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§ 1 ciem kosztów jednego noclegu dla rodzica albo opie-
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą Klau- kuna oraz kosztów przejazdu dziecka lub osoby nie-
zulą postanowień OWU oraz pod warunkiem opłacenia samodzielnej z rodzicem albo opiekunem, o ile środek 
przez ubezpieczającego dodatkowej składki, ubezpieczenie transportu, którym podróżowało dziecko lub osoba nie-
Wojażer – PZU Pomoc w Podróży zostaje rozszerzone samodzielna nie może być wykorzystany.
o usługi assistance Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna. W przypadku, gdyby Centrum Alarmowemu PZU nie 

udało się skontaktować z osobą wyznaczoną przez 
§ 2 rodzica albo opiekuna do opieki w ciągu 24 godzin od 

Przez użyte w niniejszej Klauzuli określenia rozumie się: momentu zawiadomienia Centrum Alarmowego PZU o ko-
1) dziecko – małoletni, który w dniu zaistnienia wypadku nieczności organizacji tej usługi pod wskazanym przez 

ubezpieczeniowego nie ukończył 18 lat, rodzica albo opiekuna adresem lub osoba ta nie zgadza 
2) osobę niesamodzielną – osobę bliską, która ze względu się na sprawowanie tej opieki i w związku z tym nie ma 

na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone możliwości wykonania świadczeń wymienionych w lit. a 
nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb lub b, PZU SA organizuje i pokrywa koszty opieki nad 
i wymaga stałej opieki. dziećmi lub osobami niesamodzielnymi w miejscu zajścia 

wypadku ubezpieczeniowego maksymalnie przez okres 3 
§ 3 dni do łącznej kwoty 1.500 zł. Jeżeli po upływie tego 

W ubezpieczeniu assistance określonym w niniejszej Klauzuli okresu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, 
limity kwotowe świadczeń dla poszczególnych usług assistan- Centrum Alarmowe PZU dołoży starań w celu zorganizo-
ce ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy rozumia- wania opieki przez dalszą rodzinę lub opiekę społeczną. 
ny jako zdarzenie stanowiące podstawę świadczenia danej Świadczenie jest realizowane na wniosek rodzica albo 
usługi assistance zaistniały w okresie ubezpieczenia. W przy- opiekuna i za jego pisemną zgodą oraz w sytuacji, gdy
padku braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada do wyso- w domu ubezpieczonego nie ma żadnej osoby, która 
kości faktycznie poniesionych kosztów. Limity kwotowe dla mogłaby taką opiekę zapewnić.
poszczególnych usług assistance ustalane są odrębnie od su- 2) Pokrycie kosztów wizyty rodzica albo opiekuna albo 
my ubezpieczenia ustalanej w ubezpieczeniu kosztów leczenia. kosztów hotelu dla rodzica albo opiekuna w przy-

padku hospitalizacji dziecka lub osoby niesamodziel-
§ 4 nej

PZU SA na podstawie niniejszej Klauzuli gwarantuje organi- Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłe-
zację i pokrycie kosztów następujących usług assistance: go zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA 
1) Opieka nad ubezpieczonymi dziećmi lub osobami nie- hospitalizowane jest dziecko lub osoba niesamodzielna, 

samodzielnymi w przypadku hospitalizacji rodzica a lekarz prowadzący w porozumieniu z lekarzem Cen-
albo opiekuna podróżującego razem z nimi trum Alarmowego PZU uzna za konieczną stałą obec-
W przypadku hospitalizacji rodzica albo opiekuna który ność rodzica albo opiekuna z dzieckiem lub osobą nie-
podróżował z dziećmi lub osobami niesamodzielnymi samodzielną w szpitalu wówczas, PZU SA:
i nie towarzyszyła im żadna osoba pełnoletnia, PZU SA a) zapewnia organizację i pokrywa koszty transportu 
zapewnia organizację i pokrywa koszty: rodzica albo opiekuna w obydwie strony oraz koszty 
a) transportu dzieci lub osób niesamodzielnych do ich do- hotelu dla rodzica albo opiekuna, maksymalnie do 

mu albo do miejsca zamieszkania osoby, która została kwoty 400 zł za 1 dobę, do momentu wypisania dziecka 
wyznaczona przez rodzica albo opiekuna do sprawo- lub osoby niesamodzielnej ze szpitala, nie dłużej 
wania opieki nad dziećmi lub osobami niesamodziel- jednak niż przez 10 dób, albo
nymi oraz opieki nad nimi w czasie tego transportu, b) pokrywa koszty hotelu dla rodzica albo opiekuna pod-
pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody rodzica różującego wspólnie z dzieckiem lub osobą niesamo-
albo opiekuna na ten transport, albo dzielną, maksymalnie do kwoty 400 zł za 1 dobę, do 

b) przejazdu rodzica albo opiekuna w obydwie strony po momentu wypisania dziecka lub osoby niesamodziel-
dziecko lub osobę niesamodzielną łącznie z pokry- nej ze szpitala, nie dłużej jednak niż przez 10 dób.
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