
Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance „BENEFIA SOS” zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 140/2015 dnia 6.10.2015 r. i mają 
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 31.10.2015 r. 
 
Na podstawie § 1 ust. 3 OWU Assistance „BENEFIA SOS” do umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
§ 9 otrzymuje brzmienie: 
1. W zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia, dokonanego w formularzu wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia i potwierdzonego w dokumencie ubezpieczenia, Towarzystwo udziela ochrony 
ubezpieczeniowej w razie zaistnienia zdarzenia: 

1) w wariancie podstawowym – w przypadku awarii, wypadku; 
2) w wariancie pełnym – w przypadku awarii, wypadku, kradzieży, unieruchomienia pojazdu. 

2. W wariancie podstawowym świadczenia assistance polegają na udzieleniu pomocy w zakresie: 
1) naprawy ubezpieczonego pojazdu na trasie lub 
2) holowania ubezpieczonego pojazdu. 

3. W wariancie pełnym świadczenia assistance polegają na udzieleniu pomocy w zakresie: 
1) naprawy ubezpieczonego pojazdu na trasie lub 
2) holowania ubezpieczonego pojazdu, a jeżeli pojazd nie może być naprawiony tego samego dnia także: 

a) wynajmu samochodu zastępczego albo; 
b) przewozu Ubezpieczonych albo;  
c) zakwaterowania; 

3) odbioru albo doprowadzenia naprawionego pojazdu lub; 
4) dostawy części zamiennych. 

4. W zakresie spełniania świadczeń assistance Towarzystwo zobowiązuje się do zachowania należytej 
staranności. 

5. Świadczenia polegające na udzieleniu pomocy w zakresie wynajmu samochodu zastępczego, przewozu 
Ubezpieczonych oraz zakwaterowania będą realizowane stosownie do możliwości ich świadczenia na 
danym terenie. W ramach jednego zdarzenia Ubezpieczony może skorzystać tylko z jednego ze świadczeń, 
o których mowa w ust. 3 pkt 2 ppkt abc.  

6. Świadczenia assistance ograniczają się do pomocy w zakresie naprawy na trasie lub holowania pojazdu, 
jeżeli pojazd: 
1) jest wynajmowany zarobkowo przez osoby prowadzące wypożyczalnie pojazdów; 
2) jest wykorzystywany do nauki jazdy; 
3) jest wykorzystywany do zarobkowego przewozu osób (np. TAXI). 

7. Świadczenia assistance należą się jedynie wtedy, gdy w imieniu Towarzystwa wykonuje je Centrum 
Alarmowe, chyba że Centrum Alarmowe nie przystąpiło do spełniania świadczenia w okresie 2 godzin od 
chwili zawiadomienia o zdarzeniu lub wyraziło zgodę na spełnienie świadczenia przez inną osobę. 

8. W przypadku spełnienia przez Centrum Alarmowe świadczenia danego rodzaju, Ubezpieczonemu oraz 
osobom podróżującym pojazdem nie przysługuje prawo do ponownego skorzystania ze świadczenia tego 
samego rodzaju, w odniesieniu do jednego zdarzenia. 
 

Niniejszy aneks został zatwierdzony uchwałą Zarządu COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna 

Insurance Group nr 140/2015 z dnia 6.10.2015 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 

dnia 31 października 2015 r. 
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