
Compensa Rodzina 

POROZMAWIAJMY
O UBEZPIECZENIACH

Co to jest Compensa Rodzina?
Compensa Rodzina to pakiet ubezpieczeń dobrowolnych pozwalający ubezpieczyć jedną polisą nieruchomość oraz wszystkie 
przedmioty w niej się znajdujące, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym.

Dla kogo jest przeznaczone ubezpieczenie Compensa Rodzina?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla właścicieli oraz najemców mieszkań lub domów mieszkalnych, a także dla osób, które 
budują lub remontują swoją nieruchomość.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Chroń je w ramach pakietu 
Compensa Rodzina. 

Bezpieczeństwo moich 
najbliższych jest najważniejsze.

Zakres  
ubezpieczenia Ryzyko

Ogień i inne  
zdarzenia losowe

• deszcz
• dym i sadza
• fala uderzeniowa
• grad
• huragan
• lawina
• osunięcie się ziemi
• pożar
• trzęsienie ziemi
• uderzenie pioruna
• uderzenie pojazdu
• upadek statku powietrznego
• wybuch

• zalanie
• wandalizm
• zaleganie śniegu lub lodu
• zapadanie się ziemi
• przepięcie
• przepięcie elektryczne
• upadek drzew lub masztów
•  zamarznięcie wody w instalacjach 

lub urządzeniach znajdujących się 
w mieszkaniu lub domu mieszkalnym

•  przenikanie wód gruntowych będące 
następstwem zdarzeń objętych umową

• katastrofa budowlana
•  powódź, o ile nie umówiono się inaczej

Ponadto:
•  rozmrożenie 

produktów 
przechowywanych 
w lodówkach lub 
zamrażarkach

•  koszty poszukiwania 
i usunięcia 
przyczyny awarii 
instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, 
centralnego 
ogrzewania lub 
elektrycznej

•  zalanie mienia osób 
trzecich

Kradzież z włama-
niem i rozbój • kradzież z włamaniem • rozbój • wandalizm

Home Assistance 
i Medical Assistance

•  pomoc w nagłych i nieprzewidzianych przypadkach na terytorium RP w razie uszkodzenia / zniszczenia mienia 
lub awarii w miejscu ubezpieczenia bądź nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczonego

Zakres  
ubezpieczenia  Ryzyko  Rozszerzenie zakresu o szkody

Odpowiedzialność 
cywilna w życiu 
prywatnym

•  ochrona obejmuje szkody 
wyrządzone przez Ubezpieczonego 
na terytorium Europy. 
W ramach ubezpieczenia zwracamy 
koszty ochrony prawnej ponad sumę 
gwarancyjną do kwoty 20 000 zł

W przypadku podmiotów 
gospodarczych zakres ochrony 
obejmuje szkody powstałe z tytułu 
posiadania ubezpieczonego mienia

•  powstałe poza granicami Europy z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii 
i Australii

•  powstałe w związku z uprawianiem sportu jako zawodnik lub  
w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych

•  powstałe w związku z amatorskim używaniem przez Ubezpieczonego 
jednostek pływających określonych w Klauzuli

•  wyrządzone w mieniu należącym do najemców
•  wyrządzone osobom trzecim przez najemców
•  powstałe w związku z posiadaniem konia rekreacyjnego
•  powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa agroturystycznego
• wyrządzone w mieniu służbowym
•  powstałe w związku z posiadaniem dodatkowych nieruchomości na 

terytorium RP 



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

1 Akty terroru ubezpieczenie mienia od szkód powstałych wskutek aktów terroru
2 Ubezpieczenie utraty zniżki ochrona zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia na kolejny okres 

ubezpieczenia, w przypadku gdy w kończącej się umowie wystąpiły 
szkody

3 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów 
szklanych od stłuczenia

ubezpieczenie znajdującego się w miejscu ubezpieczenia mienia od 
stłuczenia lub pęknięcia

4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
uszkodzeń 

ubezpieczenie od uszkodzeń sprzętu elektronicznego 
i wykorzystywanego do celów prywatnych; komputer przenośny oraz 
tablet objęte są ochroną także poza miejscem ubezpieczenia na 
terytorium RP 

5 Ubezpieczenie mechanicznego sprzętu 
turystycznego

ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży 
z włamaniem i rozboju sprzętu określonego w Klauzuli 

6 Domy letniskowe ubezpieczenie domu letniskowego, budynków gospodarczych, budowli 
oraz ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od 
kradzieży z włamaniem i rozboju

7 Ubezpieczenie agroturystyczne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone 
agroturystom w związku z prowadzeniem gospodarstwa 
agroturystycznego 

8 Mienie służbowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w mieniu 
służbowym powierzonym przez pracodawcę  

9 Ochrona w czasie budowy ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, 
kradzieży z włamaniem i rozboju oraz OC w czasie prowadzenia 
inwestycji

10 Elektroniczny sprzęt biurowy ubezpieczenie elektronicznego sprzętu biurowego wchodzącego w skład 
majątku firmy; komputer przenośny objęty jest ochroną także poza 
miejscem ubezpieczenia na terytorium RP  

12 Poważne zachorowanie ubezpieczenie z tytułu wskazanego w Klauzuli zachorowania 
zdiagnozowanego w okresie ubezpieczenia 

13 Automatyczna kontynuacja umowy automatyczne zawarcie kolejnej umowy na taki sam okres ubezpieczenia 
oraz takich samych warunkach jak poprzednia umowa 

14 Ubezpieczenie pomocy informatycznej – 
Compensa iMe

koszty pomocy informatycznej polegającej m.in. na zdalnej diagnostyce 
i naprawie wadliwie działającego oprogramowania wskutek awarii 
sprzętu, pomocy przy odzyskaniu danych lub usuwaniu wirusa

Dlaczego warto zawrzeć ubezpieczenie Compensa Rodzina?
  Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań; w razie powstania szkody nie ma 
konieczności doubezpieczenia
  Ruchomości domowe zawsze traktujemy jak nowe
  Nie wymagamy wykazu ubezpieczanych przedmiotów
  Dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie ubezpieczamy jako ruchomości domowe (wymagana wycena lub inny 
dokument potwierdzający ich autentyczność i wartość)
  Zapewniamy wysokie limity odpowiedzialności
  Ubezpieczamy niemal wszystko od stłuczenia lub pęknięcia
  Honorujemy zniżki uzyskane u poprzedniego ubezpieczyciela
  Przy zawarciu umowy na trzy lata udzielamy 50% zniżki w trzecim roku

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

Zakres  
ubezpieczenia  Ryzyko  Rozszerzenie zakresu o szkody

Następstwa 
nieszczęśliwych 
wypadków

ubezpieczeniem objęte jest zdrowie 
i życie Ubezpieczonego. Zakres 
obejmuje:
•  świadczenie z tytułu trwałego 

uszczerbku na zdrowiu powstałego 
wskutek NW

•  świadczenie z tytułu śmierci 
Ubezpieczonego powstałej wskutek 
NW

powstałe wskutek następstw zawału serca i udaru mózgu
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