ANEKS NR 3
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ
ORAZ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ustalonych dnia 6 czerwca 2006 r.
§1
W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 wprowadza się ust. 13 w brzmieniu:
„13. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wyroby medyczne wskazane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie.”
2. w §2 dotychczasowe ust. 13-26 otrzymują numerację 14-27.
3. Tabela w § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
Wariant I
Lp.

4.

5.

Wariant II
Rodzaje świadczeń

l.

śmierć Ubezpieczonego

śmierć Ubezpieczonego

2.

stały uszczerbek na zdrowiu

stały uszczerbek na zdrowiu

3.

naprawa lub nabycie przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych

naprawa lub nabycie przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych

4.

czasowa niezdolność do pracy/nauki
(zasiłek dzienny)

5.

leczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków

w § 5 ust 1 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:
„naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – zwrot kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych poniesionych
w związku z nieszczęśliwym wypadkiem następuje w oparciu o dostarczone rachunki, do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, ale nie więcej niż 1.000 zł
i pod warunkiem, że naprawa/nabycie zlecone zostały przez lekarza oraz miały miejsce w okresie
2 lat od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Do kosztów zalicza się również koszt założenia „lekkiego gipsu” o ile taki został założony.”
w § 5 ust. 3 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:
„leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – zwrot poniesionych kosztów leczenia do
wysokości 7% sumy ubezpieczenia.
Za koszty leczenia uważa się wydatki poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powstałe z tytułu:
–– udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
–– pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych),
–– nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza.
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Zwrot kosztów leczenia następuje w oparciu o dostarczone rachunki i dowody opłat określające
dane osobowe osoby korzystającej ze świadczeń medycznych oraz wskazujące zakres wykonanych świadczeń medycznych, pod warunkiem, że:
–– poniesione zostały w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty zaistnienia nieszczęśliwego
wypadku,
–– nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.”
6. §31 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Skargi, zażalenia w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do WARTY:
1) w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa,
2) w formie elektronicznej za pomocą formularza https://www.warta.pl/reklamacje,
3) telefonicznie pod nr 502 308 308,
4) w każdej jednostce WARTY, na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu.
WARTA rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamacje w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli
odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamacje. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wnoszący skargę,
zażalenie, reklamacje zostanie uprzednio powiadomiony.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd WARTY.
2. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
1) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona www: https://www.knf.gov.pl),
2) Rzecznik Finansowy (strona www: https://www.rf.gov.pl).
3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.”
§2
Pozostałe postanowienia OWU młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych pozostają bez zmian.
§3
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 13 marca 2018 roku i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od tego dnia.
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