ODSTĘPSTWA:

1. W § 2 ust. 2 pkt 4) OWU na końcu dodaje się zwrot:
„zmiana partnera pracownika może być dokonana wyłącznie raz w okresie 24 kolejno
następujących po sobie miesięcy,”
2. W umowie ubezpieczenia w miejsce zapisu § 2 ust. 2 pkt 5) OWU stosuje się zapis:
W miejsce zapisu § 2 ust. 2 pkt 7) OWU stosuje się zapis: pracownik – osobę fizyczną
będącą:
a) byłym funkcjonariuszem lub żołnierzem podlegającemu ministrowi właściwemu ds.
wewnętrznych, posiadającym prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie
Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin,
b) cywilnym pracownikiem policji przechodzącym na emeryturę zgodnie z Ustawą z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,”
3. W miejsce zapisu § 4 ust. 10 OWU stosuje się zapis:
„10. Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu przystąpienia nie
ukończyła 70 roku życia oraz spełnia warunki określone w § 9 ust. 1-3, 7, 9-10 jeżeli
przystąpiła do ubezpieczenia w innym terminie niż dzień zawarcia umowy ubezpieczenia
przez ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust. 12 i 14.”

§1
1. W miejsce zapisu §7 ust. 2 Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia – Dzienne
Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego stosuje się zapis:
„2. Świadczenie szpitalne za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą
przysługuje za każdy dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał
przez okres dłuższy niż 2 dni, z zastrzeżeniem § 8 pkt 1) ppkt b).”

§2
1. W miejsce zapisu § 8 ust. 3 Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia na
Wypadek Operacji Ubezpieczonego PLUS stosuje się zapis:
„3. Za operacje wymienione w katalogu operacji ubezpieczyciel wypłaca świadczenia w
następującej wysokości:
Poziom 1 i 2 – 20% kwoty bazowej,
Poziom 3 i 4 – 60% kwoty bazowej,
Poziom 5 – 100% kwoty bazowej.”
§3
1. Niezależnie od postanowień OWU lub OWDU mających zastosowanie w danej umowie
ubezpieczenia, w przypadku osób przystępujących do Umowy ubezpieczenia w okresie 3
miesięcy od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia znosi się okresy karencji, mające
zastosowanie w OWU lub OWDU, jeżeli te osoby były objęte ochroną ubezpieczeniową na
podstawie grupowej umowy ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczającego, pod warunkiem
zapłacenia w ramach Umowy ubezpieczenia składki przez ubezpieczającego na rzecz danego
ubezpieczonego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 lub 4 OWU. Z zastrzeżeniem, że w
przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odpowiedzialność
ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu pierwszej składki przez
ubezpieczającego na rzecz danego ubezpieczonego. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia
musi nastąpić z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, § 10 ust. 2 pkt 2) OWU
stosuje się odpowiednio.
2. Niezależnie od postanowień OWU lub OWDU mających zastosowanie w danej umowie
ubezpieczenia, w przypadku pracowników, którzy stali się pracownikami w rozumieniu § 2
ust. 2 pkt 7) OWU nie stosuje się okresów karencji, jeżeli przystąpią do Umowy
ubezpieczenia w okresie 1 miesiąca od daty przejścia na emeryturę zgodnie z
postanowieniami Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i
Służby Więziennej. Zniesienie okresów karencji określone w zdaniu poprzednim może mieć
zastosowanie wyłącznie w przypadku osób, które były objęte ochroną ubezpieczeniową w
ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej na ich rzecz przez co najmniej jedną z
Komend Policji oraz przystąpią do Umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ochrony
ubezpieczeniowej pomiędzy Umowa ubezpieczenia a poprzednią umową ubezpieczenia, § 10
ust. 2 pkt 2) stosuje się odpowiednio, oraz pod warunkiem zapłacenia składki przez
ubezpieczającego w ramach Umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego w
terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 lub 4 OWU. Z zastrzeżeniem, że w przypadku
niespełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odpowiedzialność

ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu pierwszej składki przez
ubezpieczającego w ramach Umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego.
3. Niezależnie od postanowień OWU lub OWDU mających zastosowanie w danej Umowie
ubezpieczenia, w przypadku pracowników, którzy stali się pracownikami w rozumieniu § 2
ust. 2 pkt 7) OWU w ryzykach:
- Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego, Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka,
Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka stosuje się 30 dniowy okres karencji liczonym od
daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego, nie
wcześniej jednak niż od daty zapłacenia pierwszej składki na rzecz danego ubezpieczonego,
- Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego, Wystąpienie u Ubezpieczonego Poważnego
Zachorowania, Wystąpienie u Małżonka lub Partnera Poważnego Zachorowania stosuje się
90 dniowy okres karencji liczonym od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na
rzecz danego ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od daty zapłacenia pierwszej składki
na rzecz danego ubezpieczonego,
- Operacji Ubezpieczonego stosuje się 180 dniowy okres karencji liczonym od daty zawarcia
dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego nie wcześniej jednak niż
od daty zapłacenia pierwszej składki na rzecz danego ubezpieczonego,
jeżeli przystąpią do umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesiąca od daty przejścia na
emeryturę zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia
następnego po zapłaceniu pierwszej składki przez ubezpieczającego na rzecz danego
ubezpieczonego, nie wcześniej niż po upływie okresów wskazanych powyżej.
4. Niezależnie od postanowień OWU i OWDU, w stosunku do osób zgłaszanych do Umowy
ubezpieczenia przez pracownika w okresie 3 miesięcy od dnia przejścia tegoż pracownika na
emeryturę, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej, które nie przystępują do Umowy ubezpieczenia z ciągłością
ochrony ubezpieczeniowej stosuje się okresy karencji określone w poszczególnych OWDU
wyłącznie w przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych następujących z przyczyn bezpośrednio
lub pośrednio związanych z chorobą. Choroba, o której mowa w zdaniu poprzednim to
stwierdzony przez lekarza stan organizmu niezależny od woli ubezpieczonego, wymagający
leczenia szpitalnego polegający na nieprawidłowej reakcji układów lub narządów na bodźce
środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego.
5. Niezależnie od postanowień OWU i OWDU, do okresów karencji wskazanych w
poszczególnych OWU i OWDU zalicza się okres opłacania składek na rzecz danego
ubezpieczonego przez ubezpieczającego lub innego niż ubezpieczający z tytułu grupowej
umowy ubezpieczenia zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A. lub innym niż TUnŻ „WARTA”
S.A. ubezpieczycielem. W okresach karencji określonych w poszczególnych OWDU
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ograniczona
jest do wypłaty świadczenia w niższej wysokości wynikającej z porównania wysokości
świadczenia obowiązującego w umowie, którą dotychczas objęty był dany ubezpieczony, a
wysokością świadczenia obowiązującą w Umowie ubezpieczenia.

6. W przypadku osób niewymienionych w ust. 1-4 stosuje się okresy karencji określone w
OWU i OWDU.
7. Poprzez okres karencji rozumie się okres obejmowania ubezpieczonego umową
ubezpieczenia, podczas którego nie jest wobec danego ubezpieczonego udzielana ochrona z
tytułu danego ryzyka.
8. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób posiadających: a) orzeczenie o
niepełnosprawności b) orzeczenie o niezdolności do pracy c) uprawnienia do świadczeń
rehabilitacyjnych - decyzja: zgoda o ile rencista jest rencistą Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej a nie jest małżonkiem, partnerem i
dzieckiem.

