
Szczególne Warunki Ubezpieczenia 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

nr K02/LI2020 
Karty Kredytowe

§ 1.
Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej: „SWU”), modyfikują zakres ochrony ustanowiony na podstawie 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nr K02/LI2020(zwane dalej: „OWU”) i stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia. 

SWU stanowią uzupełniającą ofertę Ubezpieczenia (pod marketingową nazwą „Pomoc COVID-19”) dla Klientów którzy zawrą 
Umowę Ubezpieczenia nr K02/LI2020 zgodnie z OWU w okresie pomiędzy 21 września a 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.
1. Użytym w niniejszym SWU określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU.
2. W zakresie objętym SWU poniższe postanowienia OWU przyjmują następujące brzmienie:

1)    W § 2 OWU dodaje ust. 31 w brzmieniu:
Hospitalizacja COVID-19 – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany bezpośrednio lub pośrednio przez COVID-19 
trwający 1 dzień (przynajmniej 12-godzin w tym noc).

2)    W § 4 OWU dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
Ubezpieczony przez pierwsze 6 (sześć) miesięcy trwania Umowy Ubezpieczenia (nie dłużej jednak niż przez okres 
trwania Umowy Ubezpieczenia) zostaje objęty ochroną w zakresie Hospitalizacji COVID-19.

3)    W § 5 ust. 1. OWU w tabeli dodaje się wiersz 4a w brzmieniu:

4a 
Hospitalizacja 
COVID-19

1)   Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia Hospitalizacji COVID-19,  
w wysokości 200 PLN za każdy dzień pobytu nie dłużej jednak niż za  
10 dni.

2)   Niezależnie od pkt 1) w pr z ypadku, gdy Ubezpieczony traf i na 
Hospitalizację COVID-19 w ramach intensywnej terapii spowodowanej 
COVID-19 Ubezpieczyciel niezależnie wypłaci jednorazowo 10.000 PLN.

3)   Każde ze świadczeń wymienione w pkt 1) i 2) powyżej przysługuje 
w yłącznie raz w czasie pier wsz ych 6 miesięc y tr wania Umow y 
Ubezpieczenia (nie dłużej jednak niż przez okres tr wania Umow y 
Ubezpieczenia).

4)   Świadczenie należy się po zakończeniu Hospitalizacji COVID-19..

12 000 PLN

4)   w § 6 ust. 7. OWU na końcu pierwszego zdania dopisuje się: 
„ …z zastrzeżeniem § 4 ust. 3”. 

5)   Zasady zgłoszenia roszczenia w zakresie Hospitalizacji COVID-19 są tożsame z zasadami określonymi w § 8 
OWU w Tabeli pod literą D. Przedłożone dokumenty powinny wykazywać związek między pobytem w szpitalu  
a zachorowaniem na COVID-19.

6)   W § 11 ust. 4. dodaje się pkt 8) w brzmieniu: 
„8) świadczenie z tytułu Hospitalizacji COVID-19 nie zostanie wypłacone, jeżeli:

a) diagnoza COVID-19, miała miejsce przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej,
b) leczenie COVID-19 nie wymagało Hospitalizacji COVID-19,
c) Ubezpieczony zmarł podczas pobytu w szpitalu,
d) pobyt w szpitalu nie był związany z rozpoznaniem COVID-19”.

§ 3.
Wobec postanowień nieuregulowanych w SWU, zastosowanie znajdują postanowienia OWU.

Dublin, dnia 31 sierpnia 2021 r.
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