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Aneks nr 1
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wiener TU S.A Vienna Insurance Group kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu
do RP, kosztów anulowania biletu lub kosztów anulowania noclegu, zatwierdzonych
Uchwałą Zarządu nr 132/21 z dnia 07.10.2021 r. (OWU)
§1
Niniejszym Aneksem wprowadza się w OWU następujące zmiany:
1) w § 2 OWU dodaje się punkty 27 - 29) o następującym brzmieniu:
27) obowiązkowa kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na
zakażenie COVID-19 z ich mutacjami, w celu
zapobieżenia szerzeniu się choroby i chorób
niebezpiecznych oraz wysoce zakaźnych. Za
kwarantannę nie uważa się obowiązkowej
kwarantanny nakładanej przez władze lokalne
na podróżnych przekraczających granicę kraju
docelowego podróży, krajów tranzytowych
na trasie podróży lub podróżnych powracających do kraju zamieszkania. Kwarantanna jest
potwierdzana skierowaniem wydanym przez
odpowiednie służby;
28) izolacja – odosobnienie pacjenta z dodatnim
wynikiem badania w kierunku COVID-19 z jego
mutacjami (również w warunkach domowych),
który po zbadaniu przez lekarza nie wymaga
hospitalizacji ze względu na stan zdrowia.
Izolacja jest potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby;
29) konkubina – osoba pełnoletnia, pozostająca w partnerskim, nieformalnym związku
z Ubezpieczonym i prowadząca z nim wspólne
gospodarstwo domowe, przy czym obie osoby
są stanu wolnego.
2) w § 4 ust. 1 OWU dodaje się punkty 15) – 20)
o następującym brzmieniu:
15) kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru
w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest
pracodawcą, wymagających jego obecności
w miejscu zamieszkania w trakcie planowanej
podróży, a które wystąpiły w okresie 14 dni
poprzedzających podróż. Warunkiem ubiegania
się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia, zaświadczenia
wystawionego przez odpowiednie służby;
16) wypadku komunikacyjnego, któremu uległ
Ubezpieczony lub osoba towarzysząca (współuczestnik), a który miał miejsce w dniu planowanego rozpoczęcia podróży i uniemożliwił
Ubezpieczonemu lub osobie towarzyszącej
(współuczestnikowi) dotarcie na lotnisko i wejście na pokład samolotu o wyznaczonej godzinie. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów
jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia, potwierdzenia wypadku przez
odpowiednie służby;
17) obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego
lub osoby towarzyszącej (współuczestnika),
która nie zakończy się do dnia rozpoczę-

cia imprezy turystycznej, realizacji biletu lub
realizacji noclegu, pod warunkiem opłacenia
dodatkowej składki. Kwarantanna musi być
potwierdzona dokumentem wydanym przez
uprawniony do tego podmiot, wskazującym
daty w jakich obowiązywała;
18) izolacji Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), która nie zakończy się do
dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, realizacji biletu lub realizacji noclegu, pod warunkiem
opłacenia dodatkowej składki. Izolacja musi
być potwierdzona dokumentem wydanym
przez uprawniony do tego podmiot, wskazującym daty w jakich obowiązywała;
19) odmowy wpuszczenia na pokład samolotu
i statku wycieczkowego Ubezpieczonego
lub osoby towarzyszącej (współuczestnika)
z powodu otrzymania pozytywnego wyniku
testu PCR lub antygenowego na COVID-19,
wykonanego nie później niż na 72h przed
planowanym rozpoczęciem podróży, w celu
spełnienia wymogu administracyjnego kraju,
do którego udaje się Ubezpieczony, pod
warunkiem opłacenia dodatkowej składki.
Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest
przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia
roszczenia oświadczenia wystawionego przez
służby sanitarne lub lekarza służb medycznych.
20) przedwczesnego porodu, poronienia lub trwającej co najmniej 7 dni hospitalizacji związanej
z ciążą Ubezpieczonej, osoby towarzyszącej
(współuczestniczki), ciążą żony albo konkubiny
Ubezpieczonego – które wystąpiły w okresie
14 dni poprzedzających podróż i jednocześnie
miały miejsce przed 32 tygodniem ciąży, pod
warunkiem opłacenia dodatkowej składki.
3) w § 5 ust. 5 OWU wykreśleniu ulega pkt 2), a dotychczasowy pkt 3) otrzymuje numerację jako pkt 2).

§3
1. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.
2. Niniejszy aneks został zatwierdzony Uchwałą
Zarządu Wiener nr. 106/22 z dnia 19 września 2022 r.,
stanowi integralną cześć Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z uczestnictwa
w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu
do RP, kosztów anulowania biletu lub kosztów anulowania noclegu i ma zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych od dnia 19.09.2022 r.
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