgodnie z zapisami OWU illub

niniejszej umowy

4) Przedktadania co kwartat raport6w szkodowosci dot. zawartej umowy do 15 dnia kolejnego

miesiqca po zakonczonym kwartale.

§ 8 WAZNOSC I CZAS OBOWIJ\.ZYWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Umowa ubezpieczenia zawarta jest na czas okreslony od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31

maja 2016 roku.

2. Strony wyrazajq ch~c kontynuacji umowy na kolejne lata po przeprowadzeniu przez COMPENSA

analizy pozwalajqcej na ponowne skalkulowanie sktadki.

3. Strony zgodnie ustalajct, ze nie nastqpi rozwiqzanie umowy ubezpieczenia w okresie jej trwania

bez wzgl~du na wysokost wskatnika szkodowosci.
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§ 9 ZOBOWII\ZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOSCI

Strony ustalajq, ze wszystkie informacje uzyskane w zwiqzku z niniejszq umowq, b~dq zachowane

w tajemnicy i wykorzystywane wy~qcznie w ramach wsp6~pracy Stron i nie mogq bye udost~pniane

osobom trzecim, chyba, ze obowiqzek udzielenia informacji wyniknie z bezwzgl~dnie obowiqzujqcych

przepisow prawa.

§ 10 ADRESY STRON I OSOBY DO KONT AKTU

1. Do biezqcej wspo~pracy upowaznieni Sq:

1) ze strony COMPENSA: Pani Jolanta Skierska, +48 519-025-778 lub 024-263-34-33 w.18,

e-mail;jolanta.skierska@compensa.pl

2) ze strony Slqskiej OIlB: Pani Zuzanna Krolicka, Pan Dominik Adamczyk, +48 32 255-45-52 lub

+4832608-07-22, e-mail: biuro@slk.piib.org.pl .

3) ze strony Brokera, dzia~ajqcego w imieniu Ubezpieczajqcego: Pani Magdalena Jajszczyk,

+48501 622693, lub 22 827 99 30, e-mail: Magdalena.Jajszczyk@hanzabrokers.pl .

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:

1) COMPENSA TU SA VIG Oddzia~ w P~ocku, ul. Miodowa 1, 09-406 P~ock , 024-263-34-33,

oddzial.plock.nonlife@compensa.pl.

2) Slqska Okr~gowa Izba Inzynier6w Budownictwa, ul. Podgorna 4,40-026 Katowice

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

3. Wszelkie zmiany umowy, w tym jej za~qcznikow, mogq bye dokonywane za zgodq obu Stron

wy~qcznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Strony umowy zawiadomiq Brokera na pismie 0 planowanych zmianach umowy z odpowiednim

wyprzedzeniem.

5. W przypadku zmian danych, 0 kt6rych mowa w ust.1 i 2, kazda ze Stron b~dzie zobowiqzana do

powiadomienia 0 tym drugiej Strony na pismie, wskazujqc jednoczesnie dat~, od kt6rej zmiana b~dzie

obowiqzywae. Zmiana adresu, numer6w telefon6w lub os6b upowaznionych do biezqcej wsp6~pracy

nie stanowi zmiany umowy.

6. Zawiadomienia oraz oswiadczenia Ubezpieczajqcego, Ubezpieczonego i Uposazonego dotyczqce

umowy nalezy kierowae pisemnie na adres siedziby COMPENSY. Jezeli Ubezpieczajqcy /

Ubezpieczony nie zawiadomi COMPENSY 0 zmianie adresu, przyjmuje si~, ze wszelka

korespondencja wys~ana przez COMPENS~ na ostatni znany adres, zosta~a prawid~owo dor~czona.

§ 11 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku r6znic lub sprzecznosci pomi~dzy postanowieniami niniejszej umowy

a ostanowieniami OWU pierwszer'lstwo majq postanowienia umowy.

2. Strony przyjmujq do wiadomosci, iz odpowiadajq jak za w~asne dzia~ania zaniechania os6b

wykonujqcych w jego imieniu czynnosci zwiqzane z przedmiotem umowy.

3. Niniejsza umowa zosta~a sporzqdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dla

Ubezpieczajqcego, Brokera oraz dla COMPENSY.

4. Za~qczniki stanowiq integralnq cz~se niniejszej umowy.1 5. Niniejsza umowa wehodzi w lyeie z dniem 1 czerwca 2015 r.
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Umowa Grupowego Ubezpieczenia Nast~pstw Nieszcz~sliwych Wypadk6w
czlonk6w Okr~gowej Izby Iniynier6w Budownictwa

ZalClczniki do Umowy Ubezpieczenia:

ZalClcznik nr 1 - Og61ne Warunki Ubezpieczenia Nast~pstw Nieszcz~sliwych Wypadk6w

zatwierdzone przez Zarzqd COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczer'l SA Vienna Insurance Group

uchwalq nr 26/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku.

ZalClcznik nr 2 - Polisa typ 1111 nr 000000781

ZalClcznik nr 3 - Warunki i zasady optacenia skladki

COMPENSA SIOIIB

2 \)

HANZA BROKDRS
WICEP RZA.DU

. (~
o e I qgrodzkl

1 .
~

PROKU NT

Sictska Okr~gowa
Izba Iniynierow Budownictwa
40-026 Katcl'IJic2.:, ~0 1,:) na 4

2 .

DANZA BROIU~RS Sp Z 01'

00 003 Warszawa. ul Jasna 15
tel (22) S~7-9930 fa. (22) 827-98-lJ
Reqc'l 191839830 NIP 584-23-62-031
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