Załącznik nr 2
do umowy grupowego ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA
Nr 1039780021 zawartej pomiędzy PZU SA i PZU Pomoc SA

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE
od postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia NNW PZU Edukacja
ustalonych uchwałą nr UZ/423/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016 r.
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.
oraz uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. („OWU”)

1. Działając na podstawie § 2 ust. 1 OWU strony postanawiają, że w umowie grupowego
ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA Nr 1039780021:
1) w § 1 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie:
„1. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, zwane dalej „OWU”, mają
zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA
Nr 1039780021 zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń
Spółką Akcyjną, zwaną dalej „PZU SA”, z PZU Pomoc Spółką
Akcyjną, na rachunek uczniów, studentów i dzieci.”;
2) w § 4 pkt 44 OWU otrzymuje brzmienie:
„44) ubezpieczającego – PZU Pomoc Spółkę Akcyjną, która zawarła z PZU SA
umowę grupowego ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA Nr 1039780021 na
rachunek ubezpieczonych;”;
3) w § 4 w pkt 45 lit. c oraz lit. d OWU nie mają zastosowania;
4) w § 6 ust. 2 OWU nie ma zastosowania;
5) § 7 OWU nie ma zastosowania;
6) w § 8 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie:
„1. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w wariancie II Bis wraz z
rozszerzeniem zakresu ochrony, o którym mowa w § 13 pkt 1.”;
7) w § 11 pkt 1 i pkt 2 OWU nie mają zastosowania;
8) w § 13 pkt 2 – 14 OWU nie mają zastosowania;
9) § 15 - § 27 OWU nie mają zastosowania;
10) § 33 OWU otrzymuje brzmienie:
„§ 33
1. Umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas określony do dnia 1 września 2019 r.
Okres ochrony ubezpieczeniowej odnośnie ubezpieczonych zgłoszonych do
ubezpieczenia:
1) do 19 czerwca 2019 r. rozpoczyna się 20 czerwca 2019 r. i kończy 1 września
2019 r.;
2) w dniu 20 czerwca 2019 r. rozpoczyna się 21 czerwca 2019 r. i kończy 1
września 2019 r.;
3) w dniu 21 czerwca 2019 r. rozpoczyna się 22 czerwca 2019 r. i kończy 1
września 2019 r.
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2. Przystąpienie do ubezpieczenia może nastąpić przy wykorzystaniu, wskazanych
przez ubezpieczającego, środków porozumiewania się na odległość, z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Przed
przystąpieniem
do
ubezpieczenia
ubezpieczający
przekazuje
przystępującemu tekst OWU wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od
OWU stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy ubezpieczenia.
4. Objęcie danego ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową PZU SA potwierdza
certyfikatem ubezpieczenia.
5. Do ubezpieczenia można przystąpić w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r.
6. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej.
Rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczony dokonuje poprzez złożenie
oświadczenia w tym zakresie.
7. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania ubezpieczonego o prawach i
obowiązkach wynikających z zawartej na jego rachunek umowy ubezpieczenia.
8. Ubezpieczający jest zobowiązany do przekazywania ubezpieczonemu informacji o
numerach telefonów i adresach, pod którymi ubezpieczony może zgłosić wypadek
ubezpieczeniowy i uzyskać informację o ubezpieczeniu.”;
11) § 34 OWU nie ma zastosowania;
12) w § 35 w ust. 2 pkt 1 i pkt 7 OWU nie mają zastosowania;
13) w § 38 w ust. 1 OWU dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) w stosunku do danego ubezpieczonego z dniem złożenia oświadczenia o
rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej.”.
2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.
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