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Aneks nr 1
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wiener TU S.A Vienna Insurance
Group wyjazdów turystycznych „Ubezpieczeni w podróży”, zatwierdzonych
Uchwałą Zarządu nr 131/21 z dnia 07.10.2021 r. (OWU)
§1
Niniejszym Aneksem wprowadza się w OWU następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 Klauzuli nr 1 „Ubezpieczenie kosztów
leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu” otrzymuje następujące brzmienie:
„2.Na podstawie niniejszej Klauzuli przedmiotem ubezpieczenia są także niezbędne
z medycznego punktu widzenia koszty leczenia
Ubezpieczonego, który, przebywając za granicą
RP lub kraju stałego pobytu, musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym
zachorowaniem na COVID-19, jeśli Ubezpieczony
spełnił jeden z poniższych warunków:
1) posiada negatywny wynik testu PCR albo
antygenowego wykonanego do 72 godzin
przed rozpoczęciem podróży,
2) posiada pełny pakiet szczepień przeciwko
COVID-19, a od zaszczepienia do momentu rozpoczęcia podróży upłynęło co najmniej 14 dni,
3) przebył zachorowanie na COVID-19 (jest
ozdrowieńcem) w terminie do 6 miesięcy
przed rozpoczęciem podróży, potwierdzone
testem PCR albo antygenowym lub zaświadczeniem o odbyciu kwarantanny,
pod warunkiem, że takie wymogi stawia kraj do
którego udaje się Ubezpieczony.”
2) § 7 ust. 4 Klauzuli nr 1 „Ubezpieczenie kosztów
leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu” otrzymuje następujące brzmienie:
„4.W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową w zakresie kosztów leczenia COVID-19, Ubezpieczony obowiązany jest
dodatkowo dostarczyć Wiener TU S.A., jeden
z poniższych dokumentów:
1) negatywny wyniku testu PCR albo antygenowego wykonanego do 72 godzin przed rozpoczęciem podróży,
2) potwierdzenie posiadania pełnego pakietu
szczepień przeciwko COVID-19,
3) pozytywny wynik testu PCR albo antygenowego lub zaświadczenia o odbyciu kwarantanny, potwierdzających zachorowanie na
COVID-19 w okresie do 6 miesięcy przed rozpoczęciem podróży,
pod warunkiem, że takie wymogi stawiał kraj do
którego udał się Ubezpieczony.”

3) § 2 ust. 1 pkt 10) Klauzuli nr 6 „Ubezpieczenie
Assistance” otrzymuje następujące brzmienie:
„10) pomoc na wypadek kwarantanny i przymusowej izolacji z powodu COVID-19 (za zapłatą
dodatkowej składki) - pokrycie dodatkowych
kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu (gdy Ubezpieczony będzie zmuszony
przedłużyć pobyt za granicą z powodu objęcia
go kwarantanną na skutek kontaktu z osobą
chorą lub podejrzaną o zakażenie COVID -19 lub
decyzji rządowych kraju w którym przebywa na
imprezie turystycznej), do wysokości 100 EUR za
dzień/ osoba max do 10 dni; ubezpieczenie assistance na wypadek kwarantanny i przymusowej
izolacji z powodu COVID-19 ma zastosowanie,
jeśli Ubezpieczony spełnił jeden z poniższych
warunków:
a) posiada negatywny wynik testu PCR albo
antygenowego wykonanego do 72 godzin
przed rozpoczęciem podróży,
b) posiada pełny pakiet szczepień przeciwko
COVID-19, a od zaszczepienia do momentu rozpoczęcia podróży upłynęło co najmniej 14 dni,
c) przebył zachorowanie na COVID-19 (jest
ozdrowieńcem) w terminie do 6 miesięcy
przed rozpoczęciem podróży, potwierdzone
testem PCR albo antygenowym lub zaświadczeniem o odbyciu kwarantanny,
pod warunkiem, że takie wymogi stawia kraj do
którego udaje się Ubezpieczony.”
4) Dotychczasowy § 2 ust. 4 Klauzuli nr 6 „Ubezpieczenie Assistance” otrzymuje numerację „ust. 2”.

§2
1. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.
2. Niniejszy aneks został zatwierdzony Uchwałą
Zarządu Wiener nr. 55/22 z dnia 17.05.2022 r,
stanowi integralną cześć Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia wyjazdów turystycznych „Ubezpieczeni w podróży” i ma zastosowanie dla umów
ubezpieczenia zawartych od dnia 17.05.2022 r.
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