KLAUZULA NR 10 DO OWU PZU WOJAŻER
UBEZPIECZENIE REZYDENTA
Załącznik nr 10 do OWU PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/297/2015
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 28 września 2015 r.
oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
§1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez ubezpieczającego dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie
PZU Wojażer zostaje rozszerzone o ubezpieczenie Rezydenta.
§2
Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcie rezydenta rozumie się
osobę przebywającą w kraju innym niż kraj stałego zamieszkania
przez okres dłuższy niż 1 rok, przy czym pobyt ten jest pobytem
nieprzerwanym, za który uważa się pobyt, podczas którego żadna
z przerw nie jest dłuższa niż 6 miesięcy, i w którym koncentruje się
jej życie zawodowe lub osobiste oraz pobyt wiąże się z zamiarem
czasowego pozostania w tym kraju przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
§3
Z zastrzeżeniem § 4, umowa ubezpieczenia może obejmować
ubezpieczenie Rezydenta tylko w przypadku, gdy ubezpieczenie

w zakresie podstawowym nie jest rozszerzone o ryzyka określone
w Klauzulach Nr 7–9.
§4
1. W ubezpieczeniu Rezydenta, pomoc medyczna, o której mowa
w § 25 OWU przysługuje do momentu zakończenia leczenia
ubezpieczonego w kraju rezydencji.
2. Transport ubezpieczonego, o którym mowa w § 26 pkt 1 OWU
do kraju stałego zamieszkania jest usługą świadczoną wyłącznie w przypadku rezygnacji z leczenia ubezpieczonego w kraju
rezydencji.
3. Pozostałe postanowienia § 25 i § 26 OWU stosuje się bez
zmian.
§5
Do ubezpieczenia Rezydenta nie stosuje się postanowień § 30
ust. 1 pkt 1 i 13 OWU pod warunkiem, że dotyczą leczenia objętego ochroną ubezpieczenia.
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