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Aneks nr 1/2019
do Ogólnych Warunków ubezpieczenia dzieci, młodzieży oraz personelu
w placówkach oświatowych „OŚWIATA” zatwierdzonych uchwałą Zarządu
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nr 16/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
§1
1. § 3 ust. 4 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
„9) jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady
(z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza), w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia,
jeżeli Ubezpieczony przebywał w związku z tym
zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu”.
2. W § 3 ust. 4 dodaje się pkt 10) w następującym
brzmieniu:
„10) jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza, w wysokości
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, o ile
w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku
u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie
opon mózgowych”.
3. § 3 ust. 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) wszelkich chorób lub stanów chorobowych
– nawet takich, które wystąpiły nagle, w tym zatruć
pokarmowych i chorób zawodowych, oraz będących skutkiem ukąszenia przez owady - z zastrzeżeniem § 2 pkt 6) oraz  § 3 ust. 4 pkt 10);”.
4. § 11 ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu:
1) pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady
(z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza), jest
wypłacane Ubezpieczonemu pod warunkiem, że
Ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu;
2) ugryzienia przez kleszcza jest wypłacane
Ubezpieczonemu na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego skorzystanie
z leczenia ambulatoryjnego, a także dokumentu
potwierdzającego zachorowanie na boreliozę
lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych”.

§2
Pozostałe postanowienia OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu  
w placówkach oświatowych „Oświata” pozostają bez
zmian.
§3
1. Niniejszy aneks ma zastosowanie do umów ubezpieczenia, w których okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się 1 września 2019 r. lub później,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia, w której okres
ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się 1 września 2019 r. lub później, została zawarta przed
wejściem w życie niniejszego aneksu, to przyjęcie
aneksu do stosowania w ramach tej umowy jest
zależne od woli Ubezpieczającego.

