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Niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany do Ogólnych 
warunków ubezpieczenia Benefia Rodzina III („OWU”):

1. Zmienia się treść § 14 ust. 2 pkt 1 i  nadaje się mu następujące 
brzmienie:
„1) dla domów mieszkalnych, budowli oraz budynków gospodarczych 
wraz ze stałymi elementami oraz elementów zewnętrznych:
a) według wartości odtworzeniowej (nowej) – dla mienia do 50 lat;
b) według wartości rzeczywistej, o  ile nie umówiono się inaczej – dla 
mienia powyżej 50 lat.”

2. W § 15: 
1) w ust. 2 dodaje się pkt 3 - 4) o  treści: 
„3) w  mieniu służbowym czasowo powierzonym Ubezpieczonemu 
przez pracodawcę to jest w: komputerach stacjonarnych i przenośnych, 
drukarkach, monitorach, ruterach, akcesoriach komputerowych, o  ile 
znajdują się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym wskazanym w polisie 
jako miejsce ubezpieczenia;
4) w rzeczach osobistych Ubezpieczonego będącego osobą pobierającą 
naukę do ukończenia 26 roku życia, znajdujących się poza miejscem 
ubezpieczenia w najmowanym na podstawie pisemnej umowy: mieszkaniu, 
pokoju lub pokoju w  akademiku.” 

2) w ust. 6, w  tabeli nr 2, dodaje się pkt 20 o  treści:

L.p.
Zakres 

ubezpieczenia

Ubezpieczenie
od ognia i  innych 
zdarzeń losowych

od wszystkich 
ryzyk (All Risk)

20) zalanie przez 
niezamknięte okna 
znajdujące się 
w mieszkaniu lub 
domu mieszkalnym

 

3. W § 16 ust. 1 dodaje pkt 20 o  treści:
„20) powstałe wskutek zalania przez niezamknięte okna w  przypadku 
gdy mieszkanie lub dom mieszkalny był niezamieszkały przez okres 
dłuższy niż 5 dni.”

4. W § 16 dodaje się ust. 13 o  treści:
„13. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści 
(lucrum cessans), które są następstwem zdarzenia, oraz czyste straty 
finansowe, które są następstwem zdarzenia. ”

5. Zmienia się treść § 17 ust. 1 następująco:
„1. Sumy ubezpieczenia dla domów mieszkalnych, budowli, budynków 
gospodarczych, stałych elementów domu mieszkalnego, budowli lub 
budynków gospodarczych ubezpieczonych od ognia i  innych zdarzeń 
losowych lub wszystkich ryzyk ustala się:
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1) według wartości odtworzeniowej (nowej) – dla mienia do 50 lat;
2) według wartości rzeczywistej, o  ile nie umówiono się inaczej – dla 
mienia powyżej 50 lat.”

6. W § 17 ust. 3, w tabeli nr 3, dodaje się pkt: 20, 21 oraz 22 o treści:

L.p.
limit 

odpowiedzialności

wysokość limitu 
od ognia i  innych 
zdarzeń losowych

od wszystkich 
ryzyk (All Risk)

20) za zalanie przez 
niezamknięte okna 
znajdujące się 
w mieszkaniu lub 
domu mieszkalnym

nie więcej niż 2.000 zł

21) dla rzeczy osobistych 
Ubezpieczonego 
będącego osobą 
pobierającą naukę do 
ukończenia 26 roku 
życia, znajdujących 
się poza miejscem 
ubezpieczenia 
w najmowanym na 
podstawie pisemnej 
umowy mieszkaniu, 
pokoju lub pokoju 
w  akademiku 

10% sumy ubezpieczenia ruchomości 
domowych, nie więcej niż 10.000 zł

22) dla mienia 
służbowego czasowo 
powierzonego 
Ubezpieczonemu 
przez pracodawcę 

nie więcej niż 5.000 zł

7. W  § 18 ust. 2 dodaje się pkt 6 oraz 7 o  treści:
„6) w rzeczach osobistych Ubezpieczonego będącego osobą pobierającą 
naukę do ukończenia 26 roku życia, znajdujących się poza miejscem 
ubezpieczenia w najmowanym na podstawie pisemnej umowy mieszkaniu, 
pokoju lub pokoju w  akademiku;
7) w  mieniu służbowym czasowo powierzonym Ubezpieczonemu 
przez pracodawcę to jest w: komputerach stacjonarnych i przenośnych, 
drukarkach, monitorach, ruterach, akcesoriach komputerowych 
znajdujących się w  mieszkaniu lub domu mieszkalnym wskazanym 
w polisie jako miejsce ubezpieczenia.”

8. W § 20 dodaje się ust. 7 o  treści:
„7. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści 
(lucrum cessans), które są następstwem zdarzenia, oraz czyste straty 
finansowe, które są następstwem zdarzenia.”
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9. W § 21 ust. 2, w  tabeli nr 4: 
1) w pkt 13 dodaje się ppkt e) o  treści:

L.p.
limit 

odpowiedzialności
wysokość limitu 

e)

dla szkód powstałych 
w  rowerach 
używanych przez 
dzieci do 18 
roku życia 

nie więcej niż 400 zł

2) dodaje się pkt 17 oraz 18 o  treści:

17)

dla rzeczy osobistych 
Ubezpieczonego 
będącego osobą 
pobierającą naukę do 
ukończenia 26 roku 
życia, znajdujących 
się poza miejscem 
ubezpieczenia 
w najmowanym na 
podstawie pisemnej 
umowy mieszkaniu, 
pokoju lub pokoju 
w  akademiku

10% sumy ubezpieczenia ruchomości 
domowych wraz ze stałymi 
elementami, nie więcej niż 10.000 zł

18)

dla mienia 
służbowego czasowo 
powierzonego 
Ubezpieczonemu 
przez pracodawcę 

nie więcej niż 5.000 zł

10. W § 22 ust. 1 dodaje się pkt 9, o  treści:
„9) w  przypadku rzeczy osobistych Ubezpieczonego będącego osobą 
pobierającą naukę do ukończenia 26 roku życia, znajdujących się poza 
miejscem ubezpieczenia w najmowanym na podstawie pisemnej umowy 
mieszkaniu, pokoju lub pokoju w  akademiku:
a) mieszkanie musi być zabezpieczone zgodnie z  postanowieniami pkt 
1 – 7,
b) pokój lub pokój w  akademiku musi być zabezpieczony w  sposób 
następujący:
i) okna i drzwi prowadzące do pokoju muszą być zamknięte w sposób 
uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania,
ii) drzwi muszą być zamykane na co najmniej jeden zamek.”

11. W Klauzuli nr 4 – JOKER, zmienia się ust. 3 i nadaje się mu następującą 
treść:
„3. Górną granicą odpowiedzialności:
1) dla wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji 
organicznych lub pereł, srebrnych i złotych monet lub monet ze stopów 
tych metali stanowi limit określony w  § 17 ust. 3 pkt 3 oraz w  § 21 
ust. 2 pkt 1 OWU,
2) dla dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich stanowi limit 
określony w § 17 ust. 3 pkt 4 oraz w § 21 ust. 2 pkt 2 OWU, 
3) dla szkód powstałych wskutek zalania przez niezamknięte okna 
znajdujące się w  mieszkaniu lub domu mieszkalnym – stanowi limit 
określony w § 17 ust. 3 pkt 20 OWU, 
4) dla rzeczy osobistych Ubezpieczonego będącego osobą pobierającą 
naukę do ukończenia 25 roku życia, znajdujących się poza miejscem 
ubezpieczenia w najmowanym na podstawie pisemnej umowy mieszkaniu, 
pokoju lub pokoju w akademiku – stanowi limit określony w § 17 ust. 
3 pkt 21 oraz § 21 ust. 2 pkt 17 OWU,
5) dla mienia służbowego czasowo powierzonego Ubezpieczonemu 
przez pracodawcę – stanowi limit określony w § 17 ust. 3 pkt 22 oraz 
§ 21 ust. 2 pkt 18 OWU.”

12. W  Klauzuli nr 5 – OCHRONA W  CZASIE BUDOWY, w  § 9 ust. 
1 zmienia się pkt 1 i  nadaje się mu następującą treść: 
„1) szkody powstałe wskutek zalania opadami atmosferycznymi:
a) w przypadku gdy mieszkanie, dom mieszkalny, budynek gospodarczy 
lub budowla nie posiada dachu, okien lub drzwi,
b) przez niezamknięte okna;”.

13. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Zarząd Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą 
nr 25/05/2021 z dnia 26.05.2021 roku i ma zastosowanie do umów 
zawieranych od dnia 7 czerwca 2021 roku.
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