Errata

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem, indeks GNF/16/02/01
Wprowadza się następujące zmiany:

§1
1. W Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem, indeks GNF/16/02/01:
§ 16 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) d
 ziałań wojennych, zbrojnych albo świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach terroryzmu, przemocy
lub zamieszkach, chyba że jego udział w tych aktach lub zamieszkach wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu
wyższej konieczności lub obrony koniecznej;”
2.	W Ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, indeks GNFCP/16/05/01:
1)

§ 5 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

		 „1. Świadczenie z tytułu niniejszych OWUD nie zostanie wypłacone, jeżeli celem pobytu w szpitalu jest:
		
1) leczenie lub poddanie się przez Ubezpieczonego zabiegowi pozostającemu w związku z porodem fizjologicznym, chyba
że celem pobytu w szpitalu jest leczenie choroby Ubezpieczonego, będącej skutkiem powikłań poporodowych;”
2)

§ 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

		„1) pobyt w szpitalu – potwierdzony dokumentacją medyczną pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej:
		
a) 1 dzień w przypadku pobytu w szpitalu wyłącznie w celu leczenia doznanych obrażeń ciała,
		
b) 4 dni w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby lub pobytu związanego z ciążą, wyłączając pobyt w szpitalu w wyniku porodu fizjologicznego,
		
c) 10 dni od dnia porodu w przypadku pobytu w związku z powikłaniami poporodowymi,
		w rozumieniu niniejszych OWUD okres pobytu w szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala,
a kończy się w dniu wypisania Ubezpieczonego ze szpitala; wpis i wypis ze szpitala nie mogą mieć miejsca tego samego
dnia.”
3.	W Ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu współmałżonka w szpitalu, indeks GNFPW/16/05/01:
1)

§ 5 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

		 „1. Świadczenie z tytułu niniejszych OWUD nie zostanie wypłacone, jeżeli celem pobytu w szpitalu jest:
		
1) leczenie lub poddanie się przez współmałżonka zabiegowi pozostającemu w związku z porodem fizjologicznym, chyba
że celem pobytu w szpitalu jest leczenie choroby współmałżonka, będącej skutkiem powikłań poporodowych;”
2)

§ 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

		„1) pobyt w szpitalu – potwierdzony dokumentacją medyczną pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej:
		
a) 1 dzień w przypadku pobytu w szpitalu wyłącznie w celu leczenia doznanych obrażeń ciała,
		
b) 4 dni w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby lub pobytu związanego z ciążą, wyłączając pobyt w szpitalu w wyniku porodu fizjologicznego,
		
c) 10 dni od dnia porodu w przypadku pobytu w związku z powikłaniami poporodowymi,
		w rozumieniu niniejszych OWUD okres pobytu w szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia współmałżonka partnera do
szpitala, a kończy się w dniu wypisania współmałżonka ze szpitala; wpis i wypis ze szpitala nie mogą mieć miejsca tego
samego dnia.”
4.	
W Ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu dziecka w szpitalu, indeks GNFPWD/16/02/01:
1)

§ 4 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

		 „1. Świadczenie z tytułu niniejszych OWUD nie zostanie wypłacone, jeżeli celem pobytu w szpitalu jest:
		
1) leczenie lub poddanie się przez dziecko zabiegowi pozostającemu w związku z porodem fizjologicznym;”
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2)

§ 5 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

		„5) pobyt w szpitalu – potwierdzony dokumentacją medyczną pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej:
		
a) 1 dzień w przypadku pobytu w szpitalu wyłącznie w celu leczenia doznanych obrażeń ciała,
		
b) 4 dni w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby lub pobytu związanego z ciążą, wyłączając pobyt w szpitalu w wyniku porodu fizjologicznego,
		w rozumieniu niniejszych OWUD okres pobytu w szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia dziecka do szpitala, a kończy się
w dniu wypisania dziecka ze szpitala; wpis i wypis ze szpitala nie mogą mieć miejsca tego samego dnia.”

§2
Zmiany zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 1/29/09/2016 z dnia 29 września 2016 r. i wchodzą w życie od tego
dnia.

