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Prawo do używania znaku towarowego  
posiada COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Aneks nr 2 
do ogólnych warunków ubezpieczenia nieruchomości w trakcie budowy 
zatwierdzonych przez zarząd compensa towarzystwo ubezpieczeń S.a. Vienna insurance group 
uchwałą nr 151/2015 z dnia 9 października 2015 roku

Niniejszym aneksem zatwierdzonym przez Zarząd Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 
13/1/2017 z  dnia 24 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące 
zmiany do Ogólnych warunków ubezpieczenia nieruchomości w trakcie 
budowy 

1. w  § 29. poStanowienia dotyczĄce SkŁadania 
rekLAMACJI PrZeZ OsOBY FIZYCZne, zmienia się brzmienie 
ust. 10 i  11 w  sposób następujący:
„10. Po wyczerpaniu trybu składania Reklamacji wskazanego powyżej, 
Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika 
Finansowego, w  szczególności  w przypadku:
1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
2) niewykonanie czynności wynikających z  reklamacji rozpa trzonej 
zgodnie z  wolą Klienta w  terminie określonym w  odpowiedzi na tę 
reklamację.
11. Na wniosek Klienta, spór z Towarzystwem może zostać poddany 
pozasądowemu postępowaniu w  sprawie rozwiązywania sporów 
między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu 
przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie 
dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: https://
rf.gov.pl/).”

2. Zmienia się treść § 33 następująco:
§ 33. poStanowienia koŃcowe 
„1. Wszelkie zawiadomienia i  oświadczenia składane przez strony 
w  związku z  umową powinny być dokonywane na piśmie za 

pokwitowaniem przyjęcia, wysłane listem poleconym lub dokonywane 
w inny uzgodniony sposób. Strony zobowiązują się informować wzajemnie 
o  zmianie ich siedziby (adresu). Pisemne zawiadomienie o  szkodzie 
Ubezpieczający może złożyć w każdej jednostce terenowej Towarzystwa.
2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu faktycznie 
poniesionych kosztów związanych z  dochodzeniem należności 
wynikających z  umowy.
3. Informujemy, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania 
sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
524/2013 z  dnia 21 maja 2013 r. w  sprawie internetowego systemu 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia 
(WE) nr 2006/2004 i  dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między 
konsumentami mieszkającymi w  UE, a  przedsiębiorcami mającymi 
siedzibę w  UE. Platforma znajduje się na stronie: ec.europa.eu/
consumers/odr/. Jednocześnie informujemy, że adres e-mail Towarzystwa 
to centrala@compensa.pl. 
4. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 
151/2015 z  dnia 9 października 2015 roku i  mają zastosowanie do 
umów zawieranych od dnia 31 października 2015 roku.”

3. Niniejszy aneks ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 
31 stycznia 2016 roku.


