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9. Zmianie ulega Paragraf 4 ustęp 2 punkt 7 i otrzymuje brzmienie:

 W związku z uprawianiem dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegające 
na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych w celach zarobkowych 
i otrzymywaniu nagród pieniężnych .

10. Dodaje się Paragraf 4 ustęp 2 pkt 8:

8) podczas uprawiania kolarstwa ekstremalnego (grawitacyjnego) i BMX

11. Paragraf 4 ustęp 4 nie ma zastosowania.

12. Paragraf 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 Umowa ubezpieczenia zawarta jest w Wariancie I.

13. Paragraf 6 Ustęp 2 i 3 nie ma zastosowania.

14. Zmianie ulega Paragraf 7 ustęp 1 OWU i otrzymuje brzmienie:

1.  Ubezpieczyciel dokonuje również zwrotu kosztów:

1) nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, pod warunkiem 
że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do kwoty 
6.000 PLN,

2) przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie 
dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do kwoty 6.000 PLN,

3) odbudowy stomatologicznej zębów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie 
dłuższym niż 2 lata od daty wypadku –do kwoty 2.000 PLN, nie więcej niż 300 zł za każdy ząb

15. Paragraf 7 ustęp 2, 3, 7, 8 nie ma zastosowania

16. Paragraf 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 Zakres świadczeń wypłacanych w związku z zaistniałym wypadkiem zostaje rozszerzony o:

1)  zwrot kosztów leczenia,

2)  zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych. 

3)  zwrot kosztów pogrzebu

17. Paragraf 9 nie ma zastosowania.

18. Zmianie ulega paragraf 10 i otrzymuje brzmienie:

1.  Zwrot kosztów leczenia przysługuje pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie 
dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej na certyfikacie.

2.  Koszty leczenia zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy są niezbędne z medycznego punktu 
widzenia oraz zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Paragraf 11 i 12 nie ma zastosowania.

20. Zmianie ulega paragraf 13 i otrzymuje brzmienie:

1.  Zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych 
przysługuje do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w certyfikacie, pod warunkiem że zostały 
one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku.

2.  Koszty rehabilitacji zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy zostały poniesione na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

21. Paragraf 14 nie ma zastosowania.

22. Wprowadza się paragraf 1a o następującej treści:

1. Zwrot kosztów pogrzebu przysługuje pod warunkiem, że jest wypłata należnego świadczenia z tytułu 
śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, objętego ochroną w ramach 
zawartej umowy ubezpieczenia.


