Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek operacji medycznej współmałżonka lub partnera
w następstwie nieszczęśliwego wypadku

OWUD

Indeks GNOMWNW/21/04/09

Poniżej w formularzu wskazujemy, które zapisy OWU lub OWUD zawierają podstawowe warunki
umowy ubezpieczenia. Zobowiązuje nas do tego art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Rodzaj informacji

Zapisy OWU lub OWUD, w których znajdziesz te
informacje

Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub wartości
wykupu ubezpieczenia

pkt 115 Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia
na życie Ochrona z Plusem – indeks GNOW/21/04/09
pkt 1–6, pkt 10, pkt 12, pkt 14, pkt 19
pkt 1–16 Tabeli operacji medycznych – załącznika
do Ogólnych warunków dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej
współmałżonka lub partnera w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do odmowy
wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub ich obniżenia

pkt 115 Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia
na życie Ochrona z Plusem – indeks GNOW/21/04/09
pkt 7, pkt 9, pkt 15, pkt 17, pkt 18

Pamiętaj, aby formularz do ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia czytać
łącznie z formularzem do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem.
Te OWUD zatwierdził Zarząd uchwałą nr 2/09/03/2021 z 9 marca 2021 r.
i wchodzą one w życie 9 kwietnia 2021 r.

Świadczenie ubezpieczeniowe

Ważne informacje
Niektóre pojęcia definiujemy inaczej lub bardziej szczegółowo, niż jest
to przyjęte potocznie. Definiujemy je w OWU w pkt 124 oraz na końcu
OWUD. Jeśli to samo pojęcie zdefiniowane jest w OWU i OWUD, stosujemy definicję, która jest w OWUD. Pamiętaj, aby czytać je uważnie.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
– co obejmuje nasze ubezpieczenie

1.	Ubezpieczamy zdrowie współmałżonka lub partnera.
2.	Obejmujemy ubezpieczeniem przeprowadzenie operacji medycznej
współmałżonka lub partnera w placówce medycznej w okresie naszej ochrony.
3.	
Obejmujemy ubezpieczeniem operację medyczną spowodowaną
obrażeniami ciała, które powstały w następstwie nieszczęśliwego
wypadku, jeśli się zdarzył w okresie naszej ochrony.
4.	Możemy rozszerzyć ubezpieczenie o:
1)	przeprowadzenie operacji medycznej, która nie została wskazana w Tabeli operacji medycznych,
2)	świadczenie lekowe,
3)	pobyt w szpitalu w związku z operacją medyczną.
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Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia potwierdzamy w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia.

– komu i na jakich zasadach wypłacamy pieniądze
z ubezpieczenia
5.	Jeśli zostanie przeprowadzona operacja medyczna współmałżonka
lub partnera, wypłacimy Ci świadczenie w wysokości:
1)	100% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji medycznej
1. klasy,
2)	60% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji medycznej
2. klasy,
3)	25% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji medycznej
3. Klasy,
4)	10% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji medycznej
4. Klasy,
zgodnie z Tabelą operacji medycznych, która jest załącznikiem do
tych OWUD.
6.	Jeśli u współmałżonka lub partnera zostanie przeprowadzona operacja medyczna, która nie jest wskazana w Tabeli operacji medycznych, wypłacimy Ci świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, o ile ubezpieczenie zostało rozszerzone o to świadczenie.
7.	Jeżeli w tym samym dniu lub w ciągu następnych 60 dni u współmałżonka lub partnera przeprowadzono kilka operacji medycznych,
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związanych z leczeniem tych samych obrażeń ciała, otrzymasz tylko
jedno najwyższe świadczenie z tytułu przeprowadzonych operacji
medycznych.
8.	Klasę operacji medycznej i datę jej przeprowadzenia potwierdzamy
na podstawie dokumentacji medycznej lub, jeśli dokumentacja jest
niewystarczająca, na podstawie badań medycznych wykonanych na
nasz koszt i przez lekarza, którego wskażemy.
9.	Suma świadczeń w danym roku polisy nie może być wyższa niż
suma ubezpieczenia z tytułu tych OWUD.

Świadczenie ubezpieczeniowe

– kiedy otrzymasz świadczenie lekowe
10.	Jeśli u współmałżonka lub partnera przeprowadzona zostanie operacja medyczna 1. lub 2. klasy, wypłacimy Ci jednorazowe świadczenie
lekowe, o ile ubezpieczenie zostało rozszerzone o to świadczenie.
11.	Wysokość świadczenia lekowego potwierdzamy w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia.

Świadczenie ubezpieczeniowe

– kiedy otrzymasz pieniądze za pobyt w szpitalu w związku
z operacją medyczną
12.	Wypłacimy Ci świadczenie za pobyt współmałżonka lub partnera
w szpitalu, jeżeli ten pobyt był związany z operacją medyczną, za
którą przyznaliśmy świadczenie. W takim przypadku wypłacimy
świadczenie za każdy dzień pobytu współmałżonka lub partnera
w szpitalu związanego z operacją medyczną.
13.	
Wysokość świadczenia potwierdzamy w polisie lub dokumencie
umowy ubezpieczenia.
14.	Wypłacimy świadczenie za maksymalnie 10 dni nieprzerwanego pobytu współmałżonka lub partnera w szpitalu.
15.	Wypłacimy tylko jedno świadczenie bez względu na liczbę operacji
medycznych wykonanych podczas nieprzerwanego pobytu w szpitalu.
16.	Wypłacimy świadczenie po zakończeniu pobytu współmałżonka lub
partnera w szpitalu.

Wyłączenia odpowiedzialności

– kiedy nasze ubezpieczenie nie działa
17.	Nie wypłacimy Ci świadczenia w związku z operacją medyczną:
1)	w której współmałżonek lub partner był dawcą organów lub narządów;
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2)	jeśli była to operacja kosmetyczna lub plastyczna, chyba że była
niezbędna do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków,
które się zdarzyły w okresie naszej ochrony;
3)	przeprowadzoną w celu leczenia stomatologicznego;
4)	wykonaną w celach diagnostycznych;
5)	związaną z usunięciem ciał obcych metodą endoskopową;
6)	która ma na celu zaopatrzenie ran ciętych;
7)	będącą następstwem zdarzeń wymienionych w pkt 71–73 OWU.
18.	Nie wypłacimy świadczenia, jeśli współmałżonek lub partner umrze
w trakcie operacji medycznej.
Zwróć uwagę na okoliczności, które wyłączają możliwość otrzymania
świadczenia. Okoliczności te wskazane są powyżej oraz w pkt 71–75
i pkt 78 OWU.

Definicje

– jak rozumiemy pojęcia w OWUD
19.	W OWUD używamy pojęć, które mają następujące znaczenia:
1)	placówka medyczna – publiczny lub niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, osoba wykonująca zawód medyczny
w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lub osoba fizyczna uprawniona do udzielania
świadczeń zdrowotnych, działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa; w rozumieniu OWUD za placówkę
medyczną nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla
psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień
(w szczególności od alkoholu, narkotyków lub leków), ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka spa ani
ośrodka rehabilitacji;
2)	pobyt w szpitalu – potwierdzony w dokumentacji medycznej,
niezbędny z medycznego punktu widzenia nieprzerwany pobyt
w szpitalu w celu poddania się operacji medycznej, który rozpoczął się w trakcie naszej ochrony; pobyt w szpitalu rozpoczyna
się w dniu przyjęcia do szpitala, a kończy w dniu wypisania ze
szpitala.

