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Postanowienia dodatkowe:
Zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o:
klauzule leczenia szpitalnego - 1 doba rozszerzająca odpowiedzialność za pobyt w szpitalu trwający
minimum 24 godziny (zgodnie z OWU co najmniej 72 godziny) z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Biznes & Podróż
strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się poprzez zastąpienie § 12 ust 1) Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia zapisem o następującej treści:
„1) Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje w przypadku trwającego co najmniej 24 godziny pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową – w wysokości 60 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu;
dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach,
szpitalach uzdrowiskowych, wszelkich placówkach świadczących usługi rehabilitacyjne, domach opieki lub
hospicjach.”,
następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta, pokąsanie przez owady – jeżeli ubezpieczony zostanie
pogryziony przez zwierzęta, pokąsany przez owady w wyniku czego będzie pozostawał w szpitalu przez co
najmniej 24 godziny Ubezpieczyciela wypłaci świadczenie w wysokości wskazanej w umowie.
Za uciążliwość leczenia uważa się: Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości wskazanej w
wariancie ubezpieczenia, jeżeli w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym nie stwierdzono trwałego
uszczerbku na zdrowiu ale leczenie ubezpieczonego wiązało się z koniecznością przeprowadzenia
operacji chirurgicznej lub hospitalizacji trwającej co najmniej 5 dni. Ubezpieczonemu przysługuje tylko
jedno świadczenie za leczenie uciążliwe z tytułu zajścia jednego wypadku ubezpieczeniowego.
Przez śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym rozumie się śmierć ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Wypadkiem w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym, jest nieszczęśliwy wypadek, w którym:
ubezpieczony był uczestnikiem katastrofy lub wypadku (w roli innej niż kierowca lub pasażer) pojazdu
poruszającego się po drodze,
ubezpieczony był kierowcą lub pasażerem pojazdu poruszającego się po drodze, który uległ wypadkowi
lub katastrofie, za wyjątkiem motocykla, quada,
ubezpieczony był pasażerem pojazdu wodnego, powietrznego lub szynowego (w tym pociągu, metra, kolei
linowej i linowo- szynowej), który uległ katastrofie lub wypadkowi (za pasażera nie jest uznawany kierujący
pojazdem oraz inny członek załogi i personelu).Ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość w przypadku
szkody powołania każdorazowo komisji lekarskiej.
Za dzieci uważa się dziecko pracownika –własne lub przysposobione przez niego (w pełni lub częściowo),
pasierb (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) , które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia na jego rzecz nie
ukończyło 30 lat i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
Za konkubenta uważa się osobę pozostającą w wolnym związku z Ubezpieczającym, zachowującą
wspólne analogiczne do małżeńskiego pożycie, pozbawione legalnego węzła, które oznacza istnienie
ogniska domowego
Forma ubezpieczenia imienna.
Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia NNW wyczynowe uprawianie sportów zgodnie z definicją OWU po
opłaceniu dodatkowej składki.
Włączenie wszystkich klas ryzyka za wypadki przy pracy w przypadku ubezpieczenia współmałżonków
oraz dzieci. Klasy ryzyka zgodnie z § 3 OWU Biznes & Podróż.
Zakres Assistance zgodnie z § 7 pkt.2 OWU Biznes & Podróż.
Kontakt z Assistance w wyniku NW pod nr tel. 22 522 29 90.
Bezpłatna ochrona w przypadku Kosztów Leczenia (KL) dotyczy pierwszego zgłoszonego do NAU pod nr
tel. 801 11 22 55 wyjazdu turystycznego za granicę w danym roku polisowym na terenie Europy,
trwającego do 14 dni. W przypadku kolejnego lub dłuższego wyjazdu za granicę na terenie Europy
możliwość dokupienia ubezpieczenia KL po zapłacie dodatkowej składki.
Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia KL za granicą o sporty wysokiego ryzyka zgodnie z definicją OWU
po zapłaceniu dodatkowej składki za każdy dzień począwszy od pierwszego dnia wyjazdu za granicę.
Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia KL za granicą o klauzule chorób przewlekłych rozszerzająca
odpowiedzialność o choroby przewlekłe o ustabilizowanym przebiegu (w okresie 12 miesięcy przed
rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej choroba przewlekła miała ustabilizowany przebieg i jej stan nie
wskazywał, by podczas podróży była konieczność skorzystania w związku z nią z porady lub interwencji
lekarza) po zapłaceniu dodatkowej składki za każdy dzień począwszy od pierwszego dnia wyjazdu za
granicę.
Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia KL za granicą o ochronę na terenie Całego Świata po zapłaceniu
dodatkowej składki za każdy dzień począwszy od pierwszego dnia wyjazdu za granicę.

