ZAŁĄCZNIK
Postanowienia dodatkowe i odmienne do OWU
Do umowy ubezpieczenia, mają zastosowanie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER ustalone uchwałą
nr UZ/269/2017 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 19 września 2017 r., zwane dalej
„OWU”, wraz z następującymi postanowieniami odmiennymi i dodatkowymi do tych OWU:
1. § 2 pkt 47 OWU otrzymuje brzmienie:
„ 47) rekreacyjne uprawianie sportu – formę aktywności fizycznej, polegającą na rekreacyjnym uprawianiu narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych, wędrówce, chodzeniu po górach, wspinaczce górskiej, jeździe na nartach, biegach na nartach, kajakarstwa, canyoningu, raftingu, jeździe na rowerach górskich i jeździe na rowerach sportowych, której celem jest wypoczynek lub odnowa sił psychofizycznych, wykonywaną w czasie wolnym od obowiązków zawodowych lub szkolnych;”;
2. § 2 pkt 50 OWU otrzymuje brzmienie:
„50) sporty wysokiego ryzyka – następującą aktywność sportową, której uprawianie wymaga ponadprzeciętnych
umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia:
a) wspinaczkę wysokogórską, skalną i skałkową, speleologię przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub
asekuracyjnego lub wymagającą użycia takiego sprzętu,
b) jazdę na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi,
c) narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne, freestyle,
d) snowboarding ekstremalny: freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki
i ewolucje snowboardowe,
e) airboarding, snake gliss, snowkite, snowtrikke, snowblades, supershorties, boardercross, snowscooting,
icesurfing;
f) kolarstwo górskie, downhill”
3. § 2 pkt 50 OWU otrzymuje brzmienie:
„60) wyczynowe uprawianie sportu – udział w biegach i maratonach górskich, w tym ultramaratonach, biegach
przełajowych i innych o podwyższonym ryzyku”
4.

Na potrzeby wariantu turystycznego w § 26 w dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) Poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe
Jeżeli w wyniku gwałtownego i niespodziewanego pogorszenia się warunków pogodowych, ubezpieczony nie
może bezpiecznie powrócić do bazy lub znalazł się w warunkach uniemożliwiających mu samodzielne dotarcie na
pierwotnie przewidzianą trasę lub miejsce docelowe wyprawy, PZU SA pokrywa koszty poszukiwania ubezpieczonego, transportu i doraźnej pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu przez specjalistyczne ekipy ratunkowe. Koszty pokrywane są maksymalnie do kwoty 50 000 zł.”

5.

§ 3 pkt 2 w Klauzuli nr 5 do OWU otrzymuje brzmienie:
„2. Poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe lub awarię sprzętu
Jeżeli w wyniku gwałtownego i niespodziewanego pogorszenia się warunków pogodowych, nagłej awarii sprzętu
w trakcie uprawiania sportów, o których mowa w § 1 ust. 2 lub nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania współuczestnika wyprawy, ubezpieczony nie może bezpiecznie powrócić do bazy lub znalazł się w
warunkach uniemożliwiających mu samodzielne dotarcie
na pierwotnie przewidzianą trasę lub miejsce docelowe wyprawy, PZU SA pokrywa koszty poszukiwania
ubezpieczonego, transportu i doraźnej pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu przez specjalistyczne
ekipy ratunkowe. Koszty pokrywane są maksymalnie do kwoty wybranego wariantu sumy ubezpieczenia: 30 000
zł, 50 000 zł, 80 000 zł lub 100 000 zł.”;

6. Zakres terytorialny obejmuje teren RP oraz państw znajdujących się w polskiej strefie przygranicznej rozumianej
jako strefę, która nie sięga dalej niż 30 kilometrów od granicy.
7. § 1 ust 2 pkt 1 lit a, otrzymuje brzmienie:
1) na terytorium RP w związku z podróżą po terytorium RP:
a) obywatelom polskim, dla których RP jest krajem stałego zamieszkania.

