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§ 4 ust 4  OWU otrzymuje następujące brzmienie: Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 
wskutek popełnienia samobójstwa,  wypłacane jest w wysokości 100% sumy wskazanej dla tego 
świadczenia pod warunkiem, że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie ubezpieczenia. 
Ochroną w zakresie świadczenia z tytułu śmierci wskutek popełnienia samobójstwa są objęte 
wyłącznie osoby, które w dniu zawarcia umowy nie ukończyły 18 roku życia.  
W § 4 ust. 6 pkt 3 OWU otrzymuje brzmienie: Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień 
nieprzerwanego pobytu w szpitalu, który trwał co najmniej 3 dni, począwszy od 1-ego dnia 
hospitalizacji i nie dłużej niż 60 dni. W przypadku kolejnego pobytu w szpitalu w związku z tą samą 
chorobą, wypłata świadczenia nie przysługuje. 
W § 5 ust. 4 pkt 2 OWU otrzymuje brzmienie: jeśli pobyt w szpitalu związany był z zatruciem 
pokarmowym, w wyniku którego hospitalizacja trwała krócej niż 3 dni. 
 
KLAUZULA CENTRALI DO ZAKRESU NNW NR 1  
– ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZACHOROWANIA NA BORELIOZĘ 
1. Pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zwanych dalej OWU, oraz po opłaceniu 
dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia opisany w § 3 ust. 6 OWU o świadczenie z 
tytułu zachorowania na boreliozę. 

1. Borelioza - wieloukładowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie z grupy Borrelia 
Burgdorferi przenoszona na człowieka  przez kleszcze, rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana 
w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 jako 
kod: A69.2. 
2. Świadczenie z tytułu zachorowania na boreliozę wypłacane jest Ubezpieczonemu jednorazowo w 
wysokości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej dla tego świadczenia w wysokości 500 zł. 
1)   Świadczenie wypłacane jest w przypadku, gdy ukąszenie przez kleszcza i zdiagnozowanie 
boreliozy nastąpiło w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
1) Za dzień zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się dzień postawienia wstępnej diagnozy, który 
nastąpił w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

1. W zakresie nieuregulowanym zapisami niniejszej Klauzuli mają zastosowanie 
postanowienia OWU. 
2. W razie zbiegu postanowień Klauzuli i postanowień OWU, pierwszeństwo stosowania 
mają postanowienia Klauzuli. 

 
KLAUZULA CENTRALI  DO  ZAKRESU NNW NR 2 
 – ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URAZU CIAŁA WSKUTEK NISZCZEŚLIWEGO WYPADKU 
NIEBĘDĄCEGO TRWAŁYM USZCZERBKIEM 

2.1.a.20.a.i.1. Pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zwanych dalej OWU, oraz po 
opłaceniu dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia opisany w § 3 ust. 6 OWU o 
świadczenie z tytułu urazu ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku niebędącego trwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu. 

2.1.a.20.a.i.2. Świadczenie z tytułu urazu ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku 
niebędącego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu wypłacane jest Ubezpieczonemu jednorazowo w 
wysokości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej dla tego świadczenia w wysokości 100 zł. 

1) Świadczenie z tytułu urazu ciała niebędącego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu wypłacane jest w 
przypadku, gdy Ubezpieczony doznał urazu ciała w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

1) Świadczenie z tytułu urazu ciała niebędącego trwałym uszczerbkiem jest wypłacane po 
stwierdzeniu związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem, który miał 
miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej a urazem ciała pod warunkiem, że nieszczęśliwy 
wypadek nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
2) Warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu urazu ciała niebędącego trwałym uszczerbkiem jest 
konieczność udzielenia pomocy lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt 
kontrolnych. 

2.1.a.20.a.i.3. W zakresie nieuregulowanym zapisami niniejszej Klauzuli mają zastosowanie 
postanowienia OWU. 

2.1.a.20.a.i.4. W razie zbiegu postanowień Klauzuli i postanowień OWU, pierwszeństwo 
stosowania mają postanowienia Klauzuli. 
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