Klauzula dla Nurków
do Ubezpieczenia Hestia Podróże
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy określonych we wniosku i w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia Hestia Podróże (dalej „OWU”), zakres
świadczeń może zostać rozszerzony zgodnie z treścią niniejszej
klauzuli dla nurków.
2. Klauzula ma zastosowanie w przypadku wykupienia Wariantów
Rozszerzonego lub Pełnego Hestia Podróże z rozszerzeniem zakresu
o Sport, jeśli odmiana uprawianego nurkowania została wymieniona
jako dyscyplina ryzykowna lub ekstremalna w pkt. 6 poniżej.
3. Rozszerzenie zakresu świadczeń przewidzianych w klauzuli
przeznaczone jest dla osób uprawiających nurkowanie w sposób
rekreacyjny, posiadających kwalifikacje potwierdzone certyfikatem
nadanym przez organizację specjalizującą się w szkoleniu
nurkowym.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§2
1. Na podstawie niniejszej Klauzuli zakres ubezpieczenia kosztów
leczenia i Assistance zostaje rozszerzony o organizację i pokrycie
kosztów tlenoterapii hiperbarycznej , jeśli w związku ze zdarzeniem
objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia
zawartej na podstawie OWU zaistniała odpowiedzialność Ergo Hestii
i zostało zalecone przez lekarza prowadzącego leczenie.
2. Świadczenie rehabilitacyjne w Polsce obejmuje także kontynuację
leczenia i wizyty w poradniach specjalistycznych w związku
z wypadkiem do którego doszło podczas nurkowania, takie jak
na przykład: leczenie HBO (tlenoterapia hiperbaryczna)
w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni.
3. Z uwzględnieniem zapisu poniżej ust. 4. niniejszej klauzuli za
nieszczęśliwy wypadek uważa się także zaginięcie Ubezpieczonego
podczas płetwonurkowania, jeżeli został on w wyniku zaginięcia
uznany za zmarłego.
4. W razie śmierci lub uznania Ubezpieczonego za zmarłego,
uprawniony jest zobowiązany dostarczyć dokumenty niezbędne
do ustalenia zasadności roszczenia, przez które rozumie się
w szczególności wyciąg z aktu zgonu (do wglądu), orzeczenie
o uznaniu za zmarłego oraz dokumenty stwierdzające
pokrewieństwo lub powinowactwo uprawnionego z Ubezpieczonym
(do wglądu).
5. Z uwzględnieniem Załącznika 1 do OWU Hestia Podróże, instruktor
nurkowania i przewodnik nurkowy uważany jest za zawód niższego
ryzyka i nie wymaga rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o Pracę.
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6. Z uwzględnieniem Załącznika 1 do OWU Hestia Podróże,
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Sporty otrzymuje następujące
brzmienie (dotyczy odmian nurkowania):
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rekreacyjne
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7. W ubezpieczeniu sprzętu sportowego przedmiotem ubezpieczenia
oprócz przedmiotów wskazanych w § 1 ust. 15 OWU są także
akcesoria niezbędne do uprawiania nurkowania niezależnie
od specyfiki, rodzaju oraz charakteru nurkowania, takie jak:
butle nurkowe, aparaty oddechowe wszelkiego typu,
automaty oddechowe, skafandry nurkowe, urządzenia
wypornościowo-ratunkowe, wskaźniki analogowe i elektroniczne,
sprzęt podstawowy (w szczególności; maska, płetwy, fajka, nóż),
oświetlenie podwodne, akcesoria (w szczególności; kołowrotki, boje,
torby nurkowe i inne), sprężarki powietrzne przenośne, mieszalniki
gazów, osobisty podwodny sprzęt filmowy i fotograficzny oraz
indywidualne holowniki podwodne.
DEFINICJE
§3
Na użytek niniejszej klauzuli wprowadza się następujące definicje:
1) instruktor nurkowania - osoba posiadająca kwalifikacje
uprawniające do prowadzenia szkoleń nurkowych oraz certyfikat
instruktorski nadany przez organizację nurkową,
2) nurek - osoba uprawiająca nurkowanie w sposób rekreacyjny,
posiadająca kwalifikacje potwierdzone certyfikatem nadanym przez
organizację specjalizującą się w szkoleniu nurkowym.
3) nurkowanie - pływanie pod wodą z wykorzystaniem
autonomicznego sprzętu nurkowego lub z zatrzymanym oddechem
z użyciem maski i płetw, w celach rekreacyjnych zgodnie
z przepisami bezpieczeństwa i nadanymi uprawnieniami,
4) przewodnik nurkowy -nurek posiadający potwierdzone
certyfikatem organizacji nurkowej uprawnienia do organizowania
nurkowania i prowadzenia grup nurkowych pod wodą, wykonującego
te czynności w celach zarobkowych lub odbywającego staż
w charakterze asystenta instruktora.
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