POSTANOWIENIA ODMIENNE – ZAŁ. NR 1
DO POLISY NR: JSD 2339 ….
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”.
Działając na podstawie OWU strony postanawiają, że w umowie ubezpieczenia:
1) § 10 OWU w ust. 3 przyjmuje brzmienie:
„3. Dla ubezpieczonego przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub
studenta suma ubezpieczenia wynosi 2 000 zł.”

2)

W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
Definicja poważnego zachorowania:
Poważne zachorowanie – wystąpienie u ubezpieczonego następującej choroby:
a) udaru – nagłego ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, prowadzącego
do trwałych ubytków neurologicznych, wywołanego wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi
jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn
naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi lub
b) niewydolności nerek – końcowego stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego
upośledzenia czynności obydwu nerek, w następstwie czego doszło do konieczności regularnego,
stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia operacji przeszczepienia nerki lub
c) choroby Creutzfeldta-Jakoba – choroby powodującej niemożność wykonywania przez
ubezpieczonego minimum trzech z pięciu poniższych czynności życia codziennego:
− poruszania się w domu – poruszania się pomiędzy pomieszczeniami w domu, bez konieczności
pomocy drugiej osoby,
− kontrolowania czynności fizjologicznych– samokontroli w zakresie oddawania kału i moczu oraz
utrzymywanie higieny osobistej,
− ubierania się – samodzielnego ubierania się i rozbierania się, bez konieczności pomocy drugiej osoby,
− mycia i toalety – samodzielnego wykonywania czynności związanych z myciem i higieną osobistą, bez
konieczności pomocy drugiej osoby,
− jedzenia – czynności związanych z samodzielnym jedzeniem gotowych posiłków lub
d) zakażenia wirusem HIV przy transplantacji krwi – powikłania przetaczania krwi lub jej preparatów
u osoby nie chorującej na hemofilię lub
e) oponiaka – potwierdzonego histopatologicznie rozpoznania oponiaka mózgu; z wyłączeniem: innych
zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, torbieli, ziarniaków, malformacji naczyniowych, guzów
przysadki i rdzenia kręgowego lub
f) choroby Parkinsona – przewlekłego schorzenia układu pozapiramidowego, spowodowanego
pierwotnym zwyrodnieniem komórek nerwowych istoty czarnej, prowadzącego do zmniejszenia liczby
neuronów produkujących dopaminę, którego następstwem jest wystąpienie co najmniej dwóch z trzech
klasycznych objawów osiowych choroby: drżenia spoczynkowego, spowolnienia ruchowego,
plastycznego wzmożenia napięcia mięśniowego (sztywności mięśniowej), zmniejszających się po
zastosowaniu leków stymulujących układ dopaminergiczny, zwłaszcza lewodopy; z wyłączeniem
parkinsonizmu objawowego lub
g) utraty wzroku spowodowanej chorobą – potwierdzonej specjalistycznym badaniem okulistycznym oraz
statycznym badaniem pola widzenia, obuoczną, nie poddającą się korekcji utratę ostrości wzroku poniżej
5/50 lub obuoczne ograniczenie pola widzenia poniżej 20;”

3)

Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.
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