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冒G6ma gmnica odpowiedziaino紬IntorRi3k jest kwota stanowiqca:

1 )w p吋padku Opcji Pod8taWowej, Opdi Orehrona PIus. Opdi Dod弧o‘vyCh (Dl-D1 9〉 ・ 1 OO% ouny ubezpieczenie okro61onQj w umowie ubezpieczenia dIa wtw Op切z

Za3trZeねniem pk12,

2)w pIZypedku wypfafy §wiadczenia za 6mier6 Ubezpieczon9go W Wyniku NW na torenie plac6wki o6wiatowej, g6ma g「anicq odpawiedzialno6ci je8t - 1 50% 8umy

ubezpieczenia okre的nej w um肌ie ubezpieczenねdIa Op郎Pod8t慮WOWej, Opqi Ochrona Piu3,

3)w pIZypedku Op部P「ogrosja - 25O% 9umy ubezpieczenia okre6lonej w umowie ubezpieczenia dIa wtw Opqi'

4)w pIZyPadku O画Ochrona - 1 OO% 8umy ubezpieczeれia ok「e§lonej w umowie ubezpieczenia ustaIonej od「ebnie dIa ka2dego zdarzenia w wN Opぶ.’

13. § 11 us1 1 pkt. 8)lit. b) przyjmujebrzmienie:

之OSt細pIZeProWadzona w t調kcie twania ochrony ubezpieczeniowej w t調kcio ∞れajnmiej trzydniowego pobytu Ubezpleczonego w 9ZPidu. a takZe w przypadku'

gdy ope「a車ZO3伽a prze叩Wadzona po zakohczeれiu okres…bezpieczenia. aie pod wa…kiem, Zo nieszczq§livy wypadek wydarzy1 8ie w okrosie ubezpieczenia・ a

umowa ubezpieczenia jest kontynuowana na nast9Pny, ∞ najmniej 1 2-mie3i czny okro3 ubezpieczenia∴

14, § 11 u3(, 1 pkt. 9)胤a〉otraymuje brzmienle:

Zos舶ZaIe∞na PrZeZ lekalZa jako n oz坤dna czese procesu ieczenia choroby常6ra zo3taぬzdia9noZoWana PO 「aZ Pierw3Zy W Okrosie ubezpieczenia Iub w poprzodnim

okresie ubezpieczenia w ramach umovy ubozp!eczenia EDU Plus zawartQj przez Ubezpieczaja∞gO W 2O1 9 roku, POd warunkiem braku przervy w okro81e ubezpieczenla

pomiQdzy umowami ubozpieczenia EDu Plu9 ZaWartymi w 2O19 r・ i 2O2O '. OraZ POd warunkiem. Zo z umovy ubezpieczenla EDU Plu3 ZaWartQj w 2O19川ie byty

ZOぬszane紋kody z tyt〇両Opeji Dodatkowej D9・’

15. § 11 uらし1 pkt. 9)lit. b〉otrzymuje brzmienie:

Zo3tata PrZOPrO‘〃adzona w utcje tn舶nia ochrony ubezpleczeniowej w t「akcie ∞ najmniej t町dniewe9O PobytlI Ubezpleczonogo w 8ZPitalu' a takZe w przypadku' gdy

ope調印ZOstafa przepiowadzone po zakohczeniu okresu ubozpieczenぬ, aIe pod warunkiem,幻nieszcze livy wypadek vydanyl sie w okresie ubezpieczeni種・ a umoWa

ubezpieczenia jest kontynuowana na nastepny, ∞ najmniej 1 2-miesieczny okle8 ubezpieczenia・賀

16. w § 4 ust. 1) dodqje 8ie: W Pk1 1 1it.I), W Pkt 3) dodaje 9ie Iit印可〉 otrzymuj寄brzm)enie:

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego choroby odzwierzecQjD

17.w §6 dodaje sle pkし11), W §9 dodaje sie pkt・ 16) w brzmieniu:

Jrv pfaypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego choroby odzw-erzecej - jedno耽owe 6wi8dczenie w vIγ3oko§ci 5% $umy ubezpiecze=ia okrestonQj w umowie

ubezpieczenia, POd wa…kiem, i之Choroba odzwie「ze∞ ZOstafa zdia9noZOWana W Okrosle trwania ∞hrony ubezpieczeniowc暗

18.§ 11 u8(. 1, Pkl. 4) olrzym叫e brzmlenie:

。4) opeja Dodatkowa D4 - POby‘ w 9ZPitalu w okresie ubezpieczenia w vyniku nieszcze鍋wego wypadku -餌adczenie w wysoko6c1 1 % $umy ubezpleczenla okre鉛nej w

umowie ubezplecze両dIa Opqi Dodathowej D4. twiadczen-e ptotne od pierwszego dnle pobytu Ubezpieczonego w szpitaIu' POd warunkiem minimum 3 dniowego pobytu

器器罵謂盈築瑠器悪さ鵠繕慰霊蕊認諾耕罵欝謹藩耕薄謝総監説po
tytufu pobytu w 9ZPitalu w wyniku nieszcz脚wogo vypadku przysfuguje maksyma面e za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w 8ZPifalu. Gdy wypis ze azpitala na3taP巾

zakohくZeniu ok「e8u ubezpieczenia pobyt w $ZPitalu je3t Objety odpowiedziaIno6cjq Ubezpieczyciola, POd wa調nkiem. Ze przyjやcie do szpitaIa na3tqPめW Okro8ie

ubezpieczenia.D

19.§ 1 1 u8t. 1. pkt. 5) otrzymuje brzmienie:

。5) op如Dodatkowa D5 - PObyt w szpi鳳u w ok調8ie ulDOapieczenia w wyniku choroby一§w舶CZenie w wy3Oko§ci l % sumy ubezpieczenia ck「e如nej w umowie

ubezpie∝enia dIa Op句Doda(kowej D5, 6wiadczenie ptotne od d田崎iego d雨pobytu Ubez函CZOnegO W 8ZPitalu' POd wa…kiem minimum 3 dniowego pobytu w紋Pi(aIu一

誌轟く葦薯豊認諾詣蒜器嵩誌豊富定置蒜豊藍乳酪鵠温嵩鴻謀器都路嵩驚き品。
maksymaInie za 6O dni pobytu w 8ZPitalu. Gdy wypis ze 8ZPitala na8t寄Pi po zckohuaeniu okro8u ubezpieczenia pobyt w紋pitalu je8( Obj印v OdpowiedziaIno§ciq

Ubezpieczyciela, POd wa…蘭em. 2e prz面Cio do 8ZPitaIa na8tqP肘W Okre8ie ubozpleczenla・.

2O.w§6 pkt7〉, W§9pk112〉wbrzmieniu:

。W pEyPadku w8trZa鍋enia m6zguw nastepstwie nieszcze釧wego wypadku - joZdi w wyniku nieszcze舗wego wypadku Ubezpieczony doznal wstrza6nienia m6zgu' W

wyniku kt6「ogo konie優ny by' co =ajm噂dwudniowγ PObyt Ubezpieczonego w紋Pitalu p'ZyStuguje jednorazowe !wiadczenie w wy8OkoSci 8tanC面亀cQj 3% 8umy

ubezpieczenia okre引onej w umowie ubezpieczeniar

21. w § 11 ust. 1 pk1 13) Op如Dodatkowa D13- koszty lec±enia stomatoIogicznego w wyniku nieszczesIivego vrypadku otrzymuje blZmienie:

。1 3) zwro川dokumentowanych ko8Zt6w do wy8Oko6c= 5% 8umy ubezpie鑑enia okro6lonej w umowie ubezpieczenia dIa Opqi Doda仙owej D1 3' POd wa…kiem' i2 koszty

leczen ia stoma(OIog icznego:

a)powstdy w nastepstwie nieszczく細ivego wypadku, kttry wydarzyI si9 POdcza8 1rwania ∞hrony ubezpleczeniowej

b)zost叫poniesione na odbudowe stoma(OIpgicznq uszkodzonego lub utra∞negO Zeba 9tategO. Z Zas(rzeZeれiem- Ze w zwiqzku z utrat可ub uszkodzeniem zeba w

nas(ep3twie nieszc坤61ivego wypadku u Ubezpieczonego zostal orzeczony uszcze「bek na zdrowiu・

c)zosfty poniesione w okrosie ubezpie∝e雨na tory(orium RzeczpospoIitej Po18kiej, W Okrosie maksymaInle 6 miesiecy od daty nieszcz拘iw9go vyPadkur

22.w § 11 ust. 1 pk1 10) OpQia Dodatkowa DIO. ko3Zty leczenia w wyniku nieszcze!ltwego wypadku otrzymuje brz面e両e:

絡1 O) zwro( udokumentowanych ko3Zt6w do vysokoSci 2O% 9umy ubezpieczenla okre細れej w umowie ubezpleczenia dla Opdi Dodatkowej DI O. W lamac掴mitu na zwrot

koszt6w ieczenia zastosowanie ma pod Iimit na zwrot ko3Zt6w rohab削ta勘kt6ry wyno8= OOO zl・ Zwro( ko3Ztdw loczenia nas(epuje pod wa…kiem' 2e ko8Zty Ieczenia:

a)powstaiy w nastep8twie nie8ZCZe釦weoo wypadku, kt6ry wγdelZyt $ie podczas tn〃ania ∞hroIly ubezpieczeniowej oraz

b)zostdy pc面esioneれa lerytorium RzeczpospoIitQj Pol8kiej w ok「e8ie nie dluZszym n& 12 miosiecy od daty nie3ZcZe§Itwego wypadku.’

23. § 16 dod種je 8ie pkl. 5w b「zmieniu:
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