POSTANOWIENIA ODMIENNE
do ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu
ustalonych uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r., zwanych dalej „OWU”.
1. Działając na podstawie § 1 ust. 2 OWU strony postanawiają, że w umowie ubezpieczenia:

1) w § 5 OWU dotychczasowe zapisy otrzymują oznaczenie jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Z zastrzeżeniem § 6, przedmiotem ubezpieczenia są również następstwa obrażeń ciała, których
zaistnienie spowodowane zostało sepsą w okresie ubezpieczenia, polegające na rozstroju zdrowia albo
powodujące śmierć; z tytułu rozstroju zdrowia przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000
zł; natomiast w razie śmierci świadczeniem przysługującym z tego tytułu jest świadczenie w wysokości
100% sumy ubezpieczenia.”;

2) w § 9 OWU w ust. 2 wyrazy „§ 5 pkt 2, 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 5 ust.1 pkt 2, 3 i 4 oraz § 5 ust. 2”;
3) w § 12 ust.1 ust 2) otrzymuje brzmienie:
„1. Umową ubezpieczenia:
2) zawartą w wariancie II objęte są następujące świadczenia podstawowe określone w poniższej Tabeli Nr 2 :
Tabela Nr 2
Świadczenia podstawowe w wariancie II
Poz.
Tabeli

Rodzaje świadczeń podstawowych

1)

Z tytułu śmierci

2)

Z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej

3)

Jednorazowe świadczenie z tytułu rozstroju zdrowia
spowodowanego sepsą

4)

Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała
(tabela Nr 3)

5)

Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego wyłącznie zawałem serca, krwotokiem
śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała

6)

Z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (tabela Nr
4)

7)

Z tytułu innych następstw niż wymienione w tabeli
3,4,6,7 – określone w tabeli nr 5

8)

Z tytułu oparzeń lub odmrożeń (tabela Nr 6)

9)

Z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia
mózgu (tabela Nr 7)

10)

Z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń

11)

Z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów
odbudowy stomatologicznej zębów stałych

12)

Z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego
osób niepełnosprawnych

13)

Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

4) w § 13 OWU:
a) ust 1.otrzymuje brzmienie:
„ 1.Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – w wariancie II – przysługuje w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia pod warunkiem, że śmierć nastąpiła nie później niż 24 miesiące od daty zajścia wypadku
ubezpieczeniowego;
a jeśli śmierć ubezpieczonego miała miejsce na terenie placówki szkolnej PZU SA wypłaca kolejne 100%
sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci.”,
2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

