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Postanowienia dodatkowe do oferty dla placówek oświatowych na rok 2018/2019
"Aviva dla uczniów i przedszkolaków"

Podstawa prawna Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

„GRONO NR 3/12”

1.Definicja „pobyt w szpitalu” zostaje rozszerzona pobyt w szpitalu z powodu choroby. Świadczenie z 
tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby płatne jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu przez 
maksymalnie 30 dni. 30 dni pobytu liczone jest jako maksymalna liczba dni do wykorzystania w roku

polisowym. Pobyt w szpitalu musi trwać min. 24 godziny.

2. Zapis KLAUZULI X POBYT W SZPITALU w punkcie 1 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku przebywał w szpitalu minimum 24 godziny, 
Aviva zobowiązana jest do zapłaty świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Zapis KLAUZULI X POBYT W SZPITALU pkt.2 Wysokość dziennego świadczenia podana jest w ofercie 
zgodnie z wybranym wariantem.

3. W przypadku ryzyka „Koszty odbudowy stomatologicznej - w opcji bez szpitala, nie będzie stosowany 
zapis pkt.2 Klauzuli XVIII OWU GRONO 3/12. Wypłata z tytułu kosztów odbudowy stomatologicznej
ograniczona jest do jednej opcji (szpital lub bez pobytu w szpitalu).

4. Odmiennie od postanowień OWU GRONO 3/12 (§ 15 pkt.13) ochroną objęte jest również wyczynowe

uprawianie sportów.

5. Do § 15 pkt.14 OWU GRONO 3/12 nie stosuje się zapisu „walki wręcz”.

6. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, 

użądleniaprzez owady lub pogryzienia przez psa. Podstawą do wypłaty świadczenia z tego tytułu jest 

pobyt wszpitalu (w następstwie pogryzienia przez psa bądź ukąszenia lub użądlenia przez owady) 

trwający min.24 h.

7. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o śmierć rodzica/opiekuna prawnego w następstwie
____ni _e _s _z _c _z _ę _śl _i _w _e_g__o  __w _y _p _a _d _k _u _. ____________________

 


