
POROZMAWIAJMY
O UBEZPIECZENIACH

Co to jest Compensa Mój Dom?
Compensa Mój Dom to pakiet ubezpieczeń majątkowych opartych na formule od wszystkich ryzyk (all risk), o ile dane ryzyko lub 
zdarzenie nie zostało wyłączone z odpowiedzialności Compensy.

Dla kogo jest przeznaczone Compensa Mój Dom?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy mieszkań lub domów mieszkalnych, którzy poszukują jak najszerszej ochrony 
dla swojego mienia.

Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia Compensa Mój Dom?

Compensa Mój Dom

Przedmiot ubezpieczenia Zakres  
ubezpieczenia

Rozszerzenie zakresu

Mieszkanie, pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi elementami oraz 
miejsce parkingowe

wszystkie ryzyka
kradzież z włamaniem

Dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami

Budynki gospodarcze (w tym garaż) wraz ze stałymi elementami

Budowle wraz ze stałymi elementami

Ruchomości domowe w mieszkaniu, domu mieszkalnym wszystkie ryzyka kradzież z włamaniem

Ruchomości domowe w pomieszczeniach gospodarczych, budynkach 
gospodarczych, budowlach

wszystkie ryzyka kradzież z włamaniem

Ruchomości domowe specjalne wszystkie ryzyka
kradzież z włamaniem

Ruchomości domowe na posesji, balkonie, tarasie, loggii wszystkie ryzyka
kradzież

Drzewa i krzewy wszystkie ryzyka
kradzież

Ryzyka dodatkowe
Przenikanie wód gruntowych niezależnie od przyczyny

Przenośny sprzęt elektroniczny od stłuczenia lub pęknięcia

Elementy zewnętrzne od kradzieży

Szkody powstałe w domu mieszkalnym wskutek długotrwałej działalności zwierząt innych niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, owady, zwie-
rzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży

Ochrona może dodatkowo zostać rozszerzona o poniższe klauzule:
Numer Nazwa klauzuli Opis

1 Home Assistance zapewniamy pomoc w nagłych i nieprzewidzianych przypad-
kach, np. pomoc hydraulika, ślusarza, czy interwencję specjali-
sty w zakresie naprawy sprzętu RTV / AGD w razie jego awarii

2 OC w życiu prywatnym lub z tytułu posiadania mienia   ochrona obejmuje szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego 
na całym świecie, w tym również wskutek rażącego niedbal-
stwa; w ramach ubezpieczenia zwracamy koszty ochrony 
prawnej ponad wybraną przez Ubezpieczonego sumę 
gwarancyjną do kwoty 20 000 zł 

Bezpieczeństwo moich 
najbliższych jest najważniejsze.

Chroń je w ramach pakietu 
Compensa Mój Dom. 



Dlaczego warto zawrzeć ubezpieczenie Compensa Mój Dom?
  Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań; w razie powstania szkody nie ma 
konieczności doubezpieczenia 

  Mieszkania oraz ruchomości domowe zawsze traktujemy jak nowe 
  Domy mieszkalne, budynki gospodarcze oraz budowle traktujemy jak nowe do 65 lat
  Nie wymagamy wykazu ubezpieczanych przedmiotów
  Dzieła sztuki oraz inne cenne przedmioty o wartości jednostkowej do 15 000 zł ubezpieczamy w ramach ruchomości 
domowych (dla dzieł sztuki wymagana wycena lub inny dokument potwierdzający ich autentyczność i wartość) 

  W ramach ruchomości domowych ubezpieczamy: mienie służące do prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności 
gospodarczej, mienie użyczone Ubezpieczonemu przez pracodawcę, mienie gości Ubezpieczonego
  Ubezpieczamy mienie od stłuczenia lub pęknięcia 
  Ubezpieczamy mienie poza miejscem ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
  Obejmujemy ochroną szkody powstałe wskutek m.in. przepięcia, wandalizmu, zamarznięcia wody w instalacjach 
i urządzeniach, aktów terroru, graffiti 
  Obejmujemy ochroną szkody powstałe wskutek nagłej działalności zwierząt innych niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, 
owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierzęta chowane w celu ich 
sprzedaży (brak limitów odpowiedzialności)

  Ubezpieczenie domu mieszkalnego może być rozszerzone o szkody powstałe wskutek długotrwałej działalności zwierząt (jw.) 
  Zwracamy koszty utraty mediów (woda, gaz, prąd), koszty wynajmu pokoju hotelowego, a także koszty poniesione na 
wynajem lokalu zastępczego przez okres do 365 dni 

  Honorujemy zniżki uzyskane u poprzedniego ubezpieczyciela
  Przy zawarciu umowy na trzy lata udzielamy 50% zniżki w trzecim roku
  Stosujemy tylko dwie franszyzy redukcyjne w wysokości 100 zł:
–  dla przenośnego sprzętu elektronicznego od stłuczenia lub pęknięcia
–  dla mienia poza miejscem ubezpieczenia (Klauzula nr 3) 

Zgłoszenie i likwidacja szkód
  Proste i szybkie zgłoszenie szkody – Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody na stronie www.compensa.pl oraz infolinia 
Compensa Kontakt
  Minimum formalności – decyzja o wypłacie odszkodowania już po pierwszym kontakcie z likwidatorem
  Likwidacja szkody metodą uproszczoną w ciągu 4 dni od momentu zgłoszenia szkody

05
/2

01
7

Ochrona może dodatkowo zostać rozszerzona o poniższe klauzule:
Numer Nazwa klauzuli Opis

2 OC w życiu prywatnym lub z tytułu posiadania mienia w przypadku podmiotów gospodarczych zakres ochrony obejmu-
je szkody powstałe z tytułu posiadania ubezpieczonego mienia, 
w tym również wskutek rażącego niedbalstwa  
Rozszerzenie zakresu OC obejmuje szkody:
  powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem przez 
Ubezpieczonego modeli latających i dronów o masie startowej 
do 25 kg, a także lotni, motolotni, paralotni, balonów, spado-
chronów oraz latawców 
  wyrządzone przez Ubezpieczonego w mieniu należącym do 
najemców
  wyrządzone osobom trzecim przez najemcę

3 Ubezpieczenie mienia ruchomego poza miejscem ubezpieczenia ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (o ile przyczyna powstania 
szkody nie została wyłączona w Ogólnych Warunkach Ubez-
pieczenia) obejmuje każde mienie, które Ubezpieczony posiada 
ze sobą, przebywając poza miejscem ubezpieczenia na całym 
świecie

4 Ubezpieczenie weterynaryjne psów i kotów Mój Compan ochrona obejmuje poniesione przez Ubezpieczonego koszty 
leczenia weterynaryjnego niezbędne w celu ratowania zdrowia 
lub życia swojego pupila, z związku z jego chorobą lub nieszczę-
śliwym wypadkiem

5 Pomoc informatyczna Compensa iMe przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy informatycznej 
polegającej m.in. na zdalnej diagnostyce i naprawie wadliwie 
działającego oprogramowania powstałego wskutek awarii 
sprzętu komputerowego, pomocy przy odzyskaniu danych lub 
usuwaniu wirusa; pomoc dostępna jest 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu

6 Automatyczna kontynuacja umowy automatyczne zawarcie kolejnej umowy na taki sam okres ubez-
pieczenia oraz takich samych warunkach jak poprzednia umowa


