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Informacja do ogólnych warunków ubezpieczenia na życie „Warta Dla Ciebie i Rodziny”,
zatwierdzonych Uchwałą nr 189/2021 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. z dnia 23 listopada
2021 roku i wprowadzonych w życie z dniem 30 stycznia 2022 roku, sporządzona zgodnie
z art. 17 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Rodzaj Informacji

Numer zapisu z OWU

1. Przesłanki wypłaty
odszkodowania i innych
świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia

§10, § 11, § 12, § 15 ust. 4, § 16 ust. 4-5, § 17 ust. 4-5,
§ 18 ust. 4-5, § 19 ust. 7-8, § 20 ust. 12, § 21 ust. 8, 12,
§ 22 ust. 8, 11, § 23 ust. 5, 7, § 24 ust. 11, 14, § 25 ust.
11, 13, § 26 ust. 4, 8, § 27 ust. 15, § 28 ust. 9, § 29 ust.
12, 16, § 30 ust. 12, 15 § 31 ust. 5-6, § 32 ust. 14, § 33
ust. 10, § 34 ust. 11, § 35 ust. 6, § 36 ust. 15, § 37 ust.
20, § 38 ust. 11-13, § 39 ust. 9, § 40 ust. 9, § 41 ust. 9, §
42 ust. 6, 11, § 43 ust. 5, 7, § 44 ust. 9, 11, § 45 ust. 7, §
46 ust. 19, § 47 ust. 16, 18, § 48 ust. 16, § 49 ust. 8, § 50
ust. 9, § 51 ust. 6, § 52 ust. 8, § 53 ust. 8, 10, § 54 ust.
7-8, § 55 ust. 8, 10, § 56 ust. 9, 12, § 57 ust. 19, § 58 ust.
4, § 59 ust. 11, § 60 ust. 15, § 61 ust. 16, § 62 ust. 19, §
63 ust. 11, § 64 ust. 12-14, § 65 ust. 9, § 66 ust. 6, § 67
ust. 16-18, § 68 ust. 20-22, § 69 ust. 13-16.

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

§7, § 9, § 15 ust. 5, § 16 ust. 6, § 17 ust. 6, § 18 ust. 6, §
19 ust. 2-4, 7, 9, § 20 ust. 2, 3, 13, § 21 ust. 3 pkt 2), ust.
8-9, 13, § 22 ust. 3 pkt 2), ust. 8, 12, § 23 ust. 3, 5, 9, §
24 ust. 2-4, 6 pkt 2), ust. 11, 15, § 25 ust. 3, 4, 8, 13, 14,
§ 26 ust. 4, 9, § 27 ust. 2, 3, 5, 12, 16-17, § 28 ust. 3, 5,
10-11, § 29 ust. 2-3, 5, 7, 9-11, 14, 17-18, § 30 ust. 7-8,
11-12, 16-17, § 31 ust. 4-6, § 32 ust. 3-5, 11-13, 16, § 33
ust. 2-4, 7, 12, § 34 ust. 3-5, 8, 13, § 35 ust. 8, § 36 ust.
3-6, 8-10, 16, § 37 ust. 4-5, 8, 16-18, 21, § 38 ust. 3-4, §
39 ust. 2-4, 10, § 40 ust. 2-4, 10, § 41 ust. 2-4, 10, § 42
ust. 7, § 43 ust. 5, 8, § 44 ust. 2-6, 9, 12, § 45 ust. 5, 9, §
46 ust. 2-3, 5-7, 10-11, 14, 16, 20-21, § 47 ust. 2-3, 5-7,
10-13, 15-16, 19-20, § 48 ust. 3-7, 13-15, 18, § 49 ust.
2-3, 9, § 50 ust. 2-3, 10, § 51 ust. 3, 7, § 52 ust. 2-3, 9,
§ 53 ust. 2-3, 8, § 54 ust. 4, 7, § 55 ust. 2-3, 8, § 56 ust.
3 pkt 2), 7, 9, 13, § 57 ust. 2-6, 8-11, 13, 15, 20-21, § 58
ust. 4-5, § 59 ust. 2-3, 5-7, 12-13, § 60 ust. 3-5, § 61 ust.
3-6, 8-10, 13, 17, § 62 ust. 3-4, 7, 12, 15-17, 20, § 63 ust.
3-4, 7, 13-14, § 64 ust. 2-3, 7, § 65 ust. 2-3, § 66 ust. 7, §
67 ust. 9, 13, 14, 15, § 68 ust. 4, 5, 10, § 69 ust. 13, 21.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
(OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA”
Spółka Akcyjna (TUnŻ „WARTA” S.A.), zwane dalej ubezpieczycielem z ubezpieczającymi.
Użyte w niniejszych OWU określenia oznaczają:
1) choroba – stwierdzone przez lekarza schorzenie lub
nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu ubezpieczonego, małżonka
lub partnera, dziecka niezależne od jego woli; które
zostały po raz pierwszy zdiagnozowane po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka
ubezpieczeniowego, w którym zdarzenie ubezpieczeniowe jest wynikiem choroby, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o pakiet dodatkowy, ww. schorzenia lub nieprawidłowości, muszą
być po raz pierwszy zdiagnozowane po rozpoczęciu
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie danego ryzyka
ubezpieczeniowego objętego pakietem dodatkowym.
W przypadku ryzyk ubezpieczeniowych: dziennego
świadczenia szpitalnego ubezpieczonego, dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS,
dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub
partnera, dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera PLUS, dziennego świadczenia szpitalnego dziecka, rekonwalescencji dziecka, pierwsza
diagnoza, o której mowa powyżej może nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej,
2) COVID-19 – chorobę infekcyjną o ostrym przebiegu,
spowodowaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
powodującą objawy ogólnoustrojowe oraz w układzie
oddechowym. Warunkiem stwierdzenia wystąpienia
choroby jest potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 w dokumentacji medycznej na podstawie wykonanego testu diagnostycznego w okresie trwania
odpowiedzialności ubezpieczyciela,
3) czynności życia codziennego:
a) kąpiel: samodzielne (bez pomocy innych osób)
umycie się w wannie lub pod prysznicem (wraz
z wejściem i wyjściem z wanny lub spod prysznica)
lub umycie się w inny sposób,
b) ubieranie: samodzielne (bez pomocy innych osób)
ubranie i rozebranie się, a także zakładanie i zdejmowanie wszelkiego rodzaju protez i aparatów ortopedycznych, jeśli istnieje konieczność ich używania,
c) jedzenie: samodzielne (bez pomocy innych osób)
spożycie gotowego posiłku,
d) toaleta: samodzielne (bez pomocy innych osób)
korzystanie z toalety bądź takie zachowanie kontroli nad jelitem grubym i pęcherzem moczowym,
aby możliwe było utrzymanie higieny osobistej na
satysfakcjonującym poziomie,
e) poruszanie się: samodzielne (bez pomocy innych
osób) poruszanie się z pokoju do pokoju po płaskiej powierzchni,
4) druga opinia medyczna – wydaną na piśmie opinię
lekarza konsultanta, która oparta jest na analizie dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego,
dziecka w zakresie poprawności diagnozy ustalonej
przez lekarza prowadzącego, podjętego leczenia
oraz rokowania co do możliwości wyleczenia w przypadku wyrażenia stosownej prośby ubezpieczonego,
dziecka we wniosku o wydanie drugiej opinii medycznej,

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

dzień pobytu w szpitalu – dzień kalendarzowy,
w którym ubezpieczony przebywał w szpitalu w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, przy
czym za pierwszy dzień pobytu w szpitalu uznaje się
dzień przyjęcia za ostatni dzień – dzień wypisu ze
szpitala,
dziecko – dziecko własne ubezpieczonego lub
dziecko przysposobione przez ubezpieczonego,
inwalidztwo – powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, trwałe zmiany w stanie
zdrowia ubezpieczonego, małżonka lub partnera
spowodowane wypadkiem, powodujące wydanie
przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską prawomocnego orzeczenia, lub prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu rentowego, na podstawie właściwych przepisów prawa
polskiego o emeryturach i rentach, lub decyzji komisji
lekarskiej powołanej przez ubezpieczyciela, stwierdzającej że osoby te są całkowicie niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy nieprzerwanie przez
okres co najmniej 12 miesięcy oraz po upływie tego
okresu nadal pozostają trwale i całkowicie niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy oraz zgodnie
z wiedzą medyczną nie rokują odzyskania zdolności
do pracy,
katalog drugiej opinii medycznej ubezpieczonego – „Katalog Drugiej Opinii Medycznej Ubezpieczonego Warta Dla Ciebie i Rodziny” stanowiący załącznik nr 11 do OWU,
katalog drugiej opinii medycznej dziecka – „Katalog Drugiej Opinii Medycznej Dziecka Warta Dla Ciebie i Rodziny” stanowiący załącznik nr 12 do OWU,
katalog chorób nowotworowych w stadium
przedinwazyjnym – „Katalog Chorób Nowotworowych w Stadium Przedinwazyjnym Warta Dla Ciebie
i Rodziny” stanowiący załącznik nr 13 do OWU,
katalog metod leczenia specjalistycznego dziecka – „Katalog Metod Leczenia Specjalistycznego
Dziecka Warta Dla Ciebie i Rodziny” stanowiący załącznik nr 5 do OWU,
katalog operacji – „Katalog Operacji Warta Dla Ciebie i Rodziny” stanowiący załącznik nr 6 do OWU,
katalog operacji dziecka – „Katalog Operacji
Dziecka Warta Dla Ciebie i Rodziny” stanowiący załącznik nr 7 do OWU,
katalog kardiologiczny metod leczenia specjalistycznego – „Katalog Kardiologiczny Metod Leczenia Specjalistycznego Ubezpieczonego Warta Dla
Ciebie i Rodziny” stanowiący załącznik nr 3 do OWU,
katalog rozszerzony metod leczenia specjalistycznego – „Katalog Rozszerzony Metod Leczenia
Specjalistycznego Ubezpieczonego Warta Dla Ciebie i Rodziny” stanowiący załącznik nr 4 do OWU,
katalog poważnych zachorowań – „Katalog Poważnych Zachorowań Warta Dla Ciebie i Rodziny”
stanowiący załącznik nr 9 do OWU,
katalog poważnych zachorowań dziecka – „Katalog Poważnych Zachorowań Dziecka Warta Dla Ciebie i Rodziny” stanowiący załącznik nr 10 do OWU,
katalog powikłań operacji dziecka – „Katalog Powikłań Operacji Dziecka Warta Dla Ciebie i Rodziny”
stanowiący załącznik nr 8 do OWU,
katalog wad wrodzonych – „Katalog Wad Wrodzonych Warta Dla Ciebie i Rodziny” stanowiący załącznik nr 1 do OWU,
komisja lekarska – lekarza (lub zespół lekarzy), powołanego przez ubezpieczyciela, wydającego opinię
w sprawie inwalidztwa, niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, powstania trwałe-

21)

22)

23)

24)

25)

26)

go uszczerbku na zdrowiu, wystąpienia poważnego
zachorowania, zachorowania ubezpieczonego na
chorobę nowotworową, zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjnym oraz wystąpienia niewydolności oddechowej
ubezpieczonego Covid-19, na podstawie przeprowadzonego badania lub dokumentacji medycznej,
leczenie specjalistyczne – jedną z metod leczenia
wymienionych i zdefiniowanych w katalogach metod
leczenia specjalistycznego zastosowanych w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu leczenia specjalistycznego ubezpieczonego lub
leczenia specjalistycznego dziecka i zastosowanych
po raz pierwszy w życiu u ubezpieczonego lub dziecka,
małżonek – osobę, która w dniu zajścia zdarzenia,
objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, pozostawała z ubezpieczonym
w związku małżeńskim,
miesiąc polisowy – pierwszy miesiąc polisowy to
miesiąc rozpoczynający się w dniu początku okresu
ubezpieczenia; kolejne miesiące polisowe to miesiące rozpoczynające się w tym samym dniu każdego
następnego miesiąca kalendarzowego; jeśli w danym
miesiącu nie ma takiego dnia – miesiąc polisowy rozpoczyna się w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego,
niezdolność do samodzielnej egzystencji – powstałą w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku choroby lub wypadku, trwałą
i bezpowrotną utratę zdolności do samodzielnego
wykonywania co najmniej trzech z pięciu czynności
życia codziennego, potwierdzoną wydaniem przez
właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję
lekarską prawomocnego orzeczenia, lub prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu rentowego, na
podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o
emeryturach i rentach, lub decyzji komisji lekarskiej
powołanej przez ubezpieczyciela, trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i po
upływie tego okresu, zgodnie z wiedzą medyczną,
nie rokującą możliwości odzyskania zdolności do samodzielnej egzystencji; okres 12 miesięcy, o którym
mowa powyżej musi rozpocząć się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej i może trwać po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia,
OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej –
wydzielony oddział szpitalny, w którym przebywają
chorzy w stanie zagrożenia życia objęci intensywnym leczeniem specjalistycznym, ciągłą pielęgnacją
i nadzorem, zaopatrzony w specjalistyczny sprzęt
umożliwiający ciągłe monitorowanie czynności życiowych chorych, pozwalające uchwycić lub przewidzieć moment zagrożenia życia (za OIOM uważa się
również OJOK – oddział intensywnej opieki kardiologicznej, OIT – oddział intensywnej terapii),
operacja – zabieg chirurgiczny wykonany u ubezpieczonego lub dziecka oraz wykonany w placówce
medycznej w warunkach bloku operacyjnego, przez
zespół lekarzy/lekarza o specjalności zabiegowej,
niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu
przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu: usunięcia chorej tkanki, narządu
lub jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, wymieniony w katalogu operacji. Wyróżnia się następujące
rodzaje operacji:
a) operacja wykonana metodą endoskopową – operacja z użyciem urządzenia umożliwiającego do-
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prowadzenie światła, optyki, odpowiednich narzędzi chirurgicznych do wnętrza narządu i jam ciała,
b) operacja metodą otwartą – operacja polegająca
na otwarciu jam ciała, zamkniętych przestrzeni
lub światła narządów wewnętrznych połączony
z czynnościami określonymi w terminologii medycznej jako rękoczyny wewnątrz ww. struktur,
c) operacja metodą zamkniętą – operacja bez otwierania jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych (zabiegi przezskórne,
przeznaczyniowe, z użyciem endoskopu).
Jeżeli w katalogu operacji nie jest sprecyzowane,
jaką metodą dana operacja jest wykonana, TUnŻ
„WARTA” S.A. ponosi odpowiedzialność za operację
wykonaną metodą otwartą lub endoskopową,
operacja wtórna – kolejny zabieg chirurgiczny, wykonany w związku z wcześniejszym zabiegiem operacyjnym,
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego –
śmierć ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie
trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu
osierocenia dziecka przez ubezpieczonego przed
dniem ukończenia przez dziecko ubezpieczonego 25
roku życia,
pakiet dodatkowy – określony przez ubezpieczyciela i wskazany we wnioskopolisie lub w aneksie
do wnioskopolisy dodatkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, wybrany przez ubezpieczającego;
w ramach pakietów dodatkowych mogą występować
warianty pakietów dodatkowych,
partner – osobę wskazaną we wnioskopolisie lub
innym dokumencie, która w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia pozostaje z ubezpieczonym w związku
nieformalnym, prowadzi z nim wspólne gospodarstwo domowe, nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią, nie jest z nim spokrewniona;
o ile ubezpieczony w dniu składania stosownych
oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu
zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia również nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią,
placówka medyczna – miejsce wykonywania operacji, na terytorium Polski, krajów Unii Europejskiej,
Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii,
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San
Marino oraz Korei Południowej, Wielkiej Brytanii
spełniające kryteria medyczne i prawne dla zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa pacjenta;
przez placówkę medyczną rozumie się również placówkę chirurgii jednego dnia; placówką medyczną
w rozumieniu niniejszej umowy nie jest dom opieki,
hospicjum lub inna placówka, której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień;
niniejsza definicja ma zastosowanie do ryzyk ubezpieczeniowych: operacji ubezpieczonego oraz operacji dziecka,
początek okresu ubezpieczenia – datę określającą rozpoczęcie okresu ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczania lub z tytułu pakietu dodatkowego.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu
określonym we wnioskopolisie lub aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu
wpłaty składki z tytułu umowy ubezpieczenia.
poprzednia umowa ubezpieczenia – umowę:
a) grupowego ubezpieczenia na życie,
5

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

6

b) indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na
życie,
c) indywidualnego ubezpieczenia na życie, a także
d) poprzedni wariant lub poprzedni pakiet dodatkowy
w ramach umowy ubezpieczenia,
z tytułu której ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do ubezpieczonego zakończyła się bezpośrednio
lub nie wcześniej niż 31 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia; jeżeli ubezpieczony posiadał więcej umów, to umowy poprzedzające ostatnią umowę
przed początkiem okresu ubezpieczenia muszą następować po sobie bezpośrednio,
powikłania operacji – nieplanowany wynik operacji wykonanej w trakcie trwania odpowiedzialności
ubezpieczyciela z tytułu powikłania operacji dziecka, powodujący uszkodzenie lub dysfunkcję organu,
narządu lub układu wymienione w katalogu powikłań
operacji dziecka nie występujące przed operacją. Powikłania operacji muszą wystąpić w trakcie trwania
odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu danego
ryzyka ubezpieczeniowego,
poważne zachorowanie – rodzaj poważnego zachorowania wymieniony i zdefiniowany w katalogu
poważnych zachorowań, w katalogu poważnych
zachorowań dziecka, zdiagnozowany lub leczony
w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego
zachorowania, wystąpienia u małżonka lub partnera
poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania,
rekonwalescencja poszpitalna – trwający nieprzerwanie dłużej niż 9 dni pobyt ubezpieczonego,
małżonka lub partnera pobyt na zwolnieniu lekarskim, bezpośrednio po pobycie ww. osób w szpitalu,
kończącym się w trakcie trwania odpowiedzialności
ubezpieczyciela, zwolnienie lekarskie musi być wydane przez szpital, w którym przebywał ubezpieczony, małżonek lub partner bezpośrednio przed zwolnieniem,
rekonwalescencja dziecka – powrót do zdrowia
dziecka ubezpieczonego po nieprzerwanym i trwającym powyżej 14 dni pobycie dziecka w szpitalu
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
z tytułu rekonwalescencji dziecka,
rocznica polisy – rocznicę umowy ubezpieczenia, tj.
dzień, który datą odpowiada dniowi początku okresu
ubezpieczenia; jeśli w danym miesiącu taki dzień nie
istnieje – wtedy ostatni dzień tego miesiąca kalendarzowego,
rodzic:
a) naturalnego ojca lub matkę ubezpieczonego lub
b) osobę, która dokonała przysposobienia ubezpieczonego lub
c) ojczyma lub macochę ubezpieczonego, jeżeli nie
żyje odpowiednio naturalny ojciec lub naturalna
matka, przy czym przez ojczyma i macochę rozumie się:
a. osobę, nie będącą biologicznym rodzicem
ubezpieczonego, która w dniu śmierci pozostawała w związku małżeńskim z odpowiednio
naturalną matką lub naturalnym ojcem ubezpieczonego lub
b. wdowę/wdowca po naturalnym rodzicu ubezpieczonego, nie będącą biologicznym rodzicem
ubezpieczonego, o ile nie wstąpiła ponownie
w związek małżeński,
rodzic małżonka lub rodzic partnera:
a) naturalnego ojca lub matkę małżonka lub partnera
ubezpieczonego lub
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b) osobę, która dokonała przysposobienia małżonka
lub partnera ubezpieczonego lub
c) ojczyma lub macochę małżonka lub partnera
ubezpieczonego, jeżeli nie żyje odpowiednio naturalny ojciec lub naturalna matka, przy czym przez
ojczyma lub macochę rozumie się:
a. osobę która w dniu zajścia zdarzenia śmierci
rodzica małżonka lub śmierci rodzica partnera
pozostawała w związku małżeńskim odpowiednio z naturalną matką lub naturalnym ojcem
małżonka lub partnera ubezpieczonego lub
b. wdowę/wdowca po naturalnym rodzicu małżonka lub naturalnym rodzicu partnera ubezpieczonego, o ile nie wstąpił/a ponownie w związek
małżeński,
d) naturalnego ojca lub matkę zmarłego małżonka lub zmarłego partnera ubezpieczonego, o ile
ubezpieczony na dzień zajścia zdarzenia śmierci
rodzica małżonka lub rodzica partnera ubezpieczonego:
a. nie wstąpił ponownie w związek małżeński,
b. nie złożył oświadczenia o wstąpieniu w związek partnerski lub
c. nie był wskazany jako partner przez innego
ubezpieczonego,
rok polisowy – okres pomiędzy kolejnymi rocznicami polisy,
siedziba ubezpieczyciela – siedzibę centrali Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” Spółka Akcyjna w Warszawie,
statek powietrzny – urządzenie zdefiniowane jako
statek powietrzny zgodnie z ustawą prawo lotnicze,
należący do przewoźnika lotniczego (działającego
zgodnie z przepisami prawa lotniczego), posiadający
aktualne dokumenty potwierdzające zdatność statku
powietrznego do przewozów lotniczych,
statek wodny – urządzenie pływające o napędzie
mechanicznym lub bez napędu mechanicznego (w
tym prom, wodolot, poduszkowiec) przeznaczone lub
używane w żegludze śródlądowej lub morskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o żegludze śródlądowej
lub kodeksu morskiego, posiadające dokumenty rejestracyjne w myśl obowiązujących przepisów. Statek
użytkowany w celach sportowych, nie objęty jest definicją statku wodnego,
suma ubezpieczenia – kwotę określoną we wnioskopolisie, albo aneksie do wnioskopolisy, będącą
podstawą ustalania wysokości świadczenia w przypadku zajścia danego zdarzenia ubezpieczeniowego,
szpital – działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, państwowy lub niepaństwowy, podmiot
leczniczy wykonujący działalność leczniczą, którego
zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich
leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych
celów przystosowanych; za szpital uznaje się także
placówkę medyczną udzielającą całodobowej opieki
zdrowotnej działającą na terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii,
Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, Wielkiej
Brytanii; niniejsza definicja ma zastosowanie do ryzyk ubezpieczeniowych: dziennego świadczenia
szpitalnego ubezpieczonego, dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS, dziennego
świadczenia szpitalnego ubezpieczonego COVID-19,
dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”, dziennego świad-
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czenia szpitalnego małżonka lub partnera, dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera
PLUS, dziennego świadczenia szpitalnego dziecka,
rekonwalescencji dziecka, ubezpieczenia lekowego
związanego z pobytem ubezpieczonego w szpitalu, ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem
dziecka w szpitalu,
śmierć noworodka – urodzenie się ubezpieczonemu martwego dziecka potwierdzone aktem urodzenia zawierającego adnotację dotyczącą martwego
urodzenia oraz śmierć dziecka ubezpieczonego, które przyszło na świat żywe i nie ukończyło 1 roku życia,
świadczeniodawca – podmiot, który zawarł umowę
z ubezpieczycielem dotyczącą organizacji świadczeń
w ramach ryzyka ubezpieczeniowego drugiej opinii
medycznej ubezpieczonego, drugiej opinii medycznej
dziecka,
tabela norm oceny procentowej trwałego
uszczerbku na zdrowiu – tabelę stanowiącą załącznik nr 2 do OWU,
trwały uszczerbek na zdrowiu – zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu
będące następstwem wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu, któremu
ubezpieczony, lub dziecko uległo w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego,
powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka,
powodujące jego trwałą dysfunkcję,
ubezpieczający – osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia,
ubezpieczenie lekowe – ryzyko ubezpieczeniowe z
tytułu którego wypłacane są ubezpieczonemu środki
pieniężne na zakup produktów w aptekach, przysługujące ubezpieczonemu lub dziecku po pobycie w
szpitalu,
ubezpieczony – osobę fizyczną wskazaną w umowie ubezpieczenia, której życie lub zdrowie są przedmiotem ubezpieczenia, może nim być jedynie ubezpieczający,
udar mózgu – powstałą w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego na skutek udaru mózgu, śmierci małżonka lub partnera na skutek udaru mózgu, dziennego
świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS,
dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub
partnera PLUS, powstania trwałego uszczerbku na
zdrowiu ubezpieczonego na skutek udaru mózgu,
świadczenia pomocowego po udarze mózgu, dodatkowego pakietu medycznego: „Kardiologicznego”,
„Zdrowie Plus”, martwicę tkanki mózgowej wywołaną
przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru
mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej, przy
współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności:
a) wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu,
b) obecności obiektywnych ubytków neurologicznych
stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez
okres minimum 60 dni, od chwili rozpoznania udaru mózgu (warunek ten nie dotyczy ryzyka ubezpieczeniowego: śmierci ubezpieczonego w wyniku
zawału serca lub udaru mózgu), obecności nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu
w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego
rezonansu magnetycznego (o ile badania takie
były przeprowadzone).
Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:
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c) epizody przemijającego niedokrwienia mózgu
(TIA, RIND),
d) zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe
spowodowane zewnętrznym urazem,
e) wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych,
f) jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe do
rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom utrwalonym objawom klinicznym,
g) symptomy spowodowane migreną,
h) choroby naczyń wpływające na wzrok lub nerw
wzrokowy lub system równowagi,
i) niedokrwienie spowodowane niewydolnością kręgowo-podstawną (objawy niewydolności kręgowo
- podstawnej).
umowa ubezpieczenia – umowę zawieraną na
podstawie OWU, której stronami są ubezpieczyciel
i ubezpieczający, przez którą ubezpieczyciel w razie
zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia zobowiązuje się spełnić określone świadczenie na rzecz uprawnionego, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę,
uprawniony – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
której w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaca
świadczenie,
uraz
niepowodujący
powstanie
trwałego
uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego – powstałe w wyniku wypadku, w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu urazu niepowodującego powstanie trwałego uszczerbku na
zdrowiu ubezpieczonego, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia niepowodujące trwałego uszczerbku na
zdrowiu, w rozumieniu pkt 50),
urodzenie się dziecka – urodzenie się ubezpieczonemu żywego dziecka w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu urodzenia
się dziecka potwierdzone aktem urodzenia, w którym ubezpieczony wymieniony jest jako rodzic tego
dziecka, albo przysposobienie dziecka przez ubezpieczonego w okresie trwania odpowiedzialności
ubezpieczyciela z tytułu danego ryzyka ubezpieczeniowego,
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną – urodzenie się ubezpieczonemu żywego dziecka w okresie
trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu
urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną, potwierdzone aktem urodzenia, w którym ubezpieczony
wymieniony jest jako rodzic tego dziecka, u którego
stwierdzono wadę wrodzoną wymienioną w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i
Problemów Zdrowotnych ICD-10 (załącznik nr 1 do
OWU) stwierdzoną przez lekarza do 3 roku życia
dziecka,
urodzenie się wnuka – urodzenie się żywego dziecka córce lub synowi ubezpieczonego w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu urodzenia się wnuka potwierdzone aktem urodzenia,
w którym córka lub syn ubezpieczonego wymieniony jest jako rodzic tego dziecka, albo przysposobienie dziecka przez córkę lub syna ubezpieczonego
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
z tytułu danego ryzyka ubezpieczeniowego,
urodzenie się wnuka z wadą wrodzoną – urodzenie się żywego dziecka córce lub synowi ubezpieczonego w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu urodzenia się wnuka potwierdzone
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aktem urodzenia, w którym córka lub syn ubezpieczonego wymieniony jest jako rodzic tego dziecka,
u którego stwierdzono wadę wrodzoną wymienioną
w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (załącznik nr
1 do OWU) zdiagnozowaną przez lekarza do 3 roku
życia dziecka,
wada wrodzona – defekt strukturalny obecny od
urodzenia powstały w okresie płodowym; może występować w formie izolowanej lub w zespole, objawowo lub w sposób ukryty,
wariant ubezpieczenia – określony przez ubezpieczyciela i wskazany we wnioskopolisie lub aneksie
do wnioskopolisy zakres ochrony ubezpieczeniowej,
obejmujący dane ryzyka ubezpieczeniowe, wybierany przez ubezpieczającego,
wnioskopolisa – formularz wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia będący jednocześnie dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia,
współubezpieczony – osobę będącą małżonkiem,
partnerem, rodzicem, rodzicem małżonka lub partnera, dzieckiem ubezpieczonego, dzieckiem syna lub
córki ubezpieczonego wskazaną w ryzykach ubezpieczeniowych, której przedmiotem ubezpieczenia
jest zdrowie lub życie,
wypadek – zdarzenie nagłe, niezależne od woli
i stanu zdrowia ubezpieczonego, małżonka, partnera, rodzica, rodzica małżonka lub partnera, dziecka,
wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, które było przyczyną zaistnienia
zdarzenia objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela i zaistniało w okresie udzielania przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie danych ryzyk ubezpieczeniowych. W przypadku ryzyk
ubezpieczeniowych: dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego, dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”,
dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub
partnera, dziennego świadczenia szpitalnego dziecka, rekonwalescencji dziecka, wypadek o którym
mowa powyżej może nastąpić przed rozpoczęciem
ochrony ubezpieczeniowej,
wypadek komunikacyjny – wypadek zgłoszony na
policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez straż miejską, sąd, prokuraturę i powstały
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego, śmierci małżonka lub partnera
w wyniku wypadku komunikacyjnego, dziennego
świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS,
dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub
partnera PLUS, powstania trwałego uszczerbku na
zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego, w związku z ruchem:
a) lądowym pojazdów silnikowych, rowerzystów,
motorowerzystów, w którym ubezpieczony, małżonek lub partner brał udział jako uczestnik ruchu
bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu
drogowym, pojazdów szynowych (w tym również
tramwaju, pociągu, metra, kolei linowej i linowo-szynowej), w którym ubezpieczony, małżonek lub
partner brał udział jako osoba kierująca lub pasażer lub pieszy, wywołany:
a. działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami,
zwierzętami, lub
b. wywróceniem się pojazdu, lub
c. pożarem, wybuchem spowodowanym działa-

niem czynnika termicznego i/lub chemicznego,
b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku
wodnego, w którym ubezpieczony, małżonek lub
partner poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,
c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony, małżonek lub partner podróżował jako pasażer,
68) wypadek komunikacyjny przy pracy – wypadek
zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez policję, straż miejską, sąd,
prokuraturę, powstały w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy
pracy, dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS, dziennego świadczenia szpitalnego
małżonka lub partnera PLUS, w związku z ruchem:
a) lądowym pojazdów silnikowych, rowerzystów,
motorowerzystów, w którym ubezpieczony, małżonek lub partner brał udział jako uczestnik ruchu
bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu
drogowym, pojazdów szynowych (w tym również
tramwaju, pociągu, metra, kolei linowej i linowo-szynowej), w którym ubezpieczony, małżonek lub
partner brał udział jako osoba kierująca lub pasażer lub pieszy, wywołany:
a. działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami,
zwierzętami, lub
b. wywróceniem się pojazdu, lub
c. pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,
b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku
wodnego, w którym ubezpieczony, małżonek lub
partner poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,
c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony, małżonek lub partner podróżował jako pasażer, i który nastąpił w związku
z wykonywaną pracą i został zakwalifikowany jako
wypadek przy pracy w protokole powypadkowym
BHP:
a. podczas lub w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego, małżonka lub partnera obowiązków wynikających z umowy o pracę albo
poleceń przełożonych,
b. podczas lub w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego, małżonka lub partnera czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia,
c. w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu
pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy,
a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę; na równi z wypadkiem
przy pracy traktuje się – w zakresie uprawnień
do świadczeń – wypadek, któremu ubezpieczony, małżonek lub partner, uległ w czasie
trwania podróży służbowej w okolicznościach
innych niż określone wyżej, chyba że wypadek
został spowodowany postępowaniem ubezpieczonego, małżonka lub partnera, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.
Za wypadek komunikacyjny przy pracy uważa się
również wypadek powstały w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela przy spełnieniu wymogów z ppkt a), b) lub c) powyżej zakwalifikowany
jako wypadek przy pracy w protokole powypadkowym BHP lub karcie wypadku, który nastąpił

w związku z:
d) wykonywaniem zwykłych czynności związanych
z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
e) wykonywaniem zwykłych czynności związanych
ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych,
f) wykonywaniem pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
69) wypadek przy pracy – wypadek powstały w czasie
trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku przy
pracy, dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS, dziennego świadczenia szpitalnego
małżonka lub partnera PLUS zakwalifikowany jako
wypadek przy pracy w protokole powypadkowym
BHP, który nastąpił w związku z pracą:
a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego, małżonka lub partnera obowiązków wynikających z umowy o pracę albo poleceń
przełożonych,
b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego, małżonka lub partnera czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia,
c) w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu
pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy,
a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę; na równi z wypadkiem przy
pracy traktuje się – w zakresie uprawnień do świadczeń – wypadek, któremu ubezpieczony, małżonek
lub partner uległ w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej,
chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem ubezpieczonego, małżonka lub partnera,
które nie pozostawało w związku z wykonywaniem
powierzonych mu zadań.
Za wypadek przy pracy uważa się również wypadek
powstały w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela zakwalifikowany jako wypadek przy pracy w protokole powypadkowym BHP lub karcie wypadku, który
nastąpił w związku z:
d) wykonywaniem zwykłych czynności związanych
z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
e) wykonywaniem zwykłych czynności związanych
ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych,
f) wykonywaniem pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
70) wypadek w szkole – wypadek powstały w okresie
trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu
dziennego świadczenia szpitalnego dziecka zakwalifikowany jako wypadek w szkole, przez organ do
tego upoważniony, lub w innej ustawowo określonej
jednostce systemu oświaty albo w innym miejscu wyznaczonym przez te placówki oświatowe, w związku
z uczestniczeniem w zajęciach szkolnych, podczas
których realizowany jest pod nadzorem pedagogiczno-dydaktycznym program nauczania, uwzględniający podstawę programową kształcenia uczniów

w konkretnej szkole lub klasie,
71) wystąpienie niewydolności oddechowej COVID-19 – zdiagnozowanie w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ryzyka wystąpienia niewydolności oddechowej ubezpieczonego COVID-19,
niewydolności oddechowej powstałej w wyniku zachorowania na COVID-19, potwierdzonego w dokumentacji medycznej na podstawie wyniku przeprowadzonego testu genetycznego, charakteryzującej się
dusznością spoczynkową oraz wymagającą leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) poprzez
wspomaganie oddechu za pomocą respiratora przez
co najmniej 72 godziny. Za datę diagnozy COVID-19
uznaje się datę pobrania materiału do testu,
72) wystąpienie poważnego zachorowania – zdiagnozowanie u ubezpieczonego, małżonka lub partnera
rodzaju poważnego zachorowania na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wyników
badań laboratoryjnych lub histopatologicznych lub obrazowych wykonanych w okresie odpowiedzialności
ubezpieczyciela oraz zaistnienie następujących okoliczności również w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela:
a) w przypadku zachorowania: nowotworu (guza) złośliwego, zawału serca, udaru mózgu, paraliżu nie
spowodowanego wypadkiem, utraty wzroku lub
utraty słuchu nie spowodowanej wypadkiem, utraty mowy, łagodnego nowotworu mózgu, śpiączki,
choroby Alzheimera, schyłkowej niewydolności
wątroby, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, zapalenia mózgu, schyłkowej niewydolności
oddechowej, bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, choroby Creutzfeldta-Jakoba, zakażenia wirusem HIV/AIDS, zgorzeli gazowej nie
spowodowanej wypadkiem, odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu, sepsy, WZW B, WZW
C, boreliozy, tężca, wścieklizny nie związanej z wypadkiem, gruźlicy, choroby Huntingtona, choroby
neuronu ruchowego, bakteryjnego zapalenia wsierdzia – postawienie diagnozy opartej na kryteriach
poważnego zachorowania określonych w katalogu
poważnych zachorowań, udokumentowanej adekwatnymi wynikami badań oraz podjęcie koniecznego postępowania terapeutycznego zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
b) w przypadku: operacji pomostowania naczyń wieńcowych, przeszczepiania narządów, operacji aorty,
operacji zastawek serca, bąblowca mózgu, masywnego zatoru tętnicy płucnej leczonego operacyjnie,
ropnia mózgu, zakażonej martwicy trzustki, utraty
kończyny wskutek choroby - przeprowadzenie operacji lub zabiegu operacyjnego,
c) w przypadku: niewydolności nerek, anemii aplastycznej – rozpoczęcie specjalistycznego leczenia,
d) w przypadku: paraliżu, utraty kończyn, utraty wzroku, utraty słuchu, ciężkiego oparzenia – zajścia wypadku prowadzącego do wymienionych następstw,
73) wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania – zdiagnozowanie u dziecka rodzaju poważnego
zachorowania na podstawie badania podmiotowego
i przedmiotowego oraz wyników badań laboratoryjnych lub histopatologicznych lub obrazowych wykonanych w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela
oraz zaistnienie następujących okoliczności również
w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela:
a) w przypadku zachorowania: nowotworu (guza) złośliwego, łagodnego nowotworu mózgu, śpiączki,
wirusowego zapalenia mózgu, dystrofii mięśniowej, przewlekłej niewydolności wątroby, choroby
9

Kawasaki, nabytej niedokrwistości hemolitycznej,
nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis),
paraliżu nie spowodowanego wypadkiem, utraty
słuchu lub utraty wzroku nie spowodowanej wypadkiem, bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, tężca, zakażenia wirusem HIV/AIDS,
neuroboreliozy – postawienie diagnozy opartej na
kryteriach poważnego zachorowania określonych
w katalogu poważnych zachorowań dziecka, udokumentowane adekwatnymi wynikami badań oraz
podjęcie koniecznego postępowania terapeutycznego zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
b) w przypadku: operacji serca w krążeniu pozaustrojowym – przeprowadzenie operacji,
c) w przypadku: niewydolności nerek, cukrzycy, anemii aplastycznej – rozpoczęcie specjalistycznego
leczenia,
d) w przypadku: ciężkiego oparzenia, paraliżu, utraty
kończyn, utraty słuchu, utraty wzroku – zajście wypadku prowadzącego do wymienionych następstw,
74) zachorowanie na chorobę nowotworową – zachorowanie na nowotwór złośliwy, charakteryzujący się
niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem
się komórek nowotworowych, powodujący naciekanie
i niszczenie prawidłowych tkanek. Rozpoznanie musi
nastąpić w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu zachorowania ubezpieczonego na
chorobę nowotworową oraz musi zostać potwierdzone
badaniem histopatologicznym.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również przypadki białaczki, chłoniaka złośliwego (w tym chłoniaka
skóry), chorobę Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku
kostnego i mięsaka.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
a) raka nieinwazyjnego, raka przedinwazyjnego (carcinoma in situ), dysplazji, raka granicznej złośliwości, raka niskiej potencjalnej złośliwości oraz wszelkich zmian przedrakowych,
b) raka gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania T1 według klasyfikacji TNM (łącznie z T1a, T1b,
T1c) lub odpowiadającego mu stopnia zaawansowania według innej klasyfikacji,
c) wszelkich nowotworów skóry z wyjątkiem czerniaka złośliwego przekraczającego warstwę naskórka,
d) raka brodawkowatego tarczycy ograniczonego do
gruczołu tarczowego w stopniu zaawansowania T1
według klasyfikacji TNM (łącznie z T1a, T1b),
e) przewlekłej białaczki limfatycznej według klasyfikacji Rai w stadium niższym niż 3,
f) wczesnego stadium raka pęcherza moczowego
z wynikiem badania histopatologicznego T1N0M0
według klasyfikacji TNM,
g) wszelkich nowotworów współistniejących z infekcją
HIV.
Za datę rozpoznania nowotworu przyjmuje się datę
pobrania materiału do badania histopatologicznego,
75) zachorowanie na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjnym – zachorowanie na nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym in-situ (wymieniony w katalogu chorób nowotworowych
w stadium przedinwazyjnym), charakteryzujący się
ogniskowym, niekontrolowanym, miejscowym rozrostem komórek nowotworowych, ograniczony wyłącznie do tkanki pierwotnego pochodzenia i niepowodujący naciekania sąsiednich tkanek ani przerzutów
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odległych. Rozpoznanie musi nastąpić w okresie
trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu
zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjnym oraz musi zostać
potwierdzone badaniem histopatologicznym.
Za datę rozpoznania nowotworu przyjmuje się datę
pobrania materiału do badania histopatologicznego,
76) zawał serca – powstałą w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca, śmierci małżonka
lub partnera na skutek zawału serca, dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS, dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera
PLUS, powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego na skutek zawału serca, świadczenia
pomocowego po zawale serca, dodatkowego pakietu
medycznego: „Kardiologicznego”, „Zdrowie Plus”, dokonaną martwicę części mięśnia sercowego wywołaną
nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego.
Rozpoznanie ww. musi być oparte na stwierdzeniu
wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych
we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej,
z współistniejącymi wymienionymi klinicznymi wykładnikami niedokrwienia mięśnia sercowego:
a) typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego,
b) jeden z następujących objawów EKG wskazujących
na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo
powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q
lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych
zespołów wieńcowych,
77) zwolnienie lekarskie – zaświadczenie lekarskie o
czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub
wypadku wydane przez szpital, spełniające warunki do
uzyskania świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby lub wypadku.

1.
2.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§2
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego oraz współubezpieczonych.
W ramach umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk ubezpieczeniowych w zależności od wybranych wariantów ubezpieczeniowych lub pakietów dodatkowych.

ZAWARCIE I CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA
§3
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego
roku licząc od dnia początku okresu ubezpieczenia:
1) umowa ubezpieczenia przedłuża się na następny roczny okres, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia
o nieprzedłużaniu umowy ubezpieczenia,
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), powinno być
doręczone drugiej stronie, najpóźniej na miesiąc przed
upływem okresu ubezpieczenia,
3) umowa ubezpieczenia może być przedłużana na dowolną liczbę okresów.
2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w następujących wariantach ubezpieczenia:
Tabela nr 1

Warianty
ubezpieczenia

1

Zawarcie umowy ubezpieczenia wg. kryterium wieku ubezpieczonego:
Ukończony 18 rok życia Ukończony 18 rok życia Ukończony 55 rok życia Ukończony 71 rok życia
i nieukończony 80 rok
i nieukończony 71 rok
i nieukończony 66 rok
i nieukończony 56 rok
życia
życia
życia
życia
Wariant „Dla Ciebie 55
Wariant „Dla Ciebie 55
Warianty: „Dla Ciebie
Warianty: „Dla Ciebie Plus - Życie”1
Życie”, „Dla Ciebie - Życie VIP - Życie ”, „Dla Ciebie Plus - Życie”
- Życie i Zdrowie”,
Plus”
„Dla Ciebie - Życie
i Zdrowie Plus”,
„Dla Rodziny - Życie”,
„Dla Rodziny - Życie
Plus”,
„Dla Rodziny - Życie
Premium”,
„Dla Rodziny VIP - Życie”,
„Dla Rodziny - Życie
i Zdrowie”,
„Dla Rodziny - Życie
i Zdrowie Plus”,
„Dla Rodziny - Życie
i Zdrowie Premium”,
„Dla Rodziny VIP Życie i Zdrowie”,
„Dla Ciebie i Dziecka Życie i Zdrowie”,
„Dla Dwojga - Życie
i Zdrowie ”.

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez osobę, która w dniu zawarcia mowy ubezpieczenia ukończyła 71 rok życia i nie ukończyła 80 roku życia, dotyczy
tylko osób, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, objęte były ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo
w ramach umowy indywidulanej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie i złożyły oświadczenie o rezygnacji bądź wypowiedzeniu umowy, w okresie do
ostatniego dnia pierwszego miesiąca początku okresu ubezpieczenia wskazanego we wnioskopolisie.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Za zgodą ubezpieczyciela ubezpieczający może rozszerzyć
zakres ochrony ubezpieczeniowej o pakiety dodatkowe.
W ramach danego pakietu dodatkowego ubezpieczający
może wybrać wyłącznie jeden wariant pakietu dodatkowego.
Ubezpieczający może wybrać lub zmienić pakiet dodatkowy w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia.
Powyższa zmiana umowy ubezpieczenia obowiązuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po dniu złożenia wniosku o dokupienie/zmianę
pakietu dodatkowego. Zmiana zakresu ubezpieczenia będzie potwierdzona aneksem do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 8.
Ubezpieczyciel może zaproponować ubezpieczającemu
rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ramach
umowy ubezpieczenia o pakiety dodatkowe w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia. Rozszerzenie zakresu
ochrony ubezpieczeniowej jest możliwe od dnia wskazanego w przesłanej propozycji, będącej jednocześnie aneksem
do wnioskopolisy, jako początek okresu ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ust. 7-9.
W propozycji rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dany pakiet dodatkowy, ubezpieczyciel określi
w szczególności:
1) początek okresu ubezpieczenia dla pakietu dodatkowego,
2) zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikający z dokonanego rozszerzenia,
3) wysokości świadczeń w ryzykach ubezpieczeniowych
oraz wysokość składki wynikającej z zaproponowanej
zmiany.
Ubezpieczający wyraża zgodę na zmianę zakresu ochrony
ubezpieczeniowej, poprzez opłacenie składki w nowej wysokości w terminie wskazanym w przesłanej przez ubezpieczyciela propozycji.
Pakiet dodatkowy zawierany jest na rok licząc od dnia początku okresu ubezpieczenia z tytułu pakietu dodatkowego,

9.

10.

11.

12.

13.
14.

nie dłużej jednak niż na okres trwania umowy ubezpieczenia. Początek okresu ubezpieczenia z tytułu pakietu dodatkowego wskazany jest we wnioskopolisie, albo w aneksie
do wnioskopolisy. Pakiet dodatkowy przedłuża się na następny roczny okres, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o rezygnacji z pakietu dodatkowego, z zastrzeżeniem ust. 9.
Rezygnacja z danego pakietu dodatkowego jest możliwa
w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia. Rezygnacja z danego pakietu dodatkowego jest równoznaczna z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu
ryzyk ubezpieczeniowych objętych danym pakietem dodatkowym z upływem ostatniego dnia miesiąca polisowego, w którym ubezpieczyciel otrzymał zgłoszenie rezygnacji. Rezygnacja z danego pakietu dodatkowego nie
oznacza rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia, nie posiada ochrony
ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia na życie
„Warta Dla Ciebie i Rodziny”.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie
wnioskopolisy złożonej przez ubezpieczającego, na formularzu przygotowanym przez ubezpieczyciela.
Jeżeli wnioskopolisa została wypełniona nieprawidłowo
lub jest niekompletna, ubezpieczyciel wezwie ubezpieczającego do jej uzupełnienia.
Ubezpieczyciel ma prawo odmówić zawarcia umowy
ubezpieczenia.
Ubezpieczający za zgodą ubezpieczyciela może dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia w każdym czasie
trwania umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że:
1) zmiana wariantu ubezpieczenia obowiązuje od
pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po dniu złożenia przez ubezpieczającego wniosku o dokupienie/zmianę wariantu,
2) jest to pierwsza zmiana w roku polisowym danego
ubezpieczającego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
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Do zmiany wariantu dochodzi poprzez rozwiązanie dotychczasowej umowy i zawarcie nowej umowy ubezpieczenia obejmującej swym zakresem wariant ubezpieczenia wybrany przez ubezpieczającego. Początek
okresu ubezpieczenia obejmujący nowy wariant następuje
z pierwszym dniem miesiąca polisowego. Zawarcie umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel potwierdza wnioskopolisą, z zastrzeżeniem ust. 15.
Ubezpieczyciel może zaproponować ubezpieczającemu
zmianę wariantu ubezpieczenia w ramach dotychczasowej umowy ubezpieczenia, w każdym czasie trwania
umowy ubezpieczenia. Zmiana wariantu ubezpieczenia
obowiązuje od dnia wskazanego w przesłanej propozycji,
będącej jednocześnie aneksem do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 16.
W propozycji zmiany wariantu ubezpieczenia, ubezpieczyciel określi w szczególności:
1) początek okresu ubezpieczenia dla nowego wariantu
ubezpieczenia,
2) zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikający ze
zmiany wariantu,
3) wysokości świadczeń w ryzykach ubezpieczeniowych
oraz wysokość składki wynikającej z zaproponowanej
zmiany.
Ubezpieczający wyraża zgodę na zmianę wariantu ubezpieczenia, poprzez opłacenie składki w nowej wysokości
w terminie wskazanym w przesłanej przez ubezpieczyciela propozycji.
Po ukończeniu przez ubezpieczonego 50 roku życia,
ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana na zmienionych warunkach, w zakresie wskazanym we wnioskopolisie, albo w aneksie do wnioskopolisy.
Umowa ubezpieczenia zostaje rozwiązana, a ochrona
ubezpieczeniowa wygasa na skutek:
1) upływu okresu na jaki została zawarta, jeżeli jedna ze
stron złoży oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy
ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z ust. 1,
2) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia,
o którym mowa w ust. 21,
3) odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego – z dniem złożenia wniosku o odstąpienie,
4) niezapłacenia składki, w sytuacji o której mowa w § 5
ust. 2 – z upływem dodatkowego terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu,
5) śmierci ubezpieczonego – z dniem śmierci ubezpieczonego,
6) ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia –
w pierwszą rocznicę polisy następującą po dniu 70
urodzin ubezpieczonego, z zastrzeżeniem pkt. 7),
7) ukończenia przez ubezpieczonego 80 roku życia –
w pierwszą rocznicę polisy następującą po dniu 80
urodzin ubezpieczonego, w przypadku obejmowania
ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”, z zastrzeżeniem § 13,
8) rozwiązania umowy ubezpieczenia, o którym mowa
w ust. 14 – z dniem poprzedzającym początek okresu
ubezpieczenia nowej umowy ubezpieczenia.
Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach danego pakietu dodatkowego, jest wskazany we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia
w ciągu 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez
ubezpieczającego w każdym czasie, na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym ubezpieczyciel otrzymał pisemne zawiadomienie.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia i jej wypowiedzenie
nie zwalniają ubezpieczającego od obowiązku zapłacenia

składki za okres udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.
23. Ubezpieczającemu, który odstąpił od umowy ubezpieczenia, przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

SKŁADKA
§4
Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki
w wysokości ustalonej we wnioskopolisie albo w aneksie
do wnioskopolisy.
Składka płatna jest miesięcznie, w terminach określonych
we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Ubezpieczający wpłaca pierwszą składkę najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
Każdą następną składkę ubezpieczający zobowiązany
jest wpłacić w terminie do ostatniego dnia miesiąca polisowego poprzedzającego miesiąc polisowy, za który
składka jest należna.
Wysokość składki ustalona jest we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy i jest zależna od: zakresu
ochrony ubezpieczeniowej i wysokości świadczeń na danych ryzykach ubezpieczeniowych.
Za dzień wpłaty składek uznaje się dzień wpływu składek
do ubezpieczyciela w wysokości wynikającej z umowy
ubezpieczenia.
SKUTKI NIEZAPŁACENIA SKŁADKI
§5
Brak wpłaty pierwszej składki w wysokości wskazanej we
wnioskopolisie, w terminie 14 dni od dnia początku okresu ubezpieczenia oznacza rezygnację ubezpieczającego
z zawarcia umowy ubezpieczenia z upływem tego terminu.
W przypadku niezapłacenia przez ubezpieczającego
składki w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia
w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4, ubezpieczyciel
wezwie ubezpieczającego do zapłaty składki w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania
przez ubezpieczającego wezwania oraz powiadomi go
o skutkach niezapłacenia składki w dodatkowym terminie.
Składkę również uważa się za nieopłaconą, jeżeli wysokość wpłaconej kwoty będzie niższa niż wynikająca
z umowy ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA
§6
Wysokość sumy ubezpieczenia dla danego ryzyka ubezpieczeniowego, wskazana jest we wnioskopolisie, albo w aneksie
do wnioskopolisy.

1.

2.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA
§7
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc
od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie
do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia,
nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu
wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo
pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o pakiet dodatkowy, na zasadach określonych w § 3 ust. 5-8,
w którym występuje ryzyko śmierć ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego w ramach pakietu dodatkowego, rozpoczyna sie po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej
w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3.
W okresie 6 miesięcy, o których mowa w ust. 1-2, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego jeżeli nastąpiła ona w wyniku wypadku.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ryzyk ubezpieczeniowych dotyczących współubezpieczonych wygasa z dniem rozwiązania umowy, o którym mowa w § 3
ust. 18.
W przypadku gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia,
do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1-2 oraz
w § 19, § 20, § 24, § 25, od § 32 do § 34, § 36, § 37, od
§ 39 do § 41, § 44, od § 48 do § 50, § 52, od § 60 do
§ 63, § 65, a także do okresu 3 miesięcy o których mowa
w § 27, § 29, § 46, § 47, § 57, § 59, a także do okresu
2 miesięcy o których mowa w § 38, § 64, oraz do okresu 10 miesięcy, o których mowa w § 53, § 55, zalicza się
okres opłacania składek z poprzedniej umowy ubezpieczenia na życie, z zastrzeżeniem ust. 6-11.
W przypadku wariantu „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”, do
okresu 6 miesięcy o którym mowa w ust. 1 oraz w § 25, a
także do okresu 10 miesięcy o którym mowa w § 55, zalicza się okres opłacania składek z umów ubezpieczeń na
życie, o ile ubezpieczony był objęty ochroną z tytułu:
1) umów grupowego ubezpieczenia na życie, albo
2) umów indywidulanego kontynuowania grupowego
ubezpieczenia na życie,
w dniu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia, pod
warunkiem że wystąpił z umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo rozwiązał umowę indywidualnego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, najpóźniej do ostatniego dnia pierwszego miesiąca początku
okresu ubezpieczenia, oraz o ile ochrona ubezpieczeniowa z ww. umów ubezpieczenia na życie o których mowa
w ppkt 1)-2), następowała bezpośrednio po sobie, z zastrzeżeniem ust. 7-11.
Zaliczenie okresu opłacania składek z tytułu poprzedniej
umowy ubezpieczenia na życie, oraz umów ubezpieczeń
na życie, którymi był objęty ubezpieczony przed początkiem okresu ubezpieczenia, o których mowa w ust. 5-6
oraz § 9 ust. 3-4 następuje pod warunkiem obejmowania
ubezpieczonego umową ubezpieczenia na życie obejmującej zakresem ryzyko ubezpieczeniowe, z tytułu którego
następuje zaliczenie, przy czym w przypadku zaliczenia
okresu opłacania składek dla ryzyka ubezpieczeniowego
wystąpienia poważnego zachorowania – dany rodzaj poważnego zachorowania.
W przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej
w okresie 31 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia,
zalicza się okres opłacania składek z poprzedniej umowy
z wyłączeniem okresu bez ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczycielem innym niż TUnŻ „WARTA” S.A. zaliczenie
okresu opłacania składek, o którym mowa w ust. 5-7
oraz § 9 ust. 3-4 następuje pod warunkiem doręczenia
ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających:
1) obejmowanie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia na życie,
o której mowa w ust. 5-7 oraz § 9 ust. 3-4 zawartej
z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A.
i przewidującej w swym zakresie ryzyko ubezpieczeniowe, z tytułu którego następuje zaliczenie,
przy czym w przypadku zaliczenia okresu opłacania
składek dla ryzyka ubezpieczeniowego wystąpienia
poważnego zachorowania – dany rodzaj poważnego
zachorowania,
2) datę wystąpienia bądź rozwiązania umowy ubez-

pieczenia na życie, o której mowa w ust. 5-7 oraz
§ 9 ust. 3-4 zawartej z innym ubezpieczycielem niż
TUnŻ „WARTA” S.A.,
3) wysokość świadczenia, z ryzyka z tytułu którego następuje zaliczenie, w przypadku umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 5-7 oraz § 9 ust.
3-4 zawartej z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ
„WARTA” S.A.
10. W przypadku zaliczenia okresu opłacania składek odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do wypłaty świadczenia w niższej wysokości wynikającej z porównania wysokości świadczenia obowiązującej w umowie
ubezpieczenia na życie, którą dotychczas był objęty dany
ubezpieczony, a wysokością świadczenia z umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Ograniczenie nie dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych:
dziennego świadczenia szpitalnego, dziennego świadczenia szpitalnego PLUS, operacji ubezpieczonego, operacji dziecka oraz leczenia specjalistycznego ubezpieczonego.
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2.

3.

4.

5.

PARTNER JAKO WSPÓŁUBEZPIECZONY
§8
Zgłoszenie partnera jako współubezpieczonego może
nastąpić w dniu zawierania umowy ubezpieczenia na
druku wnioskpolisy, albo w terminie późniejszym na druku ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel związany jest zgłoszeniem przez ubezpieczonego partnera jako współubezpieczonego począwszy od pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po dniu zgłoszenia.
W przypadku wycofania wskazania partnera jako współubezpieczonego, a następnie wskazania innego partnera
jako współubezpieczonego wskazanie takie jest skuteczne jeden raz w rocznym okresie ubezpieczenia danego
ubezpieczającego, liczonym od daty początku okresu
ubezpieczenia.
W przypadku wycofania wskazania partnera jako współubezpieczonego oraz w przypadku dokonania zmiany
partnera jako współubezpieczonego, odpowiedzialność
ubezpieczyciela z tytułu ryzyk ubezpieczeniowych dotyczących partnera wskazanego wcześniej, wygasa w dniu
otrzymania przez ubezpieczyciela wskazania uwzględniającego dokonane zmiany.
W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu
ryzyk ubezpieczeniowych dotyczących nowo wskazanego partnera jako współubezpieczonego, rozpoczyna się
zgodnie z zapisami w odpowiednich ryzykach ubezpieczeniowych.

WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI
UBEZPIECZYCIELA
§9
1. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci
ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu
2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
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2.

3.

4.

wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.
Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego.
W przypadku gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia,
do okresu 2 lat, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), § 20 ust.
15 pkt 1), § 41 ust. 10 pkt 1) oraz § 50 ust. 10 pkt 1), zalicza się okres opłacania składek z poprzedniej umowy
ubezpieczenia na życie, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 7
ust. 7-10.
W przypadku wariantu „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”, do
okresu 2 lat o którym mowa w ust. 1 pkt 1) zalicza się
okres opłacania składek z umów ubezpieczenia na życie,
o ile ubezpieczony był objęty ochroną z tytułu:
1) umów grupowego ubezpieczenia na życie, albo
2) umów indywidulanego kontynuowania grupowego
ubezpieczenia na życie,
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, pod warunkiem
że wystąpił z umowy grupowego ubezpieczenia na życie,
albo rozwiązał umowę indywidualnego kontynuowania
grupowego ubezpieczenia na życie, najpóźniej do ostatniego dnia pierwszego miesiąca początku okresu ubezpieczenia, oraz o ile ochrona ubezpieczeniowa z ww.
umów ubezpieczenia na życie, następowała bezpośrednio po sobie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7-10.

USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZYCIELA
§ 10
1. Świadczenia z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel wypłaca osobom uprawnionym
w wysokościach ustalonych w umowie ubezpieczenia
w oparciu o postanowienia § 11 i § 12 oraz w oparciu o
właściwe postanowienia ryzyk ubezpieczeniowych.
2. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w przypadkach
przewidzianych umową ubezpieczenia w trybie określonym w ust. 3-10, na podstawie złożonego ubezpieczycielowi wniosku o wypłatę świadczenia/zawiadomienia
o zajściu zdarzenia. Uprawniony zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty wskazane przez ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości
świadczenia.
3. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu
zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
ubezpieczyciel informuje o tym ubezpieczonego, jeżeli
nie jest osobą występującą z tym zawiadomieniem, oraz
podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń
i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na
który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do
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dalszego prowadzenia postępowania.
Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 30 dni,
od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia.
5. Gdyby w terminie 30 dni, określonym w ust. 4 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie spełnione
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe. Bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel
wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
6. Jeżeli w terminach określonych w ust. 4-5 ubezpieczyciel
nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę
zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca uprawnionemu bezsporną część świadczenia.
7. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu,
ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem wskazując na okoliczności oraz na
podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową
odmowę wypłaty świadczenia. Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
8. Za datę wypłaty świadczenia uznaje się dzień wpłaty
na rachunek bankowy uprawnionego, kwotę należnego
świadczenia.
9. W przypadku, gdy na dzień ustalenia wysokości świadczenia istnieją jakiekolwiek zaległości z tytułu opłacania
składek z umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel pomniejszy świadczenie o wartość zaległości z tytułu opłacania składek wraz z należnymi odsetkami, w przypadku
jeżeli ubezpieczający i uprawniony do otrzymania świadczenia są tą samą osobą.
10. W przypadku, gdy wymagane dokumenty niezbędne do
ustalenia świadczenia sporządzone zostały w języku innym niż polski, ubezpieczyciel może zwrócić się do osoby uprawnionej o dostarczenie dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
11. Do wniosku o wypłatę świadczenia lub zawiadomienia o
zajściu zdarzenia z tytułu śmierci ubezpieczonego osoba
zgłaszająca roszczenie jest obowiązana dołączyć:
1) odpis skrócony aktu zgonu,
2) dwie strony dowodu osobistego osoby uprawnionej,
3) dokumenty, z których wynikają okoliczności i przyczyna zgonu ubezpieczonego (np. karta zgonu, dokumentacja lekarska, wynik sekcji zwłok, dokumenty
z prokuratury),
4) inne dokumenty, o które poprosi ubezpieczyciel, niezbędne do ustalenia podstawy do wypłaty świadczenia i jego wysokości.
4.

1.

2.

3.

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA
§ 11
Ubezpieczony może wskazać uprawnionego do otrzymania świadczenia z tytułu jego śmierci zarówno przed
zawarciem, jak i w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia. Z tytułu ryzyka ubezpieczeniowego renty
w przypadku śmierci ubezpieczonego, ubezpieczony
może wskazać odrębnego uprawnionego.
W każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczony ma prawo zmienić lub odwołać wskazanie,
o którym mowa w ust. 1.
Ubezpieczony składa ubezpieczycielowi wniosek o wskazanie lub zmianę uprawnionego. Ubezpieczyciel związany jest dokonaną zmianą począwszy od dnia następnego
po dniu złożenia wniosku.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

§12
Jeżeli ubezpieczony wskazał więcej niż jednego uprawnionego do otrzymania świadczenia, świadczenie wypłaca się uprawnionym w wysokości wynikającej ze
wskazania procentowego udziału w świadczeniu; jeżeli
ubezpieczony nie wskazał udziału tych osób w świadczeniu przyjmuje się, iż udziały tych osób w świadczeniu są
równe.
Jeżeli uprawniony umyślnie przyczynił się do śmierci
ubezpieczonego albo zmarł przed śmiercią ubezpieczonego to wskazanie uprawnionego staje się bezskuteczne.
Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma uprawnionego, świadczenie przypada członkom rodziny zmarłego,
według następującej kolejności:
1) małżonkowi,
2) w równych częściach dzieciom, jeżeli brak jest małżonka,
3) w równych częściach rodzicom, jeżeli brak jest małżonka i dzieci,
4) w równych częściach innym osobom powołanym
do dziedziczenia po ubezpieczonym, jeżeli brak jest
osób wymienionych w pkt 3).

4.

5.

Wariant „Dla Ciebie 80 Plus - Życie”
§ 13
W związku z ukończeniem przez ubezpieczonego 80 roku
życia zgodnie z § 3 ust. 18 pkt 7), ochrona ubezpieczeniowa może być kontynuowana w ramach wariantu „Dla Ciebie 80 Plus - Życie” na zasadach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem ust. 4.
Co najmniej 30 dni przed rocznicą polisy, ubezpieczyciel
może zaproponować ubezpieczającemu przedłużenie
ochrony ubezpieczeniowej na zmienionych warunkach.
W propozycji przedłużenia umowy na zmienionych warunkach ubezpieczyciel określi: nowy zakres ochrony ubezpieczeniowej wraz z wysokościami świadczeń oraz wysokością składki wynikającej z zaproponowanej zmiany.
W przypadku braku zgody ubezpieczającego na zmienione warunki umowy, wyrażonej nieopłaceniem składki
w terminie wskazanym w przesłanej propozycji, ochrona
ubezpieczeniowa wygaśnie w najbliższą rocznicę polisy
przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 80
roku życia.

RYZYKA UBEZPIECZENIOWE
§ 14
Zgodnie w wybranym przez ubezpieczającego wariantem lub
pakietem dodatkowym zakres ochrony ubezpieczeniowej może
obejmować ryzyka ubezpieczeniowe, wymienione w § 15 –
§ 69. W sprawach nieuregulowanych w paragrafach, o których
mowa w zdaniu poprzednim, mają zastosowanie pozostałe zapisy OWU.

1.

2.

3.

Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku
§ 15
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku rozpoczyna się w dniu
wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki,
w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 albo pierwszej składki
należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
Z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.

1.

Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na
własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa
przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznymi, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku
Komunikacyjnego
§ 16
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
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2.

3.

4.

5.

6.
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ochrony ubezpieczeniowej w zakresie śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust.
3 albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do
wnioskopolisy.
Z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią ubezpieczonego.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku o
wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia
złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci
ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego nie
są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,

10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy
§ 17
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy.
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy rozpoczyna
się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie
do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia,
nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu
wpłaty składki, w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 albo
pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
3. Z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku przy
pracy ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
4. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem przy pracy a śmiercią ubezpieczonego.
5. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
6. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci
ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa da-

lekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
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Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku
Komunikacyjnego przy Pracy
§ 18
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy
pracy rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu
wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo
pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
Z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku
komunikacyjnego przy pracy ubezpieczyciel wypłaca
osobie uprawnionej świadczenie w wysokości 100 %
sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem komunikacyjnym przy pracy a śmiercią ubezpieczonego.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci
ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
przy pracy nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w

tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
Śmierć Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub
Udaru Mózgu
§ 19
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu.
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci
ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od
dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy z zastrzeżeniem ust. 3-5.
3. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru
mózgu, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego
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ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po
dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej
w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-5.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu,
w okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 polega
na wypłacie świadczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie
do wnioskopolisy.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
Z tytułu śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca
lub udaru mózgu ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
zawałem serca lub udarem mózgu a śmiercią ubezpieczonego.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci
ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowe-

go, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
Renta w Przypadku Śmierci Ubezpieczonego
§ 20
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie śmierci ubezpieczonego.
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu renty w przypadku śmierci ubezpieczonego rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust.
3-5.
3. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe renta
w przypadku śmierci ubezpieczonego, odpowiedzialność
ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy
licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy
jako początek okresu ubezpieczenia nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej
składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy
w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy z zastrzeżeniem ust. 4-5.
4. W okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy renty w przypadku
śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku.
5. Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
6. W rocznicę następującą po przekroczeniu wieku wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy,
składka za niniejsze ryzyko ubezpieczeniowe ulega zmianie zgodnie z zapisami ww. dokumentów.
7. Ubezpieczony może wnioskować o zmianę wariantu renty w ramach wariantów pakietów dodatkowych.
8. W przypadku śmierci ubezpieczonego ubezpieczyciel
wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w postaci renty miesięcznej w wysokości wskazanej we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy.
9. Łączna kwota świadczenia wypłaconego z tytułu renty w przypadku śmierci ubezpieczonego wynosi 100%
sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy.
10. Świadczenie o którym mowa w ust. 8, wypłacane jest od
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym został zgłoszony wniosek o wypłatę świadczenia/ zostało zgłoszone zawiadomienie o zajściu zdarze-

nia, do końca wskazanego przez ubezpieczonego okresu
za jaki renta jest należna. Wypłata świadczenia następuje do 5. dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 12.
11. Po wypłacie 12 rat miesięcznej renty uprawniony może
złożyć dyspozycję wypłaty pozostałej części świadczenia
w formie jednorazowej. W przypadku gdy uprawnionym
do otrzymania renty jest osoba niepełnoletnia, dyspozycja wypłaty renty w formie jednorazowej, może zostać
złożona dopiero po osiągnięciu przez tę osobę pełnoletności.
12. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku o
wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia
złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
13. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu renty
w przypadku śmierci ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 9
ust. 3,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.
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Powstanie Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu
Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku
§ 21
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie powstania trwałego
uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym
w § 4 ust. 3 albo pierwszej składki należnej po zawarciu
aneksu do wnioskopolisy.
Z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku ubezpieczyciel wypłaca
osobie uprawnionej świadczenie w wysokości odpowiadającej 1% sumy ubezpieczenia wskazanej we wniosko-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

polisie albo w aneksie do wnioskopolisy, za każdy procent
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, przy
czym:
1) stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustala komisja lekarska wyznaczona przez
ubezpieczyciela,
2) w razie uszkodzenia organu, narządu, układu, których
funkcje były upośledzone już przed wypadkiem ustalony stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku pomniejsza się o stopień
uszczerbku istniejący bezpośrednio przed wypadkiem.
Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustala się w oparciu o tabelę norm oceny procentowej
trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Świadczenie z tytułu powstania trwałego uszczerbku na
zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, który uprawniony może złożyć na formularzu ubezpieczyciela.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
ubezpieczonego na badania lekarskie. Badania lekarskie
mogą zostać wykonane również przez specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
Łączna kwota świadczenia wypłaconego z tytułu jednego
wypadku nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy. W przypadku gdy procent ustalonego trwałego
uszczerbku na zdrowiu przekracza 100%, ubezpieczyciel
wypłaca świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego – na podstawie dostarczonych dowodów oraz
wyników badań lekarskich.
W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu urazu niepowodującego powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego w wyniku wypadku, kwota świadczenia z
tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, którego przyczyną jest ten sam wypadek, zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconą z tytułu urazu niepowodującego powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustalany jest po zakończeniu leczenia i ewentualnej
rehabilitacji, nie później jednak niż po upływie 36 miesięcy od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego
uszczerbku na zdrowiu (polepszenie lub pogorszenie) nie
daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku może być wypłacone po
ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na
własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa
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przez ubezpieczonego,
działań wojennych, stanu wojennego,
czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów
lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na
broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,
kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz
zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik,
funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser
zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub
cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy
zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający
materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik
rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.

2)
3)

Powstanie Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu
Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego
§ 22
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego.
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
w wyniku wypadku komunikacyjnego rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki, w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
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3.

Z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości odpowiadającej 1% sumy ubezpieczenia
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego, przy czym:
1) stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustala komisja lekarska wyznaczona przez
ubezpieczyciela,
2) w razie uszkodzenia organu, narządu, układu, których funkcje były upośledzone już przed wypadkiem
komunikacyjnym ustalony stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
komunikacyjnego pomniejsza się o stopień uszczerbku istniejący bezpośrednio przed wypadkiem komunikacyjnym.
4. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustala się w oparciu o tabelę norm oceny procentowej
trwałego uszczerbku na zdrowiu.
5. Świadczenie z tytułu powstania trwałego uszczerbku na
zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, który uprawniony
może złożyć na formularzu ubezpieczyciela.
6. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
ubezpieczonego na badania lekarskie. Badania lekarskie
mogą zostać wykonane również przez specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
7. Łączna kwota świadczenia wypłaconego z tytułu jednego
wypadku komunikacyjnego nie może przekroczyć 100%
sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy. W przypadku gdy procent
ustalonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekracza
100%, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości
100% sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy.
8. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem komunikacyjnego a trwałym uszczerbkiem na
zdrowiu ubezpieczonego – na podstawie dostarczonych
dowodów oraz wyników badań lekarskich.
9. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
10. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustalany jest po zakończeniu leczenia i ewentualnej
rehabilitacji, nie później jednak niż po upływie 36 miesięcy od dnia wypadku komunikacyjnego. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu (polepszenie
lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości
świadczenia. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego może być wypłacone po ustaleniu stopnia
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.
11. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
12. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego nie są objęte zdarzenia
powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,

2)
3)

działań wojennych, stanu wojennego,
czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.

Uraz Niepowodujący Powstanie Trwałego Uszczerbku na
Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku
§ 23
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie urazu niepowodującego powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku.
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu urazu niepowodującego powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki, w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są maksymalnie dwa urazy niepowodujące powstanie trwałego
uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w ciągu danego
roku polisowego.
Z tytułu urazu niepowodującego powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku
wypadku ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej
świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli istnieje związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem, a urazem niepowodującym powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego.
Warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu urazu niepowodującego powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego jest interwencja lekarska w podmiocie
leczniczym wykonującym działalność leczniczą związana
z leczeniem urazu oraz interwencja kontrolna po leczeniu
urazu.
Świadczenie z tytułu urazu niepowodującego powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia, który uprawniony może złożyć
na formularzu ubezpieczonego. Do wniosku uprawniony
załącza dokumentację medyczną potwierdzającą wystąpienie urazu niepowodującego powstanie trwałego
uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego oraz dokumentację potwierdzającą dwie wizyty lekarskie w podmiocie
leczniczym, o których mowa w ust. 6.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu urazu niepowodującego powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku nie są objęte
zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego
(w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
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lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
12) interwencjami stomatologicznymi.
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Powstanie Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu
Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub Udaru
Mózgu
§ 24
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, rozpoczyna się po
upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od
dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust.
3-5.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na
skutek zawału serca lub udaru mózgu, odpowiedzialność
ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy
licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy
jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej
składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy
w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-5.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, w okresie 6 miesięcy,
o którym mowa w ust. 2-3 polega na wypłacie świadczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
Z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie
w wysokości odpowiadającej 1% sumy ubezpieczenia
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdro-
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wiu ubezpieczonego wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy, przy czym:
1) stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustala komisja lekarska wyznaczona przez
ubezpieczyciela,
2) w razie uszkodzenia organu, narządu, układu, których funkcje były upośledzone już przed zawałem
serca lub udarem mózgu ustalony stopień trwałego
uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek
zawału serca lub udaru mózgu pomniejsza się o stopień uszczerbku istniejący bezpośrednio przed zawałem serca lub udarem mózgu.
Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustala się w oparciu o tabelę norm oceny procentowej
trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Świadczenie z tytułu powstania trwałego uszczerbku
na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub
udaru mózgu ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu na
podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, który uprawniony może złożyć na formularzu ubezpieczyciela.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
ubezpieczonego na badania lekarskie. Badania lekarskie
mogą zostać wykonane również przez specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
Łączna kwota świadczenia wypłaconego z tytułu jednego zawału serca lub udaru mózgu nie może przekroczyć
100% sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy. W przypadku gdy
procent ustalonego trwałego uszczerbku na zdrowiu
przekracza 100%, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie
w wysokości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
zawałem serca lub udarem mózgu a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego – na podstawie dostarczonych dowodów oraz wyników badań lekarskich.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustalany jest po zakończeniu leczenia i ewentualnej
rehabilitacji, nie później jednak niż po upływie 36 miesięcy od dnia zawału serca lub udaru mózgu. Późniejsza
zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany
wysokości świadczenia. Świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu może być wypłacone po ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) działań wojennych, stanu wojennego,
2) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
3) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
4) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawo-

dów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
5) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
6) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
7) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
8) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
9) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
10) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
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Powstanie Niezdolności
do Samodzielnej Egzystencji Ubezpieczonego
§ 25
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w
wyniku choroby lub wypadku, z zastrzeżeniem ust 2.
W ramach umowy ubezpieczenia w wariancie „Dla Ciebie
80 Plus - Życie” ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu w zakresie powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w
wyniku wypadku.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania
niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku choroby rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust.
3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do
wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatko-
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wy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego
ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po
dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej
w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania
niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, w wyniku wypadku rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w
terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki
należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
Z tytułu powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku choroby lub wypadku ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie
w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem, lub chorobą a niezdolnością do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Po wypłacie świadczenia wygasa odpowiedzialność z tytułu powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji
ubezpieczonego.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
ubezpieczonego na badania lekarskie. Badania lekarskie
mogą zostać wykonane również przez specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
Świadczenie z tytułu powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego powstałej w wyniku
wypadku może być ustalone, jeśli podjęcie leczenia nastąpiło nie później niż 180 dni od dnia zajścia wypadku.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu powstania
niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
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Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
rozpoznanego u ubezpieczonego stwardnienia
rozsianego z trwałym ubytkiem neurologicznym,
w okresie trzech lat od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem spełnienia następujących
kryteriów:
a) potwierdzenia rozpoznania przez lekarza specjalistę neurologa,
b) obecności prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym (wynik potwierdzony przez lekarza specjalistę neurologa),
c) obecności charakterystycznego obrazu w NMR,
tzn. potwierdzającego istnienie co najmniej czterech ognisk demielinizacyjnych (wynik potwierdzony przez lekarza specjalistę neurologa).

Inwalidztwo Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku
§ 26
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
Z tytułu inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypad-
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ku ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie
w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem a inwalidztwem ubezpieczonego.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Z dniem wypłaty świadczenia wygasa odpowiedzialność
z tytułu inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
ubezpieczonego na badania lekarskie. Badania lekarskie
mogą zostać wykonane również przez specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu inwalidztwa
ubezpieczonego w wyniku wypadku nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych
oraz w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem,
narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa

z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo,
lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów,
helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo,
skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub
motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
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Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego
§ 27
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby,
2) pobytu ubezpieczonego w szpitalu na OIOM w wyniku wypadku lub choroby.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu
ubezpieczonego w szpitalu lub pobytu ubezpieczonego
w szpitalu na OIOM, których przyczyną jest choroba rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki
w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3-6.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe dziennego
świadczenia szpitalnego ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu ubezpieczonego w
szpitalu lub pobytu ubezpieczonego w szpitalu na OIOM,
których przyczyną jest choroba, w ramach tego pakietu
dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy
jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej
składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy
w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu
ubezpieczonego w szpitalu lub pobytu ubezpieczonego
w szpitalu na OIOM, którego przyczyną jest wypadek
rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4
ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
Jeżeli przyczyną pobytu ubezpieczonego w szpitalu jest
choroba, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pobytu
rozpoczętego w okresie pierwszych 3 miesięcy licząc od
dnia początku okresu ubezpieczenia, nawet jeżeli jego
koniec nastąpił po tym okresie.
Do okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
W przypadku, gdy pobyt ubezpieczonego w szpitalu rozpoczął się przed dniem początku okresu ubezpieczenia
i zakończył się po ww. dacie, dzienne świadczenie szpitalne przysługuje wyłącznie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu przypadający po dacie początku
okresu ubezpieczenia.
W przypadku, gdy pobyt ubezpieczonego w szpitalu roz-
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począł się w okresie ubezpieczenia i zakończył się po
tym okresie, dzienne świadczenie szpitalne przysługuje wyłącznie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w
szpitalu przypadający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego.
Świadczenie szpitalne za pobyt ubezpieczonego w szpitalu przysługuje za każdy dzień pobytu w szpitalu.
Z tytułu dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu kwotę
świadczenia wskazaną we wnioskopolisie albo w aneksie
do wnioskopolisy za pobyt ubezpieczonego w: szpitalu
oraz szpitalu na OIOM, którego przyczyną jest wypadek
lub choroba.
Za każdy dzień począwszy od pierwszego dnia do 14
dnia pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego
wypadkiem, przysługuje dzienne świadczenie szpitalne
w wysokości wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 12.
Za każdy dzień począwszy od 15 dnia pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego wypadkiem, przysługuje dzienne świadczenie szpitalne w wysokości
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM wypłacane
jest w postaci jednorazowej kwoty.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
W przypadku pobytu w szpitalu na terytorium: krajów
Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii,
Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii,
Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu,
San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, ubezpieczyciel może zwrócić się do uprawnionego o dostarczenie dokumentów przetłumaczonych na język polski
przez tłumacza przysięgłego.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu dziennego
świadczenia szpitalnego ubezpieczonego nie są objęte
zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
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10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej
w jakimkolwiek kraju,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem
operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek
wypadku,
wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem,
ciąży, porodu, połogu, związanych z niepowikłanym
porodem fizjologicznym lub obserwacjami dobrostanu ciąży,
pozostawania ubezpieczonego w: szpitalu uzdrowiskowym, szpitalu lub oddziale psychiatrycznym,
szpitalu więziennym, na oddziale rehabilitacyjnym,
oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu opieki, placówce której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych
uzależnień, na oddziale medycyny paliatywnej oraz
pozostawaniem ww. osoby na izbie przyjęć lub na
szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) nieskutkującym dalszą hospitalizacją.

Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego
COVID-19
§ 28
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku COVID-19,
2) pobytu ubezpieczonego w szpitalu na OIOM w wyniku COVID-19.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu
ubezpieczonego w szpitalu lub pobytu ubezpieczonego
w szpitalu na OIOM, których przyczyną jest choroba COVID-19 rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, o ile dzień pobrania materiału do
testu oraz pozytywna diagnoza na obecność COVID-19
przypada w okresie odpowiedzialności ubezpieczycie-

la z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
3. Świadczenie szpitalne za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą COVID-19 przysługuje za
każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie pierwszych
14 dni, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał dłużej
niż 3 dni.
4. W przypadku, gdy pobyt ubezpieczonego w szpitalu rozpoczął się przed dniem początku okresu ubezpieczenia
i zakończył się po ww. dacie, dzienne świadczenie szpitalne przysługuje wyłącznie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu przypadający po dacie początku
okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem, że pobyt
w szpitalu w okresie ubezpieczenia trwał dłużej niż 3 dni.
5. W przypadku, gdy pobyt ubezpieczonego w szpitalu
rozpoczął się w okresie ubezpieczenia i zakończył się
po tym okresie, dzienne świadczenie szpitalne przysługuje wyłącznie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego
w szpitalu przypadający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego oraz pod warunkiem, że pobyt w szpitalu
w okresie ubezpieczenia trwał dłużej niż 3 dni.
6. Z tytułu dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego COVID-19, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu
kwotę świadczenie wskazaną we wnioskopolisie albo w
aneksie do wnioskopolisy za pobyt ubezpieczonego w:
szpitalu oraz szpitalu na OIOM, których przyczyną jest
choroba COVID-19.
7. Świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM w wyniku choroby COVID-19 wypłacane jest w postaci jednorazowej
kwoty.
8. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
9. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku o
wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia
złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
10. W przypadku pobytu w szpitalu na terytorium: krajów Unii
Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady,
Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii,
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, ubezpieczyciel
może zwrócić się do osoby uprawnionej o dostarczenie
dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
11. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu dziennego
świadczenia szpitalnego ubezpieczonego COVID-19 nie
są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
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Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej
w jakimkolwiek kraju,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem
operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek
wypadku,
wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem,
ciąży, porodu, połogu, związanych z niepowikłanym
porodem fizjologicznym lub obserwacjami dobrostanu ciąży,
pozostawania ubezpieczonego w: szpitalu uzdrowiskowym, szpitalu lub oddziale psychiatrycznym,
szpitalu więziennym, na oddziale rehabilitacyjnym,
oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu opieki, placówce której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych
uzależnień, na oddziale medycyny paliatywnej oraz
pozostawaniem ww. osoby na izbie przyjęć lub na
szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) nieskutkującym dalszą hospitalizacją.

Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS
§ 29
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku:
a. wypadku komunikacyjnego,
b. wypadku przy pracy,
c. zawału serca lub udaru mózgu,
2) rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego w wy-
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niku wypadku lub choroby.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru
mózgu, rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego
w wyniku choroby, rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w
aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po
dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3,
albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do
wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3-6.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS,
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru
mózgu, rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego
w wyniku choroby, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy licząc od dnia
wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu
ubezpieczonego w szpitalu w wyniku: wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub rekonwalescencji poszpitalnej w wyniku wypadku, rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu jest zawał serca lub
udar mózgu, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
pobytu ubezpieczonego rozpoczętego w okresie pierwszych 3 miesięcy licząc od dnia początku okresu ubezpieczenia, nawet jeżeli jego koniec przypadał po tym
okresie.
Do okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
W przypadku, gdy pobyt ubezpieczonego w szpitalu rozpoczął się w okresie ubezpieczenia i zakończył się po
tym okresie, dzienne świadczenie szpitalne przysługuje
wyłącznie za każdy dzień pobytu w szpitalu przypadający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego, a jeżeli
przyczyną pobytu ubezpieczonego w szpitalu jest zawał
serca lub udar mózgu – także pod warunkiem, że pobyt
w szpitalu w okresie ubezpieczenia trwał dłużej niż 3 dni.
W przypadku, gdy rekonwalescencja poszpitalna ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby rozpoczęła się w okresie ubezpieczenia i zakończyła się po tym
okresie, świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby,
przysługuje wyłącznie za każdy dzień rekonwalescencji
przypadający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 11.
Świadczenie szpitalne za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu,
wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym
przysługuje za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w
szpitalu w okresie pierwszych 14 dni, pod warunkiem że:
1) pobyt ubezpieczonego w szpitalu rozpoczął się nie
później niż 14 dni po dniu wystąpienia zawału serca
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lub udaru mózgu, wypadku przy pracy lub wypadku
komunikacyjnego,
2) pobyt jest pierwszym pobytem ubezpieczonego
w szpitalu spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym lub wypadkiem przy pracy,
z zastrzeżeniem ust. 10.
Świadczenie szpitalne za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu
przysługuje, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał
dłużej niż 3 dni.
Świadczenie w zakresie rekonwalescencji poszpitalnej
ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby przysługuje za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim
w okresie pierwszych 30 dni zwolnienia, pod warunkiem
że pobyt w szpitalu bezpośrednio poprzedzający zwolnienie lekarskie trwał nieprzerwanie, dłużej niż 9 dni, z zastrzeżeniem ust. 13.
Z tytułu dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu kwotę świadczenia wskazaną we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy za pobyt ubezpieczonego w szpitalu
spowodowany: zawałem serca lub udarem mózgu, wypadkiem przy pracy, wypadkiem komunikacyjnym oraz za
rekonwalescencję poszpitalną ubezpieczonego w wyniku
wypadku lub choroby.
W przypadku ubezpieczonego będącego: przedsiębiorcą
nieodprowadzającym składek chorobowych, albo emerytem, albo osobą bezrobotną, albo rencistą z tytułu niezdolności do pracy, albo osobą otrzymującą świadczenie
rehabilitacyjne albo osobą z orzeczeniami o niepełnosprawności, wypłaca się świadczenie w zakresie rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego w wyniku wypadku albo choroby, przysługujące za okres 15 dni, pod
warunkiem, że pobyt w szpitalu bezpośrednio poprzedzający rekonwalescencję trwał nieprzerwanie, dłużej niż 9
dni.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy
a pobytem ubezpieczonego w szpitalu.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
W przypadku pobytu w szpitalu na terytorium: krajów Unii
Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady,
Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii,
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, ubezpieczyciel
może zwrócić się do osoby uprawnionej o dostarczenie
dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu dziennego
świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS nie są
objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawo-
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dów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej
w jakimkolwiek kraju,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem
operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek
wypadku,
wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem,
ciąży, porodu, połogu, związanych z niepowikłanym
porodem fizjologicznym lub obserwacjami dobrostanu ciąży,
pozostawania ubezpieczonego w: szpitalu uzdrowiskowym, szpitalu lub oddziale psychiatrycznym,
szpitalu więziennym, na oddziale rehabilitacyjnym,
oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu opieki, placówce której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych
uzależnień, na oddziale medycyny paliatywnej oraz
pozostawaniem ww. osoby na izbie przyjęć lub na
szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) nieskutkującym dalszą hospitalizacją.
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Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego
„Dla Ciebie 55 Plus - Życie”
§ 30
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku,
2) pobytu ubezpieczonego w szpitalu na OIOM w wyniku wypadku,
3) pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego,
4) rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku, pobytu ubezpieczonego w szpitalu na OIOM w wyniku wypadku,
pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego lub rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego w wyniku wypadku, rozpoczyna się w dniu
wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu, nie wcześniej jednak niż
od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie
wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej
po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
W przypadku, gdy pobyt ubezpieczonego w szpitalu rozpoczął się w okresie ubezpieczenia i zakończył się po
tym okresie, świadczenie szpitalne przysługuje wyłącznie
za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu przypadający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego.
W przypadku, gdy rekonwalescencja poszpitalna w wyniku wypadku rozpoczęła się w okresie ubezpieczenia i
zakończyła się po tym okresie, świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego w wyniku
wypadku, przysługuje wyłącznie za każdy dzień rekonwalescencji przypadający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 8.
W przypadku gdy pobyt ubezpieczonego w szpitalu
w wyniku wypadku, pobyt ubezpieczonego w szpitalu
na OIOM w wyniku wypadku rozpoczął się przed dniem
początku okresu ubezpieczenia i zakończył się po ww.
dacie, świadczenie szpitalne w ww. zakresie przysługuje wyłącznie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego
w szpitalu przypadający po dacie początku okresu ubezpieczenia.
Świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM wypłacane
jest w postaci jednorazowej kwoty.
Świadczenie szpitalne za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym przysługuje za każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie 14
pierwszych dni, pod warunkiem że:
1) pobyt ubezpieczonego w szpitalu rozpoczął się nie
później niż 14 dni po dniu wypadku komunikacyjnego
oraz
2) pobyt jest pierwszym pobytem w szpitalu spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym.
Świadczenie w zakresie rekonwalescencji poszpitalnej
ubezpieczonego w wyniku wypadku ubezpieczonego,
przysługuje za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim w okresie pierwszych 30 dni zwolnienia, pod warunkiem że pobyt w szpitalu bezpośrednio poprzedzający
zwolnienie lekarskie trwał nieprzerwanie, dłużej niż 9 dni,
z zastrzeżeniem ust. 14.
Z tytułu dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu kwotę świadczenia wskazaną we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy za pobyt
ubezpieczonego w: szpitalu w wyniku wypadku, szpitalu
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na OIOM w wyniku wypadku, szpitalu w wyniku wypadku
komunikacyjnego oraz za rekonwalescencję poszpitalną
ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Za każdy dzień począwszy od pierwszego dnia do 14
dnia pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego
wypadkiem, przysługuje dzienne świadczenie szpitalne w
wysokości wskazanej we wnioskopolisie, albo w aneksie
do wnioskopolisy z zastrzeżeniem ust. 11.
Za każdy dzień począwszy od 15 dnia pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego wypadkiem, przysługuje dzienne świadczenie szpitalne w wysokości
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem komunikacyjnym a pobytem ubezpieczonego
w szpitalu.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
W przypadku ubezpieczonego będącego: przedsiębiorcą nie odprowadzającym składek chorobowych, albo
emerytem, albo osobą bezrobotną, albo rencistą z tytułu niezdolności do pracy, albo osobą otrzymującą świadczenie rehabilitacyjne albo osobą z orzeczeniami o niepełnosprawności, wypłaca się świadczenie w zakresie
rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego w wyniku
wypadku, przysługujące za okres 15 dni, pod warunkiem,
że pobyt w szpitalu bezpośrednio poprzedzający rekonwalescencję trwał nieprzerwanie, dłużej niż 9 dni.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
W przypadku pobytu w szpitalu na terytorium: krajów Unii
Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady,
Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii,
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, ubezpieczyciel
może zwrócić się do osoby uprawnionej o dostarczenie
dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu dziennego
świadczenia szpitalnego ubezpieczonego „Dla Ciebie 55
Plus – Życie” nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
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drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
pozostawania ubezpieczonego w: szpitalu uzdrowiskowym, szpitalu lub oddziale psychiatrycznym,
szpitalu więziennym, na oddziale rehabilitacyjnym,
oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu opieki, placówce której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych
uzależnień, na oddziale medycyny paliatywnej oraz
pozostawaniem ww. osoby na izbie przyjęć lub na
szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) nieskutkującym dalszą hospitalizacją.

sie:
1) pobytami w szpitalu ubezpieczonego w wyniku wypadku, objętymi odpowiedzialnością na podstawie
ryzyka ubezpieczeniowego – Dzienne Świadczenie
Szpitalne Ubezpieczonego,
2) pobytami w szpitalu ubezpieczonego, objętymi odpowiedzialnością na podstawie ryzyka ubezpieczeniowego – Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”.
5. Wypłata świadczenia z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego związanego z pobytem ubezpieczonego
w szpitalu w wyniku wypadku, o którym mowa w ust. 1,
jest możliwa wyłącznie w przypadku wypłaty świadczenia
z tytułu Dziennego Świadczenia Szpitalnego Ubezpieczonego będącego w zakresie danego pakietu dodatkowego.
6. Wypłata świadczenia z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku wyboru przez ubezpieczonego wariantu „Dla Ciebie 55 Plus - Życie, o którym
mowa w ust. 2, jest możliwa wyłącznie w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu Dziennego Świadczenia Szpitalnego Ubezpieczonego „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”.
7. Jeżeli w związku z jednym zdarzeniem ubezpieczeniowym, ubezpieczony przebywa w szpitalu oraz na OIOM,
ubezpieczyciel przyznaje jedno świadczenie z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego.
8. Z tytułu ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem ubezpieczonego w szpitalu, o którym mowa w ust.
1-2, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie
w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
9. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszymi paragrafie
mają zastosowanie zapisy ryzyka ubezpieczeniowego
– Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego albo
Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego „Dla
Ciebie 55 Plus - Życie”.

1.

1.

2.

3.

4.
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Ubezpieczenie Lekowe Związane z Pobytem
Ubezpieczonego w Szpitalu
§ 31
W ramach umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia lekowego, związanego z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku.
W przypadku wariantu „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”, ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku, albo pobytem
ubezpieczonego w szpitalu na OIOM w wyniku wypadku,
lub pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem ubezpieczonego
w szpitalu, rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
W każdym okresie ubezpieczenia, trwającym między
rocznicami polisy, ubezpieczyciel przyznaje osobie
uprawnionej prawo do zakupu produktów w aptece maksymalnie w związku z trzema rozpoczętymi w tym okre-

2.

3.

4.

5.

Wystąpienie u Ubezpieczonego Poważnego
Zachorowania
§ 32
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie poważnego zachorowania ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za poważne
zachorowania określone w katalogu poważnych zachorowań.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia
u ubezpieczonego poważnego zachorowania rozpoczyna
się po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4
ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe wystąpienia
u ubezpieczonego poważnego zachorowania, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach
tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej
składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy
w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpie-

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

nia u ubezpieczonego poważnego zachorowania określonego w pkt 8)-10), 12) katalogu poważnych zachorowań powstałego w wyniku wypadku, rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
W przypadku gdy ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia był objęty ochroną z tytułu poprzedniej
umowy ubezpieczenia, w zakresie niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego (rodzaju poważnego zachorowania
wymienionego w katalogu poważnych zachorowań),
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za poważne zachorowanie, w przypadku którego proces diagnostyczny
rozpoczął się, lub które jest następstwem wypadku zaistniałego, w okresie obowiązywania poprzedniej umowy
ubezpieczenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7 jeżeli umowa
ubezpieczenia zawarta była z innym ubezpieczycielem
niż TUnŻ „WARTA” S.A. świadczenie może być wypłacone, pod warunkiem doręczenia ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających:
1) obejmowanie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia na życie,
o której mowa w ust. 7 zawartej z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A. i przewidującej
w swym zakresie poważne zachorowanie ubezpieczonego, w tym także dany rodzaj poważnego zachorowania,
2) datę wystąpienia bądź rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 7 zawartej
z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A.
Z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej
świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego, w trakcie
trwania okresu ubezpieczenia, co najmniej dwóch poważnych zachorowań tego samego rodzaju, ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno świadczenie, z tytułu wystąpienia
pierwszego z nich.
W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego, w trakcie
umowy ubezpieczenia, co najmniej dwóch poważnych
zachorowań należących do różnych rodzajów, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za te poważne zachorowania, które pozostają w związku przyczynowym
lub są spowodowane tym samym czynnikiem patogennym, co poważne zachorowanie, za które ubezpieczyciel
wypłacił świadczenie.
W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego co najmniej
dwóch nowotworów złośliwych o różnej budowie histopatologicznej i lokalizacji ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno
świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
ubezpieczonego na badania lekarskie. Badania lekarskie
mogą zostać wykonane również przez specjalnie powoła-

ną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
16. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu poważnego
zachorowania ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia
powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
12) chorób związanych z infekcją wirusem HIV.

1.

2.

Zachorowanie Ubezpieczonego na Chorobę
Nowotworową
§ 33
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zachorowania
ubezpieczonego na chorobę nowotworową.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zachorowania
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ubezpieczonego na chorobę nowotworową rozpoczyna
się po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia wskazanego
we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako
początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie
wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej
po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem
ust. 3-5.
3. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach
tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie
6 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie
do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-5.
4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zachorowania
ubezpieczonego na chorobę nowotworową: oka – C69
(wg ICD 10), pęcherzyka żółciowego – C23 (wg ICD 10),
serca – C38 (wg ICD 10), w okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 polega na wypłacie świadczenia w
wysokości 10% sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
5. Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
6. Z tytułu zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu
świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
7. W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego co najmniej
dwóch nowotworów złośliwych, ubezpieczyciel wypłaci
tylko jedno świadczenie z tytułu zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową.
8. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
9. Po wypłacie świadczenia, odpowiedzialność z tytułu zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową
wygasa, jednocześnie pakiet dodatkowy „Onkologiczny”
ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca polisowego, następującego po wypłacie świadczenia z tytułu niniejszego
ryzyka.
10. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
11. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
ubezpieczonego na badania lekarskie. Badania lekarskie
mogą zostać wykonane również przez specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
12. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV.

Zachorowanie Ubezpieczonego na Chorobę
Nowotworową w Stadium Przedinwazyjnym
§ 34
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zachorowania
ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium
przedinwazyjnym.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zachorowanie ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium
przedinwazyjnym wymienioną w katalogu chorób nowotworowych w stadium przedinwazyjnym.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium
przedinwazyjnym rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust.
3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do
wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
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W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium
przedinwazyjnym, odpowiedzialność ubezpieczyciela
z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia
wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium
przedinwazyjnym: krtani – D02.0 (wg ICD 10), skóry i innych nieokreślonych części twarzy – D04.3 (wg ICD 10),
w okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 polega
na wypłacie świadczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie
do wnioskopolisy.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
Z tytułu zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjnym ubezpieczyciel
wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 %
sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy.
W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego co najmniej
dwóch nowotworów złośliwych w stadium przedinwazyjnym, ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno świadczenie
z tytułu zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjnym.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Po wypłacie kwoty świadczenia, odpowiedzialność z tytułu zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjnym wygasa.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
ubezpieczonego na badania lekarskie. Badania lekarskie
mogą zostać wykonane również przez specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium
przedinwazyjnym nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, ma-
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rynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV.

Wystąpienie Niewydolności Oddechowej
Ubezpieczonego COVID-19
§ 35
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wystąpienia niewydolności oddechowej ubezpieczonego COVID-19.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia
niewydolności oddechowej ubezpieczonego COVID-19
rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4
ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
Z tytułu wystąpienia niewydolności oddechowej ubezpieczonego COVID-19 ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Po wypłacie kwoty świadczenia, wygasa odpowiedzialność z tytułu wystąpienia niewydolności oddechowej
ubezpieczonego COVID-19.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku o
wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia
złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
33
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zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
ubezpieczonego na badania lekarskie. Badania lekarskie
mogą zostać wykonane również przez specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu niewydolności oddechowej ubezpieczonego COVID-19 nie są objęte
zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
12) chorób związanych z infekcją wirusem HIV.

Leczenia Specjalistycznego Ubezpieczonego
§ 36
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zastosowania
u ubezpieczonego leczenia specjalistycznego na skutek
choroby lub wypadku.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu leczenia specjalistycznego ubezpieczonego określony jest w katalogach metod leczenia specjalistycznego: kardiologicznym
albo rozszerzonym. Katalog metod leczenia specjalistycznego wskazany jest we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu leczenia
specjalistycznego ubezpieczonego na skutek choroby, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od
dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-7.
4. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe leczenia
specjalistycznego ubezpieczonego, odpowiedzialność
ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy
licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy
jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej
składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w
terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5-7.
5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu leczenia
specjalistycznego ubezpieczonego określonego w pkt
8) katalogu rozszerzonym metod leczenia specjalistycznego powstałego w wyniku wypadku rozpoczyna się od
dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje leczenia specjalistycznego ubezpieczonego na skutek choroby, stosowanego w okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4,
oraz nie obejmuje leczenia specjalistycznego rozpoczętego w tym okresie.
7. Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
8. W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia może
być wypłacone tylko jedno świadczenie z tytułu tej samej
metody leczenia specjalistycznego zastosowanej u ubezpieczonego. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie tych
metod leczenia specjalistycznego, które nie są w związku przyczynowym z poprzednio zastosowanymi metodami leczenia specjalistycznego, powodującymi wypłatę
świadczenia, ani nie wystąpiły w rezultacie działania tego
samego patogennego czynnika.
9. W przypadku radioterapii i chemioterapii ubezpieczyciel
wypłaca wyłącznie jedno świadczenie w czasie trwania
umowy ubezpieczenia w zakresie niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego.
10. W przypadku zastosowania ablacji ubezpieczyciel wypłaca wyłącznie jedno świadczenie w czasie trwania umowy
ubezpieczenia w zakresie niniejszego ryzyka, niezależnie
od zastosowanej metody leczenia tj. użycia prądu o częstotliwości radiowej, lub niskiej temperatury.
11. W przypadku gdy ubezpieczony przed zawarciem umo-
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wy ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia, w tym w zakresie niniejszego
ryzyka ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za leczenie specjalistyczne ubezpieczonego na skutek choroby zdiagnozowanej przez lekarza, lub
wypadku zaistniałego w okresie obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 11 jeżeli umowa
ubezpieczenia zawarta była z innym ubezpieczycielem
niż TUnŻ „WARTA” S.A. świadczenie może być wypłacone, pod warunkiem doręczenia ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających:
1) obejmowanie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia na życie,
o której mowa w ust. 11 zawartej z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A. i przewidującej
w swym zakresie leczenie specjalistyczne ubezpieczonego,
2) datę wystąpienia bądź rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 11 zawartej
z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A.
Z tytułu leczenia specjalistycznego ubezpieczonego,
ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świadczenie
w wysokości ustalonej jako procent sumy ubezpieczenia
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy. Procent sumy ubezpieczenia określany jest na
podstawie danego katalogu metod leczenia specjalistycznego.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu leczenia
specjalistycznego ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, nar-
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kotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi
medycznemu,
zabiegów plastyczno-kosmetycznych związanych z
zastosowaniem radioterapii powierzchniowej.

Operacje Ubezpieczonego
§ 37
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie operacji ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby, z zastrzeżeniem ust. 2.
W przypadku wariantu „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”, ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
operacji ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za operacje wymienione w katalogu operacji.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu operacji
ubezpieczonego, której przyczyną jest choroba rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w
terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki
należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5-7.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe operacji ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela
z tytułu operacji ubezpieczonego, której przyczyną jest
choroba, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po dniu wpłaty składki pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości
wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem
ust. 6, 7.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu operacji
ubezpieczonego, której przyczyną jest wypadek rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w
aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po
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dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3,
albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do
wnioskopolisy.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 4-5 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela w ciągu roku polisowego objęte są maksymalnie 3 operacje przeprowadzone
u ubezpieczonego.
W przypadku gdy ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia, w zakresie niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za operacje ubezpieczonego w wyniku choroby
stwierdzonej przez lekarza, lub wypadku zaistniałego w
okresie obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 10 .
W przypadku wariantu „Dla Ciebie 55 Plus - Życie”, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku zaistniałego w okresie
obowiązywania umowy ubezpieczenia na życie, o ile
ubezpieczony był objęty ochroną z tytułu:
1) umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo
2) umowy indywidulanego kontynuowania grupowego
ubezpieczenia na życie, albo
3) umowy indywidulanego ubezpieczenia na życie, w zakresie niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia i wystąpił z umowy
grupowego ubezpieczenia na życie, albo rozwiązał
umowę indywidualnego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, umowę indywidulanego
ubezpieczenia na życie, najpóźniej do ostatniego dnia
pierwszego miesiąca początku okresu ubezpieczenia
wskazanego we wnioskopolisie, z zastrzeżeniem ust.
11.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 10 jeżeli umowa
ubezpieczenia zawarta była z innym ubezpieczycielem niż
TUnŻ „WARTA” S.A. świadczenie może być wypłacone,
pod warunkiem doręczenia ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających:
1) obejmowanie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia na życie,
o której mowa w ust. 9, 10 zawartej z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A. i przewidującej
w swym zakresie operacje ubezpieczonego,
2) datę wystąpienia bądź rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 9, 10 zawartej z
innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A.
Po dwóch latach od daty początku okresu ubezpieczenia,
gdy w ramach niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego nie
nastąpiła wypłata świadczenia, ochroną ubezpieczeniową
zostają dodatkowo objęte operacje ubezpieczonego spowodowane chorobami stwierdzonymi przez lekarza przed
dniem początku okresu ubezpieczenia lub skutkami wypadków zaistniałych przed tym dniem, z wyłączeniem wad
wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem, z zastrzeżeniem ust. 13.
Do okresu 2 lat, o którym mowa w ust. 12, zalicza się również okres opłacania składek z tytułu poprzedniej umowy
ubezpieczenia, przewidującej w swym zakresie ryzyko
operacji ubezpieczonego.
Z tytułu operacji ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca
osobie uprawnionej świadczenie na podstawie katalogu
operacji zgodnie z podanym poziomem trudności wykonania operacji w skali od 1 (operacje najlżejsze) do 5 (operacje najcięższe).
Za operacje wymienione w katalogu operacji ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości procenta sumy
ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy, zgodnie z poniższym przyporządko-
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waniem:
1) 10% sumy ubezpieczenia za operacje z poziomu 1,
2) 25% sumy ubezpieczenia za operacje z poziomu 2,
3) 50% sumy ubezpieczenia za operacje z poziomu 3,
4) 75% sumy ubezpieczenia za operacje z poziomu 4,
5) 100% sumy ubezpieczenia za operacje z poziomu 5.
Jeżeli w trakcie jednej operacji został wykonany więcej niż
jeden zabieg spełniający definicję operacji, ubezpieczyciel
wypłaci jedno świadczenie, w wysokości odpowiadającej
najcięższej operacji.
W przypadku gdy kolejna operacja miała miejsce
w okresie krótszym niż 60 dni od operacji, z tytułu której
ubezpieczyciel wypłacił świadczenie, ubezpieczyciel nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia tej kolejnej operacji, a ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno
świadczenie z tytułu operacji, z zastrzeżeniem ust. 18.
Jeżeli w okresie wskazanym w ust. 17 zostanie wykonana więcej niż jedna operacja, ubezpieczyciel wypłaci
świadczenie tylko za jedną operację, w wysokości odpowiadającej najcięższej operacji.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu operacji
ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowa-

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)
20)
21)

1.

2.

3.

4.

nia danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego
lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi
medycznemu,
zabiegów plastyczno-kosmetycznych związanych z
zastosowaniem radioterapii powierzchniowej,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
operacji plastyczno-kosmetycznych, w tym usunięcia, pomniejszenia, powiększenia piersi, z wyjątkiem
operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków
i operacji w związku z chorobami nowotworowymi,
operacji przeprowadzanych w celach diagnostycznych
lub profilaktycznych, jak również drobnych zabiegów
chirurgicznych niewymagających warunków bloku
operacyjnego,
operacji stomatologicznych, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków,
operacji związanymi z leczeniem niepłodności,
operacji wtórnych przeprowadzonych w ciągu tego samego pobytu ubezpieczonego w placówce medycznej,
operacji korekcji wady wzroku.

Druga Opinia Medyczna Ubezpieczonego
§ 38
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczonemu przysługuje prawo do skorzystania z drugiej opinii medycznej
w zakresie chorób wymienionych w katalogu drugiej opinii
medycznej ubezpieczonego.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego obejmuje:
1) wydanie opinii dotyczącej postawionej przez lekarza
prowadzącego diagnozy i dotychczas prowadzonego
leczenia,
2) udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez ubezpieczonego w związku z opiniowaną chorobą i stanem
zdrowia ubezpieczonego,
3) propozycję planu leczenia, jeśli zdaniem lekarza konsultanta zastosowany sposób leczenia powinien zostać zmieniony lub uzupełniony,
4) rokowania co do możliwości wyleczenia – w przypadku wyrażenia stosownej prośby ubezpieczonego we
wniosku o wydanie drugiej opinii medycznej.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu drugiej opinii
medycznej, rozpoczyna się po upływie 2 miesięcy licząc
od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej
składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z
zastrzeżeniem ust. 4, 5.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe drugiej

opinii medycznej ubezpieczonego, odpowiedzialność
ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 2 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej
składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy
w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Do okresu 2 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, 4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
6. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia
w zakresie drugiej opinii medycznej jeżeli chorobę u ubezpieczonego zdiagnozowano w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego.
7. Ubezpieczony ma prawo do jednego świadczenia z tytułu
drugiej opinii medycznej w stosunku do tego samego rozpoznania. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia potwierdzonego nowymi wynikami badań diagnostycznych,
ubezpieczonemu na jego wniosek przysługuje kolejna druga opinia medyczna.
8. W ramach drugiej opinii medycznej, ubezpieczyciel za pośrednictwem świadczeniodawcy:
1) poinformuje ubezpieczonego o niezbędnej dokumentacji medycznej, umożliwiającej sporządzenie drugiej
opinii medycznej i w razie potrzeby zobowiązuje się do
zapewnienia pomocy w zebraniu tych dokumentów,
2) przetłumaczy zebraną dokumentację na język angielski,
3) prześle zebraną dokumentację do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu,
4) zapewni sporządzenie drugiej opinii medycznej przez
lekarza konsultanta i jej przetłumaczenie na język polski,
5) dostarczy drugą opinię medyczną ubezpieczonemu
lub na pisemny wniosek ubezpieczonego – lekarzowi
prowadzącemu.
9. Informacje zawarte w drugiej opinii medycznej są opinią
uzupełniającą w stosunku do opinii wydanej przez lekarza
prowadzącego, a zakres wykorzystania drugiej opinii medycznej wymaga uzgodnienia przez ubezpieczonego z lekarzem prowadzącym leczenie.
10. Ubezpieczyciel i świadczeniodawca nie odpowiadają
za skutki jakichkolwiek działań lub zaniechania działań
w oparciu o informacje zawarte w drugiej opinii medycznej
oraz za skutki wdrożenia proponowanych przez lekarzy
konsultantów planów leczenia, a także ich skuteczność.
11. W celu uzyskania drugiej opinii medycznej, ubezpieczony
zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie ze świadczeniodawcą i podać następujące dane:
1) nr PESEL ubezpieczonego,
2) imię i nazwisko ubezpieczonego,
3) miejsce zamieszkania,
4) numer polisy ubezpieczeniowej,
5) numer telefonu do kontaktu zwrotnego,
6) adres email – poczty elektronicznej,
7) krótki opis dotyczący zdiagnozowania choroby.
12. Warunkiem uzyskania przez ubezpieczonego drugiej
opinii medycznej jest dostarczenie do świadczeniodawcy wszystkich wymaganych dokumentów do spełnienia
świadczenia, w szczególności ubezpieczony zobowiązany
jest:
1) dostarczyć lub zapewnić dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej zdiagnozowania choroby,
2) dostarczyć lub zapewnić dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia zdiagnozowanej choroby
z ostatnich 12 miesięcy licząc od zgłoszenia świadczenia z tytułu niniejszej umowy,
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dostarczyć do świadczeniodawcy formularze, o których wypełnienie zwrócił się świadczeniodawca.
Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić ubezpieczycielowi
oraz świadczeniodawcy pisemnej zgody na:
1) zasięganie informacji od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń
zdrowotnych ubezpieczonemu w zakresie opiniowanej
choroby,
2) przekazywanie danych medycznych dotyczących
ubezpieczonego, o których mowa w pkt 1) powyżej,
do lekarza konsultanta w celu uzyskania drugiej opinii
medycznej.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje kosztu wizyt lekarskich i badań diagnostycznych zaleconych w drugiej opinii medycznej lub niezbędnych do jej sporządzenia.
Świadczeniodawca pokrywa koszt sporządzenia i wydania
dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia ubezpieczonego przez lekarza prowadzącego.
Świadczeniodawca przekaże informację o trzech placówkach medycznych działających poza terytorium Polski,
specjalizujących się w danej jednostce chorobowej. Ubezpieczony powinien wybrać preferowaną placówkę medyczną, której lekarz konsultant wyda drugą opinię medyczną.
Świadczeniodawca przetłumaczy na język angielski dokumentację medyczną dostarczoną przez ubezpieczonego
lub lekarza prowadzącego oraz przekaże przetłumaczoną
dokumentację medyczną do lekarza konsultanta, a także zapewni tłumaczenie sporządzonej przez lekarza konsultanta drugiej opinii medycznej na język polski przed jej
przekazaniem ubezpieczonemu.
Druga opinia medyczna zostanie sporządzona i wysłana
do ubezpieczonego w sposób z nim uzgodniony (pocztą
na adres zamieszkania lub na adres poczty elektronicznej)
w terminie czternastu dni roboczych od daty dostarczenia
kompletnej dokumentacji medycznej do wybranej placówki
medycznej, o której mowa w ust. 11.
W przypadku, gdy do sporządzenia drugiej opinii medycznej niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji medycznych, druga opinia medyczna zostanie sporządzona
w ciągu czternastu dni roboczych od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności uzyskanie brakujących
informacji medycznych było możliwe.
Ubezpieczyciel oraz świadczeniodawca nie są zobowiązani do dostarczenia drugiej opinii medycznej, w przypadku
gdy lekarz prowadzący nie udostępni kopii dokumentacji
medycznej i wyników badań dotyczących stanu chorobowego ubezpieczonego. W przypadku, gdy świadczeniodawca nie będzie w stanie zebrać dokumentacji medycznej
dotyczącej choroby ubezpieczonego od lekarza prowadzącego lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
które udzielały świadczeń zdrowotnych, ubezpieczony będzie zobowiązany do samodzielnego dostarczenia tej dokumentacji i wyników badań.

Świadczenie Pomocowe po Udarze Mózgu
§ 39
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie świadczenia pomocowego po udarze mózgu.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu świadczenia
pomocowego po udarze mózgu rozpoczyna się po upływie
6 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust.
3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do
wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na za-

sadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe świadczenie
pomocowe po udarze mózgu, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu świadczenia pomocowego po udarze mózgu, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna się
po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia,
nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie
do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-5.
4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu świadczenia
pomocowego po udarze mózgu, w okresie 6 miesięcy,
o których mowa w ust. 2-3 polega na wypłacie świadczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie lub aneksie do wnioskopolisy.
5. Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
6. Po wypłacie kwoty świadczenia, wygasa odpowiedzialność
z tytułu świadczenia pomocowego po udarze mózgu.
7. Z tytułu świadczenia pomocowego po udarze mózgu,
ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie
w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
8. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
9. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia
złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
10. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu świadczenia
pomocowego po udarze mózgu nie są objęte zdarzenia
powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na
własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa
przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów
lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na
broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,
kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura
Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo
lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy
zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający
materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik
rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,

nia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego
(w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u ubezpieczonego chorób psychicznych
lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
8) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich
namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.

8)

prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego
lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
11) uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
Świadczenie Pomocowe po Zawale Serca
§ 40
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie świadczenia pomocowego po zawale serca.
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu świadczenia
pomocowego po zawale serca rozpoczyna się po upływie
6 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust.
3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do
wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
3. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe świadczenie pomocowe po zawale serca, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu świadczenia pomocowego po zawale
serca, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna
się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po
dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej
w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-5.
4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu świadczenia pomocowego po zawale serca, w okresie 6 miesięcy,
o których mowa w ust. 2-3 polega na wypłacie świadczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie lub aneksie do wnioskopolisy.
5. Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
6. Po wypłacie kwoty świadczenia, wygasa odpowiedzialność z tytułu świadczenia pomocowego po zawale serca.
7. Z tytułu świadczenia pomocowego po zawale serca,
ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie
w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
8. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
9. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
10. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu świadczenia pomocowego po zawale serca nie są objęte zdarze-

1.

2.

Śmierć Małżonka lub Partnera
§ 41
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
śmierci małżonka lub partnera.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci małżonka lub partnera rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust.
3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do
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wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3, 5-6.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe śmierci małżonka lub partnera, odpowiedzialność ubezpieczyciela
z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia
wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
4. W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu
śmierci partnera, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy
licząc od pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po dniu zgłoszenia zmiany, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-4 odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy śmierci małżonka
lub partnera w wyniku wypadku.
6. Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
7. Z tytułu śmierci małżonka lub partnera ubezpieczyciel
wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 %
sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy.
8. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
9. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
10. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci
małżonka lub partnera nie są objęte zdarzenia powstałe
w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia małżonka lub partnera na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez małżonka lub
partnera w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału małżonka lub partnera w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania.
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Śmierć Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku
§ 42
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
śmierci małżonka lub partnera w wyniku wypadku.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci małżonka lub partnera w wyniku wypadku rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej
składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu śmierci partnera w wyniku wypadku, rozpoczyna się
pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po
dniu zgłoszenia zmiany.
Z tytułu śmierci małżonka lub partnera w wyniku wypadku ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie
w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.

6.

7.

Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci małżonka lub partnera w wyniku wypadku nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia małżonka lub partnera na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez małżonka lub partnera,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału małżonka lub partnera w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem
na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej
230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz,
ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun
zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy,
sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę:
na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod
ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew
i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych
i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania małżonka lub partnera pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych
alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u małżonka lub partnera chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
8) prowadzenia przez małżonka lub partnera pojazdu
lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez
wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego małżonka lub partnera w innym
charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez małżonka lub partnera, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za
ich namową,
11) uprawiania przez małżonka lub partnera niebezpiecznych sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa,
wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż:
sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe
lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami,
sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej
linie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Śmierć Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku
Komunikacyjnego
§ 43
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
śmierci małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego
rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4
ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu śmierci partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego,
rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca polisowego
następującego po dniu zgłoszenia zmiany.
Z tytułu śmierci małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią małżonka lub
partnera.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci
małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia małżonka lub partnera na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez małżonka lub partnera,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału małżonka lub partnera w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania małżonka lub partnera pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych

alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u małżonka lub partnera chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
8) prowadzenia przez małżonka lub partnera pojazdu
lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez
wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do
kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego małżonka lub partnera w innym
charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez małżonka lub partnera, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za
ich namową,
11) uprawiania przez małżonka lub partnera niebezpiecznych sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo
(pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski,
samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda
quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na
gumowej linie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Śmierć Małżonka lub Partnera na Skutek
Zawału Serca lub Udaru Mózgu
§ 44
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
śmierci małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub
udaru mózgu.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia
wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki
w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki
należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3, 5-6.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe śmierć małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się
po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia,
nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie
do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu
śmierci partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu,
rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po dniu zgłoszenia zmiany, z zastrzeżeniem ust. 5.
Odpowiedzialność z tytułu śmierci partnera na skutek
zawału serca lub udaru mózgu, w okresie 6 miesięcy,
o którym mowa w ust. 2-4, polega na wypłacie 10% kwoty
świadczenia, wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie
do wnioskopolisy z tytułu śmierci małżonka lub partnera
na skutek zawału serca lub udaru mózgu.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
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7.

Z tytułu śmierci małżonka lub partnera na skutek zawału
serca lub udaru mózgu ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
8. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
zawałem serca lub udarem mózgu a śmiercią małżonka
lub partnera.
9. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
10. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
11. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na
własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa
przez małżonka lub partnera,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału małżonka lub partnera w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania małżonka lub partnera pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych
alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u małżonka lub partnera chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
8) prowadzenia przez małżonka lub partnera pojazdu
lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez
wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do
kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego małżonka lub partnera w innym
charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez małżonka lub partnera, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za
ich namową,
11) uprawiania przez małżonka lub partnera niebezpiecznych sportów: nurkowanie, wspinaczka skał-
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12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)

19)

kowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo
(pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski,
samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda
quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na
gumowej linie,
epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA,
RIND),
zawałów mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowanego zewnętrznym urazem,
wtórnych krwotoków do istniejących ognisk poudarowych,
innych zmian w mózgu możliwych do rozpoznania
metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom utrwalonym objawom klinicznym,
symptomów spowodowanych migreną,
chorób naczyń wpływającymi na wzrok lub nerw
wzrokowy lub system równowagi,
niedokrwienia spowodowanego niewydolnością kręgowo-podstawną (objawy niewydolności kręgowo-podstawnej),
ostrych zespołów wieńcowych.

Inwalidztwo Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku
§ 45
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
inwalidztwa małżonka lub partnera w wyniku wypadku.
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu inwalidztwa
małżonka lub partnera w wyniku wypadku rozpoczyna
się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu
wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo
pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
3. W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu
inwalidztwa partnera w wyniku wypadku, rozpoczyna się
pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po
dniu zgłoszenia zmiany.
4. Z tytułu inwalidztwa małżonka lub partnera w wyniku wypadku ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej
we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
5. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem a inwalidztwem małżonka lub partnera.
6. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
7. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
8. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
małżonka lub partnera na dodatkowe badania lekarskie.
Badania lekarskie mogą zostać wykonane również przez
specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
9. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu inwalidztwa
małżonka lub partnera w wyniku wypadku, nie są objęte
zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia małżonka lub partnera na własną prośbę, usiłowania popełnienia sa-

mobójstwa przez małżonka lub partnera,
działań wojennych, stanu wojennego,
czynnego udziału małżonka lub partnera w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania małżonka lub partnera pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych
alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u małżonka lub partnera chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
8) prowadzenia przez małżonka lub partnera pojazdu
lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez
wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do
kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego małżonka lub partnera w innym
charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez małżonka lub partnera, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za
ich namową,
11) uprawiania przez małżonka lub partnera niebezpiecznych sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo
(pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski,
samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda
quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na
gumowej linie.

2)
3)

Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera
§ 46
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) pobytu małżonka lub partnera w szpitalu w wyniku
wypadku lub choroby,
2) pobytu małżonka lub partnera w szpitalu na OIOM
w wyniku wypadku lub choroby.
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu małżonka lub partnera w szpitalu lub pobytu małżonka lub
partnera w szpitalu na OIOM, których przyczyną jest
choroba rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy, licząc od
dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do

wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3-6 i 9.
3. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe dzienne
świadczenie szpitalne małżonka lub partnera, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu małżonka lub
partnera w szpitalu lub pobytu małżonka lub partnera
w szpitalu na OIOM, których przyczyną jest choroba, w
ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po
upływie 3 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie
do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie
do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-6 i 9.
4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu małżonka lub partnera w szpitalu lub pobytu na OIOM, którego przyczyną jest wypadek rozpoczyna się w dniu
wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
5. Jeżeli przyczyną pobytu małżonka lub partnera w szpitalu jest choroba, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
pobytu rozpoczętego w okresie pierwszych 3 miesięcy
licząc od dnia początku okresu ubezpieczenia, nawet jeżeli jego koniec przypadał po tym okresie.
6. Świadczenie szpitalne za pobyt małżonka lub partnera
w szpitalu spowodowany chorobą przysługuje za każdy
dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 3 dni.
7. W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu
pobytu partnera w szpitalu w wyniku choroby oraz pobytu partnera w szpitalu na OIOM w wyniku choroby rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy licząc od pierwszego
dnia miesiąca polisowego następującego po dniu zgłoszenia zmiany, zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu pobytu partnera w szpitalu w wyniku wypadku oraz
pobytu partnera w szpitalu na OIOM w wyniku wypadku,
rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po dniu zgłoszenia zmiany.
9. Do okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
10. W przypadku, gdy pobyt małżonka lub partnera w szpitalu rozpoczął się przed dniem początku okresu ubezpieczenia i zakończył się po ww. dacie, dzienne świadczenie
szpitalne przysługuje wyłącznie za każdy dzień pobytu
małżonka lub partnera w szpitalu przypadający po dacie
początku okresu ubezpieczenia, a jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu małżonka lub partnera jest choroba – także
pod warunkiem, że pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia trwał dłużej niż 3 dni.
11. W przypadku, gdy pobyt małżonka lub partnera w szpitalu rozpoczął się w okresie ubezpieczenia i zakończył się
po tym okresie, dzienne świadczenia szpitalne przysługuje wyłącznie za każdy dzień pobytu małżonka lub partnera w szpitalu przypadający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego, a jeżeli przyczyną pobytu małżonka
lub partnera w szpitalu jest choroba – także pod warunkiem, że pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia trwał
dłużej niż 3 dni.
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12. Z tytułu dziennego świadczenia szpitalnego małżonka
lub partnera, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu
kwotę świadczenia wskazaną we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy za pobyt małżonka lub partnera w: szpitalu oraz szpitalu na OIOM, którego przyczyną jest wypadek lub choroba.
13. Za każdy dzień począwszy od pierwszego dnia do 14
dnia pobytu małżonka lub partnera w szpitalu spowodowanego wypadkiem, przysługuje dzienne świadczenie
szpitalne w wysokości wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 14.
14. Za każdy dzień począwszy od 15 dnia pobytu małżonka lub partnera w szpitalu spowodowanego wypadkiem,
przysługuje dzienne świadczenie szpitalne w wysokości
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
15. Za każdy dzień począwszy od pierwszego dnia do 14
dnia pobytu małżonka lub partnera w szpitalu spowodowanego chorobą, przysługuje dzienne świadczenie szpitalne w wysokości wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 16.
16. Za każdy dzień począwszy od 15 dnia pobytu małżonka lub partnera w szpitalu spowodowanego chorobą,
przysługuje dzienne świadczenie szpitalne w wysokości
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
17. Świadczenie szpitalne za pobyt na OIOM wypłacane jest
w postaci jednorazowej kwoty.
18. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
19. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
20. W przypadku pobytu w szpitalu na terytorium: krajów Unii
Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady,
Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii,
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, ubezpieczyciel
może zwrócić się do osoby uprawnionej o dostarczenie
dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
21. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu niniejszego
ryzyka nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia małżonka lub partnera na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez małżonka lub partnera,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału małżonka lub partnera w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
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drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania małżonka lub partnera pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych
alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u małżonka lub partnera chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
prowadzenia przez małżonka lub partnera pojazdu
lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez
wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do
kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego małżonka lub partnera w innym
charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez małżonka lub partnera, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za
ich namową,
uprawiania przez małżonka lub partnera niebezpiecznych sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo
(pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski,
samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda
quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na
gumowej linie,
pełnieniem przez małżonka lub partnera służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem
operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek
wypadku,
wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem,
ciąży, porodu, połogu, związanych z niepowikłanym
porodem fizjologicznym lub obserwacjami dobrostanu ciąży,
pozostawania małżonka lub partnera w: szpitalu
uzdrowiskowym, szpitalu lub oddziale psychiatrycznym, szpitalu więziennym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu opieki, placówce której
jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych
uzależnień, na oddziale medycyny paliatywnej oraz
pozostawaniem ww. osoby na izbie przyjęć lub na
szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) nieskutkującym dalszą hospitalizacją.

Dzienne Świadczenie Szpitalne
Małżonka lub Partnera PLUS
§ 47
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) pobytu małżonka lub partnera w szpitalu w wyniku:
a. wypadku komunikacyjnego,
b. wypadku przy pracy,
c. zawału serca lub udaru mózgu,
2) rekonwalescencji poszpitalnej małżonka lub partnera
w wyniku wypadku lub choroby.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu małżonka lub partnera w szpitalu w wyniku zawału serca lub
udaru mózgu, rekonwalescencji poszpitalnej małżonka

lub partnera w wyniku choroby, rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem
ust. 3-6 i 9.
3. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS,
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu małżonka lub partnera w szpitalu w wyniku zawału serca lub
udaru mózgu, rekonwalescencji poszpitalnej małżonka
lub partnera w wyniku choroby, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy
licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy
jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej
składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy
w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-6, 9.
4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu
małżonka lub partnera w szpitalu w wyniku wypadku
komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub rekonwalescencji poszpitalnej w wyniku wypadku, rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
5. Świadczenie szpitalne za pobyt małżonka lub partnera
w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem
mózgu przysługuje, pod warunkiem że pobyt w szpitalu
trwał dłużej niż 3 dni.
6. Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu jest zawał serca lub
udar mózgu, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
pobytu małżonka lub partnera rozpoczętego w okresie
pierwszych 3 miesięcy licząc od dnia początku okresu
ubezpieczenia, nawet jeżeli jego koniec przypadał po tym
okresie.
7. W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu pobytu partnera w szpitalu w wyniku zawału serca lub
udaru mózgu oraz rekonwalescencji poszpitalnej partnera w wyniku choroby rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po dniu zgłoszenia zmiany, z zastrzeżeniem
ust. 8.
8. W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu
pobytu partnera w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego, pobytu partnera w szpitalu w wyniku wypadku
przy pracy oraz rekonwalescencji poszpitalnej partnera w
wyniku wypadku rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po dniu zgłoszenia zmiany.
9. Do okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
10. W przypadku, gdy pobyt małżonka lub partnera w szpitalu rozpoczął się w okresie ubezpieczenia i zakończył
się po tym okresie, dzienne świadczenie szpitalne przysługuje wyłącznie za każdy dzień pobytu w szpitalu przypadający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego,
a jeżeli przyczyną pobytu małżonka lub partnera w szpitalu jest zawał serca lub udar mózgu – także pod warunkiem, że pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia trwał
dłużej niż 3 dni.
11. W przypadku, gdy rekonwalescencja poszpitalna małżon-
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ka lub partnera rozpoczęła się w okresie ubezpieczenia
i zakończyła się po tym okresie, świadczenie z tytułu
rekonwalescencji poszpitalnej małżonka lub partnera
przysługuje wyłącznie za każdy dzień rekonwalescencji
przypadający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 13.
Świadczenie szpitalne za pobyt małżonka lub partnera w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem
mózgu, wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym przysługuje za każdy dzień pobytu małżonka lub
partnera w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni, pod warunkiem że:
1) pobyt małżonka lub partnera w szpitalu rozpoczął
się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia zawału
serca lub udaru mózgu, wypadku przy pracy lub wypadku komunikacyjnego, oraz
2) pobyt jest pierwszym pobytem małżonka lub partnera w szpitalu spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym lub wypadkiem przy pracy, z zastrzeżeniem ust. 5.
Świadczenie w zakresie rekonwalescencji poszpitalnej
małżonka lub partnera w wyniku wypadku lub choroby
przysługuje za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim w okresie pierwszych 30 dni zwolnienia, pod warunkiem że pobyt w szpitalu bezpośrednio poprzedzający
zwolnienie lekarskie trwał nieprzerwanie, dłużej niż 9 dni,
z zastrzeżeniem ust. 15.
Z tytułu dziennego świadczenia szpitalnego małżonka
lub partnera PLUS ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu kwotę świadczenia wskazaną we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy za pobyt małżonka lub
partnera w szpitalu spowodowany: zawałem serca lub
udarem mózgu, wypadkiem przy pracy, wypadkiem komunikacyjnym oraz za rekonwalescencję poszpitalną
małżonka lub partnera w wyniku wypadku lub choroby.
W przypadku małżonka lub partnera będącego: przedsiębiorcą nie odprowadzającym składek chorobowych,
albo emerytem, albo osobą bezrobotną, albo rencistą z
tytułu niezdolności do pracy, albo osobą otrzymującą
świadczenie rehabilitacyjne albo osobą z orzeczeniami
o niepełnosprawności, wypłaca się świadczenie w zakresie rekonwalescencji poszpitalnej małżonka lub partnera
w wyniku wypadku albo choroby, przysługujące za okres
15 dni, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu bezpośrednio
poprzedzający rekonwalescencję trwał nieprzerwanie,
dłużej niż 9 dni.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy
a pobytem małżonka lub partnera w szpitalu.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
W przypadku pobytu w szpitalu na terytorium: krajów Unii
Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady,
Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii,
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, ubezpieczyciel
może zwrócić się do osoby uprawnionej o dostarczenie
dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu niniejszego
ryzyka, nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
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samookaleczenia lub okaleczenia małżonka lub partnera na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez małżonka lub partnera,
działań wojennych, stanu wojennego,
czynnego udziału małżonka lub partnera w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania małżonka lub partnera pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych
alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u małżonka lub partnera chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
prowadzenia przez małżonka lub partnera pojazdu
lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez
wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do
kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego małżonka lub partnera w innym
charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez małżonka lub partnera, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za
ich namową,
uprawiania przez małżonka lub partnera niebezpiecznych sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo
(pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski,
samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda
quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na
gumowej linie,
pełnieniem przez małżonka lub partnera służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem
operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek
wypadku,
wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem,
ciąży, porodu, połogu, związanych z niepowikłanym
porodem fizjologicznym lub obserwacjami dobrostanu ciąży,
pozostawania małżonka lub partnera w: szpitalu
uzdrowiskowym, szpitalu lub oddziale psychiatrycz-

nym, szpitalu więziennym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu opieki, placówce której
jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych
uzależnień, na oddziale medycyny paliatywnej oraz
pozostawaniem ww. osoby na izbie przyjęć lub na
szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) nieskutkującym dalszą hospitalizacją.
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Wystąpienie u Małżonka lub Partnera Poważnego
Zachorowania
§ 48
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
poważnego zachorowania małżonka lub partnera.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za poważne
zachorowania określone w katalogu poważnych zachorowań.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia
u małżonka lub partnera poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki
w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-5, 8.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania,
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka,
w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po
upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu
wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu
do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej
w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5, 8.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania
określonego w pkt 8)-10), 12) katalogu poważnych zachorowań powstałego w wyniku wypadku, rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu wystąpienia u partnera poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od pierwszego
dnia miesiąca następującego po dniu zgłoszenia zmiany,
z zastrzeżeniem ust. 7.
W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu
wystąpienia u partnera poważnego zachorowania określonego w pkt 8)-10), 12) katalogu poważnych zachorowań
powstałego w wyniku wypadku, rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu zgłoszenia zmiany.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
W przypadku gdy ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia, w zakresie niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego (rodzaju poważnego zachorowania
wymienionego w katalogu poważnych zachorowań),
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za poważne zachorowanie, w przypadku którego proces diagnostyczny
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rozpoczął się, lub które jest następstwem wypadku zaistniałego w okresie obowiązywania poprzedniej umowy
ubezpieczenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9 jeżeli umowa
ubezpieczenia zawarta była z innym ubezpieczycielem
niż TUnŻ „WARTA” S.A. świadczenie może być wypłacone, pod warunkiem doręczenia ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających:
1) obejmowanie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia na życie,
o której mowa w ust. 9 zawartej z innym ubezpieczycielem niż TunŻ „WARTA” S.A. i przewidującej
w swym zakresie poważne zachorowanie małżonka
lub partnera, w tym także dany rodzaj poważnego
zachorowania,
2) datę wystąpienia bądź rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 9 zawartej
z innym ubezpieczycielem niż TunŻ „WARTA” S.A.
Z tytułu wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu
świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
W przypadku wystąpienia u małżonka lub partnera,
w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, co najmniej
dwóch poważnych zachorowań tego samego rodzaju,
ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno świadczenie z tytułu
wystąpienia pierwszego z nich.
W przypadku wystąpienia u małżonka lub partnera,
w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, co najmniej
dwóch poważnych zachorowań należących do różnych
rodzajów, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności
za te poważne zachorowania, które pozostają w związku
przyczynowym lub są spowodowane tym samym czynnikiem patogennym, co poważne zachorowanie, za które
ubezpieczyciel wypłacił świadczenie.
W przypadku wystąpienia u małżonka lub partnera co
najmniej dwóch nowotworów złośliwych o różnej budowie histopatologicznej i lokalizacji ubezpieczyciel wypłaci
tylko jedno świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego
zachorowania.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
małżonka lub partnera na dodatkowe badania lekarskie.
Badania lekarskie mogą zostać wykonane również przez
specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia
u małżonka lub partnera poważnego zachorowania, nie
są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia małżonka lub partnera na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez małżonka lub partnera,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału małżonka lub partnera w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
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wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania małżonka lub partnera pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych
alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u małżonka lub partnera chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
prowadzenia przez małżonka lub partnera pojazdu
lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez
wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do
kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego małżonka lub partnera w innym
charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez małżonka lub partnera, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za
ich namową,
uprawiania przez małżonka lub partnera niebezpiecznych sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo
(pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski,
samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda
quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na
gumowej linie,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV.

Osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego
§ 49
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu osierocenia
dziecka przez ubezpieczonego rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust.
3-5.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko osierocenie dziecka przez
ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela
z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia
wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek
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okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-5.
W okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do śmierci
ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
Z tytułu osierocenia dziecka przez ubezpieczonego
ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie
w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest dziecko
ubezpieczonego.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku o
wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia
złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu osierocenia
dziecka przez ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia
powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego
na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.
Śmierć Dziecka
§ 50
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
śmierci dziecka ubezpieczonego.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci
dziecka rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od
dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3-6.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe śmierć

dziecka, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego
ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu
aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust.
4-6.
4. W okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy śmierci dziecka
w wyniku wypadku, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
6. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej,
w przypadku gdy dziecko w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego miało ukończony 1 rok życia.
7. Z tytułu śmierci dziecka ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
8. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
9. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
10. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci
dziecka nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia dziecka na własną
prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez dziecko w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału dziecka w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania.
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Śmierć Dziecka w Wyniku Wypadku
§ 51
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
śmierci dziecka w wyniku wypadku.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci dziecka w wyniku wypadku rozpoczyna się w dniu wskazanym
we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako
początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie
wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej
po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem
ust. 3.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej,
w przypadku gdy dziecko w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego miało ukończony 1 rok życia.
Z tytułu śmierci dziecka w wyniku wypadku ubezpieczyciel
wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 %
sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
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zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci
dziecka w wyniku wypadku nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia dziecka na własną
prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez
dziecko,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału dziecka w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania dziecka pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u dziecka chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
8) prowadzenia przez dziecko pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych
przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego dziecka w innym charakterze
niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez dziecko, uprawnionego lub
inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
11) uprawiania przez dziecko niebezpiecznych sportów:
nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo,
szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe,
jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
Śmierć Noworodka
§ 52
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie śmierci noworodka.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci noworodka rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od
dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
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wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe śmierć noworodka, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego
ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po
dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu
do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w
aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-5.
W okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy śmierci noworodka
w wyniku wypadku.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
Z tytułu śmierci noworodka ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 %
sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci noworodka, nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) działań wojennych, stanu wojennego,
2) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania.
Urodzenie się Dziecka
§ 53
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie urodzenia się
dziecka.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu urodzenia się
dziecka rozpoczyna się po upływie 10 miesięcy licząc od
dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3-5, 8.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe urodzenia
się dziecka, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu
tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 10 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości
wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem
ust. 4-5 i 8.
W okresie 10 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną wymienioną w katalogu wad wrodzonych i stwierdzoną w okresie trwania
odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego
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ryzyka ubezpieczeniowego.
Do okresu 10 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
6. Z tytułu urodzenia się dziecka ubezpieczyciel wypłaca
uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 % sumy
ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolise albo w aneksie do wnioskopolisy.
7. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
8. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeśli urodzenie się
żywego dziecka albo przysposobienie dziecka nastąpiły w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego.
9. Za datę zajścia zdarzenia w przypadku urodzenia się żywego dziecka ubezpieczonemu uważa się datę urodzenia się dziecka potwierdzoną aktem urodzenia. W przypadku przysposobienia dziecka przez ubezpieczonego
za datę zajścia zdarzenia uważa się datę uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu
dziecka przez ubezpieczonego.
10. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
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Urodzenie się Dziecka z Wadą Wrodzoną
§ 54
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie urodzenia się
dziecka z wadą wrodzoną.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za urodzenie
się dziecka z wadą wrodzoną wymienioną w katalogu
wad wrodzonych.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu urodzenia się
dziecka z wadą wrodzoną rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w
terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki
należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 7.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy jednej wady
wrodzonej.
Z tytułu urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości
100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeśli urodzenie się
żywego dziecka z wadą wrodzoną oraz stwierdzenie
wady wrodzonej nastąpiły w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku o
wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia
złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Urodzenie się Wnuka
§ 55
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie urodzenia się wnuka.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu urodzenia się

wnuka rozpoczyna się po upływie 10 miesięcy licząc od
dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 3-5, 8.
3. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe urodzenia się wnuka, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu
tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna się po upływie 10 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości
wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem
ust. 4-5 i 8.
4. W okresie 10 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną wymienioną w katalogu wad wrodzonych i stwierdzoną w okresie trwania
odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego
ryzyka ubezpieczeniowego.
5. Do okresu 10 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5-6.
6. Z tytułu urodzenia się wnuka ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 %
sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy.
7. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
8. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeśli urodzenie się
żywego wnuka albo przysposobienie wnuka nastąpiły
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z
tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego.
9. Za datę zajścia zdarzenia w przypadku urodzenia się żywego wnuka ubezpieczonemu uważa się datę urodzenia
się wnuka potwierdzoną aktem urodzenia. W przypadku
przysposobienia wnuka przez dziecko ubezpieczonego
za datę zajścia zdarzenia uważa się datę uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu
wnuka przez dziecko ubezpieczonego.
10. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
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Powstanie Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu
Dziecka w Wyniku Wypadku
§ 56
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka
w wyniku wypadku.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 7.
Z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu
dziecka w wyniku wypadku ubezpieczyciel wypłaca
uprawnionemu świadczenie w wysokości odpowiadają-
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cej 1% sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, przy czym:
1) stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka
ustala komisja lekarska wyznaczona przez ubezpieczyciela,
2) w razie uszkodzenia organu, narządu, układu, których funkcje były upośledzone już przed wypadkiem
ustalony stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu
dziecka w wyniku wypadku pomniejsza się o stopień
uszczerbku istniejący bezpośrednio przed wypadkiem.
Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka ustala
się w oparciu o tabelę norm oceny procentowej trwałego
uszczerbku na zdrowiu.
Świadczenie z tytułu powstania trwałego uszczerbku na
zdrowiu dziecka w wyniku wypadku ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu na podstawie wniosku o wypłatę
świadczenia, który uprawniony może złożyć na formularzu ubezpieczyciela.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
dziecko na badania lekarskie. Badania lekarskie mogą
zostać wykonane również przez specjalnie powołaną komisję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej,
w przypadku gdy dziecko miało ukończony 1 rok życia
i nie ukończyło 25 roku życia w dniu wypadku powodującego powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka.
Łączna kwota świadczenia wypłaconego z tytułu jednego
wypadku nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy. W przypadku gdy procent ustalonego trwałego
uszczerbku na zdrowiu przekracza 100%, ubezpieczyciel
wypłaca świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowy pomiędzy
wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka
– na podstawie dostarczonych dowodów oraz wyników
badań lekarskich.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka ustalany jest po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji, nie później jednak niż po upływie 36 miesięcy
od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego
uszczerbku na zdrowiu (polepszenie lub pogorszenie) nie
daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka
w wyniku wypadku może być wypłacone po ustaleniu
stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku, nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia dziecka na własną
prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez
dziecko,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału dziecka w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

4)

skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania dziecka pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u dziecka chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
8) prowadzenia przez dziecko pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych
przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego dziecka w innym charakterze
niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez dziecko, uprawnionego lub
inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
11) uprawiania przez dziecko niebezpiecznych sportów:
nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo,
szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe,
jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
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Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka
§ 57
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) pobytu dziecka w szpitalu w wyniku wypadku lub
choroby,
2) pobytu dziecka w szpitalu w wyniku wypadku w szkole,
3) pobytu dziecka w szpitalu na OIOM w wyniku wypadku lub choroby.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu dziecka w szpitalu lub pobytu dziecka w szpitalu na OIOM,
których przyczyną jest choroba rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust.
3-7, 10.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
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zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe dzienne
świadczenie szpitalne dziecka, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu dziecka w szpitalu lub pobytu dziecka w szpitalu na OIOM, których przyczyną jest
choroba, w ramach tego pakietu dodatkowego rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy licząc od dnia wskazanego
w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu
aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust.
4-7, 10.
4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu dziecka w szpitalu, którego przyczyną jest wypadek lub wypadek w szkole lub pobytu dziecka w szpitalu na OIOM,
którego przyczyną jest wypadek rozpoczyna się w dniu
wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 10.
5. Jeżeli przyczyną pobytu dziecka w szpitalu jest choroba
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pobytu rozpoczętego w okresie pierwszych 3 miesięcy licząc od dnia
początku okresu ubezpieczenia, nawet jeżeli jego koniec
nastąpił po tym okresie.
6. Świadczenie szpitalne za pobyt dziecka w szpitalu spowodowany chorobą przysługuje za każdy dzień pobytu
w szpitalu, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 5 dni.
7. Do okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
8. W przypadku, gdy pobyt w szpitalu rozpoczął się przed
dniem początku okresu ubezpieczenia i zakończył się
po ww. dacie, dzienne świadczenie szpitalne przysługuje wyłącznie za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu
przypadający po dacie początku okresu ubezpieczenia,
a jeżeli przyczyną pobytu dziecka w szpitalu jest choroba – także pod warunkiem, że pobyt w szpitalu w okresie
ubezpieczenia trwał dłużej niż 5 dni.
9. W przypadku, gdy pobyt dziecka w szpitalu rozpoczął się
w okresie ubezpieczenia i zakończył się po tym okresie,
dzienne świadczenia szpitalne przysługuje wyłącznie
za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu przypadający
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego, a jeżeli
przyczyną pobytu dziecka w szpitalu jest choroba – także
pod warunkiem, że pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia trwał dłużej niż 5 dni.
10. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej,
w przypadku gdy w dniu przyjęcia dziecka do szpitala lub
przyjęcia dziecka do szpitala na OIOM mającego miejsce w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego dziecko
miało ukończony 1 rok życia i nie ukończyło 25 roku życia.
11. Świadczenie szpitalne z tytułu pobytu dziecka w szpitalu
w wyniku wypadku w szkole przysługuje za każdy dzień
pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni, pod warunkiem że:
1) pobyt w szpitalu rozpoczął się nie później niż 14 dni
po dniu wystąpienia wypadku w szkole, oraz
2) pobyt jest pierwszym pobytem w szpitalu spowodowanym danym wypadkiem w szkole.
12. Za każdy dzień począwszy od pierwszego dnia do
14 dnia pobytu dziecka w szpitalu spowodowanego wypadkiem, przysługuje dzienne świadczenie szpitalne
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w wysokości wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 13.
Za każdy dzień począwszy od 15 dnia pobytu dziecka
w szpitalu spowodowanego wypadkiem, przysługuje
dzienne świadczenie szpitalne w wysokości wskazanej
we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Za każdy dzień począwszy od pierwszego dnia do
14 dnia pobytu dziecka w szpitalu spowodowanego chorobą, przysługuje dzienne świadczenie szpitalne w wysokości wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 15.
Za każdy dzień począwszy od 15 dnia pobytu dziecka
w szpitalu spowodowanego chorobą, przysługuje dzienne świadczenie szpitalne w wysokości wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Za każdy dzień począwszy od pierwszego dnia do
14 dnia pobytu dziecka w szpitalu spowodowanego wypadkiem w szkole, przysługuje dzienne świadczenie
szpitalne w wysokości wskazanej we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy.
Świadczenie szpitalne za pobyt dziecka na OIOM, którego przyczyną jest choroba lub wypadek wypłacane jest
w postaci jednorazowej kwoty wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
W przypadku pobytu w szpitalu na terytorium: krajów Unii
Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady,
Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii,
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, ubezpieczyciel
może zwrócić się do osoby uprawnionej o dostarczenie
dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu niniejszego
ryzyka nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia dziecka na własną
prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez
dziecko,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału dziecka w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
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zatrucia lub działania dziecka pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u dziecka chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
prowadzenia przez dziecko pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych
przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego dziecka w innym charakterze
niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez dziecko, uprawnionego lub
inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
uprawiania przez dziecko niebezpiecznych sportów:
nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo,
szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe,
jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
pełnieniem przez dziecko służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem
operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek
wypadku,
wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem,
ciąży, porodu, połogu, związanych z niepowikłanym
porodem fizjologicznym lub obserwacjami dobrostanu ciąży,
pozostawania dziecka w: szpitalu uzdrowiskowym,
szpitalu lub oddziale psychiatrycznym, szpitalu więziennym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale
dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu opieki, placówce której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień,
na oddziale medycyny paliatywnej oraz pozostawaniem ww. osoby na izbie przyjęć lub na szpitalnym
oddziale ratunkowym (SOR) nieskutkującym dalszą
hospitalizacją.

Ubezpieczenie Lekowe
Związane z Pobytem Dziecka w Szpitalu
§ 58
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem dziecka
w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby, albo pobytem
dziecka w szpitalu na OIOM w wyniku wypadku lub choroby, lub pobytem dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
w szkole.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem dziecka w szpitalu, rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4
ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
W każdym okresie ubezpieczenia, trwającym między
rocznicami polisy, ubezpieczyciel przyznaje osobie
uprawnionej prawo do zakupu produktów w aptece maksymalnie w związku z trzema rozpoczętymi w tym okre-
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sie pobytami dziecka w szpitalu, o których mowa w ust. 1.
Wypłata świadczenia z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego jest możliwa wyłącznie w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu Dziennego Świadczenia Szpitalnego Dziecka, będącego w zakresie danego pakietu
dodatkowego.
Jeżeli w związku z jednym zdarzeniem ubezpieczeniowym, dziecko przebywa w szpitalu oraz na OIOM, ubezpieczyciel przyznaje jedno świadczenie z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego.
Z tytułu ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem
dziecka w szpitalu, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości
100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszymi paragrafie
mają zastosowanie zapisy ryzyka ubezpieczeniowego –
Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka.
Rekonwalescencja Dziecka
§ 59
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
rekonwalescencji dziecka w wyniku pobytu w szpitalu
dziecka spowodowanego chorobą lub wypadkiem.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu rekonwalescencji dziecka, której przyczyną jest pobyt w szpitalu
dziecka spowodowany chorobą, rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust.
3-5, 7.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe rekonwalescencji dziecka, odpowiedzialność ubezpieczyciela
z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy licząc od dnia
wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-5 i 7.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu rekonwalescencji dziecka, której przyczyną jest pobyt w szpitalu dziecka spowodowany wypadkiem, rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 7.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu rekonwalescencji dziecka nie obejmuje pobytu w szpitalu dziecka
w wyniku choroby rozpoczętego w okresie pierwszych
3 miesięcy licząc od dnia początku okresu ubezpieczenia, nawet jeżeli zakończył się po tym okresie.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela w ciągu roku polisowego objęte są maksymalnie 3 świadczenia z tytułu rekonwalescencji dziecka ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej,
w przypadku gdy dziecko miało ukończony 1 rok życia
i nie ukończyło 25 roku życia w dniu przyjęcia dziecka do
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szpitala mającego miejsce w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego.
Z tytułu rekonwalescencji dziecka, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 %
sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w
aneksie do wnioskopolisy.
Świadczenie z tytułu rekonwalescencji dziecka wypłacane jest w postaci jednorazowej kwoty.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
W przypadku pobytu w szpitalu na terytorium: krajów Unii
Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady,
Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii,
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, ubezpieczyciel
może zwrócić się do osoby uprawnionej o dostarczenie
dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu rekonwalescencji dziecka nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia dziecka na własną
prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez
dziecko,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału dziecka w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania dziecka pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u dziecka chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
8) prowadzenia przez dziecko pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych
przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego dziecka w innym charakterze
niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,

10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez dziecko, uprawnionego lub
inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
11) uprawiania przez dziecko niebezpiecznych sportów:
nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo,
szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe,
jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
12) pełnieniem przez dziecko służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,
13) chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
14) operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem
operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek
wypadku,
15) wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem,
16) ciążą, porodem, połogiem, poronieniem samoistnym
lub sztucznym – z wyłączeniem przypadków powikłania ciąży, porodu lub połogu,
17) pozostawania dziecka w: szpitalu uzdrowiskowym,
szpitalu lub oddziale psychiatrycznym, szpitalu więziennym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale
dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu opieki, placówce której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień,
na oddziale medycyny paliatywnej oraz pozostawaniem ww. osoby na izbie przyjęć lub na szpitalnym
oddziale ratunkowym (SOR) nieskutkującym dalszą
hospitalizacją.
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2.

3.
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Wystąpienie u Dziecka Poważnego Zachorowania
§ 60
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
poważnego zachorowania dziecka ubezpieczonego.
Zakresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wystąpienia
u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania
określony jest w katalogu poważnych zachorowań dziecka.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia
u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od
dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-6 i 10.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy
w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe wystąpienia
u dziecka poważnego zachorowania, odpowiedzialność
ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej
składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy
w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5-6, 10.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania określonego
w pkt 9), 17)-19) katalogu poważnych zachorowań dziecka, powstałego w wyniku wypadku, rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
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wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 10.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
W przypadku gdy ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia był objęty ochroną z tytułu poprzedniej
umowy ubezpieczenia, w zakresie niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego (rodzaju poważnego zachorowania
wymienionego w katalogu poważnych zachorowań dziecka), ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za poważne
zachorowanie, w przypadku którego proces diagnostyczny rozpoczął się, lub które jest następstwem wypadku,
zaistniałego w okresie obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7 jeżeli umowa
ubezpieczenia zawarta była z innym ubezpieczycielem
niż TUnŻ „WARTA” S.A. świadczenie może być wypłacone, pod warunkiem doręczenia ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających:
1) obejmowanie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia na życie,
o której mowa w ust. 7 zawartej z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A. i przewidującej
w swym zakresie poważne zachorowanie dziecka,
w tym także dany rodzaj poważnego zachorowania,
2) datę wystąpienia bądź rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 7 zawartej
z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A.
Ubezpieczyciel udziela ochrony, w przypadku gdy dziecko miało ukończony 1 rok życia i nie ukończyło 25 w dniu
wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu
niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego.
Z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu
świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia
wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
W przypadku wystąpienia u dziecka, w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia, co najmniej dwóch poważnych
zachorowań tego samego rodzaju, ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno świadczenie, z tytułu wystąpienia pierwszego z nich.
W przypadku wystąpienia u dziecka, w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia, co najmniej dwóch poważnych
zachorowań należących do różnych rodzajów, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za te poważne zachorowania, które pozostają w związku przyczynowym
lub są spowodowane tym samym czynnikiem patogennym, co poważne zachorowanie za które ubezpieczyciel
wypłacił świadczenie.
W przypadku wystąpienia u dziecka co najmniej dwóch
nowotworów złośliwych o różnej budowie histopatologicznej i lokalizacji ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia oraz kompletu dokumentów ubezpieczyciel ma prawo skierować
dziecko na badania lekarskie. Badania lekarskie mogą
zostać wykonane również przez specjalnie powołaną ko-

misję lekarską. Koszt takich badań ponosi ubezpieczyciel.
17. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia
u dziecka poważnego zachorowania nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia dziecka na własną
prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez
dziecko,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału dziecka w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania dziecka pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u dziecka chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
8) prowadzenia przez dziecko pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych
przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego dziecka w innym charakterze
niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez dziecko, uprawnionego lub
inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
11) uprawiania przez dziecko niebezpiecznych sportów:
nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo,
szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe,
jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
12) chorób związanych z infekcją wirusem HIV.

1.

2.

Leczenia Specjalistycznego Dziecka
§ 61
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
zastosowania u dziecka leczenia specjalistycznego na
skutek choroby lub wypadku.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu leczenia specjalistycznego dziecka określony jest w katalogu metod
leczenia specjalistycznego dziecka.
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Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu leczenia specjalistycznego dziecka na skutek choroby, rozpoczyna
się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż
od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie
wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej
po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem
ust. 4-7 i 13.
4. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe leczenia
specjalistycznego dziecka, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc
od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako
początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż
od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie
i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z
zastrzeżeniem ust. 5-7 i 13.
5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu leczenia specjalistycznego dziecka określonego w pkt 6) katalogu
metod leczenia specjalistycznego dziecka powstałego w
wyniku wypadku, rozpoczyna się od dnia wskazanego
we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako
początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie
wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej
po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem
ust. 13.
6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje leczenia specjalistycznego dziecka na skutek choroby, stosowanego
w okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 a ponadto nie obejmuje leczenia specjalistycznego rozpoczętego
w tym okresie.
7. Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
8. W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia może
być wypłacone tylko jedno świadczenie z tytułu tej samej metody leczenia specjalistycznego zastosowanej u
dziecka. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie tych metod leczenia specjalistycznego, które nie są w związku
przyczynowym z poprzednio zastosowanymi metodami leczenia specjalistycznego, powodującymi wypłatę
świadczenia, ani nie wystąpiły w rezultacie działania tego
samego patogennego czynnika.
9. W przypadku radioterapii i chemioterapii ubezpieczyciel
wypłaca wyłącznie jedno świadczenie w czasie trwania
umowy ubezpieczenia w zakresie niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego.
10. W przypadku zastosowania ablacji ubezpieczyciel wypłaca wyłącznie jedno świadczenie w czasie trwania umowy
ubezpieczenia w zakresie niniejszego ryzyka, niezależnie
od zastosowanej metody leczenia tj. użycia prądu o częstotliwości radiowej, lub niskiej temperatury.
11. W przypadku gdy ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia, w tym w zakresie niniejszego
ryzyka ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za leczenie specjalistyczne dziecka na skutek choroby zdiagnozowanej przez lekarza, lub wypadku
zaistniałego w okresie obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 jeżeli umowa
ubezpieczenia zawarta była z innym ubezpieczycielem
niż TUnŻ „WARTA” S.A. świadczenie może być wypłacone, pod warunkiem doręczenia ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających:
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obejmowanie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia na życie,
o której mowa w ust. 11 zawartej z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A. i przewidującej
w swym zakresie leczenie specjalistyczne dziecka,
2) datę wystąpienia bądź rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 11 zawartej
z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej,
w przypadku gdy dziecko miało ukończony 1 rok życia i
nie ukończyło 25 roku życia w dniu zastosowania jednej z
metod leczenia specjalistycznego.
Z tytułu leczenia specjalistycznego dziecka, ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości ustalonej jako procent sumy ubezpieczenia wskazanej
we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy. Procent sumy ubezpieczenia ustalany jest na podstawie katalogu metod leczenia specjalistycznego dziecka.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu leczenia
specjalistycznego dziecka, nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia dziecka na własną
prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez
dziecko,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału dziecka w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania dziecka pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u dziecka chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
8) prowadzenia przez dziecko pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych
przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
9) przewozu lotniczego dziecka w innym charakterze

niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez dziecko, uprawnionego lub
inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
11) uprawiania przez dziecko niebezpiecznych sportów:
nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo,
szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe,
jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
12) chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
13) poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi
medycznemu,
14) zabiegów plastyczno-kosmetycznych związanych
z zastosowaniem radioterapii powierzchniowej.
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Operacje Dziecka
§ 62
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
operacji dziecka w wyniku choroby lub wypadku, z zastrzeżeniem ust. 2.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za operacje wymienione w katalogu operacji dziecka.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu operacji
dziecka, której przyczyną jest choroba rozpoczyna się
po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż
od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie
wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej
po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem
ust. 4-6 i 12.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o dany pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe
operacji dziecka, odpowiedzialność ubezpieczyciela
z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia
wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po dniu wpłaty pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 5-6 i 12.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu operacji
dziecka, której przyczyną jest wypadek rozpoczyna się
w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 12.
Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela w ciągu roku polisowego objęte są maksymalnie 3 operacje przeprowadzone
u dziecka.
W przypadku gdy ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia, w zakresie niniejszego ryzyka
ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za operacje dziecka będące wynikiem choroby
stwierdzonej przez lekarza, lub wypadku zaistniałego w
okresie obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa
ubezpieczenia zawarta była z innym ubezpieczycielem
niż TUnŻ „WARTA” S.A. świadczenie może być wypłacone, pod warunkiem doręczenia ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających:
1) obejmowanie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia na życie,
o której mowa w ust. 8 zawartej z innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A. i przewidującej
w swym zakresie operacje dziecka,
2) datę wystąpienia bądź rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 8 zawartej z
innym ubezpieczycielem niż TUnŻ „WARTA” S.A.
Po dwóch latach od daty początku okresu ubezpieczenia,
gdy w ramach niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego nie
nastąpiła wypłata świadczenia, ochroną ubezpieczeniową zostają dodatkowo objęte operacje dziecka spowodowane chorobami stwierdzonymi przez lekarza przed
dniem początku okresu ubezpieczenia lub skutkami wypadków zaistniałych przed tym dniem, z wyłączeniem
wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem, z zastrzeżeniem ust. 11.
Do okresu 2 lat, o którym mowa w ust. 10, zalicza się
również okres opłacania składek z tytułu poprzedniej
umowy ubezpieczenia, przewidującej w swym zakresie
ryzyko operacji dziecka.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej,
w przypadku gdy dziecko miało ukończony 1 rok życia i
nie ukończyło 25 roku życia w dniu wykonania operacji.
Z tytułu operacji ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca
osobie uprawnionej świadczenie na podstawie katalogu
operacji zgodnie z podanym poziomem trudności wykonania operacji w skali od 1 (operacje najlżejsze) do 5
(operacje najcięższe).
Za operacje wymienione w katalogu operacji dziecka
ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości procenta sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy, zgodnie z poniższym
przyporządkowaniem:
1) 5% sumy ubezpieczenia za operacje z poziomu 1,
2) 10% sumy ubezpieczenia za operacje z poziomu 2,
3) 30% sumy ubezpieczenia za operacje z poziomu 3,
4) 50% sumy ubezpieczenia za operacje z poziomu 4,
5) 100% sumy ubezpieczenia za operacje z poziomu 5.
Jeżeli w trakcie jednej operacji został wykonany więcej
niż jeden zabieg spełniający definicję operacji, ubezpieczyciel wypłaci jedno świadczenie, w wysokości odpowiadającej najcięższej operacji.
W przypadku gdy kolejna operacja miała miejsce
w okresie krótszym niż 60 dni od operacji, z tytułu której
ubezpieczyciel wypłacił świadczenie, ubezpieczyciel nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia tej kolejnej operacji, a ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno
świadczenie z tytułu operacji, z zastrzeżeniem ust. 17.
Jeżeli w okresie wskazanym w ust. 16 zostanie wykonana więcej niż jedna operacja, ubezpieczyciel wypłaci
świadczenie tylko za jedną operację, w wysokości odpowiadającej najcięższej operacji.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu operacji
dziecka nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia dziecka na własną
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prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez
dziecko,
działań wojennych, stanu wojennego,
czynnego udziału dziecka w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
zatrucia lub działania dziecka pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając
przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
rozpoznania u dziecka chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
prowadzenia przez dziecko pojazdu lądowego, statku wodnego, statku powietrznego bez wymaganych
przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub statkiem,
przewozu lotniczego dziecka w innym charakterze
niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez dziecko, uprawnionego lub
inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
uprawiania przez dziecko niebezpiecznych sportów:
nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo,
szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe,
jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
chorób związanych z infekcją wirusem HIV,
operacji plastyczno-kosmetycznych, w tym usunięcia, pomniejszenia, powiększenia piersi, z wyjątkiem
operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków
i operacji w związku z chorobami nowotworowymi,
operacji przeprowadzanych w celach diagnostycznych lub profilaktycznych, jak również drobnych zabiegów chirurgicznych niewymagających warunków
bloku operacyjnego,
operacji stomatologicznych, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków,
operacji związanymi z leczeniem niepłodności,
operacji wtórnych przeprowadzonych w ciągu tego
samego pobytu dziecka w placówce medycznej,
operacji korekcji wady wzroku.

Powikłania Operacji Dziecka
§ 63
1. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
powikłań operacji dziecka w związku z wykonaną operacją dziecka w wyniku wypadku lub choroby, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za powikłania
operacji wymienione w katalogu powikłań operacji dziecka.
3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powikłań operacji dziecka, której przyczyną jest wykonana operacja
dziecka w wyniku choroby rozpoczyna się po upływie 6
miesięcy licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust.
3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do
wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-7.
4. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe powikłań operacji dziecka, odpowiedzialność ubezpieczyciela
z tytułu powikłań operacji dziecka w ramach tego pakietu
dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy
jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej składki
należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy,
z zastrzeżeniem ust. 5-7.
5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powikłań operacji dziecka, której przyczyną jest wykonana operacja
dziecka w wyniku wypadku rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy
jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie
wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej
po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem
ust. 7.
6. Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3-4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
7. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej,
w przypadku gdy dziecko miało ukończony 1 rok życia
i nie ukończyło 25 roku życia w dniu wystąpienia powikłań
operacji.
8. Z tytułu powikłań operacji dziecka ubezpieczyciel wypłaca
osobie uprawnionej świadczenie na podstawie katalogu
powikłań operacji dziecka z podanym poziomem powikłań,
w skali od 1 (powikłania najlżejsze) do 4 (powikłania najcięższe).
9. Za powikłania operacji wymienione w katalogu powikłań
operacji dziecka ubezpieczyciel wypłaca świadczenie
w wysokości procenta sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy, zgodnie
z poniższym przyporządkowaniem:
1) 15% sumy ubezpieczenia za powikłania operacji
z poziomu 1,
2) 30% sumy ubezpieczenia za powikłania operacji
z poziomu 2,
3) 50% sumy ubezpieczenia za powikłania operacji
z poziomu 3,
4) 100% sumy ubezpieczenia za powikłania operacji
z poziomu 4.
10. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
11. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony

zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
12. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powikłań operacji nie wymienionych w katalogu powikłań operacji dziecka.
13. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powikłań operacji, występujących po 3 miesiącach po wykonanej operacji.
14. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu powikłań
operacji dziecka, nie są objęte zdarzenia wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu operacji dziecka,
o których mowa w § 62 ust. 20.
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Druga Opinia Medyczna Dziecka
§ 64
W ramach umowy ubezpieczenia dziecku przysługuje prawo do skorzystania z drugiej opinii medycznej w zakresie
chorób wymienionych w katalogu drugiej opinii medycznej
dziecka.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego obejmuje:
1) wydanie opinii dotyczącej postawionej przez lekarza
prowadzącego diagnozy i dotychczas prowadzonego
leczenia,
2) udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez dziecko albo opiekuna prawnego w związku z opiniowaną
chorobą i stanem zdrowia dziecka,
3) propozycję planu leczenia, jeśli zdaniem lekarza konsultanta zastosowany sposób leczenia powinien zostać zmieniony lub uzupełniony,
4) rokowania co do możliwości wyleczenia – w przypadku wyrażenia stosownej prośby dziecka lub opiekuna
prawnego we wniosku o wydanie drugiej opinii medycznej.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu drugiej opinii
medycznej dziecka, rozpoczyna się po upływie 2 miesięcy
licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia,
nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-5 i 7.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe drugiej
opinii medycznej dziecka, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie 2 miesięcy licząc
od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako
początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż od dnia następnego po dniu wpłaty pierwszej składki
należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie do wnioskopolisy
z zastrzeżeniem ust. 5, 7.
Do okresu 2 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, 4 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
Dziecku przysługuje prawo do świadczenia w zakresie drugiej opinii medycznej jeżeli chorobę u dziecka zdiagnozowano w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu
niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej,
w przypadku gdy dziecko miało ukończony 1 rok życia i nie
ukończyło 25 roku życia w dniu zdiagnozowania choroby u
dziecka.
Dziecko ma prawo do jednego świadczenia z tytułu drugiej
opinii medycznej w stosunku do tego samego rozpoznania.
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia potwierdzonego
nowymi wynikami badań diagnostycznych, dziecku na jego
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wniosek przysługuje kolejna druga opinia medyczna.
W ramach drugiej opinii medycznej, ubezpieczyciel za pośrednictwem świadczeniodawcy:
1) poinformuje dziecko lub opiekuna prawnego o niezbędnej dokumentacji medycznej, umożliwiającej sporządzenie drugiej opinii medycznej i w razie potrzeby
zobowiązuje się do zapewnienia pomocy w zebraniu
tych dokumentów,
2) przetłumaczy zebraną dokumentację na język angielski,
3) prześle zebraną dokumentację do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu,
4) zapewni sporządzenie drugiej opinii medycznej przez
lekarza konsultanta i jej przetłumaczenie na język
polski,
5) dostarczy drugą opinię medyczną dziecku lub opiekunowi prawnemu lub na pisemny wniosek dziecka
lub opiekuna prawnego – lekarzowi prowadzącemu.
Informacje zawarte w drugiej opinii medycznej są opinią
uzupełniającą w stosunku do opinii wydanej przez lekarza prowadzącego, a zakres wykorzystania drugiej opinii
medycznej wymaga uzgodnienia przez dziecko lub opiekuna prawnego z lekarzem prowadzącym leczenie.
Ubezpieczyciel i świadczeniodawca nie odpowiadają za
skutki jakichkolwiek działań lub zaniechania działań w
oparciu o informacje zawarte w drugiej opinii medycznej
oraz za skutki wdrożenia proponowanych przez lekarzy
konsultantów planów leczenia, a także ich skuteczność.
W celu uzyskania drugiej opinii medycznej, dziecko lub
opiekun prawny zobowiązane jest skontaktować się telefonicznie ze świadczeniodawcą i podać następujące
dane:
1) nr PESEL dziecka,
2) imię i nazwisko dziecka,
3) miejsce zamieszkania,
4) numer polisy ubezpieczeniowej,
5) numer telefonu do kontaktu zwrotnego,
6) adres email – poczty elektronicznej,
7) krótki opis dotyczący zdiagnozowania choroby.
Warunkiem uzyskania przez dziecko drugiej opinii medycznej jest dostarczenie do świadczeniodawcy wszystkich wymaganych dokumentów do spełnienia świadczenia, w szczególności dziecko lub opiekun prawny
zobowiązane jest:
1) dostarczyć lub zapewnić dostęp do dokumentacji
medycznej dotyczącej zdiagnozowania choroby,
2) dostarczyć lub zapewnić dostęp do dokumentacji
medycznej dotyczącej leczenia zdiagnozowanej choroby z ostatnich 12 miesięcy licząc od zgłoszenia
świadczenia z tytułu niniejszej umowy,
3) dostarczyć do świadczeniodawcy formularze, o których wypełnienie zwrócił się świadczeniodawca.
Dziecko lub opiekun prawny zobowiązany jest udzielić
ubezpieczycielowi oraz świadczeniodawcy pisemnej zgody na:
1) zasięganie informacji od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń
zdrowotnych dziecku w zakresie opiniowanej choroby,
2) przekazywanie danych medycznych dotyczących
dziecka, o których mowa w pkt 1) powyżej, do lekarza konsultanta w celu uzyskania drugiej opinii medycznej.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje kosztu wizyt lekarskich i badań diagnostycznych zaleconych
w drugiej opinii medycznej lub niezbędnych do jej sporządzenia.
Świadczeniodawca pokrywa koszt sporządzenia i wyda59
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nia dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia
dziecka przez lekarza prowadzącego.
Świadczeniodawca przekaże informację o trzech placówkach medycznych działających poza terytorium Polski, specjalizujących się w danej jednostce chorobowej.
Dziecko lub opiekun prawny powinno wybrać preferowaną placówkę medyczną, której lekarz konsultant wyda
drugą opinię medyczną.
Świadczeniodawca przetłumaczy na język angielski dokumentację medyczną dostarczoną przez dziecko lub
opiekuna prawnego lub lekarza prowadzącego oraz przekaże przetłumaczoną dokumentację medyczną do lekarza konsultanta, a także zapewni tłumaczenie sporządzonej przez lekarza konsultanta drugiej opinii medycznej na
język polski przed jej przekazaniem dziecku lub opiekunowi prawnemu.
Druga opinia medyczna zostanie sporządzona i wysłana do dziecka albo opiekuna prawnego w sposób z nim
uzgodniony (pocztą na adres zamieszkania lub na adres
poczty elektronicznej) w terminie czternastu dni roboczych od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji medycznej do wybranej placówki medycznej, o której mowa
w ust. 16.
W przypadku, gdy do sporządzenia drugiej opinii medycznej niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji medycznych, druga opinia medyczna zostanie sporządzona w ciągu czternastu dni roboczych od dnia, w
którym przy zachowaniu należytej staranności uzyskanie
brakujących informacji medycznych było możliwe.
Ubezpieczyciel oraz świadczeniodawca nie są zobowiązani do dostarczenia drugiej opinii medycznej, w przypadku gdy lekarz prowadzący nie udostępni kopii dokumentacji medycznej i wyników badań dotyczących stanu
chorobowego dziecka. W przypadku, gdy świadczeniodawca nie będzie w stanie zebrać dokumentacji medycznej dotyczącej choroby dziecka od lekarza prowadzącego lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
które udzielały świadczeń zdrowotnych, dziecko lub opiekun prawny będzie zobowiązany do samodzielnego dostarczenia tej dokumentacji i wyników badań.

Śmierć Rodzica oraz Rodzica Małżonka lub Partnera
§ 65
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela
ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera rozpoczyna się po
upływie 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od
dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po
zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust.
3-6.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy w którym występuje ryzyko ubezpieczeniowe śmierci
rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego ryzyka, w ramach
tego pakietu dodatkowego, rozpoczyna się po upływie
6 miesięcy licząc od dnia wskazanego w aneksie do
wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty
pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy w terminie i w wysokości wskazanej w aneksie
do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu śmierci rodzica partnera, rozpoczyna się po upływie
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6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego po dniu zgłoszenia zmiany, z zastrzeżeniem ust. 5.
W okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-4 odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do śmierci
rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku.
D okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 2-3 zalicza
się okres opłacania składek zgodnie z § 7 ust. 5.
Z tytułu śmierci rodzica lub rodzica małżonka lub partnera ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie
w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we
wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Śmierć Rodzica oraz Rodzica Małżonka lub Partnera
w Wyniku Wypadku
§ 66
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera
w wyniku wypadku.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie
albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie wskazanym w § 4
ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
W przypadku zmiany partnera, odpowiedzialność z tytułu
śmierci rodzica partnera w wyniku wypadku, rozpoczyna
się pierwszego dnia miesiąca polisowego następującego
po dniu zgłoszenia zmiany.
Z tytułu śmierci rodzica lub rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia wskazanej we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy.
Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.
Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia/zawiadomienia o zajściu zdarzenia złożonego ubezpieczycielowi, do którego uprawniony
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane przez
ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności
świadczenia.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
1) samookaleczenia lub okaleczenia rodzica, rodzica
małżonka lub partnera w wyniku wypadku na własną
prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez
rodzica, rodzica małżonka lub partnera,
2) działań wojennych, stanu wojennego,
3) czynnego udziału rodzica, rodzica małżonka lub
partnera w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
4) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w
tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
5) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów

wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent
wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Służby Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych,
opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta
cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca
pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie
drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej
10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów,
6) zatrucia lub działania rodzica, rodzica małżonka lub
partnera pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami
toksycznymi, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
7) rozpoznania u rodzica, rodzica małżonka lub partnera chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych,
zaburzeń nerwicowych, uzależnień,
8) prowadzenia przez rodzica, rodzica małżonka lub
partnera pojazdu lądowego, statku wodnego, statku
powietrznego bez wymaganych przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem lub
statkiem,
9) przewozu lotniczego rodzica, rodzica małżonka lub
partnera w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych,
10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
z winy umyślnej przez rodzica, rodzica małżonka
lub partnera, uprawnionego lub inną osobę przy ich
współudziale lub za ich namową,
11) uprawiania przez rodzica, rodzica małżonka lub partnera niebezpiecznych sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo,
lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy,
amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe,
wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty
walki, skoki na gumowej linie.

1.

Pakiet medyczny
§ 67
Użytym w niniejszym paragrafie określeniom nadaje się
znaczenia przyjęte w § 1 ust. 2, ponadto poniższe określenia oznaczają:
1) badania medyczne – procedury medyczne w zakresie badań: laboratoryjnych, radiologicznych, ultrasonograficznych, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, przeprowadzone na podstawie
pisemnego skierowania lekarza prowadzącego leczenie,
2) centrum operacyjne – centrum zorganizowane
przez świadczeniodawcę w celu udzielenia pomocy
osobie uprawnionej do świadczenia,
3) choroba przewlekła – chorobę o długotrwałym
przebiegu, trwającą zwykle miesiącami lub latami,
stale lub okresowo leczoną oraz chorobę będącą
przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed
zawarciem umowy ubezpieczenia oraz jej komplikacje,
4) choroba psychiczna – chorobę zakwalifikowaną
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w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania,
dziecko – dziecko własne ubezpieczonego lub
dziecko przysposobione przez ubezpieczonego,
które w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
nie ukończyło 18 roku życia,
hospitalizacja – pobyt w szpitalu w następstwie
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, trwający nieprzerwanie nie krócej niż 24 godziny, związany z leczeniem stanów, których nie można leczyć ambulatoryjnie,
lekarz prowadzący leczenie – lekarza, który prowadzi leczenie osoby uprawnionej na skutek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie będący
lekarzem uprawnionym,
lekarz uprawniony – lekarza konsultanta centrum
operacyjnego,
miejsce pobytu – miejsce pobytu osoby uprawnionej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazane przez ubezpieczonego poprzez podanie dokładnego adresu,
nagłe zachorowanie – stan chorobowy powstały
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu,
wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy
medycznej,
osoba niesamodzielna – osobę zamieszkującą
w miejscu pobytu, która ze względu na zły stan
zdrowia lub wady wrodzone nie jest samodzielna
i nie może zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz wymaga stałej opieki,
osoba uprawniona do opieki – wyznaczoną przez
ubezpieczonego do opieki osobę zamieszkałą na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; wskazanie takiej osoby jest równoznaczne z uprawnieniem jej do
sprawowania opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi,
opiekun dziecka ubezpieczonego – ubezpieczonego, drugiego rodzica dziecka ubezpieczonego lub
inną osobę wyznaczoną przez ubezpieczonego do
pobytu wraz z dzieckiem ubezpieczonego w szpitalu lub hotelu przyszpitalnym,
pakiet medyczny – zakres ochrony ubezpieczeniowej zawarty w ramach jednego z wariantów: „Dla
Rodziny” albo „Dla Ciebie 55 Plus” i zależny od wybranego przez ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia,
placówka medyczna – szpital, przychodnia lub
inny podmiot leczniczy wykonujący działalność
leczniczą (za wyjątkiem sanatorium i lecznictwa
uzdrowiskowego), działający legalnie w ramach systemu opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
punkt naprawczy – punkt obsługi i naprawy rowerów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
rower – pojazd jednośladowy przeznaczony do poruszania się po drodze, napędzany siłą mięśni poruszającej się nim osoby za pomocą przekładni mechanicznej,
sprzęt rehabilitacyjny – drobny sprzęt niezbędny
do rehabilitacji, umożliwiający choremu samodzielne lub ułatwione funkcjonowanie: piłki, taśmy i wałki rehabilitacyjne, balkoniki, chodziki, wózki, kule,
laski, kołnierze, rowerek rehabilitacyjny, półwałek,
klin, kostka do rehabilitacji, dysk korekcyjny (w tym
sensomotoryczny), ciężarki do rehabilitacji, mata rehabilitacyjna, lekki gips, temblak, poduszka ortope61
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dyczna (dotyczy złamania kości guzicznej, stanu po
urazie odcinka szyjnego kręgosłupa), stabilizatory,
w tym aparat tulejkowy (np. na podudzie), szyny (ortezy), opaski elastyczne, buty ortopedyczne, wkładki ortopedyczne w tym żelowe (dotyczy przebytych
urazów, np. złamania kości śródstopia, uszkodzenia ścięgna Achillesa), gorsety ortopedyczne (m.in.
sznurówka lędźwiowo-krzyżowa, gorset Jevetta),
opaska żebrowa, pas poporodowy, pas stabilizujący
mostek, pas przepuklinowy,
szpital – działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, państwowy lub niepaństwowy, podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą (z
wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i szpitali
więziennych), którego zadaniem jest całodobowa
opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych; za
szpital w rozumieniu pakietu medycznego nie uważa się szpitala uzdrowiskowego (sanatoryjnego),
sanatorium, uzdrowiska, domu opieki, ani inna placówka, której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień,
świadczeniodawca – podmiot, który zawarł umowę
z ubezpieczycielem dotyczącą realizacji świadczeń
określonych w pakiecie medycznym,
trudna sytuacja losowa – śmierć ubezpieczonego, śmierć dziecka, śmierć małżonka lub partnera,
śmierć rodziców, śmierć rodziców małżonka lub
partnera, wystąpienie poważnego zachorowania u
ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka,
urodzenie martwego dziecka przez ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecko, poronienie
dziecka przez ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecko, zaistniałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela,
użytkowanie roweru – jazdę lub siedzenie osoby
uprawnionej na rowerze, prowadzenie roweru oraz
wsiadanie i zsiadanie z roweru,
wypadek rowerowy – wypadek powstały w okresie
trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w trakcie użytkowania roweru na drodze publicznej, podczas którego osoba uprawniona w czasie poruszania się na rowerze uległa obrażeniom ciała, a rower
uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku zderzenia roweru z innymi pojazdami, osobami, zwierzęta-

2.
3.

4.

5.

6.

7.

mi, przedmiotami, przeszkodami,
24) zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie objęte
odpowiedzialnością ubezpieczyciela na podstawie
pakietu medycznego, polegające na:
a) wystąpieniu u ubezpieczonego, małżonka lub
partnera, dziecka nagłego zachorowania,
b) doznaniu przez ubezpieczonego, małżonka lub
partnera, dziecka obrażeń ciała w wyniku wypadku, wypadku rowerowego,
c) urodzeniu się dziecka ubezpieczonemu,
d) wystąpieniu trudnej sytuacji losowej ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka.
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Pakietu medycznego w wariancie „Dla Rodziny”
albo Pakietu medycznego w wariancie „Dla Ciebie 55
Plus”.
Pakiet Medyczny objęty zakresem umowy ubezpieczenia wskazany jest we wnioskopolisie albo w aneksie do
wnioskopolisy.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pakietu medycznego, rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż
od dnia następnego po dniu wpłaty składki w terminie
wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej
po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-7, o pakiet dodatkowy, za zdarzenie ubezpieczeniowe, o którym mowa
w ust. 1 pkt 23) w ramach tego pakietu dodatkowego,
uznaje się zdarzenie ubezpieczeniowe, które powstało
od dnia wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako
początek okresu ubezpieczenia.
Z tytułu pakietu medycznego, ubezpieczyciel zobowiązuje się do realizacji świadczeń określonych w Tabeli
nr 2 i 3, w zależności od wariantu pakietu medycznego.

Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”
8. Zakres i opis świadczeń, limity świadczeń oraz osoby
uprawnione do otrzymania świadczenia w przypadku
zajścia danego zdarzenia ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela, wskazane są
w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

Lp.

Zakres i opis świadczeń

1

Transport medyczny:
a) z miejsca pobytu do placówki
medycznej,
b) z placówki medycznej do innej
placówki medycznej,
c) z placówki medycznej do miejsca
pobytu
Opis:
Jeśli osoba uprawniona wymaga
transportu medycznego, ubezpieczyciel
zapewnia organizację i pokrywa ich koszty
do określonego limitu;
transport jest organizowany, o ile według
wiedzy lekarza uprawnionego bądź
informacji uzyskanej od lekarza
prowadzącego leczenie nie jest konieczna
interwencja pogotowia ratunkowego ze
względu na zagrożenie zdrowia lub życia
osoby uprawnionej.
Pobyt opiekuna w razie hospitalizacji
dziecka
Opis:
Jeśli osoba uprawniona jest
hospitalizowana, ubezpieczyciel zapewnia
organizację i pokrywa koszty noclegów
jednego opiekuna dziecka w szpitalu albo
hotelu przyszpitalnym maksymalnie do
określonego limitu.
Prywatne lekcji
Opis:
Jeśli stan zdrowia osoby uprawnionej
wymaga przebywania w miejscu pobytu
przez okres dłuższy niż 7 dni, na
podstawie pisemnego zalecenia lekarza
prowadzącego leczenie, ubezpieczyciel
zapewnia organizację oraz pokrywa koszty
prywatnych lekcji w miejscu pobytu do
określonego limitu, w okresie do 90 dni od
daty ww. zalecenia

2

3

Limity
świadczeń
w ciągu roku
polisowego
dla osoby
uprawnionej
usługi
wymienione
w pkt a)-c) są
świadczone
do łącznej
kwoty 1000
PLN na jedno
zdarzenie i w
odniesieniu do
maksymalnie 5
zdarzeń w roku
polisowym

maksymalnie
1 zdarzenie
w roku
polisowym do
kwoty
1 000 zł

maksymalnie
2 zdarzenia
w roku
polisowym
do kwoty 400
zł na jedno
zdarzenie

Osoba
uprawniona do
świadczenia

Zdarzenie ubezpieczeniowe
nagłe
zachorowanie

obrażenia
ciała,
w wyniku
wypadku

urodzenie
się
dziecka

trudna
sytuacja
losowa
ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

dziecko

TAK

TAK

NIE

NIE

dziecko

TAK

TAK

NIE

NIE
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4

Opieka nad dziećmi/osobami
niesamodzielnymi
Opis:
Jeśli zgodnie z informacją uzyskaną
przez lekarza uprawnionego od
lekarza prowadzącego leczenie, osoba
uprawniona będzie hospitalizowana przez
okres powyżej 3 dni, ubezpieczyciel
zapewnia organizację i pokrywa koszty do
określonego limitu:

5

6

usługi
wymienione
w pkt a)-b) są
świadczone
do łącznej
kwoty 500
zł na jedno
zdarzenie
(w tym koszty
dojazdu);
usługa
a) przewozu dzieci/osób niesamodzielnych wymieniona
w pkt c), jest
w towarzystwie osoby uprawnionej
świadczona
do opieki do miejsca pobytu osoby
do kwoty 150
uprawnionej do opieki i ich powrotu,
zł/dzień przez
albo
maksymalnie
b) przewozu osoby uprawnionej do opieki 5 dni na jedno
nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi zdarzenie;
z jej miejsca pobytu do miejsca pobytu maksymalnie
2 zdarzenia
dzieci/osoby niesamodzielnej i jej
w roku
powrotu
polisowym
W przypadku braku możliwości
wykonania świadczeń wymienionych
w pkt a) albo b), w związku z brakiem
możliwości skontaktowania się
ubezpieczyciela z osobą uprawnioną
do opieki, ubezpieczyciel na wniosek
ubezpieczonego wykona usługę
polegającą na:
organizacji i pokryciu kosztów do danego
limitu opieki nad dziećmi/osobami
niesamodzielnymi w miejscu pobytu.
Rehabilitacja
Opis:
Jeśli zgodnie z zaleceniem lekarza
prowadzącego leczenie osoba uprawniona
wymaga rehabilitacji w miejscu pobytu lub
w poradni rehabilitacyjnej, ubezpieczyciel
zapewnia organizację procesu rehabilitacji
i pokrywa koszty rehabilitanta, koszty
zleconych zabiegów do określonego limitu.
Zakup lub wypożyczenie sprzętu
rehabilitacyjnego
Opis:
Jeśli zgodnie ze sporządzonym na piśmie
zaleceniem lekarza prowadzącego
leczenie, osoba uprawniona powinna
używać sprzętu rehabilitacyjnego,
ubezpieczyciel zapewnia organizację i
pokrywa koszty wypożyczenia albo zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego do określonego
limitu.
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Limity
świadczeń
w ciągu roku
polisowego
dla osoby
uprawnionej

maksymalnie
2 zdarzenia
w roku
polisowym do
kwoty
700 zł na jedno
zdarzenie

maksymalnie
2 zdarzenia
w roku
polisowym do
kwoty
700 zł na jedno
zdarzenie

Osoba
uprawniona do
świadczenia

Zdarzenie ubezpieczeniowe
nagłe
zachorowanie

obrażenia
ciała,
w wyniku
wypadku

urodzenie
się
dziecka

trudna
sytuacja
losowa
ubezpieczony,
małżonek lub
partner

TAK

TAK

NIE

NIE

ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko
TAK

TAK

NIE

NIE

ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

TAK

TAK

NIE

NIE

Lp.
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7

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
Opis:
Jeśli zgodnie ze sporządzonym na piśmie
zaleceniem lekarza prowadzącego
leczenie, osoba uprawniona powinna
używać sprzętu rehabilitacyjnego,
ubezpieczyciel zapewnia organizację
oraz pokrywa koszty transportu
wypożyczonego lub zakupionego sprzętu
rehabilitacyjnego do miejsca pobytu
oraz odbiór wypożyczonego sprzętu;
ubezpieczyciel zapewnia organizację i
pokrywa ich koszty do określonego limitu.
Dostawa leków
Opis:
Jeśli zgodnie ze sporządzonym na piśmie
zaleceniem lekarz prowadzącego leczenie
osoba uprawniona wymaga leżenia,
ubezpieczyciel zapewnia organizację oraz
pokrywa koszty dostarczenia leków do
miejsca pobytu do określonego limitu;
ubezpieczyciel nie odpowiada za braki
w asortymencie leków w aptekach;
koszty leków pokrywane są przez
ubezpieczonego.
Trener fitness
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia osobie
uprawnionej organizację i pokrywa koszty
zajęć z trenerem fitness;
jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe dotyczy
nagłego zachorowania, organizacja
i pokrycie kosztów zajęć z trenerem
fitness realizowane jest w przypadku co
najmniej 30-dniowej hospitalizacji osoby
uprawnionej.
Opieka domowa po hospitalizacji
Opis:
Jeśli osoba uprawniona jest
hospitalizowana przez okres powyżej
7 dni i jednocześnie z uwagi na stan
zdrowia konieczna jest po zakończeniu
hospitalizacji, pomoc w prowadzeniu
domu, ubezpieczyciel zapewnia
organizację i pokrywa koszty opieki
domowej do określonego limitu;
usługa opieki domowej obejmuje: pomoc
domową w przygotowaniu posiłku,
zrobieniu drobnych zakupów, utrzymaniu
czystości w domu: sprzątaniu podłóg
na sucho i na mokro, ścieraniu kurzy z
mebli i parapetów, odkurzaniu dywanów i
wykładzin, sprzątaniu łazienki, zmywaniu
naczyń, czyszczeniu zlewu, czyszczeniu
płyty kuchennej, wyrzucaniu śmieci,
podlewaniu kwiatów przy użyciu środków
i sprzętów udostępnionych przez
ubezpieczonego;
koszty zakupów realizowanych na zlecenie
ubezpieczonego pokrywa ubezpieczony.

8

9

10

Limity
świadczeń
w ciągu roku
polisowego
dla osoby
uprawnionej
maksymalnie
2 zdarzenia
w roku
polisowym do
kwoty
500 zł na jedno
zdarzenie

maksymalnie
2 zdarzenia
w roku
polisowym do
kwoty
250 zł na jedno
zdarzenie

maksymalnie
1 zdarzenie
w roku
polisowym
do kwoty
1 000 zł

Osoba
uprawniona do
świadczenia

Zdarzenie ubezpieczeniowe
nagłe
zachorowanie

obrażenia
ciała,
w wyniku
wypadku

urodzenie
się
dziecka

trudna
sytuacja
losowa
ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

TAK

TAK

NIE

NIE

ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

TAK

TAK

NIE

NIE

ubezpieczony,
małżonek lub
partner

TAK

TAK

NIE

NIE

maksymalnie 5
dni do łącznej
kwoty 500
zł na jedno
zdarzenie
(w tym koszty
dojazdu);
maksymalnie
2 zdarzenia
w roku
polisowym

ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

TAK

TAK

NIE

NIE
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11

Opieka pielęgniarska po hospitalizacji

12

13

14

15

Opis:
Jeśli osoba uprawniona jest
hospitalizowana przez okres powyżej 5
dni oraz zgodnie z pisemnym zaleceniem
lekarza prowadzącego leczenie istnieje
konieczność opieki pielęgniarskiej,
ubezpieczyciel zapewnia organizację i
pokrywa koszty pomocy pielęgniarki do
określonego limitu.
Wizyta lekarska
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia organizację i
pokrywa koszty:
a) wizyty lekarza w miejscu pobytu osoby
uprawnionej, albo
b) wizyty osoby uprawnionej w placówce
medycznej,
do określonego limitu.
Wizyta u lekarza specjalisty
Opis:
Jeśli osoba uprawniona zgodnie z
pisemnym zaleceniem lekarza pierwszego
kontaktu lub lekarza prowadzącego
leczenie, wymaga wizyty u lekarza
specjalisty, ubezpieczyciel zapewnia
organizację oraz pokrywa koszty wizyty u
lekarza specjalisty w placówce medycznej
do określonego limitu.
Konsultacje telefoniczne z lekarzem
pierwszego kontaktu
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia organizację i
pokrywa koszty telekonsultacji lekarskich
do określonego limitu.
Wizyta pielęgniarki

Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia osobie
uprawnionej organizację i pokrywa koszty
wizyty pielęgniarki do określonego limitu.
16
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Transport roweru po wypadku
Opis:
Jeśli osoba uprawniona podczas
użytkowania roweru na drodze publicznej
dozna obrażeń ciała oraz rower na którym
się poruszała uległ uszkodzeniu lub
zniszczeniu, ubezpieczyciel zapewnia
organizację i pokrywa koszty do
określonego limitu transportu roweru i
osoby uprawnionej z miejsca wypadku
do miejsca pobytu lub do punktu
naprawczego oddalonego maksymalnie 50
km od miejsca wypadku.

Limity
świadczeń
w ciągu roku
polisowego
dla osoby
uprawnionej
maksymalnie 5
dni do łącznej
kwoty 1 500
zł na jedno
zdarzenie
(w tym koszty
dojazdu);
maksymalnie
1 zdarzenie
w roku
polisowym
maksymalnie
3 zdarzenia
w roku
polisowym do
kwoty
400 zł na jedno
zdarzenie

maksymalnie
2 zdarzenia
w roku
polisowym do
kwoty 300 zł
na zdarzenie

maksymalnie
6 konsultacji
w roku
polisowym

maksymalnie
2 zdarzenia
w roku
polisowym
do kwoty 500
zł na jedno
zdarzenie
(w tym koszty
dojazdu)
maksymalnie
2 zdarzenia
w roku
polisowym
do kwoty 500
zł na jedno
zdarzenie

Osoba
uprawniona do
świadczenia

Zdarzenie ubezpieczeniowe
nagłe
zachorowanie

obrażenia
ciała,
w wyniku
wypadku

urodzenie
się
dziecka

trudna
sytuacja
losowa
ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

TAK

TAK

NIE

NIE

ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko
TAK

TAK

NIE

NIE

ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko
TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko
TAK

TAK

NIE

NIE

ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

NIE

TAK

NIE

NIE
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17

Naprawa roweru po wypadku
Opis:
Jeśli osoba uprawniona podczas
użytkowania roweru na drodze publicznej
dozna obrażeń ciała oraz rower na
którym się poruszała uległ uszkodzeniu
ubezpieczyciel zapewnia udzielenie
porad dotyczących naprawy roweru oraz
zapewnia organizację i pokrywa koszty
naprawy roweru do określonego limitu;
koszty materiałów oraz części zamiennych
niezbędnych do dokonania naprawy
pokrywa ubezpieczony.
Wizyta położnej
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia osobie
uprawnionej organizację i pokrywa koszt
wizyty położnej do określonego limitu, w
okresie do 30 dni od daty urodzenia się
dziecka.
Trener fitness (po urodzeniu się dziecka)
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia osobie
uprawnionej organizację i pokrywa koszt
zajęć z trenerem fitness do określonego
limitu, w okresie 6 miesięcy od daty
urodzenia dziecka przez ubezpieczonego.
Pomoc psychologa w trudnej sytuacji
losowej
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia osobie
uprawnionej organizację wizyty u
psychologa oraz pokrywa jej koszty do
określonego limitu.
Zdrowotne usługi informacyjne w zakresie:

18

19

20

21

a) danych teleadresowych:
a. państwowych i prywatnych placówek
służby zdrowia,
b. placówek prowadzących zabiegi
rehabilitacyjne,
c. placówek handlowych oferujących
sprzęt rehabilitacyjny,
d. aptek czynnych przez całą dobę,
e. domów pomocy społecznej,
hospicjów,

Limity
świadczeń
w ciągu roku
polisowego
dla osoby
uprawnionej

Osoba
uprawniona do
świadczenia

Zdarzenie ubezpieczeniowe
nagłe
zachorowanie

maksymalnie
2 zdarzenia
w roku
polisowym
do kwoty 500
zł na jedno
zdarzenie

maksymalnie
1 zdarzenie
w roku
polisowym do
kwoty 150 zł

maksymalnie
1 zdarzenie
w roku
polisowym do
kwoty
1 000 zł
maksymalnie
3 zdarzenia
w roku
polisowym
do kwoty 500
zł na jedno
zdarzenie
nielimitowany dostęp

obrażenia
ciała,
w wyniku
wypadku

urodzenie
się
dziecka

trudna
sytuacja
losowa
ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

NIE

TAK

NIE

NIE

ubezpieczony

NIE

NIE

TAK

NIE

ubezpieczony

NIE

NIE

TAK

NIE

ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko
NIE

NIE

NIE

TAK

ubezpieczony,
małżonek lub
partner

b) informacji na temat:
a. działania leków, skutków ubocznych
ich działania, interakcji z innymi
lekami,
b. przygotowań niezbędnych przed
zabiegami lub badaniami,
c. diet, zdrowego odżywiania się,
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia osobie
uprawnionej dostęp do zdrowotnych usług
informacyjnych.
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Limity
świadczeń
w ciągu roku
polisowego
dla osoby
uprawnionej
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22

nielimitowany dostęp
Infolinia „baby assistance” w zakresie
informacji dotyczących:
a) objawów ciąży,
b) badań prenatalnych,
c) wskazówek w zakresie przygotowań
do porodu,
d) danych teleadresowe szkół rodzenia,
e) pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie,
f) karmienia i pielęgnacji noworodka,
g) obowiązkowych szczepień dzieci
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia osobie
uprawnionej dostęp do infolinii „baby
assistance”.

9.

W przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia o
Pakiet dodatkowy „Aktywni” limity kwotowe świadczeń
w zakresie zawartego w nim Dodatkowego pakietu medycznego „Aktywni”, kumulują się z limitami kwotowymi
świadczeń wskazanymi w powyższej Tabeli nr 2. Kumulacja, o której mowa powyżej nie dotyczy limitów ilościowych zdarzeń.

Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus”
10. Uprawnionym do otrzymania świadczeń określonych w

Osoba
uprawniona do
świadczenia

Zdarzenie ubezpieczeniowe
nagłe
zachorowanie

obrażenia
ciała,
w wyniku
wypadku

urodzenie
się
dziecka

trudna
sytuacja
losowa
ubezpieczony,
małżonek lub
partner

Tabeli nr 3 z Pakietu medycznego w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus”, jest ubezpieczony.
11. Zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym odpowiedzialnością ubezpieczyciela w zakresie świadczeń określonych
w Tabeli nr 3 z Pakietu medycznego w wariancie „Dla
Ciebie 55 Plus”, jest nagłe zachorowanie lub wypadek
ubezpieczonego.
12. Zakres i opis świadczeń oraz limity świadczeń, wskazane
są w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus”
Lp.

Zakres i opis świadczeń

1

Transport medyczny:
a) z miejsca pobytu do placówki medycznej,
b) z placówki medycznej do innej placówki medycznej,
c) z placówki medycznej do miejsca pobytu
Opis:
Jeśli osoba uprawniona wymagają transportu medycznego, ubezpieczyciel zapewnia organizację i
pokrywa ich koszty do określonego limitu;
transport jest organizowany, o ile według wiedzy lekarza uprawnionego bądź informacji uzyskanej od
lekarza prowadzącego leczenie nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego ze względu na
zagrożenie zdrowia lub życia osoby uprawnionej.
Wizyta osoby bliskiej w razie hospitalizacji ubezpieczonego

2

Opis:
Jeśli osoba uprawniona jest hospitalizowana przez okres powyżej 3 dni, ubezpieczyciel zapewnia
zwrot kosztów do określonego limitu dla jednej wyznaczonej osoby przez uprawnionego w zakresie:
a) zakwaterowania w hotelu w pobliżu szpitala, w którym znajduje się ubezpieczony,
b) zakupu biletów autokarowych lub kolejowych (do i ze szpitala).
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Limity świadczeń w ciągu
roku polisowego
usługi wymienione
w pkt a)-c) są świadczone
do łączne j kwoty 1000
PLN na jedno zdarzenie i w
odniesieniu do maksymalnie
5 zdarzeń
w roku polisowym

usługa wymieniona w pkt a)
jest świadczone do łącznej
kwoty 750 PLN na jedno
zdarzenie;
usługa wymieniona w pkt b)
jest świadczone do łącznej
kwoty 200 PLN na jedno
zdarzenie;
maksymalnie 2 zdarzenia
w roku polisowym

Lp.
3

Zakres i opis świadczeń
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
Opis:
Jeśli zgodnie z informacją uzyskaną przez lekarza uprawnionego od lekarza prowadzącego leczenie
osoba uprawniona będzie hospitalizowana przez okres powyżej 3 dni, ubezpieczyciel zapewnia
organizację i pokrywa koszty do określonego limitu:
a) przewozu osób niesamodzielnych w towarzystwie osoby uprawnionej do opieki do miejsca pobytu
osoby uprawnionej do opieki i ich powrotu, albo
b) przewozu osoby uprawnionej do opieki nad osobami niesamodzielnymi z jej miejsca pobytu do
miejsca pobytu osoby niesamodzielnej i jej powrotu.

Limity świadczeń w ciągu
roku polisowego
usługi wymienione
w pkt a)-b) są świadczone do
łącznej kwoty 700 zł na jedno
zdarzenie (w tym koszty
dojazdu);
usługa wymieniona w pkt c),
jest świadczona do kwoty 150
zł/dzień przez maksymalnie 7
dni na jedno zdarzenie;
maksymalnie 2 zdarzenia
w roku polisowym

W przypadku braku możliwości wykonania świadczeń wymienionych w pkt a) albo b), w związku z
brakiem możliwości skontaktowania się ubezpieczyciela z osobą uprawnioną do opieki, ubezpieczyciel
na wniosek ubezpieczonego wykona usługę polegającą na:

4

5

6

7

8

9

organizacji i pokryciu kosztów do danego limitu opieki nad osobami niesamodzielnymi w miejscu
pobytu.
Opieka nad zwierzętami
Opis:
Jeśli zgodnie z informacją uzyskaną przez lekarza uprawnionego od lekarza prowadzącego
leczenie ubezpieczonego, osoba uprawniona będzie hospitalizowana przez okres powyżej 3 dni,
ubezpieczyciel zapewnia organizację przewozu psów lub kotów ubezpieczonego do odpowiedniej
placówki gwarantującej całodobową opiekę nad zwierzętami i pokrywa koszty tego przewozu do
określonego limitu.
Rehabilitacja
Opis:
Jeśli zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie osoba uprawniona wymagają rehabilitacji
w miejscu pobytu lub w poradni rehabilitacyjnej, ubezpieczyciel zorganizuje proces rehabilitacji i
pokryje koszty rehabilitanta, koszty zleconych zabiegów do określonego limitu.
Zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
Opis:
Jeśli zgodnie ze sporządzonym na piśmie zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, osoba
uprawniona powinna używać sprzętu rehabilitacyjnego, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty
wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do określonego limitu.
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
Opis:
Jeśli zgodnie ze sporządzonym na piśmie zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, osoba
uprawniona powinna używać sprzętu rehabilitacyjnego, ubezpieczyciel zapewnia organizację oraz
pokrywa koszty transportu wypożyczonego lub zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca
pobytu oraz odbiór wypożyczonego sprzętu; ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrywa ich
koszty do określonego limitu.
Dostawa leków
Opis:
Jeśli zgodnie ze sporządzonym na piśmie zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie osoba
uprawniona wymaga leżenia, ubezpieczyciel zapewnia organizację oraz pokrywa koszty dostarczenia
leków do miejsca pobytu do określonego limitu;
ubezpieczyciel nie odpowiada za braki w asortymencie leków w aptekach; koszty leków pokrywane są
przez ubezpieczonego.
Opieka domowa po hospitalizacji
Opis:
Jeśli osoba uprawniona jest hospitalizowana przez okres powyżej 7 dni i jednocześnie z uwagi na stan
zdrowia konieczna jest po zakończeniu hospitalizacji, pomoc w prowadzeniu domu, ubezpieczyciel
zapewnia organizację i pokrywa koszty opieki domowej do określonego limitu;
usługa opieki domowej obejmuje: pomoc domową w przygotowaniu posiłku, zrobieniu drobnych
zakupów, utrzymaniu czystości w domu: sprzątaniu podłóg na sucho i na mokro, ścieraniu kurzy
z mebli i parapetów, odkurzaniu dywanów i wykładzin, sprzątaniu łazienki, zmywaniu naczyń,
czyszczeniu zlewu, czyszczeniu płyty kuchennej, wyrzucaniu śmieci, podlewaniu kwiatów przy użyciu
środków i sprzętów udostępnionych przez ubezpieczonego;
koszty zakupów realizowanych na zlecenie ubezpieczonego pokrywa ubezpieczony.

maksymalnie do 5 dni, do
kwoty 500 zł; maksymalnie 1
zdarzenie w roku polisowym

maksymalnie 2 zdarzenia
w roku polisowym do kwoty 2
000 zł na jedno zdarzenie

maksymalnie 2 zdarzenia
w roku polisowym do kwoty
1 500 zł na jedno zdarzenie

maksymalnie 2 zdarzenia
w roku polisowym do kwoty
500 zł na jedno zdarzenie

maksymalnie 2 zdarzenia
w roku polisowym do kwoty
250 zł na jedno zdarzenie

maksymalnie do 15 dni,
do kwoty 1 000 zł na jedno
zdarzenie i w odniesieniu
do maksymalnie 2 zdarzeń w
roku polisowym
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Lp.

Zakres i opis świadczeń

10

Konsultacja u laryngologa
Opis:
Jeśli lekarz prowadzący leczenie osoby uprawnionej wystawi uprawnionemu skierowanie do lekarza
laryngologa, ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrywa koszty konsultacji laryngologa do
określonego limitu.
Zakup aparatu słuchowego
Opis:
Jeśli lekarz laryngolog stwierdzi niedosłuch osoby uprawnionej i wystawi uprawnionemu zlecenie
na aparat słuchowy, ubezpieczyciel na podstawie dostarczonego przez uprawnionego, rachunku
potwierdzającego zakup aparatu słuchowego, zwróci koszty zakupu aparatu słuchowego do
określonego limitu.
Dostosowanie miejsca pobytu
Opis:
Jeśli osoba uprawniona posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności, ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrywa koszty do określonego limitu
dostosowania miejsca pobytu do potrzeb osoby niepełnosprawnej w zakresie oporęczowania: ciągów
komunikacyjnych, WC i łazienek.
Sprzątanie grobów najbliższych
Opis:
Jeśli lekarz prowadzący leczenie osoby uprawnionej, zalecił uprawnionemu leżenie w domu po
zakończeniu hospitalizacji trwającej przez okres powyżej 3 dni, ubezpieczyciel w okresie do 30 dni od
daty zdarzenia ubezpieczeniowego zapewnia organizację oraz pokrywa koszty do określonego limitu
sprzątania grobów osób bliskich uprawnionemu.
Wizyta lekarska
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrywa koszty:
a) wizyty lekarza w miejscu pobytu osoby uprawnionej, albo
b) wizyty osoby uprawnionej w placówce medycznej,
do określonego limitu.
Wizyta pielęgniarki
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia osobie uprawnionej organizację i pokrywa koszty wizyty pielęgniarki do
określonego limitu.
Konsultacje telefoniczne z lekarzem pierwszego kontaktu
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrywa koszty telekonsultacji lekarskich do określonego
limitu.
Badania medyczne po wypadku
Opis:
W sytuacji, gdy osoba uprawniona zgodnie z pisemnym skierowaniem lekarza prowadzącego
leczenie, wymaga przeprowadzenia badań medycznych, ubezpieczyciel zorganizuje i pokrywa koszty
badań medycznych do określonego limitu.
Zdrowotne usługi informacyjne w zakresie:
a) danych teleadresowych:
a. państwowych i prywatnych placówek służby zdrowia,
b. placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne,
c. placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny,
d. aptek czynnych przez całą dobę,
e. domów pomocy społecznej, hospicjów,

11

12

13

14

15

16

17

18

b) informacji na temat:
a. działania leków, skutków ubocznych ich działania, interakcji z innymi lekami,
b. przygotowań niezbędnych przed zabiegami lub badaniami,
c. diet, zdrowego odżywiania się,
Opis:
Ubezpieczyciel zapewnia osobie uprawnionej dostęp do zdrowotnych usług informacyjnych.
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Limity świadczeń w ciągu
roku polisowego
maksymalnie 1 zdarzenie
w roku polisowym do kwoty
150 zł

maksymalnie 1 zdarzenie, do
kwoty 1500 zł

maksymalnie 1 zdarzenie
w roku polisowym do kwoty
4 000 zł

maksymalnie 1 zdarzenie
w roku polisowym do kwoty
200 zł

maksymalnie 5 zdarzenie
w roku polisowym do kwoty
400 zł na jedno zdarzenie

maksymalnie 3 zdarzenie
w roku polisowym do kwoty
150 zł na jedno zdarzenie

maksymalnie 6 konsultacji
w roku polisowym
maksymalnie 3 zdarzenia
w roku polisowym do kwoty
1000 zł na jedno zdarzenie

13. W przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia o Pakiet
dodatkowy „Aktywni” limity kwotowe świadczeń w zakresie zawartego w nim Dodatkowego pakietu medycznego
„Aktywni”, kumulują się z limitami kwotowymi świadczeń
wskazanymi w powyższej Tabeli nr 3. Kumulacja, o której
mowa powyżej nie dotyczy limitów ilościowych zdarzeń.
14. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pakietu medycznego jest wyłączona w przypadku:
1) świadczeń i usług poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
2) zdarzeń i następstw zdarzeń, które wystąpiły poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej,
3) kosztów zakupu leków (ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie leków w aptekach),
4) wizyty lekarskiej u stomatologa, jeśli nie dotyczą skutków wypadku,
5) kosztów powstałych z tytułu i w następstwie:
a) samookaleczenia lub okaleczenia osoby uprawnionej na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez osobę uprawnioną,
b) leczenia osoby uprawnionej wynikającego lub będącego konsekwencją wojny, działań wojennych,
konfliktów zbrojnych, zamieszek, rozruchów, zamachu stanu, aktów terroru, powstania, strajków,
c) epidemii lub pandemii, katastrof naturalnych, wycieków, zanieczyszczeń lub skażeń,
d) poddania się przez osobę uprawnioną leczeniu,
terapii, zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarzy lub innych osób
uprawnionych,
e) uprawiania przez osobę uprawnioną niebezpiecznych sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa,
wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż:
sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda
quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki
na gumowej linie,
f) zatrucia osoby uprawnionej alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi lub w związku z
działaniem osoby uprawnionej pod wpływem tych
środków lub w wyniku schorzeń spowodowanych
tymi środkami, wyłączając przypadki ich zażycia
zgodnie z zaleceniem lekarza,
g) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez osobę uprawnioną lub
inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
h) zabiegów ze wskazań estetycznych niezależnie od
powodu ich wykonania,
i) rutynowych kontroli zdrowotnych i profilaktycznych,
j) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego
(w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
k) chorób osoby uprawnionej związanych z wirusem
HIV,
l) chorób psychicznych lub zburzeń psychicznych
osoby uprawnionej,
m) chorób przewlekłych osoby uprawnionej.
15. W przypadku badań medycznych po wypadku odpowiedzialnością ubezpieczyciela poza wskazanymi w ust. 14
wyłączeniami nie są dodatkowo objęte zdarzenia powstałe
w wyniku:
a) wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, ochroniarz z pozwoleniem

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej
230V, kaskader, pirotechnik, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz
Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba
wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo
wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach
powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów
wybuchowych i łatwopalnych,
b) udziału osoby uprawnionej w bójce, z wyłączeniem
działań w obronie koniecznej.
Świadczenia realizowane są wyłącznie na podstawie
telefonicznego wniosku zgłoszonego przez ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka w przypadku
zaistnienia zdarzenia uprawniającego do świadczeń.
Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko są zobowiązani, przed podjęciem działań we własnym zakresie,
do skontaktowania się z centrum operacyjnym czynnym
przez całą dobę.
Osoby kontaktujące się z centrum operacyjnym, o których mowa w ust. 16, powinny podać następujące informacje:
1) nr PESEL ubezpieczonego,
2) imię i nazwisko ubezpieczonego, uprawnionego,
3) adres miejsca pobytu,
4) numer polisy,
5) okres ubezpieczenia,
6) krótki opis zdarzenia i rodzaju koniecznej pomocy,
7) numer telefonu do kontaktu zwrotnego,
8) inne informacje konieczne pracownikowi centrum
operacyjnego do zorganizowania pomocy w ramach
świadczonych usług.
Ubezpieczony, małżonek lub partner oraz dziecko zobowiązani są na wniosek centrum operacyjnego do dostarczenia wskazanych dokumentów, do których należą
w szczególności zaświadczenia i skierowania lekarskie,
karty wypisowe ze szpitala, recepty, faktury i rachunki
dokumentujące poniesione koszty.
Jeżeli ubezpieczony małżonek lub partner z przyczyn
niezależnych od siebie nie mogli skontaktować się telefonicznie z centrum operacyjnym w sposób, o którym
mowa w ust. 16, zobowiązani są w ciągu 7 dni od dnia,
w którym skontaktowanie się z centrum operacyjnym
stało się możliwe, powiadomić o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Ponadto ubezpieczony, małżonek lub
partner zobowiązani są podać przyczynę niemożności
skontaktowania się z centrum operacyjnym.
Jeżeli ubezpieczony wskutek niemożności skontaktowania się z centrum operacyjnym, o którym mowa w ust. 19,
we własnym zakresie zorganizował i pokrył koszty usług,
o których mowa w Tabeli nr 2 i 3, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu ubezpieczonemu poniesionych
przez niego ww. kosztów do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości limitu kwotowego odpowiedzialności ustalonego w pakiecie
medycznym dla danej usługi.
W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym w terminie określonym w ust.
19, ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie to uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego.
Zwrot kosztów będzie następował na podstawie dokumentów potwierdzających zajście zdarzenia ubezpie71

czeniowego i poniesienie kosztów tj. dokumentu stwierdzającego przyczyny i zakres udzielonej pomocy oraz
rachunków i dowodów ich zapłaty. Zwrot kosztów następuje w takim zakresie, w jakim zostały one udokumentowane przez ubezpieczonego, w granicach limitów określonych w Tabeli nr 2 i 3.
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Pakiet medyczny „Teleopieka kardiologiczna”
§ 68
Użytym w niniejszej ryzyku ubezpieczeniowym określeniom nadaje się znaczenia przyjęte w § 1 ust. 2 oraz
w § 67 ust. 1, ponadto poniższe określenia oznaczają:
1) centrum telemedyczne – całodobowe centrum obsługujące ubezpieczonych w zakresie teleopieki kardiologicznej, należące do świadczeniodawcy,
2) dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
3) hospitalizacja – pobyt ubezpieczonego w szpitalu
w następstwie nagłego zachorowania kardiologicznego albo zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej, trwający nieprzerwanie nie krócej niż 3 dni,
związany z leczeniem stanów, których nie można leczyć ambulatoryjnie,
4) lekarz prowadzący leczenie – lekarza, który prowadzi leczenie ubezpieczonego na skutek nagłego
zachorowania kardiologicznego lub zaostrzenia lub
powikłania choroby przewlekłej, wskazanego pisemnie przez ubezpieczonego, jako uprawniony do otrzymania od świadczeniodawcy wyników badań ubezpieczonego,
5) lekarz dyżurny – osobę o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach, zgodnych z wymaganiami
określonymi w przepisach Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
6) nagłe zachorowanie kardiologiczne – powstały
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do ubezpieczonego w sposób nagły
i niespodziewany stan chorobowy układu sercowo-naczyniowego figurujący na liście, stanowiącej załącznik nr 14 do OWU, zagrażający życiu lub zdrowiu
ubezpieczonego, skutkujący hospitalizacją ubezpieczonego,
7) osoba kontaktowa – osobę wskazaną pisemnie
ubezpieczycielowi przez ubezpieczonego jako osoba uprawniona do kontaktu ze świadczeniodawcą
w imieniu ubezpieczonego oraz do otrzymania wyników badań ubezpieczonego, udostępnionych przez
świadczeniodawcę na zasadach opisanych w niniejszym ryzyku ubezpieczeniowym,
8) siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia i zapobiegnięcia, które uniemożliwia
lub powoduje opóźnienie wykonania świadczenia
przez centrum operacyjne lub uniemożliwia ubezpieczonemu zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego
do centrum operacyjnego,
9) świadczeniodawca – podmiot realizujący świadczenia w zakresie niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego,
10) teleopieka kardiologiczna – usługę realizowaną
na odległość za pomocą systemów telemedycznych
przez świadczeniodawcę na rzecz ubezpieczonego,
zgodnie z zakresem określonym w niniejszym ryzyku ubezpieczeniowym,
11) zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej – objęte ochroną ubezpieczyciela: powstałe
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
w odniesieniu do ubezpieczonego w ramach niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego nagłe nasilenie
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objawów chorobowych układu sercowo-naczyniowego (wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 14
do OWU), ze strony tego samego lub innego narządu, pozostające w bezpośrednim związku z tą chorobą, o ostrym (burzliwym) przebiegu, zagrażające
życiu lub zdrowiu ubezpieczonego, skutkujące hospitalizacją ubezpieczonego,
12) zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie objęte
ochroną ubezpieczyciela na podstawie niniejszego
ryzyka ubezpieczeniowego, polegające na:
a) nagłym zachorowaniu kardiologicznym, lub
b) zaostrzeniu lub powikłaniu choroby przewlekłej,
które wystąpiło na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do ubezpieczonego
w ramach niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego,
13) zestaw teleopieki kardiologicznej – aparat EKG,
materiały szkoleniowe i informacyjne, udostępnione
ubezpieczonemu przez świadczeniodawcę w ramach
usługi teleopieki kardiologicznej.
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszego
ryzyka ubezpieczeniowego rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki
w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy.
Teleopieka kardiologiczna przysługuje ubezpieczonemu,
w odniesieniu do każdego zdarzenia ubezpieczeniowego,
przez okres 180 dni licząc od daty dostarczenia zestawu
teleopieki kardiologicznej do miejsca pobytu ubezpieczonego.
W przypadku zaistnienia kolejnego zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do ubezpieczonego w ramach
niniejszego ryzyka ubezpieczeniowego, teleopieka kardiologiczna ulega przedłużeniu o kolejne 180 dni, licząc
od daty zaistnienia kolejnego zdarzenia ubezpieczeniowego.
W ramach świadczenia w zakresie teleopieki kardiologicznej ubezpieczyciel pokrywa koszty:
1) dostarczenia przez świadczeniodawcę zestawu teleopieki kardiologicznej do miejsca pobytu,
2) przeprowadzonego przez świadczeniodawcę telefonicznego szkolenia z obsługi aparatu EKG, stanowiącego element zestawu teleopieki kardiologicznej oraz
ze sposobu korzystania z teleopieki kardiologicznej,
3) telefonicznej opieki kardiologicznej,
4) odbioru przez świadczeniodawcę aparatu EKG wraz
z dostarczoną do niego ładowarką, stanowiącego
element zestawu teleopieki kardiologicznej z miejsca
pobytu ubezpieczonego, po upływie okresu na jaki
aparat EKG został udostępniony ubezpieczonemu.
W ramach świadczenia w zakresie teleopieki kardiologicznej, świadczeniodawca zapewnia ubezpieczonemu
całodobowy dyżur centrum telemedycznego, świadczącego następujące usługi (bez limitu ilościowego):
1) rejestrowanie w systemie telemedycznym badań
przesłanych przez ubezpieczonego za pomocą
otrzymanego aparatu EKG,
2) analizę badań przez lekarza dyżurnego,
3) stały kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym,
4) dostęp do informacji na temat wyniku badań pod numerem centrum telemedycznego, znajdującym się na
aparacie EKG,
5) archiwizację wszystkich wykonanych badań wraz
z ich wynikami przez okres 20 lat licząc od końca

roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
6) udostępnienie drogą telefoniczną po uprzedniej weryfikacji tożsamości lub mailową (w postaci zaszyfrowanych plików) wyników badań ubezpieczonego
osobie kontaktowej lub lekarzowi prowadzącemu leczenie,
7) wezwanie pogotowia ratunkowego do miejsca pobytu ubezpieczonego, w przypadku stwierdzenia przez
lekarza dyżurnego świadczeniodawcy uzasadnionej
medycznie potrzeby pomocy medycznej oraz posiadania wiedzy o miejscu pobytu ubezpieczonego,
a także poinformowanie o tym fakcie osoby kontaktowej, w przypadku wyrażenia takiej woli przez ubezpieczonego,
8) przekazywanie dyspozytorowi pogotowia ratunkowego informacji na temat wyniku badania ubezpieczonego. Warunkiem udostępnienia wyników badań
ubezpieczonego osobie kontaktowej lub lekarzowi
prowadzącemu leczenie jest pisemna zgoda ubezpieczonego przekazana do centrum operacyjnego, o
której mowa w ust. 23.
8. Zestaw teleopieki kardiologicznej dostarczany jest do
ubezpieczonego w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego
do centrum operacyjnego.
9. Warunkiem telefonicznego kontaktu lekarza dyżurnego
centrum telemedycznego z ubezpieczonym jest posiadanie przez ubezpieczonego telefonu stacjonarnego lub komórkowego, którego numer został podany w trakcie kontaktu z centrum operacyjnym.
10. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszego
ryzyka ubezpieczeniowego jest wyłączona w przypadku:
1) świadczeń i usług poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
2) zdarzeń i następstw zdarzeń, które wystąpiły poza
terenem Rzeczpospolitej Polskiej,
3) zdarzeń niezwiązanych z nagłym zachorowaniem
kardiologicznym lub zaostrzeniem lub powikłaniem
choroby przewlekłej,
4) zdarzeń związanych z popełnieniem lub usiłowaniem
popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez
ubezpieczonego, lub inną osobę przy jej współudziale lub za jej namową,
5) zdarzeń zaistniałych w wyniku leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami,
6) zdarzeń zaistniałych w wyniku zabiegów ze wskazań
estetycznych niezależnie od powodu ich wykonania,
7) zdarzeń zaistniałych w wyniku poddania się przez
ubezpieczonego leczeniu, terapii, zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych,
8) zdarzeń zaistniałych w wyniku skażenia jądrowego,
chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego
działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
9) zdarzeń zaistniałych w wyniku zatrucia ubezpieczonego alkoholem, narkotykami lub substancjami
toksycznymi lub w związku z działaniem ubezpieczonego pod wpływem tych środków lub w wyniku
schorzeń spowodowanych tymi środkami, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
10) zdarzeń powstałych w następstwie:
a) samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa,
b) leczenia wynikającego lub będącego konsekwencją wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, rozruchów, zamachu stanu, ak-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

tów terroru, powstania, strajków,
c) epidemii lub pandemii, katastrof naturalnych, wycieków, zanieczyszczeń lub skażeń,
11) uprawiania przez ubezpieczonego, niebezpiecznych
sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy,
wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za opóźnienie w wykonaniu usługi teleopieki kardiologicznej, jeżeli jest ono wynikiem działania siły wyższej.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie teleopieki kardiologicznej w przypadku wystąpienia siły wyższej.
Ochroną ubezpieczyciela nie są objęte koszty połączeń
z centrum telemedycznym. Opłaty za połączenie są
zgodne z cennikiem operatora.
Ubezpieczony zobowiązuje się postępować zgodnie
z dyspozycjami centrum operacyjnego oraz umożliwić
centrum operacyjnemu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia zasadności świadczenia oraz udzielić
w tym celu niezbędnych informacji.
Ubezpieczony zobowiązuje się postępować zgodnie
z dyspozycjami świadczeniodawcy w zakresie korzystania
z aparatu EKG oraz niezwłocznie informować świadczeniodawcę o oznakach nieprawidłowego działania, awarii,
uszkodzenia lub utrudnieniach w działaniu aparatu.
Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie informować centrum operacyjne o wszelkich stwierdzonych awariach lub uszkodzeniach aparatu EKG lub stwierdzonych
utrudnieniach w korzystaniu z niego.
Ubezpieczony zobowiązuje się do nieprzekazywania
aparatu EKG osobom trzecim i korzystania z teleopieki
kardiologicznej wyłącznie na własny użytek.
Ubezpieczony zobowiązany jest korzystać z aparatu EKG
zgodnie z instrukcją obsługi, co stanowi jeden z warunków umożliwiających należyte świadczenie teleopieki
kardiologicznej przez świadczeniodawcę.
Po zakończeniu teleopieki kardiologicznej ubezpieczony
zobowiązuje się do zwrotu aparatu EKG. W tym celu centrum operacyjne skontaktuje się z ubezpieczonym i ustali
sposób i termin zwrotu aparatu EKG. Ubezpieczony nie
ponosi kosztu odbioru sprzętu EKG.
W celu skorzystania z teleopieki kardiologicznej ubezpieczony powinien niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia
ubezpieczeniowego skontaktować się z czynnym całą
dobę, przez wszystkie dni w roku centrum operacyjnym.
Ubezpieczony podczas telefonicznego zgłoszenia powinien podać centrum operacyjnemu następujące informacje:
1) dane umożliwiające identyfikację ubezpieczonego
(imię i nazwisko ubezpieczonego oraz PESEL lub nr
wnioskopolisy),
2) numer telefonu, pod którym można skontaktować się
z ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą,
3) adres miejsca pobytu.
Ubezpieczony jest zobowiązany przesłać centrum operacyjnemu dokumentację medyczną potwierdzającą zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego: kartę wypisową ze
szpitala lub inny dokument potwierdzający datę początku
i końca hospitalizacji oraz diagnozę medyczną wystawioną przez lekarza prowadzącego leczenie.
Ubezpieczony ma możliwość przesłania centrum operacyjnemu własnoręcznie podpisanego oświadczenie stanowiącego upoważnienie osoby kontaktowej, lub lekarza
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prowadzącego leczenie do odbioru wyników badań, zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia ubezpieczonego oraz telefon do osoby kontaktowej lub lekarza prowadzącego leczenie, w celu umożliwienia kontaktu z ww.
osobami.
24. Po potwierdzeniu uprawnień ubezpieczonego do świadczenia teleopieki kardiologicznej, na podstawie postanowień ust. 21-23, centrum operacyjne kontaktuje się
ze świadczeniodawcą w celu przekazania danych ubezpieczonego oraz z ubezpieczonym w celu przekazania
szczegółowych informacji dotyczących realizacji teleopieki kardiologicznej.
25. Świadczeniodawca kontaktuje się z centrum operacyjnym w celu poinformowania o dacie dostarczenia ubezpieczonemu zestawu teleopieki kardiologicznej.
26. W przypadku, gdy ubezpieczony nie spełnił postanowień
ust. 20-22 lub nie postępował zgodnie z dyspozycjami
centrum operacyjnego, centrum operacyjne ma prawo
wstrzymać realizację świadczenia teleopieki kardiologicznej, do czasu przekazania do centrum operacyjnego niezbędnych do wykonania świadczenia informacji, wymienionych w ust. 20-22.
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Dodatkowe pakiety medyczne
§ 69
Użytym w niniejszych dodatkowych pakietach medycznych określeniom nadaje się znaczenia przyjęte w § 1
ust. 2, ponadto poniższe określenia oznaczają:
1) badania medyczne – procedury medyczne w zakresie badań: laboratoryjnych, radiologicznych, ultrasonograficznych, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, przeprowadzone na podstawie
pisemnego skierowania lekarza prowadzącego leczenie,
2) centrum operacyjne – centrum zorganizowane
przez świadczeniodawcę w celu udzielenia pomocy
ubezpieczonemu,
3) choroba psychiczna – chorobę zakwalifikowaną
w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania,
4) członek najbliższej rodziny – biologicznych rodziców, biologiczne rodzeństwo, biologiczne dzieci
ubezpieczonego,
5) dodatkowy pakiet medyczny – zakres ochrony
ubezpieczeniowej zawarty w ramach danego pakietu
dodatkowego,
6) dziecko – dziecko własne ubezpieczonego lub
dziecko przysposobione przez ubezpieczonego, które w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie
ukończyło 18 roku życia,
7) lekarz prowadzący leczenie – lekarza, który prowadzi leczenie osoby uprawnionej w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym,
8) miejsce pobytu – miejsce pobytu uprawnionego na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazane przez
ubezpieczonego poprzez podanie dokładnego adresu,
9) nagłe zachorowanie – stan chorobowy powstały
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,
10) placówka medyczna – szpital, przychodnia lub inny
podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą
(za wyjątkiem sanatorium i lecznictwa uzdrowiskowego), działający legalnie w ramach systemu opieki
zdrowotnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
11) punkt naprawczy – punkt obsługi i naprawy rowe-
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rów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
rower – pojazd jednośladowy przeznaczony do poruszania się po drodze, napędzany siłą mięśni poruszającej się nim osoby za pomocą przekładni mechanicznej,
sprzęt rehabilitacyjny – drobny sprzęt niezbędny
do rehabilitacji, umożliwiający choremu samodzielne lub ułatwione funkcjonowanie: piłki, taśmy i wałki
rehabilitacyjne, balkoniki, chodziki, wózki, kule, laski, kołnierze, rowerek rehabilitacyjny, półwałek, klin,
kostka do rehabilitacji, dysk korekcyjny (w tym sensomotoryczny), ciężarki do rehabilitacji, mata rehabilitacyjna, lekki gips, temblak, poduszka ortopedyczna
(dotyczy złamania kości guzicznej, stanu po urazie
odcinka szyjnego kręgosłupa), stabilizatory, w tym
aparat tulejkowy (np. na podudzie), szyny (ortezy),
opaski elastyczne, buty ortopedyczne, wkładki ortopedyczne w tym żelowe (dotyczy przebytych urazów,
np. złamania kości śródstopia, uszkodzenia ścięgna
Achillesa), gorsety ortopedyczne (m.in. sznurówka
lędźwiowo-krzyżowa, gorset Jevetta), opaska żebrowa, pas poporodowy, pas stabilizujący mostek, pas
przepuklinowy,
szpital – działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, państwowy lub niepaństwowy, podmiot
leczniczy wykonujący działalność leczniczą (z wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i szpitali więziennych), którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych
i specjalnie do tych celów przystosowanych; za szpital w rozumieniu dodatkowych pakietów medycznych
nie uważa się szpitala uzdrowiskowego (sanatoryjnego), sanatorium, uzdrowiska, domu opieki, ani innej
placówki, której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień,
świadczeniodawca – podmiot, który zawarł z ubezpieczycielem umowę dotyczącą realizacji świadczeń
określonych w dodatkowych pakietach medycznych,
użytkowanie roweru – jazdę lub siedzenie ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka na rowerze, prowadzenie roweru oraz wsiadanie i zsiadanie
z roweru,
wypadek rowerowy – wypadek powstały w trakcie
użytkowania roweru na drodze publicznej, podczas
którego ubezpieczony małżonek lub partner, dziecko
w czasie poruszania się na rowerze ulegli obrażeniom ciała, a rower uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku zderzenia roweru z innymi pojazdami,
osobami, zwierzętami, przedmiotami, przeszkodami,
zachorowanie na chorobę nowotworową członka najbliższej rodziny – zachorowanie na nowotwór złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek
nowotworowych, powodujący naciekanie i niszczenie
prawidłowych tkanek. Rozpoznanie musi nastąpić
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
z tytułu dodatkowych pakietów medycznych oraz musi
zostać potwierdzone badaniem histopatologicznym.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również przypadki białaczki, chłoniaka złośliwego (w tym chłoniaka skóry), chorobę Hodgkina, złośliwe nowotwory
szpiku kostnego i mięsaka.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) raka nieinwazyjnego, raka przedinwazyjnego (carcinoma in situ), dysplazji, raka granicznej złośliwości, raka niskiej potencjalnej złośliwości oraz
wszelkich zmian przedrakowych,
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b) raka gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania T1 według klasyfikacji TNM (łącznie z T1a,
T1b, T1c) lub odpowiadającego mu stopnia zaawansowania według innej klasyfikacji,
c) wszelkich nowotworów skóry z wyjątkiem czerniaka złośliwego przekraczającego warstwę naskórka,
d) raka brodawkowatego tarczycy ograniczonego do
gruczołu tarczowego w stopniu zaawansowania
T1 według klasyfikacji TNM (łącznie z T1a, T1b),
e) przewlekłej białaczki limfatycznej według klasyfi kacji Rai w stadium niższym niż 3,
f) wczesnego stadium raka pęcherza moczowego z
wynikiem badania histopatologicznego T1N0M0
według klasyfikacji TNM,
g) wszelkich nowotworów współistniejących z infekcją HIV.
Za datę rozpoznania nowotworu przyjmuje się datę
pobrania materiału do badania histopatologicznego,
19) zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie powstałe
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie dodatkowych pakietów medycznych, wskazane w Tabelach nr 4-9.
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, dziecka lub członka najbliższej rodziny.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej
w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) dodatkowego pakietu medycznego: „Zdrowie Plus”,
2) dodatkowego pakietu medycznego: „Onkologiczny”,
3) dodatkowego pakietu medycznego: „Kardiologiczny”,
4) dodatkowego pakietu medycznego: „Wirusowy”,
5) dodatkowego pakietu medycznego: „Aktywni”,
6) dodatkowego pakietu medycznego: „Dziecko”.
Dodatkowy pakiet medyczny objęty zakresem umowy
ubezpieczenia wskazany jest we wnioskopolisie albo
w aneksie do wnioskopolisy.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu dodatkowych

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

pakietów medycznych, rozpoczyna się w dniu wskazanym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki
w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, albo pierwszej składki należnej po zawarciu aneksu do wnioskopolisy, z zastrzeżeniem ust. 7.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na
zasadach określonych w § 3 ust. 5-8, o pakiet dodatkowy, za zdarzenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w Tabelach nr 4-9 w ramach tego pakietu dodatkowego, uznaje się zdarzenie ubezpieczeniowe, które powstało od dnia
wskazanego w aneksie do wnioskopolisy jako początek
okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 8.
Zakres świadczeń objętych Dodatkowymi pakietami medycznymi: „Zdrowie Plus”, „Onkologiczny”, „Kardiologiczny”, „Aktywni”, „Wirusowy”, „Dziecko”, wskazany jest
w Tabelach nr 4-9.
Uprawnionym do otrzymania świadczeń z tytułu Dodatkowego pakietu medycznego „Zdrowie Plus”, wskazanych
w Tabeli nr 4, w zakresie:
1) punktów 1-6 jest ubezpieczony,
2) punktu 7 są członkowie najbliższej rodziny,
3) punktów 8, 9 jest ubezpieczony.
Uprawnionym do otrzymania świadczeń z tytułu Dodatkowego pakietu medycznego „Onkologiczny”, wskazanych
w Tabeli nr 5, w zakresie:
1) punktów 1-6 jest ubezpieczony,
2) punktu 7 są członkowie najbliższej rodziny,
Uprawnionym do otrzymania świadczeń z tytułu Dodatkowych pakietów medycznych „Kardiologiczny”, „Wirusowy”
i „Aktywni”, wskazanych w Tabelach nr 6, 7, 8 jest ubezpieczony,
Uprawnionym do otrzymania świadczeń z tytułu Dodatkowego pakietu medycznego „Dziecko”, wskazanych w Tabeli nr 9, jest dziecko.
Przysługujące świadczenia wraz z limitami świadczeń,
opis zdarzenia ubezpieczeniowego oraz warunki nabycia
prawa do świadczenia określone są w Tabelach nr 4-9.
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Tabela nr 4. Dodatkowy pakiet medyczny: „Zdrowie Plus”
Lp.
1.

2.

3.

4

Zakres i opis świadczeń

Limity świadczeń w
ciągu roku polisowego

Konsultacje lekarskie:
a) Chirurg,
k) Nueurochirurg,
b) Okulista,
l) Psycholog,
c) Otolaryngolog,
m) Onkolog,
d) Ortopeda,
n) Endokrynolog,
e) Ginekolog,
o) Hepatolog,
f) Kardiolog,
p) Hematolog,
g) Nueurolog,
q) Nefrolog,
h) Urolog,
r) Dermatolog,
i) Pulmonolog,
s) Psychoonkolog.
j) Lekarz
rehabilitacji,
Opis:
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
skierowania lekarza prowadzącego leczenie,
zorganizuje i pokryje koszty konsultacji lekarskich do
określonego limitu.
Diagnostyka laboratoryjna
Opis:
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia, ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
skierowania lekarza prowadzącego leczenie,
zorganizuje i pokryje koszty diagnostyki laboratoryjnej
do określonego limitu.

łącznie do kwoty 1400 a) wydanie
zł na jedno zdarzenie
ubezpieczonemu karty
w roku polisowym;
diagnostyki i leczenia
maksymalnie jedno
onkologicznego albo
zdarzenie związane
pisemne skierowanie
z wydaniem
lekarza prowadzącego
ubezpieczonemu
leczenie dotyczące
karty diagnostyki
diagnostyki choroby
i leczenia
onkologicznej,
onkologicznego
b) wystąpienie u
ubezpieczonego
poważnego
zachorowania,
zgodnie z zapisami
§ 1 ust. 2 pkt 35),
72), pod warunkiem
że osoba uprawniona
nie skorzystała ze
łącznie do kwoty 400
świadczeń w związku
zł na jedno zdarzenie
ze zdarzeniem
w roku polisowym;
ubezpieczeniowym,
maksymalnie jedno
o którym mowa w ppkt
zdarzenie związane
a) dotyczącym tego
z wydaniem
samego nowotworu.
ubezpieczonemu
karty diagnostyki
c) zachorowanie
i leczenia
ubezpieczonego na
onkologicznego
chorobę nowotworową
Badania specjalistyczne:
łącznie do kwoty 1600
w stadium
zł na jedno zdarzenie
przedinwazyjnym,
a) RTG,
w roku polisowym;
zgodnie z zapisami
b) USG,
maksymalnie jedno
§ 1 ust. 2 pkt 75),
c) Rezonans magnetyczny,
zdarzenie związane
pod warunkiem że
d) Tomografia komputerowa.
z wydaniem
osoba uprawniona
Opis:
ubezpieczonemu
nie skorzystała ze
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
karty diagnostyki
świadczeń w związku
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
i leczenia
ze zdarzeniem
świadczenia, ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
onkologicznego
ubezpieczeniowym, o
skierowania lekarza prowadzącego leczenie
którym mowa w ppkt
zorganizuje i pokryje koszty badań specjalistycznych do
a) dotyczącym tego
określonego limitu.
samego nowotworu
Pomoc onkologiczna:
łącznie do kwoty 500 a) wystąpienie u
zł na jedno zdarzenie
ubezpieczonego
a) ćwiczenia wytrzymałościowe, na cykloergometrze,
w roku polisowym
poważnego
bieżni, stepperze
zachorowania,
b) ćwiczenia ogólnousprawniające,
zgodnie z zapisami § 1
c) trening oporowy,
ust. 2 pkt 35), 72),
d) fizykoterapia i rehabilitacja oddechowa..
Opis:
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia, ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
zalecenia lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje
i pokryje koszty rehabilitacji do określonego limitu.
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Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Zwrot koszów zabiegu chirurgii estetycznej w przypadku
poważnego zachorowania w zakresie nowotworu
złośliwego.
Opis:
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia, ubezpieczyciel na podstawie
dostarczonego przez uprawnionego rachunku
potwierdzającego wykonanie ww. zabiegu, zwróci
koszty do określonego limitu.

b) zachorowanie
ubezpieczonego na
chorobę nowotworową
w stadium
przedinwazyjnym,
zgodnie z zapisami § 1
ust. 2 pkt 75)

świadczenie jest
ograniczone do 1
zabiegu w trakcie
trwania umowy
ubezpieczenia,
łącznie do kwoty
10 000 zł

wystąpienie u
ubezpieczonego
poważnego zachorowania,
zgodnie z zapisami § 1
ust. 2 pkt 35), 72)

Warunki nabycia prawa
do świadczenia
świadczenia
przysługują
w przypadku:
a) wydania
ubezpieczonemu
karty diagnostyki
i leczenia
onkologicznego
albo pisemnego
skierowania lekarza
prowadzącego
leczenie
dotyczącego
diagnostyki choroby
onkologicznej,
b) wypłaty świadczenia
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
wystąpienia u
ubezpieczonego
poważnego
zachorowania,
c) wypłaty świadczenia
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
zachorowania
ubezpieczonego
na chorobę
nowotworową
w stadium
przedinwazyjnym

świadczenia
przysługują
w przypadku wypłaty
świadczenia,
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego:
a) wystąpienia u
ubezpieczonego
poważnego
zachorowania,
b) zachorowania
ubezpieczonego
na chorobę
nowotworową
w stadium
przedinwazyjnym
świadczenia
przysługują w
przypadku wypłaty
świadczenia,
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
wystąpienia u
ubezpieczonego
poważnego
zachorowania

Lp.

Zakres i opis świadczeń

6

Konsultacje genetyczne ubezpieczonego w zakresie:
a) wykonania testu predyspozycji genetycznych dla
narządu/ narządów: sutka, jajnika, jelita grubego,
nerki, tarczycy, prostaty),
b) konsultacji onkologiczno-genetycznej (po testach
predyspozycji genetycznych),
c) pomocy psychonkologicznej (po testach
predyspozycji genetycznych).
Opis dotyczy odpowiednio ppkt a)-c):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty do
określonego limitu, w zakresie:
a) wykonania testu ubezpieczonemu dla wyżej
wskazanego narządu/narządów i badań w zakresie
co najmniej jednego z następujących genów: CA199, BRCA1, BRCA2, CHEK2 (multipleks, del5395),
NBS1, HOXB13 G84E, RS 188140481, MSH1, MLH2,
MSH6, APC oraz izolowania DNA z próbki krwi,
b) konsultacji onkologiczno-genetycznej
ubezpieczonego w zakresie wykonanego testu
predyspozycji genetycznych,
c) konsultacji psychoonkologicznej ubezpieczonego po
wykonaniu testu predyspozycji genetycznych.

7

Badanie zostanie wykonane w zakresie genów
wymienionych w ppkt a), które odpowiadają za
predyspozycję do zachorowania przez ubezpieczonego
na chorobę nowotworową narządu, którego dotyczy
nowotwór członka najbliższej rodziny ubezpieczonego.
Konsultacje genetyczne członków najbliższej rodziny
ubezpieczonego w zakresie:
a) wykonania testu predyspozycji genetycznych dla
narządu/ narządów: sutka, jajnika, jelita grubego,
nerki, tarczycy, prostaty),
b) konsultacji onkologiczno-genetycznej (po testach
predyspozycji genetycznych),
c) pomocy psychonkologicznej (po testach
predyspozycji genetycznych).
Opis dotyczy odpowiednio ppkt a)-c):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje
koszty do określonego limitu, w zakresie:
a) wykonania testu członkom najbliższej rodziny
ubezpieczonego dla wyżej wskazanego narządu/
narządów i badań w zakresie co najmniej jednego
z następujących genów: CA19-9, BRCA1, BRCA2,
CHEK2 (multipleks, del5395), NBS1, HOXB13 G84E,
RS 188140481, MSH1, MLH2, MSH6, APC oraz
izolowania DNA z próbki krwi,
b) konsultacji onkologiczno-genetycznej członków
najbliższej rodziny ubezpieczonego w zakresie
wykonanego testu predyspozycji genetycznych,
c) konsultacji psychologicznej członków najbliższej
rodziny ubezpieczonego po wykonaniu testu
predyspozycji genetycznych.

Limity świadczeń w
ciągu roku polisowego
usługa w zakresie
ppkt a) ograniczona
jest do wykonania
jednego testu w roku
polisowym
łączne do kwoty 3 000
zł na maksymalnie
jedno zdarzenie w
roku polisowym;

Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Warunki nabycia prawa
do świadczenia

zachorowanie członka
najbliższej rodziny na
chorobę nowotworową,
zgodnie z zapisami
ust. 1 pkt 18)

usługi w zakresie ppkt
b) i c)
ograniczone są
łącznie do kwoty 700
zł na maksymalnie
jedno zdarzenie w
roku polisowym

usługa w zakresie
ppkt a) ograniczona
jest do wykonania
testów
łącznie do kwoty
3 000 zł na jedno
zdarzenie w
roku polisowym
(niezależnie od liczby
członków najbliższej
rodziny);

wystąpienie u
ubezpieczonego
poważnego zachorowania,
zgodnie z zapisami § 1
ust. 2 pkt 35), 72)

świadczenia
przysługują
w przypadku wypłaty
świadczenia,
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
wystąpienia u
ubezpieczonego
poważnego
zachorowania

usługi w zakresie ppkt
b) i c)
ograniczone są
łącznie do
kwoty 700 zł na
jedno zdarzenie w
roku polisowym;
dla maksymalnie 3
członków najbliższej
rodziny

Badanie będzie dotyczyć tych genów z wyżej
wymienionych w ppkt a), które odpowiadają za
predyspozycję do zachorowania przez członków
najbliższej rodzin ubezpieczonego na chorobę
nowotworową tego narządu, którego dotyczy nowotwór
ubezpieczonego.
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Lp.
8

Zakres i opis świadczeń
Pomoc po udarze mózgu w zakresie:
a) rehabilitacji narządów ruchu, kinezyterapii,
b) rehabilitacji neuropsychologicznej,
neurologopedycznej, logopedycznej (w placówce
rehabilitacyjnej),
c) transportu medycznego (z miejsca pobytu do
placówki rehabilitacyjnej; z placówki rehabilitacyjnej
do miejsca pobytu),
d) zajęć z trenerem fitness,
e) konsultacji z dietetykiem,
f) konsultacji z psychologiem (np. w zakresie
odżywiania).
Opis dotyczący ppkt a)-c):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia, ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje
i pokryje koszty rehabilitacji oraz transportu do
określonego limitu.
Opis dotyczący ppkt d):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel pokryje koszty zająć do
określonego limitu.

9

Opis dotyczący ppkt e)-f):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
potwierdzenia lekarza prowadzącego leczenie pokryje
koszty konsultacji do określonego limitu.
Pomoc po zawale serca w zakresie:
a) ćwiczeń wytrzymałościowych, aerobowych (m.in.
bieżnia, ergometr)
b) ćwiczeń oporowych (m.in. ciężarki, taśmy, atlas
treningowy),
c) zajęć z trenerem fitness,
d) konsultacji z dietetykiem,
e) konsultacji z psychologiem (np. w zakresie
odżywiania).
Opis dotyczący ppkt a) i b):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
zalecenia lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i
pokryje koszty rehabilitacji do określonego limitu.
Opis dotyczący ppkt c):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel pokryje koszty zająć oraz
konsultacji do określonego limitu.
Opis dotyczący ppkt d)-e):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
potwierdzenia lekarza prowadzącego leczenie pokryje
koszty konsultacji do określonego limitu.
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Limity świadczeń w
ciągu roku polisowego
usługa w zakresie
ppkt a) ograniczona
jest łącznie do kwoty
3 000 zł na jedno
zdarzenie w roku
polisowym;

Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Warunki nabycia prawa
do świadczenia

wystąpienie
u ubezpieczonego
poważnego zachorowania,
zgodnie z zapisami § 1
ust. 2 pkt 35), 72)

świadczenia
przysługują
w przypadku wypłaty
świadczenia,
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
wystąpienia u
ubezpieczonego
poważnego
zachorowania

wystąpienie
u ubezpieczonego
poważnego zachorowania,
zgodnie z zapisami § 1
ust. 2 pkt 35), 72)

świadczenia
przysługują
w przypadku wypłaty
świadczenia,
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
wystąpienia
u ubezpieczonego
poważnego
zachorowania

usługa w zakresie
ppkt b) ograniczona
jest łącznie do kwoty
3 000 zł na jedno
zdarzenie w roku
polisowym;
usługa w zakresie
ppkt c) ograniczona
jest łącznie do kwoty
5 000 zł na jedno
zdarzenie w roku
polisowym; możliwość
do zrealizowania
transportu w okresie
10 miesięcy od daty
rozpoznania udaru
mózgu;
usługi w zakresie ppkt
d) –f) ograniczona
są do łącznej kwoty
1 300 zł na jedno
zdarzenie w roku
polisowym.
usługi w zakresie ppkt
a) i b) ograniczone
są łącznie do kwoty
3 000 zł na jedno
zdarzenie w roku
polisowym;
usługi w zakresie ppkt
c) –e) ograniczona
są do łącznej kwoty
1 300 zł na jedno
zdarzenie w roku
polisowym

Tabela nr 5. Dodatkowy pakiet medyczny: „Onkologiczny”
Lp.
1.

2.

3.

4

5

Zakres i opis świadczeń
Konsultacje lekarskie:
a) Chirurg
k) Nueurochirurg
b) Okulista
l) Psycholog
c) Otolaryngolog
m) Onkolog
d) Ortopeda
n) Endokrynolog
e) Ginekolog
o) Hepatolog
f) Kardiolog
p) Hematolog
g) Nueurolog
q) Nefrolog
h) Urolog
r) Dermatolog
i) Pulmonolog
s) Psychoonkolog
j) Lekarz
rehabilitacji
Opis:
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
skierowania lekarza prowadzącego leczenie,
zorganizuje i pokryje koszty konsultacji lekarskich do
określonego limitu.
Diagnostyka laboratoryjna
Opis:
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia, ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
skierowania lekarza prowadzącego leczenie,
zorganizuje i pokryje koszty diagnostyki laboratoryjnej
do określonego limitu.

Limity świadczeń w
ciągu roku polisowego

Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Warunki nabycia prawa
do świadczenia

łącznie do kwoty 1 400
zł na jedno zdarzenie
w roku polisowym;
maksymalnie jedno
zdarzenie związane
z wydaniem
ubezpieczonemu karty
diagnostyki i leczenia
onkologicznego

a) wydanie
świadczenia przysługują
ubezpieczonemu karty w przypadku:
diagnostyki i leczenia
a) wydania
onkologicznego albo
ubezpieczonemu karty
pisemne skierowanie
diagnostyki i leczenia
lekarza prowadzącego
onkologicznego
leczenie dotyczące
albo pisemnego
diagnostyki choroby
skierowania lekarza
onkologicznej,
prowadzącego
leczenie dotyczącego
b) zachorowanie
diagnostyki choroby
ubezpieczonego na
onkologicznej,
chorobę nowotworową,
zgodnie z zapisami
b) wypłaty świadczenia
§ 1 ust. 2 pkt 74),
z tytułu ryzyka
pod warunkiem że
ubezpieczeniowego
osoba uprawniona
zachorowania
nie skorzystała
ubezpieczonego na
ze świadczeń w
chorobę nowotworową,
łącznie do kwoty
związku z zdarzeniem
400 zł na jedno
ubezpieczeniowym, o c) wypłaty świadczenia
zdarzenie w roku
którym mowa w ppkt
z tytułu ryzyka
polisowy; maksymalnie
a) dotyczącym tego
ubezpieczeniowego
jedno zdarzenie
samego nowotworu
zachorowania
związane z wydaniem
ubezpieczonego na
ubezpieczonemu karty
c) zachorowanie
chorobę nowotworową
diagnostyki i leczenia
ubezpieczonego na
w stadium
onkologicznego
chorobę nowotworową
przedinwazyjnym,
Badania specjalistyczne:
łącznie do kwoty 1600
w stadium
zł na jedno zdarzenie
a) RTG
przedinwazyjnym,
w roku polisowym;
b) USG
zgodnie z zapisami
maksymalnie jedno
c) Rezonans magnetyczny
§ 1 ust. 2 pkt 75),
zdarzenie związane
d) Tomografia komputerowa
pod warunkiem że
z wydaniem
Opis:
osoba uprawniona
ubezpieczonemu karty
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
nie skorzystała
diagnostyki i leczenia
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
ze świadczeń w
onkologicznego
świadczenia, ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
związku z zdarzeniem
skierowania lekarza prowadzącego leczenie
ubezpieczeniowym, o
zorganizuje i pokryje koszty badań specjalistycznych do
którym mowa w ppkt
określonego limitu.
a) dotyczącym tego
samego nowotworu
Pomoc onkologiczna:
łącznie do kwoty 500 zł a) zachorowanie
świadczenia przysługują
na jedno zdarzenie w
ubezpieczonego na
w przypadku wypłaty
a) ćwiczenia wytrzymałościowe, na cykloergometrze,
roku polisowym
chorobę nowotworową, świadczenia,
bieżni, stepperze
zgodnie z zapisami § 1 z tytułu ryzyka
b) ćwiczenia ogólnousprawniające,
ust. 2 pkt 74)
ubezpieczeniowego:
c) trening oporowy,
a) zachorowania
d) fizykoterapia i rehabilitacja oddechowa
b) zachorowanie
ubezpieczonego na
Opis:
ubezpieczonego na
chorobę nowotworową,
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
chorobę nowotworową
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
w stadium
b) zachorowania
świadczenia, ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
przedinwazyjnym,
ubezpieczonego na
zalecenia lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje
zgodnie z zapisami § 1
chorobę nowotworową
i pokryje koszty rehabilitacji do określonego limitu.
ust. 2 pkt 75)
w stadium
przedinwazyjnym
Zwrot koszów zabiegu chirurgii estetycznej w
świadczenie jest
zachorowanie
świadczenia przysługują
przypadku poważnego zachorowania na nowotwór
ograniczone do 1
ubezpieczonego na
w przypadku wypłaty
złośliwy
zabiegu w trakcie
chorobę nowotworową,
świadczenia,
trwania umowy
zgodnie z zapisami
z tytułu ryzyka
Opis:
ubezpieczenia, łącznie § 1 ust. 2 pkt 74)
ubezpieczeniowego
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
do kwoty
zachorowania
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
10 000 zł
ubezpieczonego na
świadczenia, ubezpieczyciel na podstawie
chorobę nowotworową
dostarczonego przez uprawnionego, rachunku
potwierdzającego wykonanie ww. zabiegu, zwróci
koszty do określonego limitu.
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Lp.

Zakres i opis świadczeń

6

Konsultacje genetyczne ubezpieczonego w zakresie:
wykonania testu predyspozycji genetycznych dla
narządu/ narządów:
a) wykonania testu predyspozycji genetycznych dla
narządu/ narządów: sutka, jajnika, jelita grubego,
nerki, tarczycy, prostaty),
b) konsultacji onkologiczno-genetycznej (po testach
predyspozycji genetycznych),
c) pomocy psychonkologicznej (po testach
predyspozycji genetycznych).
Opis dotyczy odpowiednio ppkt a)-c):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty do
określonego limitu, w zakresie:
a) wykonania testu ubezpieczonemu dla wyżej
wskazanego narządu/narządów i badań w zakresie
co najmniej jednego z następujących genów: CA199, BRCA1, BRCA2, CHEK2 (multipleks, del5395),
NBS1, HOXB13 G84E, RS 188140481, MSH1,
MLH2, MSH6, APC oraz izolowania DNA z próbki
krwi,
b) konsultacji onkologiczno-genetycznej
ubezpieczonego w zakresie wykonanego testu
predyspozycji genetycznych,
c) konsultacji psychoonkologicznej ubezpieczonego
po wykonaniu testu predyspozycji genetycznych.

7

Badanie zostanie wykonane w zakresie genów
wymienionych w ppkt a), które odpowiadają
za predyspozycję do zachorowania przez
ubezpieczonego na chorobę nowotworową narządu,
którego dotyczy nowotwór członka najbliższej rodziny
ubezpieczonego.
Konsultacje genetyczne członków najbliższej rodziny
ubezpieczonego w zakresie:
a) wykonania testu predyspozycji genetycznych dla
narządu/ narządów: sutka, jajnika, jelita grubego,
nerki, tarczycy, prostaty),
b) konsultacji onkologiczno-genetycznej (po testach
predyspozycji genetycznych),
c) pomocy psychonkologicznej (po testach
predyspozycji genetycznych).
Opis dotyczy odpowiednio ppkt a)-c):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje
koszty do określonego limitu, w zakresie:
a) wykonania testu członkom najbliższej rodziny
ubezpieczonego dla wyżej wskazanego narządu/
narządów i badań w zakresie co najmniej jednego
z następujących genów: CA19-9, BRCA1, BRCA2,
CHEK2 (multipleks, del5395), NBS1, HOXB13
G84E, RS 188140481, MSH1, MLH2, MSH6, APC
oraz izolowania DNA z próbki krwi,
b) konsultacji onkologiczno-genetycznej członków
najbliższej rodziny ubezpieczonego w zakresie
wykonanego testu predyspozycji genetycznych,
c) konsultacji psychologicznej członków najbliższej
rodziny ubezpieczonego po wykonaniu testu
predyspozycji genetycznych.
Badanie będzie dotyczyć tych genów z wyżej
wymienionych w ppkt a), które odpowiadają za
predyspozycję do zachorowania przez członków
najbliższej rodzin ubezpieczonego na chorobę
nowotworową tego narządu, którego dotyczy
nowotwór ubezpieczonego.
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Limity świadczeń w
ciągu roku polisowego
usługa w zakresie
ppkt a) ograniczona
jest do wykonania
jednego testu w roku
polisowym
łączne do kwoty 3 000
zł na maksymalnie
jedno zdarzenie w roku
polisowym;

Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Warunki nabycia prawa
do świadczenia

zachorowanie członka
najbliższej rodziny na
chorobę nowotworową,
zgodnie z zapisami
ust. 1 pkt 18)

-

zachorowanie
ubezpieczonego na
chorobę nowotworową,
zgodnie z zapisami § 1
ust. 2 pkt 74)

świadczenia przysługują
w przypadku wypłaty
świadczenia,
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
zachorowania
ubezpieczonego na
chorobę nowotworową

usługi w zakresie ppkt
b) i c)
ograniczone są łącznie
do kwoty
700 zł na
maksymalnie jedno
zdarzenie w roku
polisowym

usługa w zakresie ppkt
a) ograniczona jest do
wykonania testów
łącznie do kwoty 3 000
zł na jedno zdarzenie
w roku polisowym
(niezależnie od liczby
członków najbliższej
rodziny);
usługi w zakresie ppkt
b) i c) ograniczone są
łącznie do kwoty 700
zł na jedno zdarzenie
w roku polisowym;
dla maksymalnie 3
członków najbliższej
rodziny

Tabela nr 6. Dodatkowy pakiet medyczny: „Kardiologiczny”
Lp.
1

Zakres i opis świadczeń
Pomoc po udarze mózgu w zakresie:
a) rehabilitacji narządów ruchu, kinezyterapii,
b) rehabilitacji neuropsychologicznej,
neurologopedycznej, logopedycznej (w placówce
rehabilitacyjnej),
c) transportu medycznego (z miejsca pobytu do
placówki rehabilitacyjnej; z placówki rehabilitacyjnej
do miejsca pobytu),
d) zajęć z trenerem fitness,
e) konsultacji z dietetykiem,
f) konsultacji z psychologiem (np. w zakresie
odżywiania).
Opis dotyczący ppkt a)-c):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia, ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje
i pokryje koszty rehabilitacji oraz transportu do
określonego limitu.
Opis dotyczący ppkt d):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel pokryje koszty zająć do
określonego limitu.
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Opis dotyczący ppkt e)-f):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
potwierdzenia lekarza prowadzącego leczenie pokryje
koszty konsultacji do określonego limitu.
Pomoc po zawale serca w zakresie:
a) ćwiczeń wytrzymałościowych, aerobowych (m.in.
bieżnia, ergometr),
b) ćwiczeń oporowych (m.in. ciężarki, taśmy, atlas
treningowy),
c) zajęć z trenerem fitness,
d) konsultacji z dietetykiem,
e) konsultacji z psychologiem (np. w zakresie
odżywiania).
Opis dotyczący ppkt a) i b):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
zalecenia lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i
pokryje koszty rehabilitacji do określonego limitu.

Limity świadczeń w
ciągu roku polisowego
usługa w zakresie ppkt
a) ograniczona jest
łącznie do kwoty 3 000
zł na jedno zdarzenie w
roku polisowym;

Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Warunki nabycia prawa
do świadczenia

zachorowanie
ubezpieczonego na
udar mózgu, zgodnie
z zapisami
§ 1 ust. 2 pkt 54)

świadczenia
przysługują
w przypadku wypłaty
świadczenia,
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
świadczenia
pomocowego po udarze
mózgu

zachorowanie
ubezpieczonego na
zawał serca, zgodnie
z zapisami
§ 1 ust. 2 pkt 76)

świadczenia
przysługują
w przypadku wypłaty
świadczenia,
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
świadczenia
pomocowego po
zawale serca

usługa w zakresie ppkt
b) ograniczona jest
łącznie do kwoty 3 000
zł na jedno zdarzenie w
roku polisowym;
usługa w zakresie ppkt
c) ograniczona jest
łącznie do kwoty 5 000
zł na jedno zdarzenie
w roku polisowym;
możliwość do
zrealizowania transportu
w okresie 10 miesięcy
od daty rozpoznania
udaru mózgu;
usługi w zakresie ppkt
d) –f) ograniczona są do
łącznej kwoty 1 300 zł
na jedno zdarzenie
w roku polisowym.

usługi w zakresie ppkt
a) i b) ograniczone są
łącznie do kwoty 3000
zł na jedno zdarzenie w
roku polisowym;
usługi w zakresie ppkt
c)-e) ograniczona są do
łącznej kwoty 1 300 zł
na jedno zdarzenie w
roku polisowym.

Opis dotyczący ppkt c):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel pokryje koszty zająć oraz
konsultacji do określonego limitu.
Opis dotyczący ppkt d)-e):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz spełnienia warunków nabycia prawa do
świadczenia ubezpieczyciel na podstawie pisemnego
potwierdzenia lekarza prowadzącego leczenie pokryje
koszty konsultacji do określonego limitu.
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Tabela nr 7. Dodatkowy pakiet medyczny: „Wirusowy”
Zakres i opis świadczeń
Pomoc po Wirusowa w zakresie:
a) zajęć z trenerem fitness,
b) konsultacji z lekarzem specjalistą,
c) rehabilitacji oddechowa,
d) RTG płuc.
Opis dotyczący ppkt a):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz
spełnienia warunków nabycia prawa do świadczenia,
ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty zajęć do
określonego limitu.
Opis dotyczący ppkt b)-d):
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz
spełnienia warunków nabycia prawa do świadczenia,
ubezpieczyciel na podstawie pisemnego zalecenia lekarza
prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszty
konsultacji, rehabilitacji, badania do określonego limitu.
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Limity świadczeń w
ciągu roku polisowego
usługi ograniczona są
łącznie do kwoty 1100
zł na maksymalnie
jedno zdarzenie w roku
polisowym

Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Warunki nabycia prawa do
świadczenia

a) zachorowanie
ubezpieczonego
na Covid-19,
zgodnie z
zapisami § 1
ust. 2 pkt 2),
b) wystąpieniu u
ubezpieczonego
niewydolności
oddechowej
Covid-19,
zgodnie z
zapisami § 1
ust. 2 pkt 71)

świadczenia przysługują w
przypadku:
a) wypłaty świadczenia,
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
wystąpienia u
ubezpieczonego
niewydolności oddechowej
Covid-19,
b) wypłaty świadczenia
z tytułu ryzyka
ubezpieczeniowego
dziennego świadczenia
szpitalnego Covid – 19
w zakresie pobytu
ubezpieczonego w szpitalu
w wyniku Covid-19.

Tabela nr 8. Dodatkowy pakiet medyczny: „Aktywni”
Zakres i opis świadczeń
Rehabilitacja po wypadku w zakresie:
a) procesu rehabilitacji,
b) zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego,
c) badań medycznych,
d) transportu medycznego (z miejsca pobytu do placówki medycznej; z placówki
medycznej do innej placówki medycznej; z placówki medycznej do miejsca
pobytu),
e) transportu po wypadku rowerowym,
f) naprawy roweru,
g) wizyty lekarskiej,
h) wizyty pielęgniarki.
Opis dotyczący ppkt a)-b):
Jeśli zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie osoba uprawniona
wymagają rehabilitacji w miejscu pobytu lub w poradni rehabilitacyjnej, lub/i
powinna używać sprzętu rehabilitacyjnego, ubezpieczyciel zorganizuje proces
rehabilitacji i pokryje koszty rehabilitanta, koszty zleconych zabiegów, a także
zorganizuje i pokryje koszty wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
do określonego limitu.
Opis dotyczący ppkt c):
W przypadku, gdy osoba uprawniona zgodnie z pisemnym skierowaniem
lekarza prowadzącego leczenie, wymaga przeprowadzenia badań medycznych,
ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty badań medycznych do określonego
limitu.

Limity świadczeń w ciągu roku
polisowego
każda z usług w zakresie ppkt
a)-f)
ograniczona jest do kwoty
2 000 zł na jedno zdarzenie;

Zdarzenie
ubezpieczeniowe
doznaniu obrażeń
ciała
w wyniku wypadku
ubezpieczonego oraz
wypadku rowerowego

każda z usług w zakresie
ppkt g)-h)
ograniczona jest do kwoty 500
zł na jedno zdarzenie;
limit kwotowy świadczenia
w zakresie usługi wskazanej
w ppkt c) kumuluje się z
limitem kwotowym świadczenia
wskazanego
w pkt 17 w Tabeli nr 3;
limity kwotowe świadczeń w
zakresie usług wskazanych
w ppkt e) i f) kumulują się z
limitami kwotowym świadczeń
wskazanymi odpowiednio w pkt
16 i 17 w Tabeli nr 2.

Opis dotyczący ppkt d):
Jeśli osoba uprawniona wymaga transportu medycznego, ubezpieczyciel
zapewnia organizację i pokrywa ich koszty do określonego limitu.
Opis dotyczący ppkt e):
Jeśli osoba uprawniona podczas użytkowania roweru na drodze publicznej
dozna obrażeń ciała oraz rower na którym się poruszała uległ uszkodzeniu
lub zniszczeniu, ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrywa koszty do
określonego limitu transportu roweru i osoby uprawnionej z miejsca wypadku do
miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od
miejsca wypadku.
Opis dotyczący ppkt f):
Jeśli osoba uprawniona podczas użytkowania roweru na drodze publicznej
dozna obrażeń ciała oraz rower na którym się poruszała uległ uszkodzeniu
ubezpieczyciel zapewnia udzielnie porad dotyczących naprawy roweru oraz
zapewnia organizację i pokrywa koszty naprawy roweru do określonego limitu;
koszty materiałów oraz części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy
pokrywa ubezpieczony.
Opis dotyczący ppkt g)-h)
Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrywa koszty:
a) wizyty lekarza w miejscu pobytu osoby uprawnionej, albo
b) wizyty osoby uprawnionej w placówce medycznej
ponadto ubezpieczyciel zapewnia osobie uprawnionej organizację i pokrywa
koszty wizyty pielęgniarki, do określonego limitu.
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Tabela nr 9. Dodatkowy pakiet medyczny: „Dziecko”
Zakres i opis świadczeń
Pomoc po zdiagnozowaniu cukrzycy dziecka:
a) ćwiczenia (zestaw ćwiczeń dobierany indywidualnie
uwzględniający aktualny stan zdrowia osoby uprawnionej oraz
choroby towarzyszące,
b) masaże (obniżające stężenie glukozy we krwi, powodują
lepsze odżywienie i ukrwienie tkanki).

Limity świadczeń w
ciągu roku polisowego
Łącznie do kwoty
1000 zł na jedno
zdarzenie w roku
polisowym

Opis:
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz
spełnienia warunków nabycia prawa do świadczenia,
ubezpieczyciel na podstawie pisemnego zalecenia lekarza
prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszty rehabilitacji,
masaży do określonego limitu.

14. W przypadku gdy uprawniony we własnym zakresie zorganizował i pokrył koszty usług związane ze zdarzeniem
ubezpieczeniowym przed wypłatą świadczenia, o której
mowa w Tabelach nr 4-9 w „Warunkach nabycia prawa
do świadczenia”, ubezpieczyciel zwróci uprawnionemu
poniesione przez niego koszty, o ile wypłacone zostanie
świadczenie z tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 15-18.
15. Warunek wypłaty świadczenia, o którym mowa w ust.
14, nie dotyczy zdarzenia ubezpieczeniowego polegającego na wydaniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego albo pisemnego skierowania lekarza prowadzącego leczenie dotyczącego diagnostyki choroby
onkologicznej.
16. Po wypłacie świadczenia uprawniony może:
1) korzystać z przysługujących świadczeń organizowanych przez ubezpieczyciela i określonych w Tabelach nr 4-9, albo
2) kontynuować we własnym zakresie organizowanie
usług związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym,
do limitów pozostałych po zwrocie kosztów określonych
w zakresie danego dodatkowego pakietu medycznego, z
zastrzeżeniem ust. 17.
17. Zwrot kosztów następuje na podstawie dokumentów potwierdzających zajście zdarzenia ubezpieczeniowego
i poniesienie kosztów tj. dokumentów stwierdzających
zakres udzielonej pomocy, skierowań lekarskich oraz
rachunków i dowodów ich zapłaty. Zwrot kosztów następuje w takim zakresie, w jakim zostały one udokumentowane przez ubezpieczonego, w granicach limitów określonych w Tabelach nr 4-9.
18. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu ryzyka ubezpieczeniowego zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 74),
ochrona z tytułu Dodatkowego pakietu medyczny „Onkologiczny” wygasa z zachowaniem prawa ubezpieczonego do świadczeń wskazanych w Dodatkowym pakiecie
medycznym „Onkologiczny” w Tabeli nr 2 przez okres 36
miesięcy polisowych licząc od daty zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego zachorowania ubezpieczonego
na chorobę nowotworową, za które zostało wypłacone
świadczenie.
19. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu ryzyk: świadczenie pomocowe po zawale serca oraz świadczenie
pomocowe po udarze mózgu, ochrona z tytułu Dodatkowego pakietu medyczny „Kardiologiczny” wygasa z
zachowaniem prawa ubezpieczonego do świadczeń
wskazanych w Dodatkowym pakiecie medycznym „Kardiologicznym” w Tabeli nr 6 przez okres 36 miesięcy polisowych licząc od daty zgłoszenia ostatniego zdarzenia
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ubezpieczeniowego dotyczącego zachorowania ubezpieczonego na zawał serca lub udar mózgu, za które zostało wypłacone świadczenie.
20. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu ryzyka ubezpieczeniowego wystąpienia poważnego zachorowania
dziecka, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 35) 73), ochrona z tytułu Dodatkowego pakietu medyczny „Dziecko” wygasa z zachowaniem prawa ubezpieczonego do
świadczeń wskazanych w Dodatkowym pakiecie medycznym „Dziecko” w Tabeli nr 9 przez okres 36 miesięcy polisowych licząc od daty zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego wystąpienia poważnego zachorowania
dziecka w zakresie zachorowania na cukrzycę, za które
zostało wypłacone świadczenie.
21. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu dodatkowych
pakietów medycznych jest wyłączona w przypadku:
1) świadczeń i usług poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
2) zdarzeń i następstw zdarzeń, które wystąpiły poza
terenem Rzeczpospolitej Polskiej,
3) kosztów powstałych z tytułu i w następstwie:
a) samookaleczenia lub okaleczenia na własną
prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa,
b) leczenia wynikającego lub będącego konsekwencją wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, rozruchów, zamachu stanu, aktów terroru, powstania, strajków,
c) epidemii lub pandemii, katastrof naturalnych, wycieków, zanieczyszczeń lub skażeń,
d) poddania się leczeniu, terapii, zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą
lekarzy lub innych osób uprawnionych,
e) uprawiania niebezpiecznych sportów: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo,
szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo,
skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub
motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami,
sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,
f) zatrucia alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi lub w związku z działaniem, pod
wpływem tych środków lub w wyniku schorzeń
spowodowanych tymi środkami, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
g) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego lub
inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,

h) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego
(w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania,
i) chorób psychicznych lub zburzeń psychicznych,
j) zabiegów chirurgii estetycznej w przypadku zachorowania na chorobę nowotworową w stadium
przedinwazyjnym.
22. Świadczenia realizowane są wyłącznie na podstawie telefonicznego wniosku zgłoszonego przez ubezpieczonego.
23. Ubezpieczony kontaktujący się z centrum operacyjnym,
powinien podać następujące informacje:
1) nr PESEL ubezpieczonego,
2) imię i nazwisko ubezpieczonego,
3) adres miejsca pobytu,
4) numer polisy,
5) okres ubezpieczenia,
6) krótki opis zdarzenia i rodzaju koniecznej pomocy,
7) numer telefonu do kontaktu zwrotnego,
8) inne informacje konieczne pracownikowi centrum
operacyjnego do zorganizowania pomocy w ramach
świadczonych usług.
24. Ubezpieczony zobowiązany jest na wniosek centrum
operacyjnego do dostarczenia wskazanych dokumentów,
do których należą w szczególności zaświadczenia i skierowania lekarskie, karty wypisowe ze szpitala, faktury i
rachunki dokumentujące poniesione koszty.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 70
Zawiadomienia i oświadczenia, w związku z umową
ubezpieczenia, powinny być składane pisemnie.
Za zgodą ubezpieczyciela i ubezpieczającego zawiadomienia i oświadczenia woli mogą być składane w innej
formie niż pisemna.
Ubezpieczający oraz ubezpieczyciel zobowiązani są do
wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu,
siedziby oraz innych danych niezbędnych do prowadzenia korespondencji w związku z realizacją umowy ubezpieczenia.
Jeżeli po objęciu danego ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową doszło do zmiany nazwiska bądź imienia ubezpieczonego lub uprawnionego, osoba składająca wniosek o wypłatę świadczenia/zawiadomienie o zajściu zdarzenia zobowiązana jest przedstawić dokumenty
uzasadniające jej prawo do świadczenia zgodnie z danymi posiadanymi przez ubezpieczyciela.
Przez dzień złożenia wniosku lub oświadczenia (lub
odpowiednio doręczenia lub otrzymania wniosku lub
oświadczenia) rozumie się dzień doręczenia wnioskopolisy lub oświadczenia ubezpieczycielowi albo agentowi.
Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może składać do ubezpieczyciela reklamacje, w tym
skargi i zażalenia, zawierające zastrzeżenia dotyczące
umowy ubezpieczenia.
Reklamacje, w tym skargi i zażalenia, mogą być składane ubezpieczycielowi:
1) w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1013, 00950 Warszawa 1,
2) w formie elektronicznej za pomocą formularza www.
warta.pl/reklamacje,
3) telefonicznie pod nr 502 308 308,
4) w każdej jednostce ubezpieczyciela, na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu.
Ubezpieczyciel rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi
w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie,

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

reklamację. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wnoszący skargę, zażalenie,
reklamację zostanie uprzednio powiadomiony. Organem
właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna ubezpieczyciela wyznaczona przez Zarząd TUnŻ „WARTA” S.A. W przypadku
nieuwzględnienia skargi, zażalenia, reklamacji osoba
fizyczna może wystąpić z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi do sądu, o którym mowa w ust. 13, a nadto
może wystąpić z wnioskiem o pomoc do Rzecznika Finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące trybu
wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji
udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej
www.warta.pl.
Niezależnie od postanowień niniejszych OWU ubezpieczyciel wykonuje swoje obowiązki informacyjne w zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów
prawa.
W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
1) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
(www.knf.gov.pl),
2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia ulegają
przedawnieniu z upływem 3 lat.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz
inne stosowne przepisy prawa, Powództwo o roszczenia
wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć
przed sąd właściwy według przepisów o właściwości
ogólnej bądź sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uprawnionego, spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy
uprawnionego.
Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.,
albo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
z dnia 15 lutego 1992 r. Świadczenie wypłacane przez
ubezpieczyciela nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r., w
związku z art. 831 § 3 ustawy kodeks cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 r.
Ubezpieczyciel oświadcza, że rzeczywisty właściciel w
ramach transakcji objętych umową ubezpieczenia nie
ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu w kraju
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Pojęcie
rzeczywistego właściciela należy rozumieć zgodnie z
definicją o której mowa w art. 4a pkt 29) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego
1992 r. lub w art. 5a pkt 33d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
Ubezpieczyciel nie udziela ochrony lub nie wypłaca
świadczenia w przypadkach w jakich ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ
lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub
sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie
prawa Unii Europejskiej lub prawa innych krajów oraz
regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe,
jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy ubezpieczenia.
Dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU właściwym jest prawo polskie.
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18. Miejscem ujawnienia sprawozdania o wypłacalności
i kondycji finansowej ubezpieczyciela jest strona internetowa www.warta.pl.
Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą nr 189/2021
Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. z dnia 23 listopada 2021 roku
i wprowadzone w życie z dniem 30 stycznia 2022 roku.

Prezes Zarządu
TUnŻ „WARTA” S.A.
Jarosław Parkot
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Wiceprezes Zarządu
TUnŻ „WARTA” S.A.
Paweł Bednarek

Załącznik nr 1 Katalog Wad Wrodzonych „Warta Dla Ciebie i Rodziny”
Niniejszy załącznik określa następujące wady wrodzone:
Q00 bezmózgowie i podobne wady rozwojowe,
Q01 przepuklina mózgowa,
Q02 małogłowie,
Q03 wodogłowie wrodzone,
Q04 inne wrodzone wady rozwojowe mózgu,
Q05 rozszczep kręgosłupa,
Q06 inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego,
Q07 inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego,
Q10 wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i
oczodołu,
Q11 bezocze, małoocze i wielkoocze,
Q12 wrodzone wady rozwojowe soczewki,
Q13 wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka,
Q14 wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka,
Q15 inne wrodzone wady rozwojowe oka,
Q16 wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące
upośledzenie słuchu,
Q17 inne wrodzone wady rozwojowe ucha,
Q18 inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi,
Q20 wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych,
Q21 wrodzone wady rozwojowe przegród serca,
Q22 wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego
i zastawki trójdzielnej,
Q23 wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki
dwudzielnej,
Q24 inne wrodzone wady rozwojowe serca,
Q25 wrodzone wady rozwojowe wielkich tętnic,
Q26 wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych,
Q27 inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu
naczyniowego,
Q28 inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia,
Q30 wrodzone wady rozwojowe nosa,
Q31 wrodzone wady rozwojowe krtani,
Q32 wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli,
Q33 wrodzone wady rozwojowe płuc,
Q34 inne wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego,
Q35 rozszczep podniebienia,
Q36 rozszczep wargi,
Q37 rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi,
Q38 inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej
i krtani,
Q39 wrodzone wady rozwojowe przełyku,
Q40 inne wrodzone wady rozwojowe górnego odcinka
przewodu pokarmowego,
Q41 wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita
cienkiego,
Q42 wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego,
Q43 inne wrodzone wady rozwojowe jelit,
Q44 wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego,
przewodów żółciowych i wątroby,
Q45 inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego,
Q50 wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów
i więzadeł szerokich macicy,
Q51 wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy,
Q52 inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
żeńskich,
Q53 niezstąpienie jąder,
Q54 spodziectwo,
Q55 inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
męskich,
Q56 płeć niezdeterminowana i obojnactwo rzekome,
Q60 niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane
z redukcją tkanki nerkowej,

Q61 wielotorbielowatość nerek,
Q62 wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój
moczu i wrodzone wady rozwojowe moczowodu,
Q63 inne wrodzone wady rozwojowe nerek,
Q64 inne wrodzone wady rozwojowe układu moczowego,
Q65 wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego,
Q66 wrodzone zniekształcenia stopy,
Q67 wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie
czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej,
Q68 inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne,
Q69 palce dodatkowe,
Q70 zrost palców,
Q71 zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej,
Q72 zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej,
Q73 zniekształcenie zmniejszające kończyny, nie określone,
Q74 inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y),
Q75 inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki
i twarzy,
Q76 wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i klatki
piersiowej kostnej,
Q77 dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu
kości długich i kręgosłupa,
Q78 inne osteochondrodysplazje,
Q79 wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowoszkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej,
Q80 wrodzona rybia łuska,
Q81 pęcherzowe oddzielanie naskórka,
Q82 inne wrodzone wady rozwojowe skóry,
Q83 wrodzone wady rozwojowe gruczołów sutkowych,
Q84 inne wrodzone wady rozwojowe powłok ciała,
Q85 choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi
(fakomatozy),
Q86 zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane
znanymi czynnikami zewnętrznymi, niesklasyfikowane
gdzie indziej,
Q87 inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych
dotyczące wielu układów,
Q89 inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane
gdzie indziej,
Q90 zespół Downa,
Q91 zespół Edwardsa i zespół Pataua,
Q92 inne trisomie i częściowe trisomie autosomów,
niesklasyfikowane gdzie indziej,
Q93 monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane
gdzie indziej,
Q95 zrównoważone przemieszczenie materiału
genetycznego i znaczniki strukturalne,
niesklasyfikowane gdzie indziej,
Q96 zespół Turnera,
Q97 inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem
żeńskim, niesklasyfikowane gdzie indziej,
Q98 inne aberracje chromosomów płciowych z męskim
fenotypem, niesklasyfikowane gdzie indziej,
Q99 inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie
indziej.
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Załącznik nr 2
TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
$86=.2'=(1,$*à2:<
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ZSNWZSRVWDFLSU]HZOHNáHJR]DSDOHQLDNRĞFL
URSRZLF\SRGF]HSFRZHMOHF]RQHMRSHUDF\MQLHSU]HSXNOLQ\
Py]JRZHMRFHQLDVLĊRVREQRZ]DOHĪQRĞFLRGURG]DMXL
VWRSQLDSRZLNáDĔ 
 3RUDĪHQLDLQLHGRZáDG\SRáRZLF]H
D  SRUDĪHQLDSRáRZLF]HOXESDUDSOHJLD SRUDĪHQLD
NRĔF]\QGROQ\FK XQLHPRĪOLZLDMąFHVDPRG]LHOQH
VWDQLHLFKRG]HQLHZJVNDOL/RYHWWH¶D 
E  JáĊERNLQLHGRZáDGSRáRZLF]\OXE
SDUDSDUH]DZJVNDOL/RYHWWH¶D 
F  ĞUHGQLHJRVWRSQLDQLHGRZáDGSRáRZLF]\
OXESDUDSDUH]DNRĔF]\QGROQ\FK
ZJVNDOL/RYHWWH¶D 
G  QLHZLHONLOXEG\VNUHWQ\QLHGRZáDG
SRáRZLF]\OXEQLHGRZáDGNRĔF]\Q\GROQ\FK
OXEZJVNDOL/RYHWWH¶D 
H  SRUDĪHQLHNRĔF]\QJyUQ\FKZJVNDOL/RYHWWH¶D]
QLHGRZáDGHPNRĔF]\Q\JyUQHM
ZJVNDOL/RYHWWH¶D
SUDZHM 
OHZHM 
I  QLHGRZáDGNRĔF]\Q\JyUQHMZJVNDOL/RYHWWH¶D]
SRUDĪHQLHPNRQF]\Q\GROQHM
ZJVNDOL/RYHWWH¶D
SUDZHM 
OHZHM 
J  PRQRSDUH]DSRFKRG]HQLDRĞURGNRZHJRNRĔF]\Q\
JyUQHMZJVNDOL/RYHWWH¶D
SUDZHM 
OHZHM 
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K  PRQRSDUH]DSRFKRG]HQLDRĞURGNRZHJRNRĔF]\Q\
JyUQHMZJVNDOL/RYHWWH¶D
SUDZHM 
OHZHM 
L  PRQRSDUH]DSRFKRG]HQLDRĞURGNRZHJRNRĔF]\Q\
JyUQHMZJVNDOL/RYHWWH¶D
SUDZHM 
OHZHM 
M  PRQRSDUH]DSRFKRG]HQLDRĞURGNRZHJRNRĔF]\Q\
GROQHMZJVNDOL/RYHWWH¶D 
N  PRQRSDUH]DSRFKRG]HQLDRĞURGNRZHJRNRĔF]\Q\
GROQHMZJVNDOL/RYHWWH¶D 
O  PRQRSDUH]DSRFKRG]HQLDRĞURGNRZHJRNRĔF]\Q\
GROQHMZJVNDOL/RYHWWH¶D 
8:$*$
: SU]\SDGNX ZVSyáLVWQLHQLD DID]ML QDOHĪ\ GRGDWNRZR
RFHQLü ZJ SNW  SU]\ F]\P FDáNRZLW\ XV]F]HUEHN QLH
PRĪH SU]HNURF]\ü  : SU]\SDGNX ZVSyáLVWQLHQLD
GH¿F\WX UXFKRZHJR ] LQQ\PL REMDZDPL XV]NRG]HQLD
Py]JX QDOHĪ\ RFHQLDü ZJ SNW  : SU]\SDGNX UyĪQLF\
Z QDVLOHQLX QLHGRZáDGX SRPLĊG]\ NRĔF]\QDPL GROQ\PL
QDOHĪ\RFHQLDüZJSNWRVREQRGODNDĪGHMNRĔF]\Q\
6.$/$/29(77(¶$
 EUDNF]\QQHJRVNXUF]XPLĊĞQLDEUDNVLá\

PLĊĞQLRZHM
ĞODGF]\QQHJRVNXUF]XPLĊĞQLDSUDZLGáRZHMVLá\
PLĊĞQLRZHM
 ]GROQRĞüGRZ\NRQ\ZDQLDUXFKXF]\QQHJRSU]\SRPRF\
LRGFLąĪHQLDRGFLQNDUXFKRZHJRSUDZLGáRZHMVLá\
PLĊĞQLRZHM
 ]GROQRĞüGRZ\NRQ\ZDQLDUXFKXF]\QQHJR]SHZQ\P
RSRUHPSUDZLGáRZHMVLá\PLĊĞQLRZHM
 SUDZLGáRZDVLáDW]Q]GROQRĞüZ\NRQ\ZDQLDF]\QQHJR
UXFKX]SHáQ\PRSRUHPSUDZLGáRZHMVLá\
PLĊĞQLRZHM
 =HVSRá\SR]DSLUDPLGRZH
D  XWUZDORQ\]HVSyáSR]DSLUDPLGRZ\]QDF]QLH
XWUXGQLDMąF\VSUDZQRĞüXVWURMXLZ\PDJDMąF\RSLHNL
LQQ\FKRVyE 
E  ]HVSyáSR]DSLUDPLGRZ\XWUXGQLDMąF\
VSUDZQRĞüXVWURMX]]DEXU]HQLDPLPRZ\QDSDGDPL
RF]Q\PLLWS 
F  ]D]QDF]RQ\]HVSyáSR]DSLUDPLGRZ\ 
 =DEXU]HQLDUyZQRZDJLSRFKRG]HQLDPyĪGĪNRZHJR
D  XQLHPRĪOLZLDMąFHFKRG]HQLHLVDPRG]LHOQH
IXQNFMRQRZDQLH 
E  XWUXGQLDMąFHFKRG]HQLHLVSUDZQRĞü
UXFKRZąZGXĪ\PVWRSQLX 
F  XWUXGQLDMąFHFKRG]HQLHLVSUDZQRĞü
UXFKRZąZPLHUQ\PVWRSQLX 
G  G\VNUHWQLHXWUXGQLDMąFHFKRG]HQLH
LVSUDZQRĞüUXFKRZą 
 3DGDF]ND
D  ]OLF]Q\PLQDSDGDPL]]DEXU]HQLDPLSV\FKLF]Q\PL
FKDUDNWHURSDWLąRWĊSLHQLHP
]NRQLHF]QLRĞFLąRSLHNLLQQ\FKRVyE 
E  SDGDF]ND]U]DGNLPLQDSDGDPLDOH]H
]PLDQDPLRWĊSLHQQ\PLXWUXGQLDMąFD
Z]QDF]Q\PVWRSQLXZ\NRQ\ZDQLHSUDF\ 
F  SDGDF]NDEH]]PLDQSV\FKLF]Q\FK
]F]ĊVW\PLQDSDGDPL QDSDG\
W\JRGQLRZRLZLĊFHM  
G  SDGDF]NDEH]]PLDQSV\FKLF]Q\FK
]U]DGNLPLQDSDGDPL LPQLHMQDPLHVLąF  

H  SDGDF]ND]QDSDGDPLRUyĪQHMPRUIRORJLL
EH]XWUDW\SU]\WRPQRĞFL 
8:$*$
3RGVWDZą UR]SR]QDQLD SDGDF]NL Vą REVHUZDFMD QDSDGX
SU]H]OHNDU]DW\SRZH]PLDQ\((*GRNXPHQWDFMD]OHF]HQLD
V]SLWDOQHJRLDPEXODWRU\MQD
 =DEXU]HQLDQHXURORJLF]QHLSV\FKLF]QHXZDUXQNRZDQH
RUJDQLF]QLH HQFHIDORSDWLH 
D  FLĊĪNLH]DEXU]HQLDQHXURORJLF]QH
LSV\FKLF]QHSRZRGXMąFHNRQLHF]QRĞü
RSLHNLLQQ\FKRVyE ]PLDQ\RWĊSLHQQH
SV\FKR]\]DEXU]HQLD]DFKRZDQLD  
E  HQFHIDORSDWLD]H]PLDQDPL
FKDUDNWHURORJLF]Q\PLLOXEGXĪ\P
GH¿F\WHPQHXURORJLF]Q\P 
F  HQFHIDORSDWLD]H]PLDQDPL
FKDUDNWHURORJLF]Q\PLLOXEGH¿F\WHPQHXURORJLF]Q\PR
ĞUHGQLPQDVLOHQLX 
G  HQFHIDORSDWLD]H]PLDQDPL
FKDUDNWHURORJLF]Q\PLLOXEGH¿F\WHPQHXURORJLF]Q\PR
QLHZLHONLPQDVLOHQLX 
8:$*$
=D HQFHIDORSDWLą SR]D ]HVSRáHP SV\FKRRUJDQLF]Q\P
SU]HPDZLDMą RGFK\OHQLD SU]HGPLRWRZH Z VWDQLH
QHXURORJLF]Q\P
SV\FKLDWU\F]Q\P
RUD]
EDGDQLD
GRGDWNRZH ((*7.OXE105 
1HUZLFHLLQQHXWUZDORQHVNDUJLVXELHNW\ZQHSRZVWDáHZ
QDVWĊSVWZLHXUD]yZF]DV]NRZRPy]JRZ\FKOXESRLQQ\P
FLĊĪNLPXUD]LH
D  VNDUJLVXELHNW\ZQH]ZLą]DQH]XUD]HP
JáRZ\OXELQQ\PFLĊĪNLPXUD]HPZ]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLD]DEXU]HĔ QDZUDFDMąFHEyOH
L]DZURW\JáRZ\PĊF]OLZRĞüQDGSREXGOLZRĞü
RVáDELHQLHSDPLĊFLWUXGQRĞüNRQFHQWUDFML]DEXU]HQLD
VQXLWS  
E  XWUZDORQHQHUZLFHSRXUD]LHF]DV]NRZRPy]JRZ\P
OXEFLĊĪNLPXUD]LHFLDáD
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DEXU]HĔ 
=DEXU]HQLDPRZ\
D  DID]MDFDáNRZLWD VHQVRU\F]QDOXE
VHQVRU\F]QRPRWRU\F]QD ]DJUD¿ąLDOHNVMą 
E  DID]MDFDáNRZLWDPRWRU\F]QD 
F  DID]MDĞUHGQLHJRL]QDF]QHJRVWRSQLDXWUXGQLDMąFD
SRUR]XPLHZDQLHVLĊ 
G  DID]MDQLH]QDF]QHJRVWRSQLD 
=HVSRá\SRGZ]JyU]RZHSRXUD]RZH FXNU]\FDPRF]yZND
SURVWDQDGF]\QQRĞüWDUF]\F\LLQQH]DEXU]HQLDZHZQąWU]
Z\G]LHOQLF]HSRFKRG]HQLDRĞURGNRZHJR 
D  ]QDF]QLHXSRĞOHG]DMąFHVSUDZQRĞü
XVWURMX 
E  QLH]QDF]QLHXSRĞOHG]DMąFH
VSUDZQRĞüXVWURMX 
8V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWHQHUZyZUXFKRZ\FK
JDáNLRF]QHM
D  QHUZXRNRUXFKRZHJR
 Z]DNUHVLHPLĊĞQLZHZQĊWU]Q\FKRND
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXV]NRG]HQLD 
 Z]DNUHVLHPLĊĞQL]HZQĊWU]Q\FKRND
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXV]NRG]HQLD 
E  QHUZXEORF]NRZHJR 
F  QHUZXRGZRG]ąFHJRZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
XV]NRG]HQLD 
8V]NRG]HQLDF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWHQHUZXWUyMG]LHOQHJR
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXV]NRG]HQLD
D  F]XFLRZH ZW\PQHXUDOJLDSRXUD]RZD  
E  UXFKRZH 

F  F]XFLRZRUXFKRZH 
8V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWHQHUZXWZDU]RZHJR
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXV]NRG]HQLD
D  REZRGRZHFDáNRZLWH]QLHGRP\NDQLHP
SRZLHNL 
E  REZRGRZHF]ĊĞFLRZHZ]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDQDVLOHQLD 
F  L]RORZDQHXV]NRG]HQLHFHQWUDOQH 
8:$*$
8V]NRG]HQLDQHUZXWZDU]RZHJRáąF]QLH]SĊNQLĊFLHPNRĞFL
VNDOLVWHMQDOHĪ\RFHQLDüZJSNW8V]NRG]HQLDFHQWUDOQH
QHUZX WZDU]RZHJR ZVSyáLVWQLHMąFH ] LQQ\PLREMDZDPL
XV]NRG]HQLDPy]JXQDOHĪ\RFHQLDüZJSNWL
8V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWHQHUZyZMĊ]\NRZR
JDUGáRZHJRLEáĊGQHJRZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
]DEXU]HĔPRZ\SRá\NDQLDRGGHFKXNUąĪHQLDLSU]HZRGX
SRNDUPRZHJR
D  QLHZLHONLHJRVWRSQLD 
E  ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
F  GXĪHJRVWRSQLD 
8V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWH
QHUZXGRGDWNRZHJRZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
XV]NRG]HQLD 
8V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWHQHUZX
SRGMĊ]\NRZHJRZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXV]NRG]HQLD

% 86=.2'=(1,$7:$5=<
8V]NRG]HQLDSRZáRNWZDU]\ EOL]Q\XE\WNLSU]HEDUZLHQLD 
D  RV]SHFHQLHEH]]DEXU]HĔIXQNFML
Z]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUyZEOL]Q
LXE\WNyZZSRZáRNDFKWZDU]\ 
E  RV]SHFHQLH]PLHUQ\PL]DEXU]HQLDPL
IXQNFMLZ]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUyZEOL]Q
LXE\WNyZZSRZáRNDFKWZDU]\RUD]
RGVWRSQLD]DEXU]HQLDIXQNFML 
F  RV]SHFHQLHSRáąF]RQH]GXĪ\PL
]DEXU]HQLDPLIXQNFML SU]\MPRZDQLH
SRNDUPyZ]DEXU]HQLDRGG\FKDQLDPRZ\ĞOLQRWRN
]DEXU]HQLDIXQNFMLSRZLHNLWS 
Z]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUyZEOL]Q
LXE\WNyZZSRZáRNDFKWZDU]\RUD]
RGVWRSQLD]DEXU]HQLDIXQNFML 
8V]NRG]HQLDQRVD
D  XV]NRG]HQLHQRVDEH]]DEXU]HĔRGG\FKDQLDL
SRZRQLHQLDEOL]Q\LOXEQLHZLHONLH]QLHNV]WDáFHQLD
QRVD 
E  XV]NRG]HQLHQRVD]]DEXU]HQLDPL
RGG\FKDQLDZ]DOHĪQRĞFLRGUR]OHJáRĞFLXV]NRG]HQLDL
VWRSQLD]DEXU]HĔ
RGG\FKDQLD 
F  XV]NRG]HQLHQRVD]]DEXU]HQLDPL
RGG\FKDQLDLSRZRQLHQLDZ]DOHĪQRĞFL
RGUR]OHJáRĞFLXV]NRG]HQLDLVWRSQLD
]DEXU]HĔZRGG\FKDQLXLSRZRQLHQLX 
G  XWUDWDSRZRQLHQLDZQDVWĊSVWZLH
XV]NRG]HQLDSU]HGQLHJRGRáXF]DV]NRZHJR 
H  XWUDWD]QDF]QHMF]ĊĞFLQRVDOXEXWUDWD
FDáNRZLWD áąF]QLH]NRĞFLąQRVD  
8:$*$
-HĞOL XV]NRG]HQLH QRVD ZFKRG]L Z ]DNUHV XV]NRG]HĔ
REMĊW\FKSNWQDOHĪ\RFHQLDüZJWHJRSXQNWX WMZJSNW
 
8WUDWD]ĊEyZ
D  VLHNDF]HLNá\XWUDWDF]ĊĞFLRZD 
E  VLHNDF]HLNá\XWUDWDFDáNRZLWD 
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F  SR]RVWDáH]ĊE\XWUDWDF]ĊĞFLRZD 
G  SR]RVWDáH]ĊE\XWUDWDFDáNRZLWD 
8V]NRG]HQLD ]áDPDQLD]ZLFKQLĊFLD NRĞFLRF]RGRáX
V]F]ĊNLNRĞFLMDU]PRZHMĪXFKZ\VWDZXVNURQLRZR
ĪXFKZRZHJRZ]DOHĪQRĞFLRGSU]HPLHV]F]HQLD
]QLHNV]WDáFHĔDV\PHWULL]JU\]XXSRĞOHG]HQLDĪXFLD
UR]ZLHUDQLDV]F]ĊN]DEXU]HĔF]XFLD
D  QLH]QDF]QHJRVWRSQLD 
E  ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
F  ]QDF]QHJRVWRSQLD 
8WUDWDV]F]ĊNLOXEĪXFKZ\áąF]QLH]RV]SHFHQLHP
LXWUDWą]ĊEyZZ]DOHĪQRĞFLRGZLHONRĞFLXE\WNyZ
RV]SHFHQLDLSRZLNáDĔ
D  V]F]ĊND
 XWUDWDF]ĊĞFLRZD 
 XWUDWDFDáNRZLWD 
E ĪXFKZD
 XWUDWDF]ĊĞFLRZD 
 XWUDWDFDáNRZLWD 
8E\WHNSRGQLHELHQLD
D  ]]DEXU]HQLDPLPRZ\LSRá\NDQLD
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DEXU]HĔ 
E  ]GXĪ\PL]DEXU]HQLDPLPRZ\LSRá\NDQLD
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DEXU]HĔ 
8V]NRG]HQLDMĊ]\NDSU]HGVLRQNDMDP\XVWQHMZDUJZ
]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXE\WNXZLHONRĞFLEOL]Q]DEXU]HĔ
PRZ\SRá\NDQLD
D  QLHZLHONLH]PLDQ\F]ĊĞFLRZHXE\WNLEH]]DEXU]HĔ
PRZ\LSRá\NDQLD 
E  ĞUHGQLH]PLDQ\LXE\WNL]]DEXU]HQLDPL
PRZ\LSRá\NDQLD 
F  GXĪH]PLDQ\LXE\WNL]GXĪ\PL]DEXU]HQLDPLPRZ\L
SRá\NDQLD 
G  FDáNRZLWDXWUDWDMĊ]\ND 
&86=.2'=(1,$1$5=Ą'8:=52.8
2EQLĪHQLHRVWURĞFLZ]URNXXWUDWDMHGQHJROXERERMJDRF]X
D  XV]F]HUEHNXVWDODVLĊZJ7DEHOL
 7DEHODRVWURĞFLZ]URNX
2VWURĞüZ]URNX 
        
RNDSUDZHJR          
2VWURĞü
Z]URNX
RNDOHZHJR



3URFHQWWUZDáHJRXV]F]HUENX









































































































































































































































































E  SRGZyMQHZLG]HQLHEH]]DEXU]HĔ
RVWURĞFLZ]URNX 
F  XWUDWDZ]URNXMHGQHJRRND]UyZQRF]HVQ\P
Z\áXV]F]HQLHPJDáNLRF]QHM 
8:$*$
2VWURĞü Z]URNX ]DZV]H RNUHĞOD VLĊ SR NRUHNFML V]NáDPL
]DUyZQR SU]\ ]PĊWQLHQLX URJyZNL OXE VRF]HZNL MDN L
SU]\ ZVSyáLVWQLHQLX XV]NRG]HQLD VLDWNyZNL OXE QHUZX
Z]URNRZHJR:\VRNRĞüXV]F]HUENXRNUHĞORQDZSNWF
REHMPXMH UyZQLHĪ RV]SHFHQLH ]ZLą]DQH ] Z\áXV]F]HQLHP
JDáNLRF]QHM
3RUDĪHQLHQDVWDZQRĞFL DNRPRGDFML SU]\]DVWRVRZDQLX
V]NLHáNRUHNF\MQ\FK
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D  MHGQHJRRND 
E  RERMJDRF]X 
8V]NRG]HQLHJDáNLRF]QHMZVNXWHNXUD]yZ
WĊS\FK]]DEXU]HQLDPLRVWURĞFLZ]URNX
D  UR]GDUFLHQDF]\QLyZNL
MHGQHJRRND ZJ7DEHOLGRSNWD
E  ]DSDOHQLHQDF]\QLyZNLLVLDWNyZNL
MHGQHJRRNDSRZRGXMąFH]DEXU]HQLD
ZLG]HQLDĞURGNRZHJROXE
REZRGRZHJR ZJ7DEHOLGRSNWD
F  XUD]RZHXV]NRG]HQLHSODPNLĪyáWHM
MHGQHJRRND ZJ7DEHOLGRSNWD
G  ]DQLNQHUZXZ]URNRZHJR ZJ7DEHOLGRSNWD
H  ]ZLGRF]Q\PGHIHNWHPNRVPHW\F]Q\P
OXEGHIRUPDFMąZREUĊELHJDáNLRF]QHM
EOL]Q\URJyZNLEH]]DEXU]HĔRVWURĞFL
Z]URNX 
8V]NRG]HQLHJDáNLRF]QHMZVNXWHNXUD]yZGUąĪąF\FK
D  EOL]Q\URJyZNLOXEWZDUGyZNL
JDUELDNWZDUGyZNL  ZJ7DEHOLGRSNWD
E  ]DüPDSRXUD]RZD ZJ7DEHOLGRSNWD
F  FLDáDREFHZHZQąWU]JDáNRZH]REQLĪHQLHPRVWURĞFL
Z]URNX ZJ7DEHOLGRSNWD
G  FLDáDREFHZHZQąWU]JDáNRZHEH]]DEXU]HĔRVWURĞFL
Z]URNX 
8V]NRG]HQLHJDáNLRF]QHMZVNXWHNXUD]yZFKHPLF]Q\FK
WHUPLF]Q\FKSURPLHQLRZDQLDHOHNWURPDJQHW\F]QHJROXE
G]LDáDQLDHQHUJLLHOHNWU\F]QHM
D  Z]DOHĪQRĞFLRG]DEXU]HĔ
RVWURĞFLZ]URNX ZJ7DEHOLGRSNWD
E  EH]]DEXU]HĔRVWURĞFLZ]URNX 
.RQFHQWU\F]QH]ZĊĪHQLHSRODZLG]HQLDRFHQLDVLĊ
ZJ7DEHOL
 7DEHODSRODZLG]HQLD
3U]\
=ZĊĪHQLHGR
QLHQDUXV]RQ\P
Z
RNXGUXJLP






SRQLĪHM









:REX
RF]DFK








3U]\
ĞOHSRFLH
GUXJLHJR
RND








1LHGRZLG]HQLHSRáRZLF]QH
D  GZXVNURQLRZH 
E  GZXQRVRZH 
F  MHGQRLPLHQQH 
G  LQQHXE\WNLSRODZLG]HQLD MHGQRRF]QH  
%H]VRF]HZNRZDWRĞüSRRSHUDF\MQ\PXVXQLĊFLX]DüP\
SRXUD]RZHM
D  ZMHGQ\PRNX 
E  ZREXRF]DFK 
8VXQLĊFLH]DüP\SRXUD]RZHM]ZV]F]HSLHQLHPV]WXF]QHM
VRF]HZNLZHZQąWU]JDáNRZHM
D  ZMHGQ\PRNX 
E  ZREXRF]DFK 
8:$*$
:SU]\SDGNXJG\ZVSyáLVWQLHMąQLHGDMąFHVLĊVNRU\JRZDü
]DEXU]HQLD RVWURĞFL Z]URNX RFHQLD VLĊ GRGDWNRZR ZJ
7DEHOLD]RJUDQLF]HQLHPGRGODMHGQHJRRNDL
GODRERMJDRF]X
=DEXU]HQLDZGURĪQRĞFLSU]HZRGyZá]RZ\FK á]DZLHQLH 
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDLQDWĊĪHQLD
D  ZMHGQ\PRNX 

E  ZREXRF]DFK 
2GZDUVWZLHQLHVLDWNyZNLMHGQHJRRNDRFHQLDü
ZJ7DEHOLRVWURĞFLZ]URNX SNWD L7DEHOL
SRODZLG]HQLD SNW 
QLHPQLHMQLĪ ZJ7DEHOLDL
QLHPQLHMQLĪ
-DVNUDRFHQLDüZJ7DEHOLRVWURĞFLZ]URNX
SNWD L7DEHOLSRODZLG]HQLD SNW 
]W\P]DVWU]HĪHQLHPĪHRJyOQ\SURFHQW
XV]F]HUENXQD]GURZLXQLHPRĪHE\ü
Z\ĪV]\QLĪ]DMHGQRRNR
L]DRERMHRF]X ZJ7DEHOLDL
 
QLHZ\ĪV]\QLĪ
 
]DMHGQRRNRLQLHZ\ĪV]\
  QLĪ]DRERMHRF]X
:\WU]HV]F]WĊWQLąF\
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD 
=DüPDXUD]RZDRFHQLDüZJ
7DEHOLRVWURĞFLZ]URNX SNWD  ZJ7DEHOLD
3U]HZOHNáH]DSDOHQLHVSRMyZHNXV]NRG]HQLHSRZLHN
RSDU]HQLDXUD]\LWS 
D  QLHZLHONLH]PLDQ\ 
E  GXĪH]PLDQ\EOL]Q\L]URVW\SRZLHN
SRZRGXMąFHQLHGRP\NDOQRĞü 
8:$*$ '2 :6=<67.,&+ 381.7Ï: '27<&=Ą&<&+
1$5=Ą'8:=52.8
àąF]Q\ XV]F]HUEHN QD ]GURZLX ] W\WXáX XV]NRG]HQLD
MHGQHJRRNDQLHPRĪHSU]HNURF]\üOXEZREXRF]DFK
-HĞOLXUD]SRZLHNZFKRG]LZVNáDGXV]NRG]HĔWZDU]\
QDOHĪ\RFHQLDüRGSRZLHGQLRZJSNWOXE 8ZDJD
WD GRW\F]\ ZV]\VWNLFK SXQNWyZ GRW\F]ąF\FK QDU]ąGX
Z]URNXQLHMHVW]ZLą]DQDMHG\QLH]SNW
'86=.2'=(1,$1$5=Ą'86à8&+8
D 8SRĞOHG]HQLHRVWURĞFLVáXFKXWUZDá\XV]F]HUEHNQD
]GURZLXRFHQLDVLĊZJSRQLĪV]HM7DEHOLD
2EOLF]DQLH SURFHQWRZHJR XV]F]HUENX QD ]GURZLX
]W\WXáXXWUDW\VáXFKXZJ5RVHUD ZPRG\¿NDFML
8FKRSUDZH
8FKROHZH
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SRZ\ĪHM
G%
G%
G%

G%
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SRZ\ĪHMG%









8:$*$
2EOLF]DVLĊĞUHGQLąGODXFKDSUDZHJRLOHZHJRRGG]LHOQLH
GODL+]
E  ZZ\MąWNRZ\FKSU]\SDGNDFKSU]\EUDNXPRĪOLZRĞFL
Z\NRQDQLDEDGDQLDDXGLRPHWU\F]QHJRPRĪQDVLĊ
SRVáXJLZDü7DEHOąE
8FKRSUDZH
8FKROHZH
VáXFK
QRUPDOQ\
RVáDELHQLH
VáXFKX
V]HSW
Vá\V]DOQ\GR
P

RVáDELHQLH SU]\WĊSLHQLH
VáXFKX
VáXFKX
VáXFK
JáXFKRWD
V]HSW
V]HSW
QRUPDOQ\
]XSHáQD
Vá\V]DOQ\GR Vá\V]DOQ\GR
P
P
















SU]\WĊSLHQLH
VáXFKX
V]HSW
Vá\V]DOQ\GR
P
JáXFKRWD
]XSHáQD

















F  SRXUD]RZHV]XP\XV]QH
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDQDVLOHQLD 
8:$*$
-HĞOL V]XP XV]Q\ WRZDU]\V]\ GH¿F\WRZL VáXFKX QDOHĪ\
RFHQLDü Z\áąF]QLH ZJ 7DEHOL D 7DEHOL E  QDWRPLDVW
MHĪHOLWRZDU]\V]\]DEXU]HQLRPUyZQRZDJLQDOHĪ\RFHQLDü
ZJSNW
8V]NRG]HQLDPDáĪRZLQ\XV]QHM
D  XWUDWDF]ĊĞFLPDáĪRZLQ\ 
E  ]QLHNV]WDáFHQLHPDáĪRZLQ\
EOL]Q\RSDU]HQLDRGPURĪHQLD 
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXV]NRG]HĔ 
F  FDáNRZLWDXWUDWDMHGQHMPDáĪRZLQ\ 
G  FDáNRZLWDXWUDWDREXPDáĪRZLQ 
=ZĊĪHQLHOXE]DURĞQLĊFLHSU]HZRGXVáXFKRZHJR
MHGQRVWURQQHOXEREXVWURQQH]XSRĞOHG]HQLHPVáXFKX
RFHQLDüZJ7DEHOLRVWURĞFLVáXFKX
7DEHODD E ZJ7DEHOLD E
3U]HZOHNáHURSQH]DSDOHQLHXFKDĞURGNRZHJR
D  MHGQRVWURQQH 
E  REXVWURQQH 
3U]HZOHNáHURSQH]DSDOHQLHXFKDĞURGNRZHJRSRZLNáDQH
SHUODNLHPSUyFKQLFąNRĞFLOXESROLSHPXFKDZ
]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDSRZLNáDĔ
D  MHGQRVWURQQH 
E  REXVWURQQH 
8V]NRG]HQLHXFKDĞURGNRZHJREáRQ\EĊEHQNRZHM
NRVWHF]HNVáXFKRZ\FK
D  EH]XSRĞOHG]HQLDVáXFKXZ]DOHĪQRĞFL
RGEOL]Q]QLHNV]WDáFHĔ 
E  ]XSRĞOHG]HQLHPVáXFKXZJ7DEHOLD E
8V]NRG]HQLHXFKDZHZQĊWU]QHJR
D  ]XV]NRG]HQLHPF]ĊĞFL
VáXFKRZHMZJ7DEHOLD E
E  ]XV]NRG]HQLHPF]ĊĞFLVWDW\F]QHM
ZVWRSQLXQLHZLHONLP ]DZURW\JáRZ\
QXGQRĞFLQLHZLHONLH]DEXU]HQLD
UyZQRZDJL Z]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDXV]NRG]HQLD 
F  ]XV]NRG]HQLHPF]ĊĞFLVáXFKRZHMLVWDW\F]QHM
Z]QDF]Q\PVWRSQLX ]DZURW\JáRZ\
]DEXU]HQLDUyZQRZDJLXWUXGQLDMąFHSRUXV]DQLHVLĊ
QXGQRĞFLZ\PLRW\ Z]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDXV]NRG]HQLD 
G  ]XV]NRG]HQLHPF]ĊĞFLVáXFKRZHM
LVWDW\F]QHMZ]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLDXV]NRG]HQLD 
8V]NRG]HQLHQHUZXWZDU]RZHJRáąF]QLH
]SĊNQLĊFLHPNRĞFLVNDOLVWHM
D MHGQRVWURQQH 
E GZXVWURQQH 
( 86=.2'=(1,$
6=<,
.57$1,
7&+$:,&<
,35=(à<.8
8V]NRG]HQLDJDUGáD]XSRĞOHG]HQLHPIXQNFML 
8V]NRG]HQLHOXE]ZĊĪHQLHNUWDQLXV]NRG]HQLHQHUZyZ
NUWDQLRZ\FKEH]NRQLHF]QRĞFLQRV]HQLDUXUNLWFKDZLF]HM
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXV]NRG]HQLD
D  QLHZLHONDRNUHVRZDGXV]QRĞüFKU\SND 
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E  ĞZLVWNUWDQLF]Q\GXV]QRĞü
SU]\XPLDUNRZDQ\FKZ\VLáNDFK
]DFKá\VW\ZDQLHVLĊ 
8V]NRG]HQLDNUWDQLZ\PDJDMąFHVWDáHJRQRV]HQLDUXUNL
WFKDZLF]HM
D  ]]DEXU]HQLDPLJáRVX
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD 
E  ]EH]JáRVHP 
8V]NRG]HQLHWFKDZLF\Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDMHM
]ZĊĪHQLD
D  EH]QLHZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM 
E  GXV]QRĞüZ\VLáNRZD 
F  GXV]QRĞüZWUDNFLHFKRG]HQLDSRSáDVNLP
WHUHQLHZ\PDJDMąFDRNUHVRZHJR
]DWU]\P\ZDQLDVLĊ 
G  GXĪH]ZĊĪHQLH SRWZLHUG]RQH
EDGDQLHPEURQFKRVNRSRZ\P 
]GXV]QRĞFLąVSRF]\QNRZą 
8V]NRG]HQLDSU]Há\NX
D  ]ZĊĪHQLHEH]]DEXU]HĔZRGĪ\ZLDQLX 
E  F]ĊĞFLRZHWUXGQRĞFLZRGĪ\ZLDQLX
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
XSRĞOHG]HQLDRGĪ\ZLDQLD 
F  PRĪOLZRĞüRGĪ\ZLDQLDZ\áąF]QLH
SRNDUPDPLSá\QQ\PL 
G  FDáNRZLWDQLHGURĪQRĞüSU]Há\NX
]HVWDáąSU]HWRNąĪRáąGNRZą 
8V]NRG]HQLDWNDQHNPLĊNNLFK VNyU\LPLĊĞQL QDF]\Ĕ
QHUZyZZ]DOHĪQRĞFLRGEOL]QUXFKRPRĞFLV]\L
XVWDZLHQLDJáRZ\
D  QLHZLHONLHJRVWRSQLD 
E  ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
F  ]QDF]QHJRVWRSQLDUR]OHJáHEOL]Q\
]QDF]QLHRJUDQLF]RQDUXFKRPRĞüV]\L
SU]\NXUF]HPLĊĞQLRZH 
8:$*$
8V]NRG]HQLD WNDQHN PLĊNNLFK ] MHGQRF]HVQ\P
XV]NRG]HQLHP NUĊJRVáXSD V]\MQHJR QDOHĪ\ RFHQLDü ZJ
SNW
) 86=.2'=(1,$ ./$7., 3,(56,2:(- , ,&+
1$67ĉ367:$
8UD]\F]ĊĞFLPLĊNNLFKNODWNLSLHUVLRZHMJU]ELHWX
Z]DOHĪQRĞFLRGUR]OHJáRĞFLEOL]QXE\WNyZPLĊĞQL
LVWRSQLDXSRĞOHG]HQLDRGG\FKDQLD
D  ]QLHNV]WDáFHQLDXE\WNLLEOL]Q\EH]RJUDQLF]HQLD
UXFKRPRĞFLRGGHFKRZHMNODWNLSLHUVLRZHM 
E  ]QLHNV]WDáFHQLDXE\WNLLEOL]Q\]QLHZLHONLP
RJUDQLF]HQLHPZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM 
F  ]QLHNV]WDáFHQLDXE\WNLLEOL]Q\]HĞUHGQLP
RJUDQLF]HQLHPZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM 
G  ]QLHNV]WDáFHQLDUR]OHJáHEOL]Q\GXĪH
XE\WNLPLĊĞQLRZH]H]QDF]Q\P
RJUDQLF]HQLHPZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM 
 8WUDWDEURGDZNLVXWNRZHM
D  XPĊĪF]\]QRFHQLDüZJSNWD 
E  XNRELHWZ]DOHĪQRĞFLRGUR]OHJáRĞFL
EOL]Q\ZLHNXRUD]XWUDW\IXQNFML 
 8V]NRG]HQLH OXE XWUDWD VXWND Z ]DOHĪQRĞFL RG ZLHONRĞFL
XE\WNyZLEOL]QSáFLLZLHNX
D  F]ĊĞFLRZHXV]NRG]HQLH
OXEF]ĊĞFLRZDXWUDWDVXWND 
E  FDáNRZLWDXWUDWDVXWND 
F  XWUDWDFDáNRZLWDVXWND]F]ĊĞFLą
PLĊĞQLDSLHUVLRZHJR 
8:$*$'2381.7Ï:
:\VRNRĞüXV]F]HUENXQD]GURZLXQDOHĪ\RFHQLDüUyZQLHĪ
ZJSU]HZLG\ZDQHMXWUDW\IXQNFML
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=áDPDQLDĪHEHU
D  EH]]QLHNV]WDáFHĔEH]XSRĞOHG]HQLD
Z\GROQRĞFLRGGHFKRZHM 
E  ]REHFQRĞFLą]QLHNV]WDáFHĔ
EH]]PQLHMV]HQLDZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM 
F  ]REHFQRĞFLą]QLHNV]WDáFHĔLXPLDUNRZDQ\P
]PQLHMV]HQLHPZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM 
G  ]H]QDF]Q\PRJUDQLF]HQLHPUXFKRPRĞFL
NODWNLSLHUVLRZHML]H]QDF]Q\P
]PQLHMV]HQLHPZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM 
=áDPDQLHPRVWND
D  EH]]QLHNV]WDáFHĔ 
E  ]H]QLHNV]WDáFHQLDPL 
8V]NRG]HQLDNRĞFL ĪHEHUPRVWND SRZLNáDQHSU]HZOHNá\P
]DSDOHQLHPNRĞFLLV]SLNXSU]HWRNDPLREHFQRĞFLą
FLDáREF\FKRFHQLDVLĊZJSNW]ZLĊNV]DMąF
VWRSLHĔXV]F]HUENXZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDSRZLNáDĔL
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLR 
8V]NRG]HQLHSáXFLRSáXFQHM ]URVW\RSáXFQRZH
XV]NRG]HQLDWNDQNLSáXFQHMXE\WNLWNDQNLSáXFQHMFLDáD
REFHLWS 
D  XV]NRG]HQLDSáXFLRSáXFQHMEH]
QLHZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM 
E  ]REMDZDPLQLHZ\GROQRĞFL
RGGHFKRZHMQLHZLHONLHJRVWRSQLD 
F  ]REMDZDPLQLHZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM
ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
G  ]QLHZ\GROQRĞFLąRGGHFKRZą
]QDF]QHJRVWRSQLD 
8V]NRG]HQLHWNDQNLSáXFQHMSRZLNáDQH
SU]HWRNDPLRVNU]HORZ\PLURSQLHPSáXF
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDQLHZ\GROQRĞFL
RGGHFKRZHM 
8:$*$'2381.7Ï:L
3U]\ RU]HNDQLX ZJ SNW  L  QDOHĪ\ SRWZLHUG]Dü
XV]F]HUEHN EDGDQLHP VSLURPHWU\F]Q\P L EDGDQLHP
UHQWJHQRZVNLP57*

6WRSQLHXSRĞOHG]HQLDQLHZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM






QLHZLHONLHJR VWRSQLD ]PQLHMV]HQLH Z\GROQRĞFL
RGGHFKRZHM  9&  )(9 
)(9  9&   Z RGQLHVLHQLX GR ZDUWRĞFL
QDOHĪQ\FK
ĞUHGQLHJR
VWRSQLD
]PQLHMV]HQLH
Z\GROQRĞFL
RGGHFKRZHM  9&  )(9 
)(9  9&   Z RGQLHVLHQLX GR ZDUWRĞFL
QDOHĪQ\FK
]QDF]QH ]PQLHMV]HQLH Z\GROQRĞFL RGGHFKRZHM
 9& SRQLĪHM  )(9 SRQLĪHM 
)(9  9& SRQLĪHM   Z RGQLHVLHQLX GR ZDUWRĞFL
QDOHĪQ\FK

8V]NRG]HQLHVHUFDOXERVLHUG]LD
D  ]Z\GROQ\PXNáDGHPNUąĪHQLD()SRZ\ĪHM
SRZ\ĪHM0(7EH]]DEXU]HĔ
NXUF]OLZRĞFL 
E  ,NODVD1<+$()SRZ\ĪHM0(7QLHZLHONLH
]DEXU]HQLDNXUF]OLZRĞFL 
F  ,,NODVD1<+$()0(7XPLDUNRZDQH
]DEXU]HQLDNXUF]OLZRĞFL 
G  ,,,NODVD1<+$()0(7QDVLORQH
]DEXU]HQLDNXUF]OLZRĞFL 
H  ,9NODVD1<+$()SRQLĪHMSRQLĪHM0(7
]QDF]QH]DEXU]HQLDNXUF]OLZRĞFL 
8:$*$
3U]\ RU]HNDQLX XV]F]HUENX QDOHĪ\ XZ]JOĊGQLDü GRNX
PHQWDFMĊ ] OHF]HQLD V]SLWDOQHJR L DPEXODWRU\MQHJR
EDGDQLD57*(.*L(&+2

./$6<),.$&-$ 12:2-256.,(*2
.$5',2/2*,&=1(*2 1<+$

72:$5=<67$:$

./$6$,
%H] RJUDQLF]HQLD DNW\ZQRĞFL ¿]\F]QHM SRGVWDZRZD
DNW\ZQRĞü ¿]\F]QD QLH SRZRGXMH ]PĊF]HQLD GXV]QRĞFL DQL
NRáDWDQLDVHUFD
./$6$,,
1LHZLHONLH RJUDQLF]HQLD DNW\ZQRĞFL ¿]\F]QHM GREUH
VDPRSRF]XFLHZVSRF]\QNXSRGVWDZRZDDNW\ZQRĞü¿]\F]QD
SRZRGXMH]PĊF]HQLHNRáDWDQLHVHUFDOXEGXV]QRĞü
./$6$,,,
=QDF]QH RJUDQLF]HQLD DNW\ZQRĞFL ¿]\F]QHM GREUH
VDPRSRF]XFLHZVSRF]\QNXMHGQDNPQLHMV]DQLĪSRGVWDZRZD
DNW\ZQRĞü ¿]\F]QD SRZRGXMH Z\VWĊSRZDQLH REMDZyZ
NOLQLF]Q\FK
./$6$,9
1LHPRĪQRĞü Z\NRQ\ZDQLD MDNLHJRNROZLHN Z\VLáNX EH]
G\VNRPIRUWX REMDZ\ QLHZ\GROQRĞFL VHUFD Z\VWĊSXMą QDZHW Z
VSRF]\QNXLQDVLODMąVLĊSU]\NDĪG\PZ\VLáNX

8V]NRG]HQLDSU]HSRQ\UR]HUZDQLHSU]HSRQ\SU]HSXNOLQ\
SU]HSRQRZHZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DEXU]HĔIXQNFML
SU]HZRGXSRNDUPRZHJRRGG\FKDQLDLNUąĪHQLD
D  EH]]DEXU]HĔIXQNFMLQS
SROHF]HQLXRSHUDF\MQ\P 
E  ]DEXU]HQLDQLHZLHONLHJRVWRSQLD 
F  ]DEXU]HQLDĞUHGQLHJRVWRSQLD 
G  ]DEXU]HQLDGXĪHJRVWRSQLD 
*86=.2'=(1,$%5=8&+$,,&+1$67ĉ367:$
8V]NRG]HQLDSRZáRNMDP\EU]XV]QHM SU]HSXNOLQ\XUD]RZH
Z\VLáNRZHSU]HWRNLEOL]Q\LWS 
Z]DOHĪQRĞFLRGXPLHMVFRZLHQLDLUR]PLDUyZXV]NRG]HQLD
MDP\EU]XV]QHM
D  EOL]Q\QLHZLHONLHXE\WNLWNDQHN 
E  UR]OHJáHSU]HURĞQLĊWHĞFLąJDMąFHEOL]Q\
XE\WNLPLĊĞQLRZHSU]HWUZDáHSU]HSXNOLQ\ 
F  SU]HWRNL 
8:$*$=D SU]HSXNOLQ\ XUD]RZH XZDĪD VLĊ SU]HSXNOLQ\
VSRZRGRZDQH SRXUD]RZ\P XV]NRG]HQLHP SRZáRN
EU]XV]Q\FK QS SR UR]HUZDQLX SRZáRN EU]XV]Q\FK 
=D SU]HSXNOLQ\ W]Z Z\VLáNRZH XZDĪD VLĊ SU]HSXNOLQ\
VSRZRGRZDQH
QDJá\P
Z\VLáNLHP
¿]\F]Q\P
QSSRGĨZLJQLĊFLXFLĊĪDUX 
8V]NRG]HQLDĪRáąGNDMHOLWLVLHFL
D  EH]]DEXU]HĔIXQNFMLSU]HZRGX
SRNDUPRZHJR 
E  ]QLHZLHONLPL]DEXU]HQLDPLIXQNFML
LGRVWDWHF]Q\PVWDQHPRGĪ\ZLDQLD 
F  ]]DEXU]HQLDPLWUDZLHQLDLQLHGRVWDWHF]Q\PVWDQHP
RGĪ\ZLDQLD 
G  ]H]QDF]Q\PL]DEXU]HQLDPLWUDZLHQLD
LQLHGRVWDWHF]Q\PVWDQHPRGĪ\ZLDQLD
RGĪ\ZLDQLHMHG\QLHSR]DMHOLWRZH 
3U]HWRNLMHOLWRZHNDáRZHLV]WXF]Q\RGE\W
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DQLHF]\V]F]DQLDVLĊ]PLDQ
]DSDOQ\FKWNDQHNRWDF]DMąF\FKSU]HWRNĊ
D  MHOLWDFLHQNLHJR 
E  MHOLWDJUXEHJR 
3U]HWRNLRNRáRRGE\WQLF]H 
8V]NRG]HQLDRGE\WX]ZLHUDF]DRGE\WX

D  EOL]Q\]ZĊĪHQLDQLHZLHONLHGROHJOLZRĞFL 
E  SRZRGXMąFHFDáNRZLWHQLHWU]\PDQLH
NDáXLJD]yZ 
8V]NRG]HQLDRGE\WQLF\
D  SHáQRĞFLHQQHXV]NRG]HQLHEH]]DEXU]HĔ
IXQNFML 
E  Z\SDGDQLHEáRQ\ĞOX]RZHM 
F  Z\SDGDQLHRGE\WQLF\Z]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDZ\SDGDQLD 
8:$*$'2381.7Ï:
8V]F]HUEHN GRW\F]\ Z\áąF]QLH ]PLDQ SRXUD]RZ\FK QLH
REHMPXMH]PLDQFKRURERZ\FKQS]SRZRGXQRZRWZRUXL
LQQ\FK
8V]NRG]HQLHĞOHG]LRQ\
D  OHF]RQH]DFKRZDZF]R NUZLDNSĊNQLĊFLD 
SRWZLHUG]RQHEDGDQLHPREUD]RZ\P 
E  OHF]RQHRSHUDF\MQLH]]DFKRZDQLHP
QDU]ąGX 
F  XWUDWDĞOHG]LRQ\EH]]PLDQZREUD]LHNUZL 
G  XWUDWDĞOHG]LRQ\]H]PLDQDPLZREUD]LH
NUZLLOXE]H]URVWDPLRWU]HZQRZ\PL 
8V]NRG]HQLDZąWURE\SU]HZRGyZĪyáFLRZ\FKSĊFKHU]\ND
ĪyáFLRZHJRLWU]XVWNLZ]DOHĪQRĞFLRG]DEXU]HĔIXQNFMLL
RGSRZLNáDĔ
D  XWUDWDSĊFKHU]\NDĪyáFLRZHJREH]]DEXU]HĔIXQNFML
E  SR]RVWDáHXV]NRG]HQLDEH]]DEXU]HĔ
IXQNFMLXV]NRG]RQHJRQDU]ąGX 
F  ]]DEXU]HQLDPLIXQNFMLQDU]ąGX
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD 
+86=.2'=(1,$1$5=Ą'Ï:
 02&=23à&,2:<&+
8V]NRG]HQLDQHUHN
D  XV]NRG]HQLHQHUNLEH]]DEXU]HĔIXQNFML
NUZLDNSĊNQLĊFLH SRWZLHUG]RQH
EDGDQLHPREUD]RZ\P 
E  XV]NRG]HQLHMHGQHMQHUNLOXEREXQHUHNSRZRGXMąFH
XSRĞOHG]HQLHLFKIXQNFML
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXV]NRG]HQLD 
8WUDWDMHGQHMQHUNLSU]\GUXJLHM]GURZHMLSUDZLGáRZR
IXQNFMRQXMąFHM 
8WUDWDMHGQHMQHUNLSU]\XSRĞOHG]HQLX
IXQNFMRQRZDQLDGUXJLHMQHUNLZ]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDIXQNFMRQRZDQLDSR]RVWDáHMQHUNL 
8V]NRG]HQLDPRF]RZRGXSRZRGXMąFH
]ZĊĪHQLHMHJRĞZLDWáD
D  QLHSRZRGXMąFH]DEXU]HĔIXQNFML 
E  ]]DEXU]HQLHPIXQNFMLXNáDGXPRF]RZHJR 
8V]NRG]HQLHSĊFKHU]DPRF]RZHJR
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]PQLHMV]HQLD
MHJRSRMHPQRĞFL]DEXU]HĔZRGGDZDQLX
PRF]XSU]HZOHNá\FKVWDQyZ]DSDOQ\FK
D  EH]]DEXU]HĔIXQNFML 
E  QLHZLHONLHJRLĞUHGQLHJRVWRSQLD
]DEXU]HQLDIXQNFML 
F  ]QDF]QHJRVWRSQLD]DEXU]HQLDIXQNFML 
3U]HWRNLGUyJPRF]RZ\FKLSĊFKHU]D
PRF]RZHJRZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDVWDáHJR
]DQLHF]\V]F]DQLDVLĊPRF]HP
D  XSRĞOHG]DMąFHMDNRĞüĪ\FLD
ZVWRSQLXXPLDUNRZDQ\P 
E  XSRĞOHG]DMąFHMDNRĞüĪ\FLD
ZVWRSQLX]QDF]Q\P 
=ZĊĪHQLHFHZNLPRF]RZHM
D  SRZRGXMąFHWUXGQRĞFLZRGGDZDQLX
PRF]XEH]QDZUDFDMąF\FK]DNDĪHĔ 
E  ]QDZUDFDMąF\PL]DNDĪHQLDPL 
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F  ]QLHWU]\PDQLHPLOXE]DOHJDQLHP
PRF]XL]SRZLNáDQLDPL 
8WUDWDSUąFLD 
8V]NRG]HQLHOXEF]ĊĞFLRZDXWUDWDSUąFLD
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXV]NRG]HQLD
L]DEXU]HĔIXQNFML 
8V]NRG]HQLHOXEXWUDWDMHGQHJRMąGUD
OXEMHGQHJRMDMQLNDRUD]SR]RVWDá\FK
VWUXNWXUXNáDGXUR]URGF]HJR
QLHXMĊW\FKZ7DEHOL Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
XV]NRG]HQLDLXSRĞOHG]HQLDIXQNFML 
8WUDWDREXMąGHUOXEREXMDMQLNyZ 
3RXUD]RZ\ZRGQLDNMąGUD
D  Z\OHF]RQ\RSHUDF\MQLH 
E  Z]DOHĪQRĞFLRGQDVLOHQLD]PLDQ 
8WUDWDOXEXV]NRG]HQLHPDFLF\
D  XV]NRG]HQLHOXEF]ĊĞFLRZDXWUDWD 
E  XWUDWDZZLHNXGRODW 
F  XWUDWDZZLHNXSRZ\ĪHMODW 
8V]NRG]HQLHNURF]DVURPXSRFKZ\ZRUNDPRV]QRZHJR
D  EOL]Q\XE\WNLGHIRUPDFMH 
E  Z\SDGDQLHSRFKZ\ 
F  Z\SDGDQLHSRFKZ\LPDFLF\ 
,2675(=$758&,$,,&+1$67ĉ367:$
1DJáH]DWUXFLDJD]DPLLOXEVXEVWDQFMDPLFKHPLF]Q\PL
D  ]HVWZLHUG]RQąXWUDWąSU]\WRPQRĞFL
REVHUZDFMąV]SLWDOQąOHF]EH]
ZWyUQ\FKSRZLNáDĔ 
E  SRZRGXMąFHWUZDáHXSRĞOHG]HQLH
IXQNFMLXNáDGXNUZLRWZyUF]HJR
LQDU]ąGyZZHZQĊWU]Q\FK 
8:$*$
8V]NRG]HQLD XNáDGX QHUZRZHJR VSRZRGRZDQH QDJá\P
]DWUXFLHP JD]DPL QDOHĪ\ RFHQLDü ZJ RGSRZLHGQLFK SNW
7DEHOLGRW\F]ąF\FKXNáDGXQHUZRZHJR
1DVWĊSVWZDLQQ\FK]DWUXüRUD]QDVWĊSVWZDG]LDáDQLD
F]\QQLNyZFKHPLF]Q\FK¿]\F]Q\FKLELRORJLF]Q\FK
SRUDĪHQLDHQHUJLąHOHNWU\F]QąXNąV]HQLD 
D  ]HVWZLHUG]RQąXWUDWąSU]\WRPQRĞFLREVHUZDFMąV]SLWDOQą
OHF]EH]ZWyUQ\FKSRZLNáDĔ 
E  SRZRGXMąFHWUZDáHXSRĞOHG]HQLHIXQNFMLQDU]ąGyZOXE
XNáDGyZZVWRSQLXĞUHGQLP 
F  SRZRGXMąFHXSRĞOHG]HQLHIXQNFMLQDU]ąGyZ
ZVWRSQLX]QDF]Q\PRFHQLDüZJSNW
7DEHOLRGSRZLHGQLFKGODGDQHJR
QDU]ąGX ZJSNW7DEHOL
RGSRZLHGQLFKGOD
GDQHJRQDU]ąGX
8:$*$
8V]NRG]HQLD Z]URNX L VáXFKX RFHQLDü ZJ RGSRZLHGQLFK
7DEHODDE0LHMVFRZHQDVWĊSVWZDF]\QQLNyZ
FKHPLF]Q\FK¿]\F]Q\FKLELRORJLF]Q\FKRFHQLDüZJSNW
7DEHORGSRZLHGQLFKGODGDQHMRNROLF\FLDáD
- 86=.2'=(1,$.5ĉ*26à83$5'=(1,$
.5ĉ*2:(*2,,&+1$67ĉ367:$
8V]NRG]HQLHNUĊJRVáXSDZRGFLQNXV]\MQ\P
D  VNUĊFHQLHVWáXF]HQLHQLHZLHONLH
XV]NRG]HQLHDSDUDWXZLĊ]DGáRZHJR
]SU]HPLHV]F]HQLHPNUĊJyZSRQLĪHM
PPOXEQLHVWDELOQRĞüNąWRZDSRQLĪHM
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
]DEXU]HQLDUXFKRPRĞFL 
E  ]H]áDPDQLHPEODV]NLJUDQLF]QHMOXE
NRPSUHVMąWU]RQXNUĊJXGR
Z\VRNRĞFLNUĊJXLQQH]áDPDQLDNUĊJXSRZRGXMąFH
94

]QLHNV]WDáFHQLHĞUHGQLHJR
VWRSQLDSRGZLFKQLĊFLD SRWZLHUG]RQHF]\QQRĞFLRZ\P
EDGDQLHP57* VWDQ
SRXVXQLĊFLXMąGUDPLDĪGĪ\VWHJR
XV]W\ZQLHQLHRSHUDF\MQHZ]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLD]DEXU]HQLDUXFKRPRĞFL 
F  ]áDPDQLH]NRPSUHVMąWU]RQXSRZ\ĪHM
LQQH]áDPDQLDNUĊJXSRZRGXMąFH]QLHNV]WDáFHQLD
GXĪHJRVWRSQLD
]ZLFKQLĊFLDXV]W\ZQLHQLHRSHUDF\MQH
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DEXU]HQLD
UXFKRPRĞFL 
G  FDáNRZLWH]HV]W\ZQLHQLH]QLHNRU]\VWQ\PXVWDZLHQLHP
JáRZ\ 
8:$*$
=áDPDQLHZLĊFHMQLĪMHGQHJRNUĊJXOXEXVXQLĊFLHZLĊFHMQLĪ
MHGQHJRMąGUDPLDĪGĪ\VWHJRRFHQLDüQDOHĪ\ZJSNWEOXE
F Z ]DOHĪQRĞFL RG VWRSQLD ]QLHNV]WDáFHQLD L ]DEXU]HQLD
UXFKRPRĞFL 2JUDQLF]HQLH UXFKRPRĞFL VSRZRGRZDQH
]HVSRáHP EyORZ\P NRU]HQLRZ\P RFHQLDü QDOHĪ\ ZJ SNW

8V]NRG]HQLHNUĊJRVáXSDZRGFLQNXSLHUVLRZ\P
7K7K 
D  VNUĊFHQLHVWáXF]HQLH]QLHZLHONLP
XV]NRG]HQLHPDSDUDWXZLĊ]DGáRZHJR
]áDPDQLHEODV]NLJUDQLF]QHMOXENRPSUHVMD
WU]RQXNUĊJXGRZ\VRNRĞFLNUĊJX
LQQH]áDPDQLDSRZRGXMąFH]QLHNV]WDáFHQLDĞUHGQLHJR
VWRSQLDVWDQSRXVXQLĊFLXMąGUDPLDĪGĪ\VWHJRZ
]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLD]DEXU]HQLDUXFKRPRĞFL 
E  ]áDPDQLH]NRPSUHVMąWU]RQXSRZ\ĪHM
LQQH]áDPDQLDNUĊJXSRZRGXMąFH]QLHNV]WDáFHQLD
GXĪHJRVWRSQLD
]ZLFKQLĊFLDXV]W\ZQLHQLHRSHUDF\MQH
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDRJUDQLF]HQLDUXFKRPRĞFL
F  FDáNRZLWH]HV]W\ZQLHQLHZ]DOHĪQRĞFLRGXVWDZLHQLD
NUĊJRVáXSD 
8:$*$
=áDPDQLHZLĊFHMQLĪMHGQHJRNUĊJXOXEXVXQLĊFLHZLĊFHMQLĪ
MHGQHJRMąGUDPLDĪGĪ\VWHJRRFHQLDüQDOHĪ\ZJSNWEOXE
F Z ]DOHĪQRĞFL RG VWRSQLD ]QLHNV]WDáFHQLD L ]DEXU]HQLD
UXFKRPRĞFL -HĞOL MHG\Qą SU]\F]\Qą RJUDQLF]HQLD
UXFKRPRĞFLMHVW]HVSyáEyORZ\NRU]HQLRZ\QDOHĪ\RFHQLDü
ZJSNWG
8V]NRG]HQLHNUĊJRVáXSDZRGFLQNXSLHUVLRZ\P
LOĊGĨZLRZ\P 7K/ 
D  VNUĊFHQLHVWáXF]HQLH]QLHZLHONLP
XV]NRG]HQLHPDSDUDWXZLĊ]DGáRZHJR
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDUXFKRPRĞFL 
E  ]áDPDQLHEODV]NLJUDQLF]QHMOXE
NRPSUHVMDNUĊJXGRZ\VRNRĞFL
NUĊJXSRZRGXMąFH]QLHNV]WDáFHQLH
ĞUHGQLHJRVWRSQLDVWDQSRXVXQLĊFLX
MąGUDPLDĪGĪ\VWHJRZ]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLD]DEXU]HQLDUXFKRPRĞFL
GRZ\VRNRĞFL 
F  ]áDPDQLH]NRPSUHVMąWU]RQXSRZ\ĪHM
LQQH]áDPDQLDNUĊJXSRZRGXMąFH
]QLHNV]WDáFHQLDGXĪHJRVWRSQLD
]ZLFKQLĊFLDXV]W\ZQLHQLHRSHUDF\MQH
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
RJUDQLF]HQLDUXFKRPRĞFL 
G  ]HV]W\ZQLHQLHZ]DOHĪQRĞFLRG
XVWDZLHQLDNUĊJRVáXSD 

8:$*$
-HĪHOL ]áDPDQLX 7K WRZDU]\V]\ ]áDPDQLH VąVLHGQLHJR
NUĊJX Z RGFLQNX SLHUVLRZ\P QDOHĪ\ RFHQLDü ZJ SNW 
=áDPDQLHZLĊFHMQLĪMHGQHJRNUĊJXOXEXVXQLĊFLHZLĊFHMQLĪ
MHGQHJRMąGUDPLDĪGĪ\VWHJRQDOHĪ\RFHQLDüZJSNWEL
FZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]QLHNV]WDáFHQLDL]DEXU]HQLD
UXFKRPRĞFL -HĪHOL MHG\Qą SU]\F]\Qą RJUDQLF]HQLD
UXFKRPRĞFL NUĊJRVáXSD MHVW ]HVSyá EyORZ\ NRU]HQLRZ\
QDOHĪ\RFHQLDüZ\áąF]QLHZJSNWGLH
,]RORZDQH]áDPDQLHZ\URVWNyZSRSU]HF]Q\FK
OXERĞFLVW\FKNUĊJX]áDPDQLHNRĞFLJX]LF]QHM
D  ]áDPDQLHMHGQHJRZ\URVWNDSRSU]HF]QHJR
OXERĞFLVWHJRNUĊJX]áDPDQLHNRĞFL
JX]LF]QHM 
E  PQRJLH]áDPDQLHZ\URVWNyZSRSU]HF]Q\FK
OXERĞFLVW\FKNUĊJyZZ]DOHĪQRĞFL
RGOLF]E\VWRSQLDSU]HPLHV]F]HQLD
LRJUDQLF]HQLDUXFKRPRĞFLNUĊJRVáXSD 
8:$*$
=HVSyá EyORZ\ JX]LF]Q\ Z QDVWĊSVWZLH VWáXF]HQLD
OXE ]áDPDQLD NRĞFL JX]LF]QHM QDOHĪ\ RFHQLDü ZJ SNW
K
8V]NRG]HQLDNUĊJRVáXSDSRZLNáDQH]DSDOHQLHPNUĊJyZ
REHFQRĞFLąFLDáDREFHJR ]Z\MąWNLHPFLDáREF\FK
]ZLą]DQ\FK]]DVWRVRZDQLHPWHFKQLNRSHUDF\MQ\FK LWS
RFHQLDVLĊZJSNW]ZLĊNV]DMąFXV]F]HUEHNR 
8V]NRG]HQLHUG]HQLDNUĊJRZHJR
D  SU]\REMDZDFKSRSU]HF]QHJRSU]HFLĊFLD
UG]HQLD]FDáNRZLW\PSRUDĪHQLHPOXEQLHGRZáDGHP
GXĪHJRVWRSQLDGZyFK
OXEF]WHUHFKNRĔF]\Q 
E  QLHGRZáDGNRĔF]\QGROQ\FKEH]
XV]NRG]HQLDJyUQHMF]ĊĞFLUG]HQLD
NRĔF]\QJyUQ\FK XPRĪOLZLDMąF\
SRUXV]DQLHVLĊ]DSRPRFąGZyFKODVHN 
F  QLHGRZáDGNRĔF]\QGROQ\FKXPRĪOLZLDMąF\SRUXV]DQLH
VLĊRMHGQHMODVFH 
G  SRUDĪHQLHFDáNRZLWHREXNRĔF]\Q
JyUQ\FK]]DQLNDPLPLĊĞQLRZ\PL
]DEXU]HQLDPLF]XFLDL]PLDQDPL
WUR¿F]Q\PLEH]SRUDĪHQLDNRĔF]\Q
GROQ\FK SRZ\OHZLHĞUyGUG]HQLRZ\P  
H  QLHGRZáDG]QDF]QHJRVWRSQLDREXNRĔF]\QJyUQ\FK
]QDF]QLHXSRĞOHG]DMąF\F]\QQRĞüNRĔF]\Q SRZ\OHZLH
ĞUyGUG]HQLRZ\P  
I  QLHGRZáDGQLH]QDF]QHJRVWRSQLD
REXNRĔF]\QJyUQ\FK SRZ\OHZLHĞUyGUG]HQLRZ\P 
J  ]DEXU]HQLD]HVWURQ\]ZLHUDF]\LQDU]ąGyZSáFLRZ\FK
EH]QLHGRZáDGyZ ]HVSyáVWRĪNDNRĔFRZHJR  
K  ]DEXU]HQLDF]XFLD]HVSRá\EyORZHEH]QLHGRZáDGyZ
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
]DEXU]HĔ 
8UD]RZH]HVSRá\NRU]HQLRZH EyORZHUXFKRZHF]XFLRZH
OXEPLHV]DQH Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
D  V]\MQHEyORZH 
E  V]\MQHEH]QLHGRZáDGyZEyO]DEXU]HQLD
F]XFLDRVáDELHQLHOXEEUDNRGUXFKyZ 
F  V]\MQH]REHFQRĞFLąQLHGRZáDGyZ
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDQLHGRZáDGyZ
L]DQLNyZPLĊĞQLRZ\FK 
G  SLHUVLRZH 
H  OĊGĨZLRZRNU]\ĪRZHEyORZH 
I  OĊGĨZLRZRNU]\ĪRZHEH]QLHGRZáDGyZ
EyO]DEXU]HQLDF]XFLDRVáDELHQLHOXEEUDNRGUXFKyZ

J  OĊGĨZLRZRNU]\ĪRZH]REHFQRĞFLą
QLHGRZáDGyZZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDQLHGRZáDGXL

]DQLNyZPLĊĞQLRZ\FK 
K  JX]LF]QH 
8:$*$

3U]\RVWDWHF]Q\PXVWDODQLXXV]F]HUENXZJSNWQDOHĪ\
XZ]JOĊGQLü XV]F]HUEHN XVWDORQ\ SU]H] RUWRSHGĊ Z
]DOHĪQRĞFL RG VWZLHUG]DQ\FK QDVWĊSVWZ QDOHĪ\ REQLĪ\ü
XV]F]HUEHN 
. 86=.2'=(1,$0,('1,&<
5R]HMĞFLHVSRMHQLDáRQRZHJRLOXE]ZLFKQLĊFLHVWDZX
NU]\ĪRZRELRGURZHJRZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
SU]HPLHV]F]HQLDL]DEXU]HĔFKRGX
D  UR]HMĞFLHVSRMHQLDáRQRZHJREH]
GROHJOLZRĞFL]HVWURQ\VWDZyZNU]\ĪRZRELRGURZ\FK
EH]]DEXU]HĔFKRGX 
E  UR]HMĞFLHVSRMHQLDáRQRZHJR]GROHJOLZRĞFLDPL
]HVWURQ\VWDZyZNU]\ĪRZRELRGURZ\FK
]]DEXU]HQLDPLFKRGX 
F  UR]HMĞFLH]ZLFKQLĊFLHVSRMHQLD
áRQRZHJR]H]ZLFKQLĊFLHPVWDZX
NU]\ĪRZRELRGURZHJROHF]RQH
RSHUDF\MQLHZ]DOHĪQRĞFL
RG]DEXU]HĔFKRGX 
8:$*$
3U]\ WRZDU]\V]ąF\P ]áDPDQLX NRĞFL PLHGQLF\ QDOHĪ\
RFHQLDüZJSNWOXE
=áDPDQLHPLHGQLF\]SU]HUZDQLHPREUĊF]\ELRGURZHM
MHGQROXEZLHORPLHMVFRZHZ]DOHĪQRĞFLRG
]QLHNV]WDáFHQLDL]DEXU]HĔFKRGX
D  ZRGFLQNXSU]HGQLPMHGQRVWURQQH
NRĞüáRQRZDNRĞüNXOV]RZD  
E  ZRGFLQNXSU]HGQLPREXVWURQQLH 
F  ZRGFLQNXSU]HGQLPLW\OQ\P
W\S0DOJDLJQH¶D  
G  ZRGFLQNXSU]HGQLPLW\OQ\P
REXVWURQQLH 
=áDPDQLHSDQHZNLVWDZXELRGURZHJR]FHQWUDOQ\POXEEH]
FHQWUDOQHJR]ZLFKQLĊFLDVWDZXELRGURZHJRZ]DOHĪQRĞFL
RGXSRĞOHG]HQLDIXQNFMLVWDZX
D  ]áDPDQLHQLHZLHONLHJRIUDJPHQWXSDQHZNL
EH]]ZLFKQLĊFLDFHQWUDOQHJROXE
]FHQWUDOQ\P]ZLFKQLĊFLHP, 
E  SR]RVWDáH]ZLFKQLĊFLDFHQWUDOQH
L]áDPDQLDSDQHZNL]HĞUHGQLP
RJUDQLF]HQLHPIXQNFMLVWDZX 
F  SR]RVWDáH]ZLFKQLĊFLDFHQWUDOQH
L]áDPDQLDSDQHZNL]H]QDF]Q\P
RJUDQLF]HQLHPIXQNFMLVWDZX 
G  EDUG]RGXĪH]PLDQ\]HV]W\ZQLHQLH
ZVWDZLHZ]DOHĪQRĞFLRGXVWDZLHQLD 
8:$*$
8UD]VWDZXELRGURZHJRZ\OHF]RQ\SURWH]ąQDOHĪ\RFHQLDü
ZJSNW
,]RORZDQH]áDPDQLHPLHGQLF\LNRĞFLNU]\ĪRZHMEH]
SU]HUZDQLDREUĊF]\NRĔF]\Q\GROQHM ELRGURZHM 
D  MHGQRPLHMVFRZH]áDPDQLHNRĞFLPLHGQLF\ QS]áDPDQLH
MHGQHMJDáĊ]LNRĞFLáRQRZHM
OXENXOV]RZHM NRĞFLNU]\ĪRZHM
EH]]QLHNV]WDáFHQLDL]DEXU]HĔIXQNFML 
E  PQRJLH]áDPDQLDNRĞFLPLHGQLF\LOXE
NRĞFLNU]\ĪRZHMEH]]QLHNV]WDáFHQLDLEH]
]DEXU]HĔIXQNFML 
F  MHGQRPLHMVFRZH]áDPDQLHPLHGQLF\
LOXENRĞFLNU]\ĪRZHM]H]QLHNV]WDáFHQLHP
L]]DEXU]HQLHPIXQNFML 
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G  PQRJLH]áDPDQLDNRĞFLPLHGQLF\LOXENRĞFLNU]\ĪRZHM
]H]QLHNV]WDáFHQLHP
L]]DEXU]HQLHPIXQNFML 
/86=.2'=(1,$.2ē&=<1<*Ï51(à23$7.$
àRSDWND]áDPDQLHáRSDWNL 3UDZD
D Z\JRMRQH]áDPDQLHáRSDWNL
]QLHZLHONLPSU]HPLHV]F]HQLHP
EH]ZLĊNV]\FK]DEXU]HĔ
IXQNFMLNRĔF]\Q\ 
E Z\JRMRQH]áDPDQLHáRSDWNL
]GXĪ\PSU]HPLHV]F]HQLHP
LZ\UDĨQ\PXSRĞOHG]HQLHP
IXQNFMLNRĔF]\Q\Z]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLD]DEXU]HĔ 
F  Z\JRMRQH]áDPDQLHV]\MNLLSDQHZNL
]GXĪ\PSU]HPLHV]F]HQLHP
SU]\NXUF]HPZVWDZLHáRSDWNRZR
UDPLHQQ\P]GXĪ\PL]DQLNDPL
PLĊĞQLLLQQ\PL]PLDQDPL 

/HZD







F  GXĪHJRVWRSQLD 
=HVWDU]DáHQLHRGSURZDG]RQH 3UDZD
]ZLFKQLĊFLHVWDZXEDUNRZHJR
Z]DOHĪQRĞFLRG]DNUHVXUXFKyZ
LXVWDZLHQLDNRĔF]\Q\ 
1DZURWRZH]ZLFKQLĊFLHVWDZXEDUNRZHJR
SRWZLHUG]RQHGRNXPHQWDFMDOHNDUVNą 3UDZD
D SROHF]HQLXRSHUDF\MQ\P
Z]DOHĪQRĞFLRGRJUDQLF]HQLD
UXFKRPRĞFL 
E QLHOHF]RQHRSHUDF\MQLH 


/HZD


/HZD




8:$*$
1DZURWRZH ]ZLFKQLĊFLH MHVW VNXWNLHP RVWDWQLHJR
ZF]HĞQLHMV]HJR ]ZLFKQLĊFLD VWDZX EDUNRZHJR 3U]\
XVWDODQLX XV]F]HUENX QDOHĪ\ XZ]JOĊGQLü XV]F]HUEHN
LVWQLHMąF\SRSRSU]HGQLP]ZLFKQLĊFLX.ROHMQH]ZLFKQLĊFLD
QLH]ZLĊNV]DMąZ\VRNRĞFLXV]F]HUENX
6WDZFHSRZ\ZQDVWĊSVWZLH 3UDZD
SRXUD]RZ\FKXE\WNyZNRĞFL
Z]DOHĪQRĞFLRG]DEXU]HĔIXQNFML 

/HZD


8:$*$
1RUP\ SNW  XZ]JOĊGQLDMą UyZQLHĪ HZHQWXDOQH
SRZLNáDQLDQHXURORJLF]QH

8:$*$
6WDZZLRWNL]SRZRGXSRUDĪHQLDRFHQLDVLĊZHGáXJQRUP
QHXURORJLF]Q\FK

 2%2-&=<.
2ERMF]\N]áDPDQLHRERMF]\ND 3UDZD
D QLHZLHONLH]QLHNV]WDáFHQLH
EH]RJUDQLF]HQLDUXFKyZ 
E ĞUHGQLHJRVWRSQLD]QLHNV]WDáFHQLH
LPLHUQHJRVWRSQLDRJUDQLF]HQLH
UXFKyZ 
F  GXĪH]QLHNV]WDáFHQLHL]QDF]QH
RJUDQLF]HQLHUXFKyZ 
6WDZU]HNRP\RERMF]\ND 3UDZD
 Z]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDáFHĔ
SU]HPLHV]F]HĔXSRĞOHG]HQLD
IXQNFMLNRĔF]\Q\ 
=ZLFKQLĊFLHVWDZXRERMF]\NRZR
EDUNRZHJROXERERMF]\NRZR
PRVWNRZHJRZ]DOHĪQRĞFLRG
RJUDQLF]HQLDUXFKyZXSRĞOHG]HQLD
IXQNFMLGĨZLJDQLDLVWRSQLD
]QLHNV]WDáFHQLD 3UDZD
D QLHZLHONLH]PLDQ\ 
E ]PLDQ\ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
F ]QDF]QH]PLDQ\ 

=HV]W\ZQLHQLHVWDZXEDUNRZHJR 3UDZD /HZD
D ZXVWDZLHQLXF]\QQRĞFLRZRNRU]\VWQ\P
ZRGZLHG]HQLXRNRáRDQW\SR]\FMD
LURWDFMD]HZQĊWU]QDRNRáR 
Z]DOHĪQRĞFLRGXVWDZLHQLDIXQNFML  
E ZXVWDZLHQLXF]\QQRĞFLRZR
QLHNRU]\VWQ\P 

%OL]QRZDW\SU]\NXUF]VWDZX 3UDZD /HZD
EDUNRZHJRZ]DOHĪQRĞFL
RG]DEXU]HĔF]\QQRĞFLVWDZXZJSNW ZJSNW

RFHQLDüZJSNWL L L
 8V]NRG]HQLHEDUNXSRZLNáDQH 3UDZD /HZD
SU]HZOHNá\P]DSDOHQLHPNRĞFL
REHFQRĞFLąFLDáREF\FK ]Z\MąWNLHP
FLDáREF\FK]ZLą]DQ\FK]]DVWRVRZDQLHP
WHFKQLNRSHUDF\MQ\FK SU]HWRNDPL
L]PLDQDPLQHXURORJLF]Q\PLRFHQLDVLĊ
ZJSNW]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔ
XV]F]HUENXZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
SRZLNáDĔLXSRĞOHG]HĔIXQNFML 



3UDZD/HZD
8WUDWDNRĔF]\Q\ZEDUNX 



3UDZD/HZD
8WUDWDNRĔF]\Q\ZUD]]áRSDWNą 


/HZD




/HZD



/HZD




8:$*$
-HĞOL GH¿F\W IXQNFML NRĔF]\Q\ Z\QLND ] QDNáDGDQLD
VLĊ VNXWNyZ ]áDPDQLD RERMF]\ND RUD] XV]NRG]HĔ
QHXURORJLF]Q\FK GH¿F\W IXQNFML NRĔF]\Q\ RFHQLD VLĊ ZJ
SNW  QDWRPLDVW VWRSLHĔ ]QLHNV]WDáFHQLD ZJ SNW 
:SU]\SDGNXQLHQDNáDGDQLDVLĊGH¿F\WyZRFHQLDVLĊ
GRGDWNRZRZJSNW
8V]NRG]HQLDRERMF]\NDSRZLNáDQHSU]HZOHNá\P
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]Z\MąWNLHPFLDáREF\FK]ZLą]DQ\FK
]]DVWRVRZDQLHPWHFKQLNRSHUDF\MQ\FK RFHQLD
VLĊZJSNW]ZLĊNV]DMąFSURFHQW
WUZDáHJRXV]F]HUENXR 
8V]NRG]HQLDVWDZXáRSDWNRZRUDPLHQQHJR
Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]QRJUDQLF]HQLDUXFKyZ]DQLNyZ
PLĊĞQLSU]HPLHV]F]HĔ]QLHNV]WDáFHĔ]áDPDQHMJáRZ\
QDVDG\EOLĪV]HMNRĞFLUDPLHQQHM
LLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK 3UDZD /HZD
D PLHUQHJRVWRSQLD 

E ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
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ZVWDZLHáRSDWNRZRUDPLHQQ\P
LáRNFLRZ\P 3UDZD
D ]PLDQ\QLHZLHONLH]QLHZLHONLP
SU]HPLHV]F]HQLHPL]DEXU]HQLHPRVL 
E GXĪH]PLDQ\]H]QDF]Q\P 3UDZD
SU]HPLHV]F]HQLHPLVNUyFHQLHP 
F  ]áDPDQLDSRZLNáDQHSU]HZOHNá\P
]DSDOHQLHPNRĞFLVWDZHPU]HNRP\P
FLDáDPLREF\PL ]Z\MąWNLHPFLDá
REF\FKZ\QLNDMąF\FK]WHFKQLNL
RSHUDF\MQHM L]PLDQDPL
QHXURORJLF]Q\PL 
8V]NRG]HQLDVNyU\PLĊĞQLĞFLĊJLHQ
LLFKSU]\F]HSyZQHUZyZUDPLHQLD
QDF]\ĔZ]DOHĪQRĞFLRG]PLDQ
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GDOV]DQDVDGDNRĞFLUDPLHQQHMEOLĪV]D
QDVDGDNRĞFLSURPLHQLRZHMLáRNFLRZHM 
Z]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDáFHĔL
RJUDQLF]HQLDUXFKyZ 3UDZD
D QLHZLHONLH]PLDQ\ 
E ĞUHGQLH]PLDQ\ 
F  GXĪH]PLDQ\SU]HZOHNáH]DSDOHQLH
NRĞFLEUDN]URVWXVWDZU]HNRP\ 
=HV]W\ZQLHQLHVWDZXáRNFLRZHJR 3UDZD
D Z]JLĊFLX]EOLĪRQ\PGRNąWD
SURVWHJRL]]DFKRZDQ\PLUXFKDPL
REURWRZ\PLSU]HGUDPLHQLD 
E ]EUDNLHPUXFKyZREURWRZ\FK 
F  ZXVWDZLHQLXZ\SURVWQ\P
OXE]EOLĪRQ\P   
G ZLQQ\FKXVWDZLHQLDFKZ]DOHĪQRĞFL
RGSU]\GDWQRĞFLF]\QQRĞFLRZHM
NRĔF]\Q\ 
8V]NRG]HQLHáRNFLD]ZLFKQLĊFLH
VNUĊFHQLHXV]NRG]HQLDWNDQHNPLĊNNLFK
VNyU\Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]QRJUDQLF]HQLD
UXFKyZ]DQLNyZPLĊĞQLSU]HPLHV]F]HĔ
]QLHNV]WDáFHĔ3UDZD
D ]PLDQ\QLHZLHONLHJRVWRSQLD 
E ]PLDQ\ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
F  ]PLDQ\GXĪHJRVWRSQLD
SRZLNáDQHSU]HZOHNá\PVWDQHP
]DSDOQ\PSU]HWRNDPL 
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&HSRZ\VWDZáRNFLRZ\ 3UDZD
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDZLRWNRĞFL
LVWDQXPLĊĞQL 
8WUDWDNRĔF]\Q\JyUQHMQD 3UDZD
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=áDPDQLDZREUĊELHGDOV]\FKQDVDGMHGQHMOXEREXNRĞFL
SU]HGUDPLHQLDSRZRGXMąFH]QLHNV]WDáFHQLDLRJUDQLF]HQLD
UXFKRPRĞFLQDGJDUVWNDUXFKyZURWDF\MQFKSU]HGUDPLHQLD
UXFKyZSDOFyZ3UDZD/HZD
D ]QLHZLHONLP]QLHNV]WDáFHQLHP
EH]LVWRWQ\FK]DEXU]HĔUXFKRPRĞFL

QS]áDPDQLHSRGRNRVWQRZHXG]LHFL
]áDPDQLHEH]SU]HPLHV]F]HQLD
L]RORZDQH]áDPDQLHZ\URVWND
U\OFRZDWHJR  

E ĞUHGQLH]QLHNV]WDáFHQLD
]RJUDQLF]HQLHPUXFKRPRĞFL
EH]]DEXU]HĔZWyUQ\FK 

F  ĞUHGQLHOXEGXĪH]QLHNV]WDáFHQLH
]HĞUHGQLPRJUDQLF]HQLHP
UXFKRPRĞFL]H]PLDQDPL
ZWyUQ\PL 

G EDUG]RGXĪH]QLHNV]WDáFHQLD
]GXĪ\PRJUDQLF]HQLHPUXFKyZ
]H]PLDQDPLZWyUQ\PL  
=áDPDQLDWU]RQyZMHGQHMOXEREX
NRĞFLSU]HGUDPLHQLDZ]DOHĪQRĞFL
RGSU]HPLHV]F]HĔ]QLHNV]WDáFHĔ
L]DEXU]HĔF]\QQRĞFLRZ\FK 3UDZD /HZD
D QLHZLHONLH]PLDQ\ 

E ĞUHGQLH]PLDQ\ 

F  GXĪH]PLDQ\]PLDQ\
ZWyUQHLLQQH  
8V]NRG]HQLHF]ĊĞFLPLĊNNLFKSU]HGUDPLHQLDVNyU\
PLĊĞQLĞFLĊJLHQQDF]\ĔZ]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUyZ
XV]NRG]HQLDLXSRĞOHG]HQLDIXQNFML]PLDQZWyUQ\FK
WUR¿F]QHNUąĪHQLRZH
EOL]Q\LLQQH  3UDZD /HZD
D QLHZLHONLH]PLDQ\ 

E ĞUHGQLH]PLDQ\ 

F  ]QDF]QH]PLDQ\ 
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:J SNW  QDOHĪ\ RU]HNDü MHG\QLH XV]NRG]HQLD EH]
]áDPDĔ NRĞFL : SU]\SDGNX WRZDU]\V]ąF\FK ]áDPDĔ
RU]HNDüQDOHĪ\RGSRZLHGQLRZJSNW
6WDZU]HNRP\NRĞFLáRNFLRZHMOXESURPLHQLRZHM
Z]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDáFHĔXE\WNyZ
NRĞFLXSRĞOHG]HQLDIXQNFMLLLQQ\FK]PLDQ
ZWyUQ\FK 3UDZD
D ]PLDQ\ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
E ]PLDQ\GXĪHJRVWRSQLD 
%UDN]URVWXVWDZU]HNRP\REXNRĞFL
SU]HGUDPLHQLDZ]DOHĪQRĞFLRG
]QLHNV]WDáFHĔXE\WNyZNRĞFL
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLLLQQ\FK]PLDQ
ZWyUQ\FK 3UDZD
D ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
E GXĪHJRVWRSQLD 
8V]NRG]HQLDSU]HGUDPLHQLDSRZLNáDQH
SU]HZOHNá\P]DSDOHQLHPNRĞFL
REHFQRĞFLąFLDáREF\FK ]Z\MąWNLHP
FLDáREF\FK]ZLą]DQ\FK]]DVWRVRZDQą
WHFKQLNąRSHUDF\MQą XE\WNLHPWNDQNL
NRVWQHML]PLDQDPLQHXURORJLF]Q\PL
RFHQLDVLĊZJSNW]ZLĊNV]DMąF
VWRSLHĔXV]F]HUENXZ]DOHĪQRĞFL 3UDZD
RGVWRSQLDSRZLNáDĔR 
8WUDWDNRĔF]\Q\ZREUĊELH 3UDZD
SU]HGUDPLHQLDZ]DOHĪQRĞFL
RGFKDUDNWHUXNLNXWDLMHJR
SU]\GDWQRĞFLGRRSURWH]RZDQLD 
8WUDWDSU]HGUDPLHQLDZVąVLHG]WZLH3UDZD
VWDZXQDGJDUVWNRZHJR 
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]áDPDQLDZ]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q]QLHNV]WDáFHĔ
UR]OHJáRĞFLXV]NRG]HQLDXSRĞOHG]HQLDIXQNFML
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]PLDQWUR¿F]Q\FKLLQQ\FK]PLDQ
ZWyUQ\FK 3UDZD /HZD
D QLHZLHONLHJRVWRSQLD 

E ĞUHGQLHJRVWRSQLD 

F  GXĪHJRVWRSQLD]XVWDZLHQLHP
UĊNLF]\QQRĞFLRZRQLHNRU]\VWQ\P  
&DáNRZLWH]HV]W\ZQLHQLH
ZREUĊELHQDGJDUVWND 3UDZD /HZD
D ZXVWDZLHQLXF]\QQRĞFLRZR
NRU]\VWQ\PZ]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDXSRĞOHG]HQLD
IXQNFMLGáRQLLSDOFyZ  
E ZXVWDZLHQLXF]\QQRĞFLRZR
QLHNRU]\VWQ\PZ]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDXSRĞOHG]HQLDIXQNFML
GáRQLLSDOFyZ  
8V]NRG]HQLHQDGJDUVWNDSRZLNáDQHJáĊERNLPL
WUZDá\PL]PLDQDPLWUR¿F]Q\PLSU]HZOHNá\P
URSQ\P]DSDOHQLHPNRĞFLQDGJDUVWNDSU]HWRNDPLL
]PLDQDPLQHXURORJLF]Q\PLRFHQLDVLĊZJ
SNW]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔXV]F]HUENX
Z]DOHĪQRĞFL 3UDZD /HZD
RGVWRSQLDSRZLNáDĔR 

8WUDWDUĊNLQDSR]LRPLH 3UDZD /HZD
QDGJDUVWND 
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8V]NRG]HQLHĞUyGUĊF]D]áDPDQLDNRĞFL,,9XV]NRG]HQLH
F]ĊĞFLPLĊNNLFK VNyU\PLĊĞQL
QDF]\ĔQHUZyZ Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q
]QLHNV]WDáFHĔXSRĞOHG]HQLDIXQNFML
UĊNLLLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK 3UDZD /HZD
D QLHZLHONLH]PLDQ\ 

E ĞUHGQLH]PLDQ\ 

F  UR]OHJáH]PLDQ\ 
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8WUDWDNFLXNDZ]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUXXE\WNX
EOL]Q]QLHNV]WDáFHĔMDNRĞFLNLNXWDRJUDQLF]HQLD
UXFKyZSDOFDXSRĞOHG]HQLDIXQNFMLUĊNLLLQQ\FK
]PLDQZWyUQ\FK 3UDZD
D F]ĊĞFLRZDOXEFDáNRZLWDXWUDWD
RSXV]NLWUZDáDXWUDWDSá\WNL
SD]QRNFLRZHM 
E F]ĊĞFLRZDOXEFDáNRZLWDXWUDWD
SDOLF]NDSD]QRNFLRZHJR 
F  XWUDWDSDOLF]NDSD]QRNFLRZHJR
]F]ĊĞFLąSDOLF]NDSRGVWDZRZHJR
GRGáXJRĞFLSDOLF]ND  
G XWUDWDSDOLF]NDSD]QRNFLRZHJR
LSDOLF]NDSRGVWDZRZHJRSRQDG
MHJRGáXJRĞFLOXEXWUDWDREX
SDOLF]NyZEH]NRĞFLĞUyGUĊF]D 
H XWUDWDREXSDOLF]NyZ
]NRĞFLąĞUyGUĊF]D 
,QQHXV]NRG]HQLDNFLXND ]áDPDQLD
]ZLFKQLĊFLDXV]NRG]HQLDPLĊĞQLĞFLĊJLHQ
QDF]\ĔQHUZyZ Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q
]QLHNV]WDáFHĔ]DEXU]HĔF]XFLDRJUDQLF]HQLD
UXFKyZSDOFDXSRĞOHG]HQLDIXQNFML
UĊNLLLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK 3UDZD
D QLHZLHONLH]PLDQ\ 
E ĞUHGQLH]PLDQ\ 
F  ]QDF]QH]PLDQ\ 
G EDUG]RGXĪH]PLDQ\JUDQLF]ąFH
]XWUDWąNFLXND GRW\F]\XWUDW\
IXQNFML  
H UR]OHJáH]PLDQ\JUDQLF]ąFH
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SRGXZDJĊSU]HGHZV]\VWNLP]GROQRĞüSU]HFLZVWDZLHQLDL
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8WUDWDZREUĊELHZVND]LFLHODZ]DOHĪQRĞFL
RGEOL]Q]QLHNV]WDáFHĔMDNRĞFLNLNXWD
RJUDQLF]HQLDUXFKyZZVND]LFLHOD
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLGáRQL 3UDZD
D XWUDWDF]ĊĞFLRZDOXEFDáNRZLWD
RSXV]NLWUZDáDXWUDWD
Sá\WNLSD]QRNFLRZHM 
E F]ĊĞFLRZDOXEFDáNRZLWDXWUDWD
SDOLF]NDSD]QRNFLRZHJR 
F  XWUDWDSDOLF]NDSD]QRNFLRZHJR
]F]ĊĞFLąSDOLF]NDĞURGNRZHJR 
G XWUDWDSDOLF]NDSD]QRNFLRZHJR
LĞURGNRZHJR 
H XWUDWDZREUĊELHSDOLF]ND
SRGVWDZRZHJROXEXWUDWDWU]HFK
SDOLF]NyZ 
I  XWUDWDZVND]LFLHODZREUĊELH
OXE]NRĞFLąĞUyGUĊF]D 
,QQHXV]NRG]HQLDZREUĊELHZVND]LFLHOD
EOL]Q\XV]NRG]HQLDĞFLĊJLHQ]QLHNV]WDáFHQLD
SU]\NXUF]HVWDZyZ]HV]W\ZQLHQLD]PLDQ\
WUR¿F]QHF]XFLRZH
LWSZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD 3UDZD
D QLHZLHONLH]PLDQ\ 
E ]PLDQ\ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
F  ]PLDQ\GXĪHJRVWRSQLD 
G ]PLDQ\]QDF]QHJRVWRSQLD
JUDQLF]ąFH]XWUDWąZVND]LFLHOD
EH]XĪ\WHF]QRĞüSDOFD  
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8WUDWDF]ĊĞFLRZDOXEFDáNRZLWDSDOFyZ
WU]HFLHJRF]ZDUWHJRLSLąWHJR NDĪG\
SDOHFRFHQLDVLĊRVREQR  3UDZD
D F]ĊĞFLRZDOXEFDáNRZLWDXWUDWD
RSXV]NLWUZDáDXWUDWDSá\WNL
SD]QRNFLRZHM 
E F]ĊĞFLRZDOXEFDáNRZLWDXWUDWD
SDOLF]NDSD]QRNFLRZHJR 
F  XWUDWDGZyFKSDOLF]NyZ 
G XWUDWDWU]HFKSDOLF]NyZ 
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:V]HONLHLQQHXV]NRG]HQLDZREUĊELH
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EOL]Q\XV]NRG]HQLDPLĊĞQLĞFLĊJLHQ
QDF]\Ĕ]QLHNV]WDáFHQLDSU]\NXUF]H
]HV]W\ZQLHQLDVWDZyZ]PLDQ\WUR¿F]QH
F]XFLRZHLWS]DNDĪG\SDOHF
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD 3UDZD
D QLHZLHONLH]PLDQ\ 
E ]PLDQ\ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
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SDOFyZ FDáNRZLWD RFHQD PXVL E\ü QLĪV]D QLĪ FDáNRZLWD
XWUDWD W\FK SDOFyZ L RGSRZLDGDü VWRSQLRZL XV]NRG]HQLD
UĊNL 8V]NRG]HQLD REHMPXMąFH ZV]\VWNLH SDOFH ] SHáQą
XWUDWą XĪ\WHF]QRĞFL UĊNL QLH PRJą SU]HNURF]\ü ZDUWRĞFL
XV]F]HUENX SU]HZLG]LDQHM ]D FDáNRZLWą XWUDWĊ UĊNL GOD
SUDZHMDGODOHZHM 
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8V]NRG]HQLDVWDZXELRGURZHJR ]ZLFKQLĊFLD]áDPDQLD
QDVDG\EOLĪV]HMNRĞFLXGRZHM]áDPDQLDV]\MNL]áDPDQLD
NUĊWDU]RZHXUD]RZH]áXV]F]HQLDJáRZ\NRĞFLXGRZHM Z
]DOHĪQRĞFLRG]DNUHVXUXFKyZSU]HPLHV]F]HĔVNUyFHĔ
]QLHNV]WDáFHQLD]PLDQZWyUQFK
D  ]H]PLDQDPLPLHUQHJRVWRSQLD 
E  ]H]PLDQDPLĞUHGQLHJRVWRSQLD 
F  ]H]PLDQDPLGXĪHJRVWRSQLD 
G  ]EDUG]RFLĊĪNLPL]PLDQDPLPLHMVFRZ\PL
LGROHJOLZRĞFLDPLZWyUQ\PL NUĊJRVáXSVWDZ
NU]\ĪRZRELRGURZ\NRODQRQLHSRZRG]HQLH
OHF]HQLDRSHUDF\MQHJRLWS  
H  OHF]HQLHXV]NRG]HQLD]DNRĔF]RQH
SRP\ĞOQ\PZV]F]HSLHQLHPSURWH]\
VWDZXELRGURZHJRZ]DOHĪQRĞFL
RGRJUDQLF]HQLDIXQNFML 
8V]NRG]HQLHWNDQHNPLĊNNLFKDSDUDWXWRUHENRZR
ZLĊ]DGáRZHJRPLĊĞQLQDF]\ĔVNyU\Z]DOHĪQRĞFLRG
EOL]QXE\WNyZRJUDQLF]HQLDUXFKyZ
D  QLHZLHONLHJRVWRSQLD 
E  ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
F  ]QDF]QHJRVWRSQLD 
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D  ZXVWDZLHQLXF]\QQRĞFLRZR
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E  ZXVWDZLHQLXF]\QQRĞFLRZR
QLHNRU]\VWQ\P 
8V]NRG]HQLDVWDZXELRGURZHJRSRZLNáDQH
SU]HZOHNá\P]DSDOHQLHPWNDQNLNRVWQHM
SU]HWRNDPLREHFQRĞFLąFLDáREF\FK
]Z\MąWNLHPFLDáREF\FK]ZLą]DQ\FK
]]DVWRVRZDQLHPWHFKQLNRSHUDF\MQ\FK 
XE\WNLHPWNDQNLNRVWQHMRFHQLDVLĊ
ZJSNWL]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔ
XV]F]HUENXZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
SRZLNáDĔR 
8WUDWDNRĔF]\Q\GROQHMSU]H]Z\áXV]F]HQLH
MHMZVWDZLHELRGURZ\POXERGMĊFLHZRNROLF\
SRGNUĊWDU]RZHMZ]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDáFHĔVWDQX
NLNXWDLPRĪOLZRĞFLMHJR
RSURWH]RZDQLD 
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UXFKyZZVWDQLHELRGURZ\PLNRODQRZ\P]DEXU]HĔIXQNFML
NRĔF]\Q\LLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK
D  QLHZLHONLH]PLDQ\LVNUyFHQLHGRFP 
E  ĞUHGQLH]PLDQ\OXEVNUyFHQLDGRFP 
F  GXĪH]PLDQ\OXEVNUyFHQLHSRQDGFP 
6WDZU]HNRP\NRĞFLXGRZHMXE\WNLNRĞFL
XGRZHMXQLHPRĪOLZLDMąFHREFLąĪHQLH
NRĔF]\Q\RSyĨQLRQ\]URVWNRĞFL

Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXSRĞOHG]HQLD
IXQNFMLVNUyFHQLDL]DEXU]HĔZWyUQ\FK 
8V]NRG]HQLHVNyU\PLĊĞQLĞFLĊJLHQ EOL]Q\
XE\WNLSU]HSXNOLQ\PLĊĞQLRZHLWS XGD
Z]DOHĪQRĞFLRG]DEXU]HĔIXQNFML
D  QLHZLHONLHJRVWRSQLD 
E  ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
F  ]QDF]QHJRVWRSQLD 
8V]NRG]HQLHGXĪ\FKQDF]\ĔWĊWQLDNL
SRXUD]RZHZREUĊELHXGDZ]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDZWyUQ\FK]DEXU]HĔWUR¿F]Q\FK 
8V]NRG]HQLHXGDSRZLNáDQHSU]HZOHNá\P
URSQ\P]DSDOHQLHPNRĞFLSU]HWRNDPL
FLDáDPLREF\PL ]Z\MąWNLHPFLDáREF\FK
]ZLą]DQ\FK]]DVWRVRZDQLHPWHFKQLN
RSHUDF\MQ\FK VNRVWQLHQLHPSR]DV]NLHOHWRZ\P
L]PLDQDPLQHXURORJLF]Q\PLRFHQLDVLĊ
ZJSNW]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔXV]F]HUENXZ
]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUyZSRZLNáDĔR 
8V]NRG]HQLHXGDSRZLNáDQHZVSyáLVWQLHMąF\P
XV]NRG]HQLHPQHUZXNXOV]RZHJRRFHQLD
VLĊZJSNW]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔXV]F]HUENXZ
]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUyZXV]NRG]HQLDQHUZXR 
8:$*$ '27<&=< 381.7Ï:  2'  '2  L  àąF]Q\
XV]F]HUEHNRFHQLDQ\ZJSNWLSNWQLHPRĪH
SU]HNURF]\ü
8WUDWDNRĔF]\Q\Z]DOHĪQRĞFLRGGáXJRĞFL
NLNXWDLMHJRSU]\GDWQRĞFLGRRSURWH]RZDQLD 
.2/$12
=áDPDQLHQDVDGNRĞFLWZRU]ąF\FKVWDZNRODQRZ\U]HSNL
Z]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDáFHĔV]SRWDZRĞFLNRĞODZRĞFL
SU]\NXUF]yZRJUDQLF]HQLDUXFKyZVWDELOQRĞFLVWDZX
]DEXU]HĔVWDW\F]QRG\QDPLF]Q\FKNRĔF]\Q\LLQQ\FK
]PLDQ
D  QLHZLHONLH]PLDQ\PRĪOLZRĞü]JLĊFLD
GRNąWDZSU]HG]LDOHRGGR
LOXEGH¿F\WZ\SURVWXGRNąWDPDáD
OXEĞUHGQLDQLHVWDELOQRĞüSURVWD
OXEQLHZLHONDURWDF\MQD 
E  ĞUHGQLH]PLDQ\PRĪOLZRĞü]JLĊFLD
GRNąWDZSU]HG]LDOHRGGR
LOXEGH¿F\WZ\SURVWXGRNąWDZ]DNUHVLH
GXĪDQLHVWDELOQRĞüSURVWDOXE
ĞUHGQLHJRVWRSQLDURWDF\MQDEąGĨ
QLHZLHONLHJROXEĞUHGQLHJRVWRSQLD
]áRĪRQD]DEXU]HQLDRVLNRĔF]\Q\ 
F  GXĪH]PLDQ\PRĪOLZRĞü]JLĊFLDGRNąWD
ZSU]HG]LDOHRGGRLOXEGH¿F\W
Z\SURVWXGRNąWDXWUZDORQH
QLHVWDELOQRĞFL]áRĪRQHLURWDF\MQH
]QDF]QH]DEXU]HQLDRVLNRĔF]\Q\ 
G  ]HV]W\ZQLHQLHVWDZXNRODQRZHJR
ZSR]\FMLIXQNFMRQDOQHMNRU]\VWQHM 
H  ]HV]W\ZQLHQLHVWDZXNRODQRZHJR
ZSR]\FMLIXQNFMRQDOQHMQLHNRU]\VWQHM 
6NUĊFHQLDL]ZLFKQLĊFLDVWDZXNRODQRZHJR
ZW\P]ZLFKQLĊFLDU]HSNL ]XV]NRG]HQLHP
DSDUDWXWRUHENRZRZLĊ]DGáRZHJRVWDZRZHJR
WRUHENDZLą]DGáDáĊNRWNL Z]DOHĪQRĞFL
RGRJUDQLF]HQLDUXFKyZVWDELOQRĞFLVWDZX
Z\GROQRĞFLVWDW\F]QRG\QDPLF]QHMNRĔF]\Q\
D  L]RORZDQHXV]NRG]HQLDáĊNRWHNVWDQ
SROHF]HQLXRSHUDF\MQ\PáĊNRWHN
]GREU\PZ\QLNLHPXV]NRG]HQLD
DSDUDWXZLĊ]DGáRZHJREH]FHFK
QLHVWDELOQRĞFLZ]DOHĪQRĞFL
99

RGVWRSQLDXSRĞOHG]HQLDUXFKX 
E  XV]NRG]HQLDDSDUDWXZLĊ]DGáRZHJR]OXE
EH]XV]NRG]HQLDáĊNRWHNSRZRGXMąFHPDáą
OXEĞUHGQLąQLHVWDELOQRĞüSURVWąQLHZLHONLHJR
VWRSQLDURWDF\MQąVWDQSROHF]HQLX
RSHUDF\MQ\PVWDZX]GREU\PZ\QLNLHP
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXSRĞOHG]HQLD
UXFKX 
F  XV]NRG]HQLDDSDUDWXZLĊ]DGáRZHJR]OXEEH]
XV]NRG]HQLDáĊNRWHNSRZRGXMąFHGXĪąQLHVWDELOQRĞü
SURVWąOXEĞUHGQLHJRVWRSQLDURWDF\MQąEąGĨ
QLHZLHONLHJROXEĞUHGQLHJRVWRSQLD]áRĪRQąZ
]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXSRĞOHG]HQLDUXFKX 
G  XWUZDORQHGXĪHQLHVWDELOQRĞFL]áRĪRQH
LURWDF\MQHXV]NRG]HQLDREXZLą]DGHáNU]\ĪRZ\FK
]QDF]QH]DEXU]HQLDRVL
NRĔF]\Q\Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
XSRĞOHG]HQLDUXFKX 
,QQHXV]NRG]HQLDVWDZXNRODQRZHJREOL]Q\
VNyU\FLDáDREFH ]Z\MąWNLHPFLDáREF\FK]ZLą]DQ\FK]
]DVWRVRZDQLHPWHFKQLN
RSHUDF\MQ\FK SU]HZOHNáHVWDQ\]DSDOQH
SU]HWRNLLLQQH]PLDQ\ZWyUQHZ]DOHĪQRĞFL
RGZ\GROQRĞFLVWDZX
D  QLHZLHONLH]PLDQ\ 
E  ĞUHGQLH]PLDQ\ 
F  GXĪH]PLDQ\ 
8WUDWDNRĔF]\Q\QDSR]LRPLHVWDZX
NRODQRZHJR 
8:$*$
3UZLGáRZRIXQNFMRQDOQ\]DNUHVUXFKyZZVWDZLHNRODQRZ\P
SU]\MPXMHVLĊRGGODZ\SURVWXGRGOD]JLĊFLD-HĞOL
]HV]W\ZQLHQLH VWDZX NRODQRZHJR MHVW VSRZRGRZDQH
LQQ\PLXV]NRG]HQLDPLQLĪ]áDPDQLDNRĞFLQDOHĪ\RFHQLDü
ZJ SNW G OXE H 1DZURWRZH ]ZLFKQLĊFLD U]HSNL
QDOHĪ\ RFHQLDü XZ]JOĊGQLDMąF XV]F]HUEHN LVWQLHMąF\ SR
SRSU]HGQLFK ]ZLFKQLĊFLDFK .ROHMQH ]ZLFKQLĊFLD QLH
]ZLĊNV]DMąZ\VRNRĞFLXV]F]HUENX
32'8'=,(
=áDPDQLHWU]RQyZNRĞFLSRGXG]LD MHGQHMOXEREX Z
]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDáFHĔSU]HPLHV]F]HĔSRZLNáDĔ
ZWyUQ\FK]PLDQWUR¿F]Q\FK
LF]\QQRĞFLRZ\FKNRĔF]\Q\LWS
D  ]PLDQ\QLHZLHONLHOXEVNUyFHQLH
NRĔF]\Q\GRFP 
E  GXĪH]PLDQ\ZWyUQHOXEVNUyFHQLH
NRĔF]\Q\RGFPGRFP 
F  EDUG]RGXĪH]PLDQ\]HVNUyFHQLHP
NRĔF]\Q\SRZ\ĪHMFP]UR]OHJá\PL
]PLDQDPLZWyUQ\PLZSRVWDFLSU]HZOHNáHJR]DSDOHQLD
NRĞFLSU]HWRN]PLDQWUR¿F]Q\FK
VNyU\]RZU]RG]HQLDPLVWDZyZ
U]HNRP\FKXE\WNyZNRVWQ\FK
]PLDQQHXURORJLF]Q\FKLWS 
,]RORZDQH]áDPDQLHVWU]DáNL QLHREHMPXMHNRVWNLERF]QHM 
Z]DOHĪQRĞFLRGSU]HPLHV]F]HĔ
]QLHNV]WDáFHĔXSRĞOHG]HQLDIXQNFMLNRĔF]\Q\ 
8V]NRG]HQLHWNDQHNPLĊNNLFKSRGXG]LDVNyU\PLĊĞQL
QDF]\ĔĞFLĊJQD$FKLOOHVDLLQQ\FK
ĞFLĊJLHQZ]DOHĪQRĞFLRGUR]OHJáRĞFL
XV]NRG]HQLD]QLHNV]WDáFHQLDVWRS\LRJUDQLF]HĔ
F]\QQRĞFLRZ\FK]PLDQQHXURORJLF]Q\FKQDF]\QLRZ\FK
WUR¿F]Q\FKLLQQ\FK
D  QLHZLHONLH]PLDQ\ 
E  ĞUHGQLH]PLDQ\ 
F  ]QDF]QH]DEXU]HQLDIXQNFMLVWRS\
GXĪH]PLDQ\QHXURORJLF]QH 
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8:$*$
1DOHĪ\ RU]HNDü MHG\QLH XV]NRG]HQLD WNDQHN PLĊNNLFK EH]
]áDPDĔ NRĞFL : SU]\SDGNX ZVSyáLVWQLHQLD ]áDPDĔ NRĞFL
QDOHĪ\RU]HNDüZJSNWL
8WUDWDNRĔF]\Q\ZREUĊELHSRGXG]LD
Z]DOHĪQRĞFLRGFKDUDNWHUXNLNXWDMHJR
GáXJRĞFLSU]\GDWQRĞFLGRRSURWH]RZDQLD
L]PLDQZWyUQ\FKZREUĊELHNRĔF]\Q\
D  SU]\GáXJRĞFLNLNXWDGRFPPLHU]ąF
RGV]SDU\VWDZRZHM XG]LHFLGR
ODWSU]\GáXJRĞFLNLNXWDGRFP  
E  SU]\GáXĪV]\FKNLNXWDFK 
67$:6.2.2:<6723$
8V]NRG]HQLDVWDZyZJROHQLRZRVNRNRZHJR
LOXEVNRNRZRSLĊWRZHJRVNUĊFHQLDVWáXF]HQLD
XV]NRG]HQLDZLą]DGHáWRUHENLXV]NRG]HQLDWNDQHN
PLĊNNLFKEOL]Q\Z]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDáFHĔIXQNFML
VWRS\]PLDQZWyUQ\FKLLQQ\FKSRZLNáDĔ
D  QLHZLHONLH]DEXU]HQLDUXFKRPRĞFLQLHZLHONLH
]QLHNV]WDáFHQLDEOL]Q\LXE\WNL 
E  PLHUQHJRVWRSQLD]DEXU]HQLDUXFKRPRĞFL
L]QLHNV]WDáFHQLDSRF]ĊĞFLRZ\PXV]NRG]HQLX
ZLą]DGHáEH]QLHVWDELOQRĞFLZVWDZDFK 
F  ĞUHGQLHJRVWRSQLD]DEXU]HQLDUXFKRPRĞFL
L]QLHNV]WDáFHQLDSRF]ĊĞFLRZ\P
XV]NRG]HQLXZLą]DGHá]QLHVWDELOQRĞFLą
ZVWDZDFK 
G  GXĪH]PLDQ\]XWU]\PXMąF\PLVLĊREMDZDPL
IXQNFMRQDOQHMQLHVWDELOQRĞFLVWDZyZ
SRFDáNRZLW\PUR]HUZDQLXZLą]DGHá 
=áDPDQLDL]ZLFKQLĊFLDNRĞFLZFKRG]ąF\FK
ZVNáDGVWDZXJROHQLRZRVNRNRZHJR
LOXEVNRNRZRSLĊWRZHJRQDVDGGROQ\FKNRĞFL
SRGXG]LDZ]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDáFHĔRJUDQLF]HĔ
UXFKRPRĞFLVWRS\]DEXU]HĔVWDW\F]QRG\QDPLF]Q\FK
VWRS\]HV]W\ZQLHQLDVWDZyZ
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]PLDQ
D  QLHZLHONLHJRVWRSQLDRJUDQLF]HQLDIXQNFML
ZREUĊELHVWDZyZVNRNRZ\FK 
E  ĞUHGQLHJRVWRSQLD]DEXU]HQLDIXQNFML
ZVWDZDFKVNRNRZ\FK 
F  GXĪHJRVWRSQLD]DEXU]HQLDIXQNFML
ZVWDZDFKVNRNRZ\FKOXE]HV]W\ZQLHQLD
ZXVWDZLHQLXSRGNąWHP]EOLĪRQ\P
GRSURVWHJR 
G  ]HV]W\ZQLHQLDZXVWDZLHQLX
F]\QQRĞFLRZRQLHNRU]\VWQ\P 
H  ]QDF]QHJRVWRSQLD]DEXU]HQLDIXQNFML
ZVWDZDFKVNRNRZ\FKSRZLNáDQH
SU]HZOHNá\P]DSDOHQLHPNRĞFLVWDZyZSU]HWRNDPL
PDUWZLFą]PLDQDPL
WUR¿F]Q\PLLLQQ\PL]PLDQDPLZWyUQ\PL
]HV]W\ZQLHQLHPZXVWDZLHQLX
QLHNRU]\VWQ\P 
=áDPDQLHNRĞFLVNRNRZHMLOXESLĊWRZHM QLHZFKRG]ąFHZ
]DNUHVSNW Z]DOHĪQRĞFL
RGXWU]\PXMąF\FKVLĊGROHJOLZRĞFLSU]HPLHV]F]HĔ
]QLHNV]WDáFHĔXVWDZLHQLDVWRS\]DEXU]HĔVWDW\F]QR
G\QDPLF]Q\FKVWRS\LLQQ\FKSRZLNáDĔ
D  QLHZLHONLHJRVWRSQLDRJUDQLF]HQLDIXQNFML
ZREUĊELHVWDZyZVNRNRZ\FK 
E  ĞUHGQLHJRVWRSQLD 
F  GXĪH]PLDQ\ 
8WUDWDNRĞFLVNRNRZHMLOXESLĊWRZHM
Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q]QLHNV]WDáFHĔ
]DEXU]HĔVWDW\F]QRG\QDPLF]Q\FKVWRS\

LLQQ\FKSRZLNáDĔ
D  F]ĊĞFLRZDXWUDWD 
E  FDáNRZLWDXWUDWD 
=áDPDQLDL]ZLFKQLĊFLDNRĞFLVWĊSXZ]DOHĪQRĞFLRG
SU]HPLHV]F]HĔ]QLHNV]WDáFHĔLLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK
D  QLHZLHONLHJRVWRSQLDZ]DOHĪQRĞFL
RG]PLDQF]\QQRĞFLRZ\FK 
E  ĞUHGQLHJRVWRSQLDZ]DOHĪQRĞFL
RG]PLDQF]\QQRĞFLRZ\FK 
F  ]QDF]QHJRVWRSQLDOXE]LQQ\PL
SRZLNáDQLDPLZ]DOHĪQRĞFL
RGZLHONRĞFL]DEXU]HĔ 
=áDPDQLDNRĞFLĞUyGVWRSLDZ]DOHĪQRĞFL
RGSU]HPLHV]F]HĔ]QLHNV]WDáFHQLDVWRS\
]DEXU]HĔVWDW\F]QRG\QDPLF]Q\FKLLQQ\FK]PLDQ
D  ,OXE9NRĞFLĞUyGVWRSLD 
E  ,,,,,L,9NRĞFLĞUyGVWRSLD 
F  ]áDPDQLDGZyFKNRĞFLĞUyGVWRSLD 
G  ]áDPDQLHWU]HFKOXEZLĊFHM
NRĞFLĞUyGVWRSLD 
=áDPDQLDNRĞFLĞUyGVWRSLDSRZLNáDQH
]DSDOHQLHPNRĞFLSU]HWRNDPLZWyUQ\PL
]PLDQDPLWUR¿F]Q\PLL]PLDQDPL
QHXURORJLF]Q\PLRFHQLDVLĊZJSNW
]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔXV]F]HUENX
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDSRZLNáDĔ R 
,QQHXV]NRG]HQLDVWRS\Z]DOHĪQRĞFLRG
GROHJOLZRĞFLEOL]Q]QLHNV]WDáFHĔ]PLDQ
WUR¿F]Q\FK]DEXU]HĔVWDW\F]QRG\QDPLF]Q\FK
VWRS\LLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK
D  ]PLDQ\QLHZLHONLH 
E  ĞUHGQLH]PLDQ\ 
F  GXĪH]PLDQ\ 
8WUDWDVWRS\ZFDáRĞFL 
8WUDWDVWRS\QDSR]LRPLHVWDZX&KRSDUWD 
8WUDWDVWRS\ZVWDZLH/LVIUDQFD 
8WUDWDVWRS\ZREUĊELHNRĞFLĞUyGVWRSLD
Z]DOHĪQRĞFLRGUR]OHJáRĞFLXWUDW\
SU]RGRVWRSLDLFHFKNLNXWD 
3$/&(6723<
8WUDWDZ]DNUHVLHSDOXFKDZ]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q
]QLHNV]WDáFHĔZLHONRĞFLXE\WNyZFKDUDNWHUXNLNXWD
]DEXU]HĔVWDW\NLLFKRGXRUD]LQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK
D  F]ĊĞFLRZDOXEFDáNRZLWDXWUDWDRSXV]NL
OXEWUZDáDXWUDWDSá\WNLSD]QRNFLRZHM 
E  F]ĊĞFLRZDOXEFDáNRZLWDXWUDWDSDOLF]NDSD]QRNFLRZHJR

F  XWUDWDFDáHJRSDOXFKD 
,QQHXV]NRG]HQLDSDOXFKD]ZLFKQLĊFLD
]áDPDQLDXV]NRG]HQLDWNDQHNPLĊNNLFK
Z]DOHĪQRĞFLRGUR]OHJáRĞFLEOL]QXE\WNyZ]QLHNV]WDáFHĔ
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLVWRS\
D  QLHZLHONLH]PLDQ\ 
E  ĞUHGQLH]PLDQ\ 
F  GXĪH]PLDQ\]QLHNRU]\VWQ\P
XVWDZLHQLHP 
8WUDWDSDOXFKDZUD]]NRĞFLąĞUyGVWRSLD
Z]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUXXWUDW\
NRĞFLĞUyGVWRSLD 
8WUDWDZ]DNUHVLHSDOFyZ,,,,,,99
D  F]ĊĞFLRZDXWUDWDQDZ\VRNRĞFLSDOLF]NDĞURGNRZHJR
]DNDĪG\SDOHF 
E  FDáNRZLWDXWUDWD]DNDĪG\SDOHF 
8WUDWDSDOFD9]NRĞFLąĞUyGVWRSLD
Z]DOHĪQRĞFLRGZLHONRĞFLXWUDW\
NRĞFLĞURGVWRSLD 
8WUDWDSDOFyZ,,,,,L,9]NRĞFLąĞUyGVWRSLD
Z]DOHĪQRĞFLRGZLHONRĞFLXWUDW\NRĞFL

ĞUyGVWRSLDXVWDZLHQLDVWRS\LLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK]D
NDĪG\SDOHF 
,QQHGUREQHXV]NRG]HQLDL]QLHNV]WDáFHQLD
SDOFyZZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXSRĞOHG]HQLDIXQNFML
RFHQLDüáąF]QLH 
8:$*$'2:6=<67.,&+381.7Ï:
:DUWRĞü XV]F]HUENX XVWDORQD ]D XV]NRG]HQLH MHGQHJR
SDOFD QLH PRĪH SU]HNURF]\ü ZDUWRĞFL SU]HZLG]LDQHM ]D
FDáNRZLWąXWUDWĊSDOFD8V]NRG]HQLHNLNXWDDPSXWRZDQ\FK
NRĔF]\Q Z\PDJDMąFH ]PLDQ\ SURWH]\ UHDPSXWDFML OXE
QLHPRĪQRĞFL ]DVWRVRZDQLD SURWH]\  QDOHĪ\ RFHQLDü ZJ
DPSXWDFMLQDZ\ĪV]\PSR]LRPLH
1 325$ĩ(1,$ /8% 1,('2:à$'< 326=&=(*Ï/1<&+
1(5:Ï:2%:2'2:<&+
8V]NRG]HQLHQHUZyZF]ĊĞFLRZHOXE
FDáNRZLWHZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DEXU]HĔ
D  QHUZXSU]HSRQRZHJRSRQLĪHMMHJR
SRáąF]HQLD]QHUZHPSRGRERMF]\NRZ\P 
 
3UDZD/HZD
E QHUZXSLHUVLRZHJRGáXJLHJR 

F  QHUZXSDFKZRZHJR 

G QHUZXPLĊĞQLRZRVNyUQHJR
F]ĊĞFLF]XFLRZHMUXFKRZHM
OXEFDáHJRQHUZX 

H QHUZXSURPLHQLRZHJRSRZ\ĪHM
RGHMĞFLDJDáą]NLGRPLĊĞQLD
WUyMJáRZHJRUDPLHQLDF]ĊĞFLF]XFLRZHMUXFKRZHMOXE
FDáHJRQHUZX 

I  QHUZXSURPLHQLRZHJRSRQLĪHM
RGHMĞFLDJDáą]NLGRPLĊĞQLDWUyMJáRZHJR
UDPLHQLDF]ĊĞFLF]XFLRZHMUXFKRZHM
OXEFDáHJRQHUZX 

J QHUZXSURPLHQLRZHJRQDGZHMĞFLHP
GRNDQDáXPLĊĞQLDRGZUDFDF]D
SU]HGUDPLHQLDF]ĊĞFLF]XFLRZHM
UXFKRZHMOXEFDáHJRQHUZX 

K QHUZXSURPLHQLRZHJRSRZ\MĞFLX
]NDQDáXPLĊĞQLDRGZUDFDF]D
SU]HGUDPLHQLDF]ĊĞFLF]XFLRZHM
UXFKRZHMOXEFDáHJRQHUZX 

L  QHUZXSRĞURGNRZHJRZ]DNUHVLH
UDPLHQLDF]ĊĞFLF]XFLRZHM
UXFKRZHMOXEFDáHJRQHUZX 

M  QHUZXSRĞURGNRZHJRZ]DNUHVLH
QDGJDUVWNDF]ĊĞFLF]XFLRZHM
UXFKRZHMOXEFDáHJRQHUZX 

N  QHUZXáRNFLRZHJRF]ĊĞFLF]XFLRZHM
UXFKRZHMOXEFDáHJRQHUZX 

O  VSORWXEDUNRZHJRF]ĊĞFL
QDGRERMF]\NRZHM JyUQHM  

á  VSORWXEDUNRZHJRF]ĊĞFL
SRGRERMF]\NRZHM GROQHM  

P  SR]RVWDá\FKQHUZyZRGFLQND
V]\MQRSLHUVLRZHJR 
Q  QHUZX]DVáRQRZHJRF]ĊĞFLF]XFLRZHM
UXFKRZHMOXEFDáHJRQHUZX 
R  QHUZXXGRZHJRF]ĊĞFLF]XFLRZHM
UXFKRZHMOXEFDáHJRQHUZX 
S  QHUZyZSRĞODGNRZ\FK
JyUQHJRLGROQHJR  
U  QHUZXVURPRZHJRZVSyOQHJR 
V  QHUZXNXOV]RZHJRSU]HGSRG]LDáHPQDQHUZ
SLV]F]HORZ\LVWU]DáNRZ\ QRUPĊZZ\VRNRĞFL
SRQDGVWRVRZDüW\ONRSU]\
QLHXOHF]DOQ\FKRZU]RG]HQLDFK  
W  QHUZXSLV]F]HORZHJR QRUPĊZZ\VRNRĞFL
SRQDGVWRVRZDüW\ONRSU]\
QLHXOHF]DOQ\FKRZU]RG]HQLDFK F]ĊĞFLF]XFLRZHM
101

UXFKRZHMOXEFDáHJRQHUZX 
QHUZXVWU]DáNRZHJRF]ĊĞFLF]XFLRZHM
UXFKRZHMOXEFDáHJRQHUZX 
Z VSORWXOĊGĨZLRZRNU]\ĪRZHJR 
] SR]RVWDá\FKQHUZyZRGFLQND
OĊGĨZLRZRNU]\ĪRZHJR 

X

8:$*$
:J SNW  RFHQLD VLĊ W\ONR XV]NRG]HQLD QHUZyZ
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REZRGRZ\FK : SU]\SDGNX ZVSyáLVWQLHQLD XV]NRG]HĔ
NRVWQ\FK PLĊĞQLRZ\FK L QHUZRZ\FK QDOHĪ\ VWRVRZDü
RFHQĊ ZJ SNW GRW\F]ąF\FK XV]NRG]HĔ NRĔF]\Q JyUQ\FK
LGROQ\FK
.DX]DOJLHSRWZLHUG]RQHREVHUZDFMą
V]SLWDOQąZ]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
]PLDQWUR¿F]Q\FKLQDVLOHQLDEyOyZ 

Załącznik nr 3 Katalog Kardiologiczny Metod Leczenia Specjalistycznego Ubezpieczonego
„Warta Dla Ciebie i Rodziny”
Lp.

Metoda leczenia specjalistycznego ubezpieczonego (w nawiasie procent sumy ubezpieczenia)

1.

ablacja (100%)

Za ablację uważa się zabieg kardiologiczny przeprowadzany przy użyciu prądu
o częstotliwości radiowej, który ma na celu usunięcie ogniska będącego źródłem
zaburzeń rytmu serca. Za ablacje uważa się również metodę usunięcie ogniska
będącego źródłem zaburzeń rytmu serca przy użyciu niskiej temperatury (tzw.
krioablację punktową albo balonową).

2.

wszczepienie kardiowertera/ Za wszczepienie kardiowertera/defibrylatora uważa się metodę leczenia chorych z
defibrylatora (100%)
poważnymi zaburzeniami rytmu serca oraz chorych po epizodach nagłego zatrzymania
krążenia polegającą na umieszczeniu w organizmie chorego urządzenia elektronicznego
wyposażonego w funkcję detekcyjną, defibrylacyjną i stymulacyjną.

3.

wszczepienie rozrusznika
serca (stymulatora serca,
kardiostymulatora) (100%)

Za wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) uważa
się metodę leczenia stosowaną u chorych z zaburzeniami rytmu serca (bradyarytmia)
polegającą na umieszczeniu w organizmie chorego urządzenia elektronicznego
pobudzającego czynność elektryczną serca za pomocą prądu elektrycznego.
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Załącznik nr 4 Katalog Rozszerzony Metod Leczenia Specjalistycznego Ubezpieczonego
„Warta Dla Ciebie i Rodziny”
Lp.

Metoda leczenia specjalistycznego ubezpieczonego
(w nawiasie procent sumy ubezpieczenia)

1.

ablacja (100%)

Za ablację uważa się zabieg kardiologiczny przeprowadzany przy użyciu prądu
o częstotliwości radiowej, który ma na celu usunięcie ogniska będącego źródłem
zaburzeń rytmu serca. Za ablację uważa się również metodę usunięcie ogniska
będącego źródłem zaburzeń rytmu serca przy użyciu niskiej temperatury (tzw.
krioablację punktową albo balonową).

2.

wszczepienie kardiowertera/ Za wszczepienie kardiowertera/defibrylatora uważa się metodę leczenia chorych
defibrylatora (100%)
z poważnymi zaburzeniami rytmu serca oraz chorych po epizodach nagłego zatrzymania
krążenia polegającą na umieszczeniu w organizmie chorego urządzenia elektronicznego
wyposażonego w funkcję detekcyjną, defibrylacyjną i stymulacyjną.

3.

wszczepienie rozrusznika
serca (stymulatora serca,
kardiostymulatora) (100%)

Za wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) uważa
się metodę leczenia stosowaną u chorych z zaburzeniami rytmu serca (bradyarytmia)
polegającą na umieszczeniu w organizmie chorego urządzenia elektronicznego
pobudzającego czynność elektryczną serca za pomocą prądu elektrycznego.

4.

chemioterapia (100%)

Za chemioterapię uważa się metodę ogólnoustrojowego (leczenie systemowe) leczenia
choroby nowotworowej preparatami chemioterapeutycznymi, droga podania i rodzaj leku
muszą być zastosowane według aktualnie obowiązujących schematów leczenia chorób
nowotworowych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje przypadków leczenia
hormonalnego nawet ze wskazań onkologicznych.
Za preparaty chemioterapeutyczne uważa się również leki z grupy L03 (leki
immunostymulujące) oraz z grupy L04 (leki immunosupresyjne).

5.

radioterapia (100%)

Za radioterapię uważa się metodę stosowaną w onkologii polegającą na zastosowaniu
promieniowania jonizującego w celu leczenia chorób nowotworowych.

6.

terapia interferonowa
(100%)

Za terapię interferonową uważa się metodę leczenia przewlekłego wirusowego
zapalenia wątroby typu C polegającą na zastosowaniu interferonu podawanego drogą
pozajelitową.

7.

dializoterapia (100%)

Za dializoterapię uważa się metodę leczenia ostrej i krańcowej przewlekłej
niewydolności nerek przy użyciu hemodializy lub dializy otrzewnowej.

8.

wertebroplastyka przy
leczeniu naczyniaka
kręgosłupa (50%)

Za wertebroplastyk uważa się zabieg polegający na wstrzyknięciu do zmienionego
chorobowo trzonu kręgu cementu kostnego w celu leczenia naczyniaka kręgosłupa.
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Załącznik nr 5 Katalog Metod Leczenia Specjalistycznego Dziecka „Warta Dla Ciebie i Rodziny”
Metoda leczenia specjalistycznego dziecka
(w nawiasie procent sumy ubezpieczenia)

Lp.
1.

ablacja (100%)

Za ablację uważa się zabieg kardiologiczny przeprowadzany przy użyciu prądu
o częstotliwości radiowej, który ma na celu usunięcie ogniska będącego źródłem
zaburzeń rytmu serca. Za ablację uważa się również metodę usunięcie ogniska
będącego źródłem zaburzeń rytmu serca przy użyciu niskiej temperatury (tzw.
krioablację punktową albo balonową).

2.

chemioterapia (100%)

Za chemioterapię uważa się metodę ogólnoustrojowego (leczenie systemowe) leczenia
choroby nowotworowej preparatami chemioterapeutycznymi, droga podania i rodzaj leku
muszą być zastosowane według aktualnie obowiązujących schematów leczenia chorób
nowotworowych.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje przypadków leczenia hormonalnego
nawet ze wskazań onkologicznych.
Za preparaty chemioterapeutyczne uważa się również leki z grupy L03 (leki
immunostymulujące) oraz z grupy L04 (leki immunosupresyjne).

3.

radioterapia (100%)

Za radioterapię uważa się metodę stosowaną w onkologii polegającą na zastosowaniu
promieniowania jonizującego w celu leczenia chorób nowotworowych.

4.

terapia interferonowa
(100%)

Za terapię interferonową uważa się metodę leczenia przewlekłego wirusowego
zapalenia wątroby typu C polegającą na zastosowaniu interferonu podawanego drogą
pozajelitową.

5.

dializoterapia (100%)

Za dializoterapię uważa się metodę leczenia ostrej i krańcowej przewlekłej
niewydolności nerek przy użyciu hemodializy lub dializy otrzewnowej.

6.

wertebroplastyka przy
leczeniu naczyniaka
kręgosłupa (50%)

Za wertebroplastykę uważa się zabieg polegający na wstrzyknięciu do zmienionego
chorobowo trzonu kręgu cementu kostnego w celu leczenia naczyniaka kręgosłupa.

7.

wszczepienie pompy
Baclofenowej (25%)

Za wszczepienie pompy baclofenowej uważa się operację wszczepienia pompy pod
skórę brzucha z wszczepieniem elastycznego cewnika biegnącego pod skórą do kanału
kręgowego. Za pośrednictwem cewnika pompa kontroluje dozowanie leku, który hamuje
objawy spastyczne po udarze mózgu, po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

8.

wszczepienie implantu
ślimakowego (50%)

Za wszczepienie implantu ślimakowego uważa się operację związaną
z umieszczeniem w ślimaku elektrody stymulacyjnej implantu oraz umocowanie
procesora wewnętrznego w loży kostnej na powierzchni czaszki, w następstwie
idiopatycznego pogorszenia słuchu.
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Załącznik nr 6 Katalog Operacji „Warta Dla Ciebie i Rodziny”
A

Operacje układu nerwowego

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1.

Rozległe wycięcie tkanki mózgowej

5

2.

Wycięcie zmiany w tkance mózgowej

5

3.

Stereotaktyczne zniszczenie zmiany
mózgowia

3

4.

Drenaż okolicy zmiany w tkance
mózgowej

4

5.

Operacja wszczepienia stymulatora
mózgu (neurostymulacja mózgu)

4

6.

Wytworzenie przetoki komory
mózgowej (wentrykulostomii)

3

7.

Operacja dotycząca przestrzeni
podpajęczynowkowej mózgu

4

8.

Przeszczep nerwu czaszkowego

5

9.

Wewnątrzczaszkowe przecięcie nerwu
czaszkowego

5

10.

Zewnątrzczaszkowe usunięcie nerwu
błędnego

4

11.

Zewnątrzczaszkowe usunięcie innego
nerwu czaszkowego

4

12.

Wycięcie zmiany w obrębie nerwu
czaszkowego

5

13.

Operacja naprawcza nerwu
czaszkowego

5

14.

Wewnątrzczaszkowa stereotaktyczna
dekompresja nerwu czaszkowego

3

15.

Wycięcie zmiany w obrębie opon
mózgowych

16.
17.

4.

Całkowite usunięcie tarczycy

4

5.

Wycięcie połowy tarczycy (płata)

3

6.

Wycięcie nieprawidłowo położonej
tkanki tarczycy

4

7.

Wycięcie tarczycy językowej

3

8.

Wycięcie przytarczyc

3

9.

Wycięcie grasicy

2

10.

Wycięcie nadnercza

3

11.

Wycięcie zmiany nadnercza

2

12.

Operacja nieprawidłowo położonej
tkanki nadnerczy

3

13.

Całkowite wycięcie (amputacja)
gruczołu sutkowego

4

14.

Częściowe wycięcie gruczołu
sutkowego

2

15.

Usunięcie zmiany gruczołu sutkowego

1

16.

Operacja dotycząca brodawki gruczołu
sutkowego

1

C

Operacje oka

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1.

Wycięcie gałki ocznej

3

2.

Usunięcie zmiany oczodołu

3

3.

Protezowanie gałki ocznej

1

4.

Rewizja protezy gałki ocznej

1

5.

Operacyjna plastyka oczodołu

3

5

6.

Nacięcie oczodołu

2

Operacja naprawcza opony twardej

5

7.

Usunięcie zmiany powieki

1

Drenaż przestrzeni zewnątrzoponowej

4

8.

Wycięcie nadmiaru powieki

1

Rekonstrukcja powieki

1

18.

Drenaż przestrzeni podoponowej

4

9.

19.

Częściowe wycięcie rdzenia kręgowego

5

10.

Korekcja deformacji powieki

1

20.

Operacja na korzeniach nerwów
rdzeniowych

5

11.

Korekcja opadania powieki

1

12.

Operacja gruczołu łzowego

1

21.

Wycięcie nerwu obwodowego

2

13.

Zespolenie dróg łzowych z jamą
nosową

2

14.

Operacja kanału łzowego

1

15.

Złożona operacja na mięśniach
okoruchowych

2

16.

Repozycja mięśnia okoruchowego

2

17.

Usunięcie mięśnia okoruchowego

2

18.

Częściowe rozdzielenie ścięgna
mięśnia okoruchowego

2

19.

Usunięcie zmiany spojówki

1

20.

Operacja naprawcza spojówki

1

21.

Wycięcie zmiany rogówki

1

22. Zniszczenie nerwu obwodowego

2

23.

Wycięcie zmiany w obrębie nerwu
obwodowego (nie obejmuje operacji
cieśni nadgarstka)

2

24.

Mikrochirurgiczna operacja naprawcza
nerwu obwodowego

3

25.

Wycięcie nerwu współczulnego
(sympatektomia) w odcinku szyjnym

3

B

Operacje gruczołów dokrewnych i
gruczołu sutkowego

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1.

Wycięcie całkowite przysadki mózgowej

4

22.

1

2.

Częściowe wycięcie przysadki
mózgowej

Operacja naprawcza rogówki (nie
obejmuje korekcji wady wzroku)

4

23.

Usunięcie zmiany twardówki

1

3.

Operacja szyszynki

5

24.

Zabieg naprawczy odklejenia siatkówki
z klamrowaniem

2
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25.

Zabieg naprawczy odklejenia siatkówki
bez klamrowania

1

26.

Nacięcie twardówki

1

27.

Wycięcie tęczówki

1

28.

Nacięcie tęczówki z wytworzeniem
przetoki

2

12.

Terapeutyczna operacja gardła przy
użyciu endoskopu (nie obejmuje
usunięcia ciała obcego z gardła bez
nacięcia)

2

13.

Wycięcie krtani

3

14.

Wycięcie zmiany krtani metodą otwartą

3

1

15.

Rekonstrukcja krtani

3

30. Usunięcie ciała rzęskowego

2

16.

1

31.

Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki

2

Terapeutyczna operacja krtani przy
użyciu endoskopu

Wewnątrztorebkowe usunięcie
soczewki

17.

Usunięcie zrostów krtani

1

32.

2

18.

Częściowe wycięcie tchawicy

4

33. Nacięcie torebki soczewki oka

1

19.

Plastyka tchawicy

3

34. Wprowadzenie sztucznej soczewki

2

20.

Usunięcie zrostów tchawicy

1

35. Operacja ciała szklistego

2

21.

Protezowanie tchawicy metodą otwartą

3

36. Zniszczenie zmiany siatkówki

1

22.

Tracheostomia (nie obejmuje
tracheostomii czasowej)

1

23.

Otwarta operacja ostrogi tchawicy

2

24.

Częściowe usunięcie oskrzela

3

25.

Operacja za pomocą endoskopu
dolnego odcinka układu oddechowego
metodą fiberoskopową (nie obejmuje
fiberoskopii diagnostycznej, nie
obejmuje usunięcia ciała obcego bez
nacięcia)

2

26.

Operacja za pomocą endoskopu
dolnego odcinka układu oddechowego
metodą bronchoskopową (nie obejmuje
bronchoskopii diagnostycznej, nie
obejmuje usunięcia ciała obcego bez
nacięcia)

2

29.

D

Nacięcie tęczówki

Operacje ucha

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1.

Wycięcie ucha zewnętrznego

2

2.

Usunięcie zmiany ucha zewnętrznego

1

3.

Plastyka ucha zewnętrznego

2

4.

Drenaż ucha zewnętrznego

1

5.

Otwarcie wyrostka sutkowatego

2

6.

Operacja naprawcza błony bębenkowej

2

7.

Drenaż ucha środkowego

1

8.

Rekonstrukcja kosteczek słuchowych

2

9.

Usunięcie zmiany ucha środkowego

2

27.

Przeszczep płuca

5

10.

Operacja trąbki Eustachiusza

2

28.

Całkowite usunięcie płuca

5

11.

Operacja ślimaka (nie obejmuje
wszczepienia protezy ślimakowej)

4

29.

Wycięcie płata płuca

4

30.

Wycięcie zmiany tkanki płucnej metodą
otwartą

4

12.

Operacja aparatu przedsionkowego
(nie obejmuje wszczepienia protezy
słuchowej)

3
31.

Operacja śródpiersia metodą otwartą
(nie obejmuje biopsji diagnostycznej)

3

Operacja naprawcza ucha środkowego

1
32.

Operacja śródpiersia przy użyciu
endoskopu

3

13.

E

Operacje układu oddechowego

Poziomy
operacji*
F

Nazwa operacji
Operacja naprawcza nosa (po złamaniu
kości nosa)

2

2.

Operacja przegrody nosa

1

3.

Amputacja (usunięcie) nosa

3

4.

Operacja małżowiny wewnętrznej nosa

1

5.

Usunięcie zmiany nosa wewnętrznego

1

6.

Operacyjne otwarcie zatoki szczękowej

2

7.

Operacja zatoki czołowej

2

8.

Operacja zatoki klinowej

2

9.

Operacja zatoki nosa

1

10.

Wycięcie gardła

4

11.

Operacja naprawcza gardła

3

1.

Operacje w zakresie jamy ustnej

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1.

Częściowe wycięcie wargi

1

2.

Usunięcie zmiany wargi

1

3.

Korekcja deformacji wargi

2

4.

Całkowite wycięcie języka

3

5.

Usunięcie zmiany języka

1

6.

Nacięcie języka

1

7.

Usunięcie zmiany podniebienia

1

8.

Korekcja deformacji podniebienia
twardego

3

9.

Wycięcie migdałków

1

10.

Usunięcie zmiany z innej struktury jamy
ustnej (z wyłączeniem zębów)

1
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26.

Pyloromyotomia

2

27.

Usunięcie zmiany górnego odcinka
przewodu pokarmowego metodą

1

1

28.

Endoskopową

Usunięcie zmiany ślinianki

1

29.

Wycięcie dwunastnicy

3

14.

Nacięcie gruczołu ślinowego

1

15.

Przeszczepienie przewodu ślinowego

1

30.

Usunięcie zmiany dwunastnicy metodą
otwartą

3

16.

Usunięcie kamienia z przewodu
ślinowego

1

31.

Zespolenie omijające dwunastnicy

3

17.

Podwiązanie przewodu ślinowego

1

32.

Leczenie operacyjne choroby
wrzodowej dwunastnicy

3

18.

Poszerzenie przewodu ślinowego

1

11.

Rekonstrukcja innej struktury jamy
ustnej (z wyłączeniem zębów
i dziąseł)

2

12.

Wycięcie ślinianki

13.

G

Operacje górnej części przewodu
pokarmowego

Poziomy
operacji*

33. Endoskopowa operacja dwunastnicy

1

34. Wycięcie jelita czczego

3

35.

Usunięcie zmiany jelita czczego metodą
otwartą

3

36. Jejunostomia

3

1.

Wycięcie przełyku i żołądka

5

37.

3

2.

Całkowite wycięcie przełyku

5

38. Endoskopowa operacja jelita czczego

2

3.

Częściowe wycięcie przełyku

3

39.

Wycięcie jelita krętego

3

4.

Usunięcie zmiany przełyku metodą
otwartą

3

40.

Usunięcie zmiany jelita krętego metodą
otwartą

3

5.

Zespolenie omijające przełyku

5

41.

Zespolenie omijające jelita krętego

3

6.

Rewizja zespolenia przełyku

3

42.

Rewizja zespolenia jelita krętego

3

Nazwa operacji

Zespolenie omijające jelita czczego

7.

Operacja naprawcza przełyku

5

43. Wytworzenie ileostomii

3

8.

Wytworzenie przetoki przełykowej

3

44. Rewizja ileostomii

3

9.

Nacięcie przełyku

2

10.

Operacja żylaków przełyku metodą
otwartą

3

11.

Wprowadzenie endoprotezy przełyku
metodą otwartą

3

12.

Endoskopowe usunięcie zmiany
przełyku metodą fiberoskopową

2

13.

Endoskopowe usunięcie zmiany
przełyku z zastosowaniem sztywnego
ezofagoskopu

2

14.

Operacja naprawcza przepukliny
przeponowej

15.

Operacja antyrefluksowa

2
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Endoskopowa operacja jelita krętego

2

H

Operacje dolnego odcinka przewodu
pokarmowego

Poziomy
operacji*

Rodzaj operacji
Wycięcie wyrostka robaczkowego

2

2.

Całkowite wycięcie okrężnicy i
odbytnicy

5

3

3.

Całkowite wycięcie okrężnicy

5

2

4.

Nacięcie okrężnicy

2

5.

Rozszerzona prawostronna
hemikolektomia

4

6.

Resekcja poprzecznicy

4

Rewizja po zabiegu antyrefluksowym

1

17.

Całkowite wycięcie żołądka

5

18.

Częściowe wycięcie żołądka (nie
dotyczy operacji bariatrycznych)

4

Usunięcie zmiany żołądka metodą
otwartą

4

20.

Operacja plastyczna żołądka (nie
dotyczy operacji bariatrycznych)

4

21.

Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze
(nie dotyczy operacji bariatrycznych)

3

22. Zespolenie żołądkowo-czcze

3

23.

Gastrostomia

1

24.

Usunięcie zrostów otrzewnowych
metodą otwartą

2

25.

Leczenie operacyjne choroby
wrzodowej żołądka

2
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Śródbrzuszne manipulacje na jelicie
krętym

1.

16.

19.

45.

7.

Lewostronna hemikolektomia

4

8.

Wycięcie esicy

4

9.

Usunięcie zmiany okrężnicy metodą
otwartą

4

10.

Zespolenie omijające okrężnicy

3

11.

Śródbrzuszne manipulacje na okrężnicy

2

12.

Wyłonienie kątnicy

3

13.

Operacja okrężnicy metodą otwartą

3

14.

Usunięcie zmiany okrężnicy przy użyciu
endoskopu

1

15.

Endoskopowe usunięcie zmiany esicy

1

16.

Wycięcie odbytnicy metodą otwartą

5

17.

Usunięcie zmiany odbytnicy metodą
otwartą

4

18.

Ufiksowanie odbytnicy metodą otwartą

4

19.

Operacja ufiksowania odbytnicy
poprzez zwieracz odbytu

3

20.

Operacja ufiksowania odbytnicy
z dojścia przez krocze

4

21.

Wycięcie odbytu

4

22. Wycięcie zmiany odbytu

1

23.

Operacja naprawcza odbytu

2

24.

Wycięcie hemoroidów

2

25.

Drenaż przez okolicę krocza

1

26.

Wycięcie zatoki włosowej

1

26.

Całkowite wycięcie trzustki

5

27.

Wycięcie głowy trzustki

5

28.

Usunięcie zmiany trzustki

3

29.

Zespolenie przewodu trzustkowego

4

30. Otwarty drenaż trzustki

3

31.

Nacięcie trzustki

3

32.

Całkowite wycięcie śledziony

2

33. Wycięcie zmiany śledziony

J

Operacje serca i naczyń wieńcowych

1
Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
I

Operacje innych narządów jamy
brzusznej

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji

1.

Przeszczep płuc i serca

5

2.

Przeszczep serca

5

3.

Korekcja całkowita tetralogii Fallota

5

4.

Wewnątrzprzedsionkowe przełożenie
spływu żylnego (op. Mustarda)

5

5.

Korekcja całkowitego nieprawidłowego
spływu żylnego

5

6.

Zamknięcie ubytku przegrody
przedsionkowo-komorowej

5

7.

Zamknięcie ubytku przegrody
międzyprzedsionkowej

5

8.

Zamknięcie ubytku przegrody
międzykomorowej

5

9.

Zabiegi w zakresie przegród serca na
zamkniętym sercu

4

1.

Przeszczep wątroby

5

2.

Częściowe wycięcie wątroby

4

3.

Usunięcie zmiany wątroby

4

4.

Endoskopowa operacja wątroby z
użyciem laparoskopu

3

5.

Przeznaczyniowe zabiegi operacyjne
na naczyniach wątrobowych

2

6.

Wycięcie pęcherzyka żółciowego

2

7.

Zespolenie pęcherzyka żółciowego

3

8.

Operacja naprawcza pęcherzyka
żółciowego

3

9.

Nacięcie pęcherzyka żółciowego

1

10.

Przezskórna terapeutyczna operacja
pęcherzyka żółciowego

2

10.

Przeznaczyniowa operacja przegrody
serca

4

11.

Wycięcie przewodu żółciowego
wspólnego

3

11.

Wytworzenie wewnątrzsercowego
kanału zastawkowego

4

12.

Usunięcie zmiany dróg żółciowych

2

12.

4

13.

Zespolenie przewodu wątrobowego

4

Wytworzenie wewnątrzsercowego
kanału innego rodzaju

Zespolenie przewodu żółciowego
wspólnego

13.

Plastyka przedsionka serca

5

14.

3

14.

Walwuloplastyka mitralna

5

15.

Walwuloplastyka aortalna

5

16.

Plastyka zastawki trójdzielnej

5

15.

Operacja naprawcza przewodu
żółciowego

3

16.

Nacięcie przewodu żółciowego

2

17.

Plastyka zastawki tętnicy płucnej

5

17.

Przezdwunastnicza plastyka zwieracza
brodawki Vatera metodą otwartą

3

18.

Plastyka niesprecyzowanej zastawki
serca

5

18.

Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza
brodawki Vatera metodą otwartą

3

19.

Rewizja plastyki zastawki serca

5

20.

Otwarta walwulotomia

5

19.

Endoskopowe nacięcie zwieracza
Oddiego

1

21.

Zamknięta walwulotomia

5

20.

Endoskopowe wprowadzenie protezy
do przewodu żółciowego

1

22.

Przezskórna operacja dotycząca
zastawki serca

4

21.

Endoskopowe operacje przewodu
trzustkowego

1

23.

Usunięcie zwężenia struktur
związanych z zastawkami serca

4

22.

Przezskórna rewizja połączenia
przewodu żółciowego

1

24.

Pomostowanie tętnicy wieńcowej
za pomocą żyły odpiszczelowej

5

23.

Przezskórna implantacja protezy
przewodu żółciowego

2

25.

Pomostowanie tętnicy wieńcowej
za pomocą allograftu

5

24.

Operacja w zakresie przewodu
żółciowego poprzez dren T (Kehra)

1

26.

Pomostowanie tętnicy wieńcowej
za pomocą protezy

5

25.

Przeszczep trzustki

5
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27.

Pomostowanie t. wieńcowej
z t. piersiową wewnętrzną

5

28.

Otwarta koronaroplastyka

4

29.

Przezskórna balonowa angioplastyka
tętnicy wieńcowej

2

Otwarta operacja układu
30.
bodźcoprzewodzącego serca

4

24.

Operacja tętniaka tętnicy biodrowej

5

25.

Rekonstrukcja tętnicy biodrowej

5

26.

Przeznaczyniowa operacja tętnicy
biodrowej

3

27.

Operacja tętniaka tętnicy udowej

5

28.

Rekonstrukcja tętnicy udowej

5

29.

Przeznaczyniowa operacja tętnicy
udowej

2

31.

Wszczepienie systemu wspomagania
serca

3

Wprowadzenie stałego rozrusznika
serca przez żyły

30. Rewizja po rekonstrukcji innej tętnicy

2

32.

2

31.

Wycięcie innej tętnicy

2

4

32.

Operacja naprawcza innej tętnicy

2

34. Wycięcie osierdzia

5

2

35. Drenaż osierdzia

3

Przeznaczyniowa operacja
33.
terapeutyczna innych tętnic

36. Nacięcie osierdzia

3

34. Zespolenie tętniczo-żylne

2

33. Inny stały sposób stymulacji serca

Zespolenie żyły wrotnej lub gałęzi żyły
wrotnej

5

36. Wytworzenie zastawki żyły obwodowej

2

37.

Wycięcie żylaków kończyny dolnej

2

38.

Usunięcie skrzepliny z żyły metodą
otwartą

1

39.

Przeznaczyniowa operacja
terapeutyczna naczynia żylnego

1

L

Operacje układu moczowego

Poziomy
operacji*

35.
K

Operacje naczyń tętniczych i żylnych

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1.

Otwarta operacja złożonych wad
wielkich naczyń

5

2.

Otwarta operacja zamknięcia
przetrwałego przewodu tętniczego

5

3.

Przezskórna operacja dotycząca wad
wielkich naczyń

4

4.

Zespolenie aortalno-płucne
z użyciem wstawki naczyniowej

4

5.

Zespolenie podobojczykowo-płucne z
użyciem wstawki naczyniowej

4

6.

Operacja naprawcza tętnicy płucnej

7.
8.

Nazwa operacji
1.

Przeszczep nerki

4

2.

Całkowite wycięcie nerki

4

5

3.

Częściowe wycięcie nerki

3

Przezskórna operacja tętnicy płucnej

4

4.

Usunięcie zmiany nerki metodą otwartą

3

Wytworzenie pozaanatomicznego
pomostu aortalnego

5

6.

Nacięcie nerki

2

9.

Wycięcie tętniaka aorty

5

7.

Usunięcie kamienia z nerki metodą
endoskopową

1

10.

Wymiana aortalnej protezy naczyniowej

4

8.

Operacja nerki przez nefrostomię

1

11.

Plastyka aorty

5

9.

Wycięcie moczowodu

3

12.

Przeznaczyniowa operacja aorty

4

10.

Wytworzenie przetoki moczowodowej

3

13.

Rekonstrukcja tętnicy szyjnej

4

11.

Reimplantacja moczowodu

3

14.

Przeznaczyniowa operacja tętnicy
szyjnej

3

12.

Operacja naprawcza moczowodu

3

15.

Usunięcie skrzepliny z tętnicy szyjnej
metodą otwartą

2

14.

Endoskopowa operacja moczowodu
przez nefroskop

2

16.

Operacja tętniaka tętnicy mózgu

5

15.

Endoskopowa operacja moczowodu
przez ureteroskop

1

17.

Przeznaczyniowa operacja tętnicy
mózgowej

3

16.

Operacja w zakresie ujścia moczowodu

2

18.

Rekonstrukcja tętnicy podobojczykowej

5

17.

Całkowite wycięcie pęcherza
moczowego

5

19.

Przeznaczyniowa operacja tętnicy
podobojczykowej

3

18.

Częściowe wycięcie pęcherza
moczowego

3

20.

Rekonstrukcja tętnicy nerkowej

5

19.

Powiększenie pęcherza metodą otwartą

3

21.

Przeznaczyniowa operacja tętnicy
nerkowej

3

20.

Operacyjne wytworzenie przetoki
pęcherzowo-skórnej

1

22.

Rekonstrukcja innych gałęzi trzewnych
aorty brzusznej

5

21.

Usunięcie zmiany pęcherza metodą
endoskopową

2

23.

Przeznaczyniowa operacja gałęzi
trzewnych aorty brzusznej

3

22.

Endoskopowa operacja zwiększająca
pojemność pęcherza

1
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23.

Brzuszno-pochwowa plastyka ujścia
pęcherza u kobiety

24.

Brzuszna plastyka ujścia pęcherza u
kobiety

2

25.

Przezpochwowa operacja ujścia
pęcherza u kobiety

2

26.

Endoskopowa operacja ujścia pęcherza
u kobiety

27.

2

6.

Nacięcie kanału pochwy

1

7.

Wycięcie pochwy

1

8.

Nacięcie zrostów pochwy

1

9.

Usunięcie zmiany pochwy

1

10.

Operacja naprawcza pochwy

1

1

11.

Plastyka wypadniętej pochwy
połączona z resekcją szyjki macicy

1

Wycięcie całkowite prostaty

3

12.

Plastyka sklepienia pochwy

1

28.

Endoskopowa operacja prostaty

1

13.

Operacja w obrębie zatoki Douglase’a

1

Endoskopowa operacja w obrębie
ujścia pęcherza moczowego u
mężczyzny

14.

Wycięcie szyjki macicy

1

29.

1

30. Wycięcie cewki moczowej

3

31.

Operacja naprawcza cewki moczowej

3

32.

Endoskopowa operacja cewki
moczowej

1

Operacja w zakresie ujścia cewki
33.
moczowej

M

Operacje męskich narządów
płciowych

15.

Wycięcie zmiany szyjki macicy

1

16.

Wycięcie macicy metodą otwartą

4

17.

Wycięcie macicy metodą endoskopową

3

18.

Wycięcie zmiany trzonu macicy

1

19.

Całkowite obustronne wycięcie
przydatków macicy (jajowodów
i jajników)

3

20.

Całkowite jednostronne wycięcie
przydatków macicy (jajnika i jajowodu)

2

21.

Częściowe wycięcie jajowodu

2

1

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji

22. Wszczepienie protezy jajowodu

2

1.

Usunięcie moszny

2

23.

Operacyjne obustronne zamknięcie
światła jajowodów

1

2.

Częściowe wycięcie moszny

1

24.

Nacięcie jajowodu

2

3.

Obustronne wycięcie jąder

3

4.

Usunięcie jądra

2

25.

Operacja dotycząca strzępków
jajowodu

2

5.

Obustronne sprowadzenie jąder do
moszny

3

26.

Częściowe wycięcie jajnika

2

27.

Operacyjne zniszczenie zmiany jajnika

2

6.

Sprowadzenie jądra do moszny

2

28.

Operacja naprawcza jajnika

2

29.

Operacja endoskopowa dotycząca
jajnika

2

7.

Protezowanie jądra

2

8.

Operacja wodniaka jądra

1

9.

Operacja najądrza

1

30. Operacja więzadła szerokiego macicy

2

10.

Wycięcie nasieniowodu

1

31.

Operacja innego więzadła macicy

2

11.

Operacja naprawcza powrózka
nasiennego

2
O

Operacje skóry

12.

Operacja żylaków powrózka
nasiennego

1

13.

Operacja pęcherzyków nasiennych

2

14.

Amputacja prącia

3

15.

Usunięcie zmiany prącia

1

16.

Operacja naprawcza prącia

1

17.

Protezowanie prącia

18.

Operacja napletka

N

Operacje żeńskich narządów
płciowych

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1.

Odległy przeszczep płata skórnomięśniowego

3

2.

Odległy przeszczep płata skórnopowięziowego

2

1

3.

Odległy przeszczep uszypułowanego
płata skórnego

1

1

4.

Przeszczep płata skóry owłosionej

1

5.

Przeszczep płata skórnego z
unerwieniem

3

6.

Operacja uwolnienia blizny z użyciem
płata skórnego

1

7.

Miejscowy przeszczep płata skórnomięśniowego

1

8.

Miejscowy przeszczep płata skórnopowięziowego

1

9.

Miejscowy przeszczep uszypułowanego
tkanką podskórną, płata skóry

1

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1.

Operacja łechtaczki

1

2.

Operacja gruczołu Bartholina

1

3.

Wycięcie sromu

2

4.

Wycięcie zmiany sromu

1

5.

Operacja naprawcza w obrębie sromu

1
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10.

Przeszczep płata śluzówki

1

29.

Przełożenie ścięgna

2

11.

Siatkowy autoprzeszczep skóry

1

30. Wycięcie ścięgna

2

12.

Przeszczep śluzówki

1

31.

Pierwotna operacja naprawcza ścięgna

2

13.

Przeszczepienie innej tkanki do skóry

1

32.

Wtórna operacja naprawcza ścięgna

2

14.

Wprowadzenie ekspandera pod skórę

1

33. Uwolnienie ścięgna

1

15.

Rewizja ekspandera w tkance
podskórnej

1

34. Zmiana długości ścięgna

1

35. Wycięcie pochewki ścięgna

1

36. Przeszczep mięśnia

3

37.

Wycięcie mięśnia

1

38.

Operacja naprawcza mięśnia (nie
dotyczy prostego szycia mięśnia)

1

P

Operacje tkanek miękkich

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1.

Częściowe wycięcie ściany klatki
piersiowej

4

39.

Uwolnienie przykurczu mięśnia

1

2.

Rekonstrukcja ściany klatki piersiowej

4

40.

2

3.

Wycięcie opłucnej metodą otwartą

4

Wycięcie grupy węzłów chłonnych
(wycięcie regionalnych węzłów
chłonnych)

4.

Operacja terapeutyczna opłucnej przy
użyciu endoskopu

2

41.

Drenaż węzła chłonnego

1

42.

Operacja przewodu limfatycznego

2

5.

Operacja naprawcza pękniętej
przepony

5

43.

Operacja dotycząca kieszonki
skrzelowej

1

6.

Proste wycięcie worka przepukliny
pachwinowej

1

7.

Pierwotna plastyka przepukliny
pachwinowej

1

8.

Plastyka nawrotowej przepukliny
pachwinowej

9.

Poziomy
operacji*

R

Operacje kości i stawów

2

1.

Operacja naprawcza czaszki

4

Pierwotna plastyka przepukliny udowej

1

2.

Otwarcie czaszki

5

10.

Plastyka nawrotowej przepukliny
udowej

2

3.

Operacja usunięcia zmiany kości
czaszki

1

11.

Plastyka przepukliny pępkowej

1

4.

Wycięcie kości twarzy

2

12.

Pierwotna plastyka przepukliny
w bliźnie pooperacyjnej

1

5.

Nastawienie złamania szczęki metodą
otwartą

2

13.

Plastyka nawrotowej przepukliny
w bliźnie pooperacyjnej

2

6.

2

14.

Plastyka przepukliny ściany jamy
brzusznej o innym umiejscowieniu

Nastawienie złamania innych
kości twarzy metodą otwartą (bez
nastawienia kości nosa)

1

7.

1

15.

Operacja dotycząca pępka

1

Otwarte nastawienie złamania kości
nosa

8.

Wycięcie żuchwy

3

16.

Usunięcie zmiany otrzewnej metodą
otwartą (nie obejmuje uwalniania
zrostów otrzewnej)

1

9.

Nastawienie złamania żuchwy metodą
otwartą

2

17.

Drenaż otwarty jamy otrzewnej

1

10.

3

18.

Operacja dotycząca sieci

1

Rekonstrukcja stawu skroniowożuchwowego

19.

Operacja dotycząca krezki jelita
cienkiego

1

11.

Pierwotna operacja odbarczająca
kręgosłup szyjny

5

20.

Operacja dotycząca krezki okrężnicy

1

12.

Korekcja po operacji odbarczenia
kręgosłupa szyjnego

5

21.

Operacja dotycząca tylnej ściany jamy
otrzewnej

1

13.

Operacja odbarczająca kręgosłup
piersiowy

5

14.

Pierwotna operacja odbarczająca
kręgosłup lędźwiowy (nie obejmuje

15.

operacji wycięcia krążka
międzykręgowego)

5

Nazwa operacji

22. Operacja endoskopowa otrzewnej

1

23.

Przeszczep powięzi

1

24.

Wycięcie powięzi brzucha

1

25.

Usunięcie zmiany powięzi

1

26.

Wycięcie torbieli galaretowatej
pochewki ścięgna

1

16.

Korekcja po operacji odbarczenia
kręgosłupa lędźwiowego

4

27.

Operacja cieśni nadgarstka

1

17.

4

28.

Operacja kaletki maziowej

1

Operacja odbarczająca inne części
kręgosłupa
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18.

Pierwotne wycięcie krążka
międzykręgowego kręgosłupa szyjnego

4

48.

Operacyjna stabilizacja oddzielonej
nasady kości

1

19.

Korekcja po wycięciu krążka
międzykręgowego kręgosłupa szyjnego

4

49.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu
biodrowego z użyciem cementu

4

20.

Pierwotne wycięcie krążka
międzykręgowego kręgosłupa
piersiowego

4

50.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu
biodrowego bez użycia cementu

4

51.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu
kolanowego z użyciem cementu

3

21.

Korekcja po wycięciu krążka
międzykręgowego kręgosłupa
piersiowego

4

52.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu
kolanowego bez użycia cementu

3

Pierwotne wycięcie krążka
22. międzykręgowego kręgosłupa
lędźwiowego

3

53.

Całkowita endoprotezoplastyka innych
stawów z użyciem cementu

2

54.

Całkowita endoprotezoplastyka innych
stawów bez użycia cementu

2

55.

Protezowanie głowy kości udowej
z użyciem cementu

4

56.

Protezowanie głowy kości udowej bez
użycia cementu

4

57.

Protezowanie głowy kości ramiennej z
użyciem cementu

4

58.

Protezowanie głowy kości ramiennej
bez użycia cementu

4

Korekcja po wycięciu krążka
23. międzykręgowego kręgosłupa
lędźwiowego

3

24.

Pierwotne usztywnienie (artrodeza)
stawu kręgosłupa szyjnego

5

25.

Pierwotne usztywnienie (artrodeza)
innego stawu kręgosłupa

4

26.

Korekcja usztywnienia stawów
kręgosłupa

4

27.

Korekcja deformacji kręgosłupa za
pomocą wszczepianych urządzeń
mechanicznych

5

59.

Protezowanie stawu innej kości z
użyciem cementu

2

28.

Usunięcie zmiany kręgosłupa

3

60.

2

29.

Odbarczenie złamania kręgosłupa
metodą otwartą

Protezowanie stawu innej kości bez
użycia cementu

3

61.

1

Unieruchomienie złamania kręgosłupa
30.
metodą otwartą

Usztywnienie (artrodeza) stawów
palucha

3

62.

Usztywnienie (artrodeza) innego stawu
z przeszczepem kostnym

1

63.

Usztywnienie (artrodeza) innego stawu
ze stabilizacją wewnętrzną

1

64.

Korekcja usztywnienia (artrodezy)
innego stawu

1

65.

Przywrócenie ruchomości
usztywnionego stawu

2

66.

Pierwotne operacyjne nastawienie
urazowego zwichnięcia stawu

2

31.

Całkowita rekonstrukcja kciuka

3

32.

Całkowita rekonstrukcja przodostopia

3

33. Całkowita rekonstrukcja tyłostopia

3

Operacyjne umieszczenie endoprotezy
34.
kości

3

35. Wycięcie kości ektopowej

1

36. Usunięcie zmiany kości

2

37.

Otwarte chirurgiczne złamanie kości

2

38.

Kątowe okołostawowe rozdzielenie
kości

2

67.

Wtórne nastawienie urazowego
zwichnięcia stawu metodą otwartą

1

39.

Rozdzielenie trzonu kości

2

68.

3

40.

Rozdzielenie kości stopy

2

Operacja chrząstki połksiężycowatej
metodą otwartą

41.

Drenaż kości

2

69.

Protezowanie ścięgna

3

Wzmocnienie ścięgna protezą

2

42.

Pierwotne otwarte nastawienie
złamania kości ze stabilizacją
wewnętrzną

70.

3

71.

Operacja stabilizująca staw metodą
otwartą

2

Pierwotne otwarte nastawienie
43. złamania kości ze stabilizacją
zewnętrzną

72.

Uwolnienie przykurczu stawu

1

3

73.

Operacja struktur okołostawowych
palucha

1

44.

Pierwotne otwarte nastawienie
przezstawowego złamania kości

2

74.

Endoskopowa operacja chrząstki
połksiężycowatej

2

45.

Wtórne otwarte nastawienie złamanej
kości

2

75.

Endoskopowa operacja innych
chrząstek stawowych

2

46.

Zamknięte nastawienie złamania kości
ze stabilizacją wewnętrzną

1

76.

Endoskopowa operacja innych struktur
stawowych

2

47.

Zamknięte nastawienie złamania kości
z przezskórną stabilizacją zewnętrzną

1

77.

Endoskopowa operacja stawu
kolanowego

2
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78

Endoskopowa operacja innego stawu

S

RÓŻNE

2
Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1.

Reimplantacja kończyny górnej

4

2.

Reimplantacja kończyny dolnej

4

3.

Reimplantacja innego narządu

2

4.

Wszczepienie protezy kończyny

4

5.

Amputacja kończyny górnej na
wysokości ramienia

4

6.

Amputacja ręki na wysokości
nadgarstka

3

7.

Amputacja kończyny dolnej na
wysokości uda

4

8.

Amputacja kończyny dolnej na poziomie
podudzia i stopy

3

9.

Amputacja palucha lub kciuka

2

10.

Amputacja palca (z wyłączeniem utraty
paliczka dalszego lub opuszki)

1

* skala operacji od 1 (operacje najlżejsze) do 5 (operacje najcięższe)
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Załącznik nr 7 Katalog Operacji Dziecka „Warta Dla Ciebie i Rodziny”
Poziomy
operacji*

32

Podwiązanie tętnicy oponowej
środkowej

2

33

Pozaczaszkowy drenaż komorowy
z założeniem zastawki

3

5

34

Pozaczaszkowy drenaż mózgu

3

Dekortykacja opon mózgu

2

35

Przecięcie dróg mózgowych

4

4

Drenaż krwiaka śródmózgowego

3

36

Przecięcie dróg rdzenia kręgowego

3

5

Drenaż przestrzeni podoponowej

2

38

Przeszczep nerwu czaszkowego

3

39

Przeszczep nerwu obwodowego

2

40

Przeszczep opony twardej mózgu

3

41

Rekonstrukcja nerwu czaszkowego

3

A

Operacje układu nerwowego

1

Chemotalamectomia

4

2

Częściowe wycięcie rdzenia kręgowego

3

Nazwa operacji

6

Drenaż przestrzeni podoponowej
rdzenia

2

7

Drenaż przestrzeni
podpajęczynówkowej

2

42

Rekonstrukcja nerwu obwodowego

2

8

Drenaż przestrzeni podtwardówkowej

2

43

Rekonstrukcja opon mózgowych

3

9

Drenaż przestrzeni zewnątrzoponowej

2

44

Rozległe wycięcie tkanki mózgowej

5

10

Drenaż ropnia podpajęczynówkowego
mózgowego

2

45

Stereotaktyczna ablacja tkanki
mózgowej

3

11

Drenaż ropniaka podtwardówkowego

2

46

Sympatektomia lędźwiowa

2

12

Drenaż wodniaka śródczaszkowego

2

47

Sympatektomia przedkrzyżowa

2

13

Implantacja, założenie,
wewnątrzczaszkowego
neurostymulatora mózgu

2

48

Sympatektomia szyjna

3

Kraniotomia z usunięciem krwiaka
nadtwardówkowego

3

15

Kraniotomia z usunięciem krwiaka
podtwardówkowego

3

16

Kraniotomia z usunięciem krwiaka
śródmózgowego

3

17

Kraniotomia z usunięciem obcego ciała
z czaszki

3

18

Kraniotomia z usunięciem ropnia
nadtwardówkowego

3

19

Lobotomia/ traktotomia

4

20

Mikrochirurgiczna operacja naprawcza
nerwu obwodowego

2

22

Odbarczenie nerwu czaszkowego

3

23

Operacja na korzeniach nerwów
rdzeniowych

3

24

Operacja naprawcza nerwu
czaszkowego

3

25

Operacja naprawcza opony twardej

2

26

Operacja odbarczająca kanału
kręgowego lub korzenia nerwu
rdzeniowego

2

27

Operacja odbarczająca kanału
kręgowego lub korzenia nerwu
rdzeniowego ze stabilizacją

2

28

Operacja przepukliny mózgowej

3

29

Operacja przepukliny oponowej
lub/i rdzeniowej

30
31

14

49

Talamotomia

4

50

Usunięcie ropnia móżdżku

3

51

Wewnątrzczaszkowa stereotaktyczna
dekompresja nerwu czaszkowego

2

52

Wewnątrzczaszkowe przecięcie nerwu
czaszkowego

3

53

Wszczepienie neurostymulatora rdzenia
kręgowego

3

54

Wycięcie opon rdzeniowych

2

55

Wycięcie guza móżdżku

4

56

Wycięcie guza pnia mózgu

5

57

Wycięcie lub zniszczenie splotu
naczyniówkowego opon mózgowych

3

58

Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego

2

59

Wycięcie nerwu obwodowego

2

60

Wycięcie tkanki mózgu

4

61

Wycięcie zmiany nerwu czaszkowego

2

62

Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego
lub opon rdzeniowych

4

63

Wycięcie zmiany tkanki mózgu

3

64

Wycięcie zmiany w obrębie nerwu
czaszkowego

3

65

Wycięcie zmiany w obrębie nerwu
obwodowego

1

66

Wycięcie zmiany w obrębie opon
mózgowych

2

3

67

Wytworzenie przetoki komory
mózgowej (wentrykulostomii)

3

Operacja tętniaka lub naczyniaka
mózgu

3

68

Zewnątrzczaszkowe usunięcie innego
nerwu czaszkowego

3

Operacje naprawcze nerwu
współczulnego

2

69

Zewnątrzczaszkowe usunięcie nerwu
błędnego

3
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B

Operacje wydzielania wewnętrznego
i piersi

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji

12

Zabieg naprawczy odklejenia siatkówki
z klamrowaniem

2

13

Nacięcie tęczówki z wytworzeniem
przetoki

2

14

Usunięcie ciała rzęskowego

2

15

Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki

2

16

Wewnątrztorebkowe usunięcie
soczewki

2

17

Wprowadzenie sztucznej soczewki

2

1

Operacja szyszynki

4

2

Wycięcie całkowite przysadki mózgowej

4

3

Częściowe wycięcie przysadki
mózgowej

3

4

Całkowite usunięcie tarczycy

4

5

Wycięcie nieprawidłowo położonej
tkanki tarczycy

3

18

Operacja ciała szklistego

2

7

Częściowe wycięcie tarczycy (płata)

3

19

Protezowanie gałki ocznej

1

8

Wycięcie tarczycy językowej

2

20

Rewizja protezy gałki ocznej

1

9

Całkowite usunięcie przytarczyc

3

21

Usunięcie zmiany powieki

1

10

Częściowe usunięcie przytarczyc

2

22

Wycięcie nadmiaru powieki

1

11

Jednostronne usunięcie nadnercza

2

23

Rekonstrukcja powieki

1

12

Operacja nieprawidłowo położonej
tkanki nadnerczy

2

24

Korekcja deformacji powieki

1

25

Korekcja opadania powieki

1

13

Obustronne usunięcie nadnerczy

4

26

Operacja gruczołu łzowego

1

14

Wycięcie zmiany nadnercza

2

27

Operacja kanału łzowego

1

15

Całkowite wycięcie grasicy

2

28

Usunięcie zmiany spojówki

1

16

Częściowe wycięcie grasicy

2

29

Operacja naprawcza spojówki

1

17

Całkowita obustronna rekonstrukcja
piersi

4

30

Wycięcie zmiany rogówki

1

18

Całkowita jednostronna rekonstrukcja
piersi

3

31

Operacja naprawcza rogówki (nie
obejmuje korekcji wady wzroku)

1

19

Obustronne radykalne odjęcie piersi

5

32

Usunięcie zmiany twardówki

1

20

Jednostronne radykalne odjęcie piersi

4

33

Zabieg naprawczy odklejenia siatkówki

1

21

Obustronne proste odjęcie piersi

4

34

Nacięcie twardówki

1

22

Jednostronne proste odjęcie piersi

3

35

Wycięcie tęczówki

1

23

Subtotalna mammektomia

3

36

Nacięcie tęczówki

1

24

Wycięcie kwadrantu piersi

2

37

Nacięcie torebki soczewki oka

1

25

Usunięcie zmiany piersi

1

38

Zniszczenie zmiany siatkówki

1

26

Operacja dotycząca brodawki sutkowej

1
D

Operacje ucha

C

Operacje oka

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1

Operacja ślimaka (nie obejmuje
wszczepienia implantu ślimakowego)

3

2

Operacja aparatu przedsionkowego
(nie obejmuje wszczepienia protezy
słuchowej)

3

1

Wycięcie gałki ocznej

2

Wytrzewienie gałki ocznej
z jednoczasowym wszczepem protezy

3

3

Usunięcie zmiany oczodołu

3

3

Wycięcie ucha zewnętrznego

2

4

Osteoplastyka oczodołu

2

4

Plastyka ucha zewnętrznego

2

5

Nacięcie oczodołu

2
2

Plastyka przewodu słuchowego ucha
zewnętrznego

2

6

Zespolenie dróg łzowych z jamą
nosową

5

Złożona operacja na mięśniach
okoruchowych

6

2

2

Wytworzenie zewnętrznego przewodu
słuchowego części kostnej

7

Wytworzenie zewnętrznego przewodu
słuchowego części skórnej z
przeszczepem skóry

2

8

Otwarcie wyrostka sutkowatego

2
2

7

3

8

Repozycja mięśnia okoruchowego

2

9

Usunięcie mięśnia okoruchowego

2

10

Częściowe rozdzielenie ścięgna
mięśnia okoruchowego

2

9

Operacja naprawcza błony bębenkowej

11

Przesunięcie mięśni okoruchowych

2

10

Rekonstrukcja kosteczek słuchowych

2

11

Usunięcie zmiany ucha środkowego

2
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12

Operacja trąbki Eustachiusza

2

36

Całkowite usunięcie płuca

5

13

Usunięcie zmiany ucha zewnętrznego

1

37

Usunięcie płata płuca

3

14

Drenaż ucha zewnętrznego

1

38

Usunięcie segmentu płuca

2

15

Drenaż ucha środkowego

1

39

Usunięcie zmiany tkanki płucnej

2

16

Operacja naprawcza ucha środkowego

1

40

Operacja naprawcza oskrzela

2

17

Drenaż ucha wewnętrznego

1

41

Wycięcie oskrzela

3

18

Operacja przetoki ucha wewnętrznego

1

42

Częściowe usunięcie oskrzela

2

19

Wszczepienie protezy ślimaka

1

43

Operacja przetoki oskrzelowej

1

44

Wycięcie zmiany oskrzela

1

45

Wycięcie zmiany śródpiersia

3

46

Operacyjne otwarcie zatoki szczękowej

1

47

Wycięcie zmiany zatoki szczękowej

1

E

Operacje układu oddechowego

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1

Operacja przegrody nosa

1

48

Wyłonienie zatoki szczękowej

1

2

Operacja małżowiny wewnętrznej nosa

1

49

Otwarcie zatoki czołowej

1

3

Usunięcie zmiany nosa wewnętrznego

1

50

Wycięcie zmiany zatoki czołowej

1

4

Operacja zatoki nosa

1

51

Obliteracja zatoki czołowej

1

5

Operacja naprawcza deformacji nosa

1

52

Wycięcie zatoki czołowej

1

6

Amputacja (usunięcie) nosa

3

53

Otwarcie zatoki klinowej

1

7

Operacyjne tamowanie krwotoku
z nosa

1

54

Usunięcie zatoki klinowej

1

Otwarcie komórek sitowych

1

8

Rekonstrukcja przewodu zatokowonosowego

55
1

56

Wycięcie komórek sitowych

1

9

Operacje naprawcze nozdrzy tylnych

1

10

Jednoczasowa rekonstrukcja krtani
i tchawicy

5

F

Operacje w zakresie jamy ustnej

11

Wycięcie gardła

3

12

Wycięcie zmiany gardła

1

1

Całkowite wycięcie języka

3

13

Rozszerzanie gardła

1

2

Częściowe wycięcie języka

1

14

Zamknięcie przetoki gardła

1

3

Korekcja deformacji podniebienia

2

Korekcja deformacji wargi

1

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji

15

Jednoczasowe wycięcie krtani i gardła

4

4

16

Przeszczep krtani

4

5

Częściowe wycięcie wargi

1

17

Usunięcie zrostów krtani

1

6

Usunięcie zmiany wargi

1

18

Wycięcie krtani

3

7

Usunięcie zmiany języka

1

8

Wycięcie torbieli bocznej szyi lub
pozostałości szczeliny skrzelowej

1

9

Usunięcie zmiany podniebienia

1

10

Wycięcie migdałków podniebiennych

1

11

Wycięcie migdałków podniebiennych i
migdałka gardłowego

2

12

Operacje naprawcze ślinianki lub
przewodu ślinowego

1

19

Rekonstrukcja krtani

3

20

Wycięcie zmiany krtani

2

21

Rozszerzenie krtani

1

22

Operacja przetoki krtani

1

23

Operacja naprawcza krtani

2

24

Wycięcie chrząstki krtani

2

25

Wycięcie strun głosowych

2

26

Wszczepienie protezy głosowej

3

13

Wycięcie ślinianki

1

27

Protezowanie tchawicy

2

14

Wycięcie zmiany ślinianki

1

28

Operacja ostrogi tchawicy

2

15

Nacięcie gruczołu ślinowego

1

16

Przeszczepienie przewodu ślinowego

1

17

Usunięcie kamienia z przewodu
ślinowego metodą otwartą

1

18

Podwiązanie przewodu ślinowego

1

29

Usunięcie zrostów tchawicy

1

30

Częściowe wycięcie tchawicy

3

31

Tracheostomia

1

32

Operacja naprawcza tchawicy

2

33

Operacja przetoki tchawicy

2

19

Poszerzenie przewodu ślinowego

1

20

Rewizja po zabiegu antyrefluksowym

1

34

Przeszczep płuca

5

35

Jednoczasowy przeszczep płuca
i serca

5
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G

Operacje przewodu pokarmowego

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji

42

Zaszycie rozerwanego jelita cienkiego

2

43

Odprowadzenie skrętu jelita

1

44

Odprowadzenie wgłobienia jelita

1

1

Operacja przepukliny przeponowej

3

45

Rewizja zespolenia jelita cienkiego

2

2

Nacięcie przełyku

1

46

Wytworzenie ileostomii

2

3

Wycięcie przełyku i żołądka

5

47

Rewizja ileostomii

1

4

Całkowite wycięcie przełyku

4

48

Ufiksowanie jelita cienkiego

1

5

Zespolenie omijające przełyku

3

49

Usunięcie zrostów otrzewnowych

2

6

Operacja naprawcza przełyku

2

50

Wycięcie wyrostka robaczkowego

2

7

Częściowe wycięcie przełyku

3

51

Wycięcie kątnicy

3

8

Usunięcie zmiany przełyku

1

52

Wyłonienie kątnicy

3

9

Rewizja zespolenia przełyku

1

53

Prawostronna hemikolektomia

4

10

Wytworzenie przetoki przełykowej

1

54

Wycięcie poprzecznicy

4

11

Operacja żylaków przełyku

2

55

Lewostronna hemikolektomia

4

12

Wprowadzenie endoprotezy przełyku

2

56

Wycięcie esicy

3

13

Wytworzenie sztucznego przełyku

3

57

Wycięcie kilku odcinków j. grubego

4

14

Operacja naprawcza przepukliny
przeponowej

3

58

Wycięcie jednego odcinka j. grubego

3

Leczenie operacyjne choroby
wrzodowej żołądka

59

Operacja przetoki jelita grubego

2

15

2

60

Usunięcie zmiany esicy

1

Usunięcie zmiany okrężnicy

2

16

Usunięcie zmiany żołądka

2

61

17

Całkowite wycięcie żołądka

5

62

Operacja okrężnicy

3

18

Częściowe wycięcie żołądka (nie
dotyczy operacji bariatrycznych)

3

63

Nacięcie okrężnicy

1

64

Wyłonienie poprzecznicy

3

19

Operacja plastyczna żołądka (nie
dotyczy operacji bariatrycznych)

2

65

Wyłonienie esicy

3

20

Zaszycie wrzodu żołądka

2

66

Zaszycie rozerwania jelita grubego

2

21

Zaszycie rozerwanego żołądka

2

67

Zespolenie omijające okrężnicy

2

22

Pyloromyotomia

2

68

Całkowite wycięcie okrężnicy
i odbytnicy

5

23

Operacja antyrefluksowa

2

69

Całkowite wycięcie okrężnicy

4

24

Gastrostomia

1

70

Ufiksowanie jelita grubego

1

25

Opanowanie krwotoku w żołądku lub
dwunastnicy

2

71

Wycięcie odbytnicy

3

26

Zaszycie wrzodu dwunastnicy

2

27

Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze
(nie dotyczy operacji bariatrycznych)

3

28

Zespolenie żołądkowo-jelitowe (nie
dotyczy operacji bariatrycznych)

3

72

Zaszycie rozerwanej odbytnicy

2

73

Usunięcie zmiany odbytnicy

2

74

Ufiksowanie odbytnicy

3

75

Operacja naprawcza odbytu

3

76

Wycięcie odbytu

3

Wycięcie zmiany odbytu

2

29

Wycięcie dwunastnicy

3

77

30

Usunięcie zmiany dwunastnicy

2

78

Drenaż przez okolicę krocza

1

31

Zespolenie omijające dwunastnicy

3

79

Wycięcie zatoki włosowej

1

32

Leczenie operacyjne choroby
wrzodowej dwunastnicy

3

80

Wycięcie hemoroidów

1

H

Operacje narządów jamy brzusznej

Przeszczep wątroby

5

33

Operacja przetoki dwunastniczej

2

34

Zaszycie rozerwanej dwunastnicy

2

35

Całkowite wycięcie jelita cienkiego

4

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji

36

Wycięcie kilku odcinków j. cienkiego

3

1

37

Wycięcie jednego odcinka j. cienkiego

2

2

5

38

Usunięcie zmiany jelita cienkiego

1

Przeszczep wątroby skojarzony
z innymi narządami jamy brzusznej

39

Jejunostomia

2

3

Częściowe wycięcie wątroby

4

40

Zespolenie omijające jelita cienkiego

2

4

Usunięcie zmiany wątroby

3

41

Zamknięcie przetoki jelita cienkiego

1

5

Zespolenie przewodu wątrobowego

4

6

Przeszczep trzustki

5
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7

Przeszczep trzustki skojarzony
z innymi narządami jamy brzusznej

5

8

Całkowite wycięcie trzustki
z dwunastnicą

5

9

Całkowite wycięcie trzustki

5

10

Wycięcie głowy trzustki

4

11

Wycięcie ogona trzustki

4

12

Zespolenie przewodu trzustkowego

3

13

Usunięcie zmiany trzustki

3

14

Otwarty drenaż trzustki

2

15

Wytworzenie przetoki torbieli trzustki

2

16

Zespolenie pęcherzyka żółciowego

2

17

Operacja naprawcza pęcherzyka
żółciowego

2

18

Wycięcie przewodu żółciowego
wspólnego

3

10

Zamknięcie przewodu tętniczego
Botalla

3

11

Operacja naprawcza tętniaka serca

3

12

Wycięcie tętniaka serca

3

13

Operacje mięśni brodawkowatych serca

2

14

Operacje nici ścięgnistych serca

2

15

Plastyka przedsionka serca

4

16

Plastyka komory serca

4

17

Plastyka zastawki dwudzielnej

4

18

Wszczepienie zastawki dwudzielnej

4

19

Plastyka zastawki aortalnej

4

20

Wszczepienie zastawki aortalnej

4

21

Plastyka zastawki trójdzielnej

4

22

Wszczepienie zastawki trójdzielnej

4

23

Plastyka zastawki tętnicy płucnej

4

24

Wszczepienie zastawki tętnicy płucnej

4

25

Rewizja plastyki zastawki serca

4

Otwarta walwulotomia

4

19

Plastyka przewodu żółciowego
wspólnego

3

20

Zespolenie przewodu żółciowego
wspólnego

3

26

Operacja naprawcza przewodu
żółciowego

27

Zamknięta walwulotomia

3

21

2

28

Pomostowanie jednej tętnicy wieńcowej

3

22

Przezdwunastnicza plastyka zwieracza
brodawki Vatera

2

29

Pomostowanie więcej, niż jednej tętnicy
wieńcowej

4

Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza
brodawki Vatera

30

Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej

4

23

2

31

Drenaż osierdzia

2

24

Zaszycie uszkodzonego przewodu
żółciowego

2

32

Wycięcie osierdzia

4

25

Wycięcie pęcherzyka żółciowego

2

33

Usunięcie zwężenia struktur
związanych z zastawkami serca

4

26

Usunięcie zmiany dróg żółciowych

1

34

Otwarta koronaroplastyka

4

27

Wprowadzenie protezy do przewodu
żółciowego

1

35

Operacja układu
bodźcoprzewodzącego serca

2

28

Całkowite wycięcie śledziony

2

36

2

29

Operacja z powodu pęknięcia śledziony
z pozostawieniem narządu

Wszczepienie systemu wspomagania
serca

2

37

2

30

Wycięcie zmiany śledziony

2

Wszczepienie systemu mechanicznego
wspomagania serca

38

Przezskórna angioplastyka tętnicy
wieńcowej

2

39

Wprowadzenie stałego rozrusznika
serca przez żyły

1

J

Operacje naczyń tętniczych i żylnych

Poziomy
operacji*

I

Operacje serca i naczyń wieńcowych

1

Przeszczep płuc i serca

5

2

Przeszczep serca

5

3

Korekcja całkowita tetralogii Fallota

5

4

Operacja naprawcza złożonych wad
dużych naczyń płucnych

5

1

Operacja naprawcza uszkodzenia
tętnicy płucnej

3

5

Korekcja całkowitego nieprawidłowego
spływu żylnego

5

2

Wytworzenie pozaanatomicznego
pomostu aortalnego

3

6

Korekcja całkowita wspólnego pnia
tętniczego

5

3

Wycięcie tętniaka aorty

4

Zamknięcie ubytku przegrody
przedsionkowo-komorowej

4

Plastyka aorty

3

7

3

5

Operacja naprawcza uszkodzenia aorty

3

8

Zamknięcie ubytku przegrody
międzyprzedsionkowej

3

6

Zespolenie aortalno-płucne z użyciem
wstawki naczyniowej

4

9

Zamknięcie ubytku przegrody
międzykomorowej

3

7

Zespolenie podobojczykowo-płucne z
użyciem wstawki naczyniowej

4

Nazwa operacji

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
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8

Wymiana aortalnej protezy naczyniowej

4

45

9

Usunięcie skrzepliny z aorty

3

10

Usunięcie skrzepliny z tętnicy mózgu

3

11

Operacja tętniaka tętnicy mózgu

3

12

Operacja naprawcza uszkodzenia
tętnicy mózgu

2

13

Rekonstrukcja tętnicy mózgu

3

14

Wycięcie zmiany tętnicy mózgu

2

15

Usunięcie skrzepliny z tętnicy szyjnej

2

16

Operacja tętniaka tętnicy szyjnej

3

17

Operacja naprawcza uszkodzenia
tętnicy szyjnej

3

18

Rekonstrukcja tętnicy szyjnej

3

19

Wycięcie zmiany tętnicy szyjnej

2

20

Usunięcie skrzepliny z tętnicy
podobojczykowej

2

21

Operacja tętniaka tętnicy
podobojczykowej

2

22

Operacja naprawcza uszkodzenia
tętnicy podobojczykowej

3

23

Rekonstrukcja tętnicy podobojczykowej

3

24

Wycięcie zmiany tętnicy
podobojczykowej

1

25

Usunięcie skrzepliny z tętnicy kończyny
górnej

1

26

Operacja tętniaka tętnicy kończyny
górnej

2

27

Operacja naprawcza uszkodzenia
tętnicy kończyny górnej

2

28

Rekonstrukcja tętnicy kończyny górnej

2

29

Wycięcie zmiany tętnicy kończyny
górnej

1

30

Usunięcie skrzepliny z tętnicy nerkowej

2

31

Operacja tętniaka tętnicy nerkowej

3

32

Operacja naprawcza uszkodzenia
tętnicy nerkowej

2

33

Rekonstrukcja tętnicy nerkowej

34

Usunięcie skrzepliny z tętnicy udowej

1

46

Operacja tętniaka tętnicy udowej

3

47

Operacja naprawcza uszkodzenia
tętnicy udowej

2

48

Rekonstrukcja tętnicy udowej

3

49

Wycięcie zmiany tętnicy udowej

1

50

Usunięcie skrzepliny z tętnicy kończyny
dolnej innej, niż wymienione

1

51

Operacja tętniaka tętnicy kończyny
dolnej inne, niż wymienione

2

52

Operacja naprawcza uszkodzenia
tętnicy kończyny dolnej innej, niż
wymienione

2

53

Rekonstrukcja tętnicy kończyny dolnej
innej, niż wymienione

2

54

Wycięcie zmiany tętnicy kończyny
dolnej innej, niż wymienione

1

55

Rekonstrukcja żyły głównej górnej

3

56

Operacja naprawcza uszkodzenia żyły
głównej górnej

3

57

Rekonstrukcja żyły głównej dolnej

2

58

Operacja naprawcza uszkodzenia żyły
głównej dolnej

2

59

Zespolenie żyły wrotnej lub gałęzi żyły
wrotnej

3

60

Zespolenie tętniczo-żylne

2

61

Wytworzenie zastawki żyły obwodowej

2

62

Wycięcie żylaków kończyny dolnej

2

63

Usunięcie skrzepliny z żyły

1

K

Operacje układu moczowego i
gruczołu krokowego

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1

Wycięcie obu nerek

2

Całkowite wycięcie nerki

3

3

Przeszczep nerki

4

3

4

Częściowe wycięcie nerki

2

Wycięcie zmiany tętnicy nerkowej

1

5

Wycięcie kielicha nerkowego

1

35

Usunięcie skrzepliny z innych gałęzi
trzewnych aorty brzusznej

2

6

Usunięcie zmiany nerki

2

7

Ufiksowanie nerki ruchomej

1

36

Operacja tętniaka innych gałęzi
trzewnych aorty brzusznej

2

8

Operacja przetoki nerkowej

2

Operacja naprawcza uszkodzenia
innych gałęzi trzewnych aorty brzusznej

9

Operacja naprawcza nerki

2

37

2

10

Nefrostomia

1

38

Rekonstrukcja innych gałęzi trzewnych
aorty brzusznej

3

39

Wycięcie zmiany innych gałęzi
trzewnych aorty brzusznej

2

40

Usunięcie skrzepliny z tętnicy biodrowej

1

41

Operacja tętniaka tętnicy biodrowej

3

42

Operacja naprawcza uszkodzenia
tętnicy biodrowej

43
44
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4

11

Zeszycie nerki po urazie

2

12

Operacja torbieli nerki

2

13

Usunięcie kamienia z nerki

1

14

Usunięcie skrzepliny z nerki

1

15

Pielostomia

1

16

Całkowite wycięcie moczowodu

3

3

17

Częściowe wycięcie moczowodu

2

Rekonstrukcja tętnicy biodrowej

3

18

2

Wycięcie zmiany tętnicy biodrowej

2

Reimplantacja moczowodu do pęcherza
moczowego

19

Wytworzenie przetoki moczowodowej

2

20

Reimplantacja moczowodu

3

55

Operacja spodziectwa

1

21

Operacja naprawcza moczowodu

3

56

Operacja naprawcza cewki moczowej

2

22

Operacja przetoki moczowodu

2

57

Sfałdowanie cewki moczowej

1

23

Zespolenie moczowodu z drugim
moczowodem

3

58

Wszczepienie sztucznego zwieracza
cewki moczowej

1

24

Wszczepienie moczowodu do jelita

3

59

Operacja spodziectwa

1

25

Wszczepienie protezy moczowodu

2

60

Operacja wierzchniactwa

1

26

Przezcewkowe usunięcie skrzepu
z moczowodu

1

61

Całkowite wycięcie stercza

3

62

Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza

2

27

Przezcewkowe usunięcie ciała obcego
z moczowodu

1

63

Usunięcie zmiany stercza

1

Przezcewkowe usunięcie kamienia
z moczowodu

64

Częściowe wycięcie stercza

1

28

1

65

Usunięcie kamieni sterczowych

1

29

Wszczepienie elektronicznego
stymulatora moczowodu

2

66

Wycięcie pęcherzyków nasiennych

1

67
3

Brzuszno-pochwowa plastyka ujścia
pęcherza u kobiety

2

30

Wytworzenie przetoki skórno-jelitowomoczowodowej

4

Brzuszna plastyka ujścia pęcherza
u kobiety

2

31

Całkowite wycięcie pęcherza
moczowego

68
69
3

Przezpochwowa operacja ujścia
pęcherza u kobiety

2

32

Częściowe wycięcie pęcherza
moczowego

3

Operacyjne leczenie nietrzymania
moczu

2

33

Powiększenie pojemności pęcherza
moczowego

70

34

Wycięcie lub zniszczenie zmiany
pęcherza moczowego

1

L

Operacje męskich narządów
płciowych

35

Operacja naprawcza ujścia pęcherza
moczowego

2

36

Operacja plastyczna pęcherza
moczowego i cewki moczowej

2

37

Wycięcie uchyłka pęcherza moczowego

1

38

Operacja przetoki pęcherzowopochwowej

2

39

Operacja przetoki pęcherzowomacicznej

2

40

Operacja innej przetoki pęcherzowej

41

Plikacja ujścia pęcherza moczowego

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
1

Wycięcie prącia całkowite

3

2

Wycięcie prącia częściowe

2

3

Usunięcie zmiany prącia

1

4

Operacja naprawcza prącia

1

5

Protezowanie prącia

1

6

Replantacja prącia

2

7

Obustronne wycięcie jąder

2

1

8

Usunięcie jądra

1

1

9

Operacja wodniaka jądra

1

42

Wszczepienie elektronicznego
stymulatora pęcherza moczowego

2

10

Obustronne sprowadzenie jąder do
moszny

2

43

Usunięcie kamienia z pęcherza
moczowego

1

11

Jednostronne sprowadzenie jąder do
moszny

1

44

Zespolenie pęcherza z pętlą jelitową

2

12

Protezowanie jądra

1

45

Rekonstrukcja pęcherza moczowego

2

13

Wycięcie zmiany jądra

1

46

Wytworzenie zastępczego pęcherza
moczowego

3

14

Całkowite wycięcie moszny

2

15

Częściowe wycięcie moszny

1

47

Wytworzenie końcowej przetoki kałowej
z wszczepieniem moczowodów

3

16

Operacja najądrza

1

48

Operacja przetoki cewki moczowej

2

49

Korekcja zwężenia cewki moczowej

2

50

Wycięcie uchyłka cewki moczowej

1

51

Plastyka ujścia zewnętrznego cewki
moczowej

1

52

Wszczepienie protezy cewki moczowej

2

53

Całkowite wycięcie cewki moczowej

3

54

Częściowe wycięcie cewki moczowej

2

17

Wycięcie najądrza

1

18

Wycięcie zmiany najądrza

1

19

Operacja naprawcza powrózka
nasiennego

1

20

Operacja żylaków powrózka
nasiennego

1

21

Wycięcie nasieniowodu

1

22

Operacja naprawcza napletka

1
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M

Operacje żeńskich narządów
płciowych

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji

39

Uwolnienie zrostów sromu

1

40

Plastyka wypadniętej pochwy
połączona z resekcją szyjki macicy

2

41

Operacja w obrębie zatoki Douglase’a

1

42

Wycięcie sromu

1

N

Operacje skóry

Poziomy
operacji*

1

Całkowite wycięcie macicy
z przydatkami

4

2

Wycięcie macicy

3

3

Całkowite obustronne wycięcie
przydatków macicy

3

4

Całkowite jednostronne wycięcie
przydatków macicy

2

5

Wycięcie szyjki macicy

1

6

Wycięcie zmiany szyjki macicy

1

7

Operacja więzadła szerokiego macicy

1

8

Operacja innego więzadła macicy

1

9

Usunięcie mięśniaków macicy

1

10

Usunięcie zrostów macicy

1

11

Wycięcie zmiany trzonu macicy

1

12

Zabieg naprawczy poporodowego
rozdarcia macicy

2

13

Zabieg naprawczy z powodu wrodzonej
wady macicy

2

14

Operacja zamknięcia przetoki macicy

1

15

Operacje aparatu zawieszającego
macicę

1

16

Obustronne wycięcie jajników i
jajowodów

3

Jednostronne wycięcie jajowodu i
jajnika

10

Przeszczep płata śluzówki

1

17

2

11

Siatkowy autoprzeszczep skóry

1

18

Częściowe wycięcie jajowodu

1

12

Przeszczep śluzówki

1

19

Wszczepienie protezy jajowodu

1

13

Przeszczepienie innej tkanki do skóry

1

20

Operacja dotycząca strzępków
jajowodu

1

14

Wprowadzenie ekspandera pod skórę

1

15

1

21

Operacyjne obustronne zamknięcie
światła jajowodów

1

Rewizja ekspandera w tkance
podskórnej

22

Wycięcie lub zniszczenie zmiany
jajowodu

1

O

Operacje tkanek miękkich

23

Całkowite wycięcie obu jajników

2

24

Całkowite wycięcie jednego jajnika

2

1

Operacja naprawcza przepony

4

25

Częściowe wycięcie jajnika

1

2

Zaszycie pękniętej przepony

3

26

Operacyjne wycięcie lub zniszczenie
zmiany jajnika

1

3

Wycięcie zmiany przepony

2

27

Operacja naprawcza jajnika

1

4

Częściowe wycięcie ściany klatki
piersiowej

4

28

Wycięcie pochwy

2

5

Rekonstrukcja ściany klatki piersiowej

4

6

Wycięcie opłucnej po obu stronach
klatki piersiowej

3

Nazwa operacji
1

Odległy przeszczep płata
skórno-mięśniowego

2

2

Przeszczep płata skórnego
z unerwieniem

2

3

Odległy przeszczep płata skórnopowięziowego

2

4

Odległy przeszczep uszypułowanego
płata skórnego

1

5

Przeszczep płata skóry owłosionej

1

6

Operacja uwolnienia blizny z użyciem
płata skórnego

1

7

Miejscowy przeszczep płata skórnomięśniowego

1

8

Miejscowy przeszczep płata skórnopowięziowego

1

9

Miejscowy przeszczep uszypułowanego
tkanką podskórną, płata skóry

1

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji

29

Nacięcie zrostów pochwy

1

30

Usunięcie zmiany pochwy

1

31

Operacja naprawcza pochwy

1

7

Wycięcie zmiany opłucnej

2

32

Operacja przetoki pochwowej

1

8

Zabieg naprawczy opłucnej

2

33

Rekonstrukcja sklepienia pochwy

1

9

2

34

Plastyka sklepienia pochwy

1

Drenaż odmy opłucnowej po obu
stronach klatki piersiowej

35

Operacja łechtaczki

1

10

Drenaż odmy opłucnowej po jednej
stronie klatki piersiowej

1

36

Operacja gruczołu Bartholina

1

37

Wycięcie zmiany sromu

1

11

Plastyka nawrotowej przepukliny
pachwinowej

2

38

Operacja naprawcza w obrębie sromu

1

12

Plastyka nawrotowej przepukliny
udowej

2
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Przeszczep mięśnia

P

Operacje kości i stawów

2

13

Plastyka nawrotowej przepukliny
w bliźnie pooperacyjnej

2

14

Plastyka nawrotowej przepukliny
w kresie białej

2

15

Plastyka nawrotowej przepukliny
pępkowej

2

Pierwotna plastyka przepukliny
pachwinowej

1

Płatowe otwarcie czaszki

3

16

1

2

Operacja naprawcza czaszki

3

17

Pierwotna plastyka przepukliny udowej

1

3

Uzupełnienie ubytku kości czaszki

2

18

Pierwotna plastyka przepukliny
pępkowej

1

4

Odgłobienie kości czaszki po urazie

2

5

Usunięcie zmiany kości czaszki

2

19

Pierwotna plastyka przepukliny
w bliźnie pooperacyjnej

1

6

Rekonstrukcja jednej kości
twarzoczaszki

2

20

Pierwotna plastyka przepukliny
w kresie białej

1

7

Rekonstrukcja więcej, niż jednej kości
twarzoczaszki

3

21

Plastyka przepukliny ściany jamy
brzusznej o innym umiejscowieniu

1

8

Wycięcie kości twarzoczaszki innej, niż
żuchwa

2

22

Plastyka przepukliny kulszowej

2

9

Całkowite wycięcie żuchwy

3

23

Plastyka przepukliny kulszowo
odbytniczej

2

10

Częściowe wycięcie żuchwy

2

24

Plastyka przepukliny lędźwiowej

2

11

Rekonstrukcja stawu skroniowożuchwowego

2

25

Plastyka przepukliny zasłonowej

2

26

Przełożenie ścięgna

1

12

Nastawienie otwarte złamania kości
nosa

1

27

Wycięcie ścięgna

1

13

2

28

Pierwotna operacja naprawcza ścięgna

1

Nastawienie otwarte złamania kości
oczodołu

29

Wtórna operacja naprawcza ścięgna

2

14

Nastawienie otwarte złamania szczęki

2

15

Nastawienie otwarte złamania żuchwy

2

30

Wycięcie grupy węzłów chłonnych
(wycięcie regionalnych węzłów
chłonnych)

2

16

Nastawienie otwarte zwichnięcia stawu
skroniowo-żuchwowego

2

31

Operacja przewodu limfatycznego

2

17

4

32

Operacja dotycząca plastyki pępka

1

Operacja odbarczająca kręgosłup
szyjny

33

Usunięcie zmiany otrzewnej

1

18

Operacja odbarczająca kręgosłup
piersiowy

4

34

Operacja dotycząca sieci

1

19

1

Operacja odbarczająca kręgosłupa
lędźwiowego

4

35

Operacja dotycząca krezki jelita
cienkiego

36

Operacja dotycząca krezki okrężnicy

1

20

Pierwotne usztywnienie (artrodeza)
stawu kręgosłupa szyjnego

3

37

Przeszczep powięzi

1
21

Korekcja deformacji kręgosłupa za
pomocą wszczepianych urządzeń
mechanicznych

4

22

Korekcja po operacji odbarczenia
kręgosłupa szyjnego

4

23

Wycięcie krążka międzykręgowego
kręgosłupa szyjnego

3

24

Korekcja po wycięciu krążka
międzykręgowego kręgosłupa szyjnego

4

25

Wycięcie krążka międzykręgowego
kręgosłupa piersiowego

3

26

Korekcja po wycięciu krążka
międzykręgowego kręgosłupa
piersiowego

4

27

Wycięcie krążka międzykręgowego
kręgosłupa lędźwiowego

3

28

Korekcja po wycięciu krążka
międzykręgowego kręgosłupa
lędźwiowego

3

38

Wycięcie powięzi brzucha

1

39

Usunięcie zmiany powięzi

1

40

Wycięcie torbieli galaretowatej
pochewki ścięgna

1

41

Powtórne wycięcie torbieli galaretowatej
pochewki ścięgna

1

42

Operacja kaletki maziowej

1

43

Uwolnienie ścięgna

1

44

Zmiana długości ścięgna

1

45

Wycięcie pochewki ścięgna

1

46

Wycięcie mięśnia

1

47

Operacja naprawcza mięśnia (nie
dotyczy prostego szycia mięśnia)

1

48

Uwolnienie przykurczu mięśnia

1

49

Drenaż węzła chłonnego

1

50

Operacja dotycząca kieszonki
skrzelowej

1

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji
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29

Usztywnienie (artrodeza) stawów
kręgosłupa

3

58

Kątowe okołostawowe rozdzielenie
kości

1

30

Usunięcie przepukliny jądra
miażdżystego jednego stawu
kręgosłupa

1

59

Rozdzielenie trzonu kości

1

60

Rozdzielenie kości stopy

1

31

Usunięcie przepukliny jądra
miażdżystego więcej, niż jednego
stawu kręgosłupa

61

Drenaż kości

1

2

62

Pierwotne otwarte nastawienie
przezstawowego złamania kości

1

32

Usunięcie zmiany kręgosłupa

2

63

2

Unieruchomienie złamania kręgosłupa
metodą otwartą

Wtórne otwarte nastawienie złamanej
kości

33

2

64

Protezowanie ścięgna

2
2

34

Wszczepienie całkowitej endoprotezy
stawu biodrowego

3

65

Otwarta stabilizacja oddzielonej nasady
kości

35

Wszczepienie całkowitej endoprotezy
stawu kolanowego

3

66

Przywrócenie ruchomości
usztywnionego stawu

2

36

Wszczepienie całkowitej endoprotezy
stawów skokowych

3

67

Pierwotne otwarte nastawienie
urazowego zwichnięcia stawu

2

37

Wszczepienie całkowitej endoprotezy
stawu barkowego

3

68

Wzmocnienie ścięgna protezą

2

69
3

Operacja stabilizująca więzadła stawu
kolanowego

2

38

Wszczepienie całkowitej endoprotezy
stawu łokciowego

70

Wycięcie łąkotki kolana

1

39

Wszczepienie całkowitej endoprotezy
nadgarstka

3

71

Operacja stabilizująca rzepkę stawu
kolanowego

2

40

Wszczepienie całkowitej endoprotezy
innego stawu, niż wymienione

2

72

Szycie torebki stawowej lub/i więzadeł
kończyny górnej

1

41

Wszczepienie częściowej endoprotezy
stawu biodrowego

2

73

Szycie torebki stawowej lub/i więzadeł
kończyny dolnej

1

42

Wszczepienie częściowej endoprotezy
stawu kolanowego

2

43

Wszczepienie częściowej endoprotezy
stawów skokowych

2

44

Wszczepienie częściowej endoprotezy
stawu barkowego

2

45

Wszczepienie częściowej endoprotezy
stawu łokciowego

2

46

Wszczepienie częściowej endoprotezy
nadgarstka

2

47

Wszczepienie częściowej endoprotezy
innego stawu, niż wymienione

1

48

Usztywnienie (artrodeza) stawu
biodrowego

2

49

Usztywnienie (artrodeza) stawu
kolanowego

2

50

Usztywnienie (artrodeza) stawu
skokowego

2

51

Usztywnienie (artrodeza) stawów
palucha

1

52

Usztywnienie (artrodeza) stawu
barkowego

74

Operacja stabilizująca staw barkowy

2

75

Wycięcie kości ektopowej

1

76

Zamknięte nastawienie złamania kości
ze stabilizacją wewnętrzną

1

77

Zamknięte nastawienie złamania kości
z przezskórną stabilizacją zewnętrzną

1

78

Operacyjna stabilizacja oddzielonej
nasady kości

1

79

Wtórne nastawienie urazowego
zwichnięcia stawu metodą otwartą

1

80

Uwolnienie przykurczu stawu

1

81

Korekcja stopy końsko-szpotawej

2

82

Wycięcie martwaka kości

1

83

Całkowita rekonstrukcja kciuka

3

84

Całkowita rekonstrukcja przodostopia

2

85

Całkowita rekonstrukcja tyłostopia

2

86

Uwolnienie torebki stawowej

1

87

Uwolnienie stawu

1

88

Uwolnienie więzadła

1

89

Pierwotne otwarte nastawienie
złamania kości ze stabilizacją
wewnętrzną

2

90

Pierwotne otwarte nastawienie
złamania kości ze stabilizacją
zewnętrzną

2

2

53

Usztywnienie (artrodeza) stawu
łokciowego

2

54

Usztywnienie (artrodeza) stawów
nadgarstka

2

55

Usztywnienie (artrodeza) stawów kciuka

2

56

Usztywnienie (artrodeza) innego stawu

1

91

Zabieg naprawczy złego zrostu lub
braku zrostu złamania kości

2

57

Usunięcie zmiany kości

1

92

Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza

1
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Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i
międzypaliczkowa

R

RÓŻNE

1

Przeszczep twarzy

5

2

Replantacja kończyny górnej na
poziomie ramienia

5

3

Replantacja kończyny górnej na
poziomie przedramienia

4

4

Replantacja kończyny górnej na
poziomie nadgarstka

4

5

Replantacja kciuka

3

6

Replantacja palca ręki innego, niż kciuk

3

7

Replantacja kończyny dolnej na
poziomie uda

5

8

Replantacja kończyny górnej na
poziomie podudzia

4

9

Replantacja kończyny górnej na
poziomie stawów skokowych

4

10

Replantacja palucha stopy

2

11

Replantacja palca innego, niż paluch

2

12

Wyłuszczenie kończyny górnej
w stawie barkowym

3

13

Amputacja kończyny górnej na
poziomie ramienia

3

14

Amputacja kończyny górnej w stawie
łokciowym

3

15

Amputacja kończyny górnej na
poziomie przedramienia

2

16

Amputacja kończyny górnej
w stawach nadgarstka

2

17

Amputacja kciuka w obrębie paliczka
bliższego

2

18

Amputacja innych palców, niż kciuk w
obrębie paliczka bliższego

1

19

Wyłuszczenie kończyny dolnej w stawie
biodrowym

3

20

Amputacja kończyny dolnej na
wysokości uda

3

21

Amputacja kończyny dolnej w stawie
kolanowym

3

22

Amputacja kończyny dolnej na poziomie
podudzia

2

23

Amputacja kończyny dolnej na poziomie
stawów skokowych

2

24

Amputacja palucha w obrębie paliczka
bliższego

1

25

Amputacja palca innego niż paluch
w obrębie paliczka bliższego

1

1

Poziomy
operacji*

Nazwa operacji

* skala operacji od 1 (operacje najlżejsze) do 5 (operacje najcięższe)
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Załącznik nr 8 Katalog Powikłań Operacji Dziecka „Warta Dla Ciebie i Rodziny”

L.p.
1

Rodzaje operacji lub procedur
medycznych związanych z
operacją
Znieczulenie ogólne do operacji

Rodzaj powikłania

Kategoria
powikłania
(1 najlżejsze,
4 najcięższe)

niewybudzenie się po znieczuleniu (śpiączka) trwające co najmniej
do 30 dni od operacji,

4

konieczność wykonania tracheostomii po znieczuleniu na okres
dłuższy niż 30 dni.

2

2

Wszystkie rodzaje operacji

usunięcie pozostawionego bez medycznego uzasadnienia ciała
obcego lub instrumentarium w polu operacyjnym.

2

3

Operacje neurochirurgiczne
dotyczące głowy i kręgosłupa

ropień wewnątrzczaszkowy wymagający kolejnej operacji,

3

krwawienie do jamy czaszki, wymagające otwarcia czaszki,

3

porażenie jednej kończyny górnej lub dolnej po operacji struktur
kręgosłupa,

3

porażenie co najmniej dwóch kończyn górnych i /lub dolnych po
operacji struktur kręgosłupa.

4

krwotok do wnętrza gałki ocznej, skutkujący nieodwracalną
ślepotą oka,

4

zapalenie wnętrza gałki ocznej wymagające kolejnej operacji,

3

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po operacji oka lub
oczodołu.

3

ropień ucha wewnętrznego lub środkowego, wymagający drenażu
operacyjnego,

2

konieczność usunięcia wszczepionego uprzednio implantu
ślimakowego z powodu infekcji po zabiegu,

1

uszkodzenie tętnicy szyjnej zewnętrznej wymagające podwiązania
naczynia,

2

uszkodzenie przełyku w trakcie zabiegu otolaryngologicznego
wymagające operacji naprawczej,

4

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po zabiegu
otolaryngologicznym.

2

blok serca całkowity wymagający wszczepienia układu
stymulującego serce na stałe,

3

uszkodzenie płuca w czasie operacji aorty piersiowej wymagające
operacji naprawczej,

3

pełnościenne uszkodzenie jelita cienkiego w trakcie zabiegów w
zakresie aorty brzusznej lub żyły głównej dolnej,

1

pełnościenne uszkodzenie dwunastnicy, podczas zabiegów na
dużych naczyniach z koniecznością operacji,

3

uszkodzenie nerwu przeponowego po operacjach
torakochirurgicznych,

3

krwawienie do jamy opłucnowej wymagające operacji,

2

4

5

6

7

Operacje okulistyczne

Operacje otolaryngologiczne

Operacje kardiochirurgiczne
oraz na naczyniach tętniczych i
żylnych

Operacje torakochirurgiczne

uszkodzenie przełyku wymagające operacji naprawczej przełyku,
utrzymujący się przeciek powietrza wymagający operacji.
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3
2

L.p.
8

9

10

Rodzaje operacji lub procedur
medycznych związanych z
operacją

Rodzaj powikłania

Operacje przewodu pokarmowego krwotok do jamy otrzewnowej wymagający operacji,
i w zakresie innych struktur jamy pełnościenne uszkodzenie pęcherza moczowego po operacjach w
brzusznej
zakresie przewodu pokarmowego, wymagające operacji,

Operacje urologiczne

Operacje ortopedyczne

Kategoria
powikłania
(1 najlżejsze,
4 najcięższe)
2
2

uszkodzenie moczowodu, po operacjach struktur przewodu
pokarmowego, wymagające operacji naprawczej,

3

uszkodzenie dużych naczyń - aorty lub żyły głównej dolnej
w trakcie operacji narządów miąższowych jamy brzusznej,
wymagające operacji naprawczej,

3

uszkodzenie śledziony wymagające jej usunięcia do którego
doszło podczas operacji innych narządów przewodu
pokarmowego,

2

ewentracja (rozejście rany z wytrzewieniem), wymagająca kolejnej
operacji,

1

martwica jądra po operacji przepukliny pachwinowej,

2

uszkodzenie jelita grubego, jelita cienkiego lub pęcherza
moczowego po operacjach z powodu przepuklin brzusznych
wymagające operacji,

3

uszkodzenie struktur układu pokarmowego w trakcie zabiegów
laparoskopowych, wymagające otwarcia jamy brzusznej.

1

krwotok do jamy otrzewnej lub przestrzeni pozaotrzewnowej po
zabiegach urologicznych, wymagający operacji,

2

uszkodzenie dużych naczyń - aorty brzusznej lub żyły głównej
dolnej w trakcie operacji nerek, moczowodów lub pęcherza
moczowego, wymagające operacji naprawczej,

3

uszkodzenie śledziony wymagające jej usunięcia do którego
doszło podczas operacji narządów układu moczowego,

2

uszkodzenie jelita grubego po operacjach urologicznych,
wymagające wyłonienia sztucznego odbytu,

3

ewentracja (rozejście rany z wytrzewieniem), wymagająca kolejnej
operacji.

1

uszkodzenie nerwu pośrodkowego, promieniowego lub łokciowego
po operacjach z powodu złamania kości długich ramienia i
przedramienia,

2

uszkodzenie nerwu kulszowego po operacjach z powodu złamania
kości udowej.

3
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1.

1)
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Niniejszy katalog określa następujące rodzaje poważnych zachorowań:
1) nowotwór (guz) złośliwy,
2) zawał serca,
3) udar mózgu,
4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych,
5) niewydolność nerek,
6) przeszczepianie narządów,
7) paraliż,
8) utrata kończyn,
9) utrata wzroku,
10) utrata słuchu,
11) utrata mowy,
12) ciężkie oparzenia,
13) łagodny nowotwór mózgu,
14) śpiączka,
15) operacja aorty,
16) choroba Alzheimera,
17) schyłkowa niewydolność wątroby,
18) operacja zastawek serca,
19) stwardnienie rozsiane,
20) choroba Parkinsona,
21) anemia aplastyczna,
22) zapalenie mózgu,
23) schyłkowa niewydolność oddechowa,
24) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
25) choroba Creutzfeldta-Jakoba,
26) zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub
rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi),
27) zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub
rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem),
28) bąblowiec mózgu,
29) zgorzel gazowa,
30) masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
31) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,
32) ropień mózgu,
33) sepsa,
34) przewlekłe zapalenie wątroby typu B,
35) przewlekłe zapalenie wątroby typu C,
36) borelioza,
37) tężec,
38) wścieklizna,
39) gruźlica,
40) choroba Huntingtona,
41) zakażona martwica trzustki,
42) choroba neuronu ruchowego,
43) bakteryjne zapalenie wsierdzia,
44) utrata kończyn wskutek choroby.
NOWOTWÓR (GUZ) ZŁOŚLIWY
Za nowotwór (guz) złośliwy uważa się nowotwór (guz)
złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych, powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych
tkanek. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem histopatologicznym.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również przypadki
białaczki, chłoniaka złośliwego (w tym chłoniaka skóry),
chorobę Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego
i mięsaka.
Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:
1) rak nieinwazyjny, rak przedinwazyjny carcinoma in
situ, dysplazja, rak granicznej złośliwości, rak niskiej potencjalnej złośliwości oraz wszelkie zmiany
przedrakowe,

2)

rak gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania T1 według klasyfikacji TNM (łącznie z T1a, T1b,
T1c) lub odpowiadający mu stopień zaawansowania
według innej klasyfikacji,
3) wszelkie nowotwory skóry z wyjątkiem czerniaka
złośliwego przekraczającego warstwę naskórka,
4) rak brodawkowaty tarczycy ograniczony do gruczołu tarczowego w stopniu zaawansowania T1 według
klasyfikacji TNM (łącznie z T1a, T1b),
5) przewlekłe białaczki limfatyczne według klasyfikacji
Rai w stadium niższym niż 3,
6) wczesne stadium raka pęcherza moczowego
z wynikiem badania histopatologicznego T1N0M0
według klasyfikacji TNM,
7) wszelkie nowotwory współistniejące z infekcją HIV.
Za datę rozpoznania nowotworu uznaje się datę pobrania materiału do badania histopatologicznego,

2)

ZAWAŁ SERCA
Za zawał serca uważa się rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym
przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru
mięśnia sercowego.
Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu
lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi
(troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącymi wymienionymi klinicznymi wykładnikami
niedokrwienia mięśnia sercowego:
1) typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego,
2) jeden z następujących objawów EKG wskazujących
na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo
powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q
lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych
zespołów wieńcowych,

3)

UDAR MÓZGU
Za udar mózgu uważa się martwicę tkanki mózgowej
wywołaną przerwaniem dopływu krwi do określonego
obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej
przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności:
1) wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu,
2) obecność obiektywnych ubytków neurologicznych
stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez
okres min. 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu,
3) obecność nowych zmian charakterystycznych dla
udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub
jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania
takie były przeprowadzone).
Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:
1) wszelkie epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA, RIND),
2) zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowane zewnętrznym urazem,
3) wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych,
4) jakiekolwiek zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących
odpowiadających tym zmianom utrwalonym objawom klinicznym,

5)
6)
7)

4)

5)

6)

symptomy spowodowane migreną,
choroby naczyń wpływające na wzrok lub nerw wzrokowy lub system równowagi,
niedokrwienie spowodowane niewydolnością kręgowo-podstawną (objawy niewydolności kręgowo-podstawnej),

OPERACJA POMOSTOWANIA NACZYŃ WIEŃCOWYCH
Za operację pomostowania naczyń wieńcowych uważa się przeprowadzenie operacji chirurgicznej przy otwartej klatce piersiowej, mającej na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych
przez wszczepienie pomostu omijającego. Operacja musi
być poprzedzona angiografią wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej i przeprowadzona wskutek zalecenia
specjalisty – kardiologa. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje angioplastyki ani jakichkolwiek innych zabiegów na
tętnicach wieńcowych wykonywanych od strony światła
tętnicy wieńcowej i wykorzystujących techniki cewnikowania naczyń wieńcowych lub techniki laserowe,
NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
Za niewydolność nerek uważa się schyłkowe stadium
choroby nerek, wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek.
Wymagane jest udokumentowanie rozpoczęcia przewlekłej dializoterapii (data pierwszej dializy) lub przeszczepu
nerki (udokumentowanie wpisania na listę biorców).
Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są: ostra odwracalna niewydolność nerek, przy której konieczna jest czasowa dializa oraz niewydolność jednej nerki,
PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW
Za przeszczepianie narządów uważa się przeszczepienie osobie ubezpieczonej jako biorcy jednego
z niżej wymienionych narządów lub zakwalifikowanie
ubezpieczonego na listę biorców oczekujących na przeszczep jednego z niżej wymienionych narządów:
1) serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub,
2) szpiku kostnego przy zastosowaniu komórek macierzystych krwi po uprzedniej całkowitej ablacji (zniszczeniu) własnego szpiku biorcy.
Przeszczep musi być uzasadniony medycznie i wynikający
ze stwierdzenia i potwierdzenia nieodwracalnej, schyłkowej niewydolności narządu. Ubezpieczeniem nie są objęte
przeszczepy wykorzystujące komórki macierzyste inne niż
wyżej wymienione,

7) PARALIŻ
Za paraliż uważa się całkowitą i trwałą utratę funkcji
dwóch lub więcej kończyn spowodowaną urazem lub chorobą rdzenia kręgowego lub mózgu rozpoznaną przez
neurologa. Ubezpieczenie obejmuje utratę funkcji kończyn
określaną jako diplegia, hemiplegia, tetraplegia lub quadriplegia,
8)

9)

UTRATA KOŃCZYN
Za utratę kończyn uważa się całkowitą i nieodwracalną
utratę dwóch lub więcej kończyn spowodowaną zewnętrznym urazem. Ubezpieczenie obejmuje także jednoczasową utratę obu rąk (dłoni) lub obu stóp oraz utratę jednej
ręki (dłoni) i jednej stopy.
UTRATA WZROKU
Za utratę wzroku uważa się całkowitą i nieodwracalną
obuoczną utratę wzroku spowodowaną nagłym zacho-

rowaniem lub urazem. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone przez okulistę. Ubezpieczenie nie obejmuje
przypadków utraty wzroku możliwych do skorygowania postępowaniem terapeutycznym,
10) UTRATA SŁUCHU
Za utratę słuchu uważa się całkowitą i nieodwracalną
obuuszną utratę słuchu spowodowaną nagłym zachorowaniem lub urazem. Rozpoznanie musi być postawione na
podstawie badań audiometrycznych i potwierdzone przez
laryngologa.
Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków utraty słuchu
możliwych do skorygowania postępowaniem terapeutycznym,
11) UTRATA MOWY
Za utratę mowy uważa się całkowitą i nieodwracalną
utratę możliwości mówienia trwającą nieprzerwanie przez
okres co najmniej 12 miesięcy. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę w zakresie laryngologii
w oparciu o stwierdzenie choroby lub urazu fałdów głosowych. Wykluczeniem są objęte wszelkie przypadki utraty
zdolności mówienia spowodowane schorzeniami psychicznymi. Utrata zdolności mówienia nie może być skorygowana przy zastosowaniu jakichkolwiek procedur terapeutycznych,
12) CIĘŻKIE OPARZENIA
Za ciężkie oparzenia uważa się oparzenie III-go stopnia
obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała,
13) ŁAGODNY NOWOTWÓR MÓZGU
Za łagodny nowotwór mózgu uważa się wewnątrzczaszkowy zagrażający życiu, niezłośliwy nowotwór mózgu, powodujący uszkodzenie mózgu, potwierdzony przez
neurologa lub neurochirurga, wymagający usunięcia neurochirurgicznego lub w przypadku zaniechania operacji,
powodujący trwały ubytek neurologiczny,
14) ŚPIĄCZKA
Za śpiączkę uważa się stan utraty przytomności
z brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne lub potrzeby naturalne, trwający w sposób ciągły i wymagający stosowania
systemów podtrzymywania życia przez okres co najmniej
96 godzin.
Dodatkowo wymagane jest stwierdzenie trwałego ubytku
neurologicznego potwierdzone przez specjalistę w zakresie neurologii. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje przypadków śpiączki wynikających z użycia alkoholu
i innych substancji odurzających,
15) OPERACJA AORTY
Za operację aorty uważa się operację chirurgiczną aorty
piersiowej lub brzusznej przeprowadzoną z powodu zagrażającej życiu choroby naczyniowej, w tym koarktacji aorty,
tętniaków i rozwarstwienia aorty. Ubezpieczenie nie obejmuje zabiegów polegających na wprowadzeniu stentu do
aorty oraz zabiegów dotyczących jedynie odgałęzień aorty,
16) CHOROBA ALZHEIMERA
Za chorobę Alzheimera uważa się pogorszenie lub utratę czynności intelektualnych spowodowaną nieodwracalnymi zmianami funkcjonowania mózgu. Rozpoznanie musi
zostać postawione przez lekarza neurologa w oparciu
o dane kliniczne oraz testy i kwestionariusze służące do
diagnostyki choroby Alzheimera i demencji. Choroba musi
powodować poważne upośledzenie funkcji poznawczych,
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17) SCHYŁKOWA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY
Za schyłkową niewydolność wątroby uważa się schyłkową postać choroby (marskości) wątroby powodującą
co najmniej jeden z poniższych objawów:
a) wodobrzusze niepoddające się leczeniu,
b) trwała żółtaczka,
c) żylaki przełyku,
d) encefalopatia wrotna.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są przypadki
chorób wątroby powstałych w skutek nadużywania alkoholu, leków itp. środków,
18) OPERACJA ZASTAWEK SERCA
Za operację zastawek serca uważa się pierwszorazową operację wymiany jednej lub więcej zastawek serca,
wykonaną przy otwartym sercu lub bez otwierania serca,
przeprowadzoną na skutek uszkodzenia, które nie może
zostać skorygowane jedynie przy użyciu technik śródnaczyniowych. Operacja musi zostać zalecona przez specjalistę w zakresie kardiologii,
19) STWARDNIENIE ROZSIANE
Za stwardnienie rozsiane uważa się zespół mnogich
ubytków neurologicznych wywołanych demielinizacją mózgu lub rdzenia kręgowego, utrzymujących się przez co
najmniej 6 miesięcy. Rozpoznanie musi być ostateczne
i postawione przez specjalistę neurologa oraz poprzedzone więcej niż jednym epizodem zaburzeń neurologicznych, stanowiących dowolną kombinację uszkodzenia nerwu wzrokowego, pnia mózgu, rdzenia kręgowego,
zaburzeń koordynacji lub zaburzeń czucia,
20) CHOROBA PARKINSONA
Za chorobę Parkinsona uważa się jednoznaczną diagnozę choroby Parkinsona postawioną przez specjalistę
neurologa w oparciu o określone oznaki postępującego
i nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego, charakteryzującą się niezdolnością ubezpieczonego do wykonywania co najmniej trzech (3) z sześciu (6) opisanych
poniżej podstawowych czynności życia codziennego,
w sytuacji prowadzenia optymalnego leczenia.
Czynności dnia codziennego:
a) kąpiel: samodzielne (bez pomocy innych osób)
umycie się w wannie lub pod prysznicem (wraz
z wejściem i wyjściem z wanny lub spod prysznica)
lub umycie się w inny sposób,
b) ubieranie: samodzielne (bez pomocy innych osób)
ubranie i rozebranie się a także zakładanie i zdejmowanie wszelkiego rodzaju protez i aparatów ortopedycznych, jeśli istnieje konieczność ich używania,
c) jedzenie: samodzielne (bez pomocy innych osób)
spożycie gotowego posiłku,
d) toaleta: samodzielne (bez pomocy innych osób) korzystanie z toalety bądź takie zachowanie kontroli
nad jelitem grubym i pęcherzem moczowym, aby
możliwe było utrzymanie higieny osobistej na satysfakcjonującym poziomie,
e) poruszanie się: samodzielne (bez pomocy innych
osób) poruszanie się z pokoju do pokoju po płaskiej
powierzchni,
f) przemieszczanie się: zdolność do samodzielnego (bez pomocy innych osób) przemieszczenia się
z łóżka na krzesło lub wózek inwalidzki i z powrotem.
Przypadki choroby Parkinsona wywołane lekami lub
substancjami toksycznymi nie są objęte ochroną,
21) ANEMIA APLASTYCZNA
Za anemię aplastyczną uważa się przewlekłe upośledzenie funkcji szpiku kostnego powodujące niedokrwi130

stość, neutropenię trombocytopenię, wymagające leczenia przynajmniej jednym z niżej wymienionych sposobów:
a) przetaczanie preparatów krwiopochodnych,
b) podawanie preparatów stymulujących szpik,
c) podawanie preparatów immunosupresyjnych,
d) przeszczepienie szpiku kostnego.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę
w zakresie hematologii,
22) ZAPALENIE MÓZGU
Za zapalenie mózgu uważa się zapalenie mózgu (półkul
mózgowych, pnia mózgu, móżdżku) o ciężkim przebiegu,
wywołane przez infekcję wirusową i powodujące powstanie trwałego ubytku neurologicznego, utrzymującego
się przez okres co najmniej sześciu tygodni. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę neurologa.
Zapalenie mózgu wywołane infekcją HIV nie jest objęte
ochroną ubezpieczeniową,
23) SCHYŁKOWA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
Za schyłkową niewydolność oddechową uważa się
schyłkowe stadium choroby płuc powodujące przewlekłą
niewydolność oddechową wyrażającą się wszystkimi niżej wymienionymi objawami:
a) natężona objętość wydechowa jednosekundowa
(FEV1) utrzymująca się na poziomie poniżej jednego
litra w kolejnych badaniach,
b) konieczność prowadzenia stałej terapii tlenem ze
względu na hipoksemię,
c) ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2) poniżej 55 mmHg,
d) duszność spoczynkowa.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza pulmonologa.
24) ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
Za zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych uważa się
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych powodujące powstanie znacznego i trwałego ubytku neurologicznego
potwierdzonego przez specjalistę neurologa. Rozpoznanie musi być potwierdzone badaniem płynu mózgowo–
rdzeniowego,
25) CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA
Za chorobę Creutzfeldta-Jakoba uważa się postępującą chorobę zakaźną (zakażenie następuje m.in. poprzez
spożycie zakażonego mięsa lub innych produktów, w następstwie zabiegów medycznych) charakteryzującą się
objawami psychicznymi (otępienie) oraz neurologicznymi
(objawy porażenia nerwów, zaburzenia wzroku, zaburzenia równowagi i inne). Jednoznaczna diagnoza musi być
postawiona przez specjalistę neurologa,
26) ZAKAŻENIE
HIV/HUMAN
IMMUNODEFICIENCY
VIRUS LUB ROZPOZNANIE AIDS/NABYTY ZESPÓŁ
NIEDOBORU ODPORNOŚCI (w wyniku transfuzji krwi)
Za zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus
lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi) uważa się zakażenie potwierdzone dokumentacją, dotyczące przetoczenia
zakażonej krwi lub preparatów krwiopochodnych, pochodzących z licencjonowanego ośrodka uprawnionego
do przygotowywania takich preparatów (stacji krwiodawstwa). Przetoczenie zakażonej krwi musiało mieć miejsce
po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia. Serokonwersja
musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty przetoczenia,

27) ZAKAŻENIE
HIV/HUMAN
IMMUNODEFICIENCY
VIRUS
LUB
ROZPOZNANIE
AIDS/NABYTY
ZESPÓŁ NIEDOBORU ODPORNOŚCI (w związku
z wykonywanym zawodem)
Za zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem) uważa się zakażenie potwierdzone dokumentacją,
z której wynika że jest skutkiem przypadkowego ukłucia się igłą/skaleczenia podczas pełnienia obowiązków wynikających z wykonywania zawodu lekarza,
lekarza stomatologii, pielęgniarki, sanitariusza, strażaka lub policjanta. Każde takie zdarzenie, będące
powodem roszczenia, musi nastąpić w okresie ważności polisy i musi być zgłoszone ubezpieczycielowi
w ciągu 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Dodatkowo,
test w kierunku HIV wykonany bezpośrednio po tym zdarzeniu musi być negatywny, a serokonwersja musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy licząc od daty zdarzenia,
28) BĄBLOWIEC MÓZGU
Za bąblowiec mózgu uważa się tylko taki bąblowiec
mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie zmianę
w mózgu, składającą się z pojedynczych lub mnogich
larw typu echinococcus (pęcherz bąblowcowy), potwierdzoną w rozpoznaniu histopatologicznym,
29) ZGORZEL GAZOWA
Za zgorzel gazową uważa się tylko taką zgorzel, która
wymaga zastosowania leczenia w warunkach szpitalnych, z powodu rozpoznania potwierdzonego w dokumentacji medycznej ciężkiego zakażenia przyrannego,
przebiegającego z rozległym obrzękiem, martwicą mięśni, wytwarzaniem gazu w tkankach oraz towarzyszącymi ogólnymi objawami toksemii, spowodowanego przez
bakterie: Clostridium perfringens, Clostridium Novyi
(oedematiens) lub Clostridium septicum,
30) MASYWNY ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ LECZONY
OPERACYJNIE
Za masywny zator tętnicy płucnej uważa się tylko taki
masywny zator tętnicy płucnej, w którym wymagane jest
usunięcie świeżej skrzepliny z pnia tętnicy płucnej poprzez jego nacięcie (tzw. embolektomia chirurgiczna)
w trakcie zabiegu operacyjnego wykonanego w trybie pilnym z powodu ostrego zatoru tętnicy płucnej,
31) ODKLESZCZOWE WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU
Za odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu uważa
się tylko taką chorobę przenoszoną przez kleszcze, która przebiega z różnorodnymi objawami neurologicznymi,
skutkującymi koniecznością hospitalizacji i została potwierdzona badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie ustalone
przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wskazaniem
właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia
szpitalnego,

wydolnością wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub
układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę.
Odpowiedzialnością nie są objęte przypadki sepsy wtórnej po zabiegach operacyjnych i/lub urazach.
Jednoznaczne rozpoznanie musi być potwierdzone
w dokumentacji medycznej z ośrodka prowadzącego leczenie,
34) PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
TYPU B
Za wirusowe zapalenie wątroby typu B uważa się:
rozlaną zapalną chorobę miąższu wątroby wywołaną
przez wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) trwającą co
najmniej 6 miesięcy. Zakażenie HBV rozpoznaje się na
podstawie obecności antygenu Hbs w surowicy krwi i/lub
innych dodatnich odczynów serologicznych ze swoistymi antygenami wirusa. Warunkiem uznania zasadności
świadczenia jest również: utrzymywanie się na podwyższonym poziomie ( > 1,5 x górna granica normy) wartości
AspAT i ALAT w sposób ciągły przez okres ponad 6 miesięcy.
Ochroną nie są objęte zapalenia wątroby, w przypadku
których dodatkowym czynnikiem etiologicznym (oprócz
wirusa HBV) są: alkohol, toksyny, leki.
Warunkiem uznania zasadności świadczenia jest udokumentowanie przestrzegania zalecanego schematu
szczepień,
35) PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
TYPU C
Za wirusowe zapalenie wątroby typu C uważa się
przewlekłe, aktywne zapalenie wątroby wywołane zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C trwające ponad 6 miesięcy.
Kryteria rozpoznania, które muszą być spełnione łącznie:
•
stwierdzenie obecności przeciwciał anty HCV (IgG)
lub/i obecności HCV RNA,
•
w badaniu histopatologicznym (biopsja wątroby) albo
badaniu elastograficznym wątroby wykonanym nie
wcześniej niż po 6 miesiącach od początku choroby
obecność cech przewlekłego aktywnego zapalenia
wątroby oraz włóknienia lub marskości.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje przypadków rozpoznania WZW C u osób z infekcją HIV/AIDS,

32) ROPIEŃ MÓZGU
Za ropień mózgu uważa się wyłącznie taki ropień, który jest usuniętą chirurgicznie zmianą w mózgu opisaną
w rozpoznaniu histopatologicznym jako ropień mózgu,

36) BORELIOZA
Za boreliozę uważa sie krętkowicę przenoszoną przez
kleszcze przebiegającą z różnorodnymi objawami narządowymi, między innymi ze zmianami skórnymi objawiającymi się rumieniem, zapaleniem stawów, zapaleniem
mięśnia sercowego oraz różnorodnymi objawami neurologicznymi i skutkującą koniecznością leczenia szpitalnego. Zdiagnozowanie choroby skutkujące hospitalizacją
powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza
specjalistę chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 69.2) według Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia
szpitalnego. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim wynikiem swoistego badania immunologicznego,

33) SEPSA
Za sepsę uważa się tylko taką sepsę, która oznacza
uogólnioną reakcję zapalną organizmu na zakażenie
bakteriami, grzybami lub wirusami objawiającą się nie-

37) TĘŻEC
Za tężec uważa się tylko taki tężec, który oznacza chorobę zakaźną spowodowaną neurotoksynami wytwarzanymi przez laseczki tężca (tetanospazminy). Charakte131

ryzuje się wzmożonym napięciem mięśni szkieletowych
w następstwie działania tetanospazminy na układ nerwowy. Odpowiedzialnością są objęte tylko pełnoobjawowe
przypadki wymagające intensywnej terapii w warunkach
szpitalnych.
Jednoznaczne rozpoznanie musi być potwierdzone
w dokumentacji medycznej z ośrodka prowadzącego leczenie,
38) WŚCIEKLIZNA
Za wściekliznę uważa się tylko taką ostrą chorobę zakaźną wymagającą leczenia w warunkach szpitalnych,
której istotą jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia wywołane przez potwierdzone w dokumentacji medycznej zakażenie wirusem wścieklizny (Rabies virus),
39) GRUŹLICA
Za gruźlicę uważa się tylko taką chorobę zakaźną, która
jest spowodowana prątkiem gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) i przebiega z zajęciem miąższu płucnego lub
drzewa tchawiczo-oskrzelowego bądź też opłucnej, węzłów chłonnych klatki piersiowej, układu moczowo-płciowego, kości i stawów, opon mózgowych. Rozpoznanie
musi być potwierdzone dodatnim wynikiem badania bakteriologicznego bądź histologicznego i decyzją o wdrożeniu leczenia przeciwprątkowego,
40) CHOROBA HUNTINGTONA
Za chorobę Huntingtona uważa się postępującą chorobę ośrodkowego układu nerwowego, rozpoznaną przez
specjalistę w zakresie neurologii, w oparciu o dostępne
w tym zakresie metody diagnostyczne,
41) ZAKAŻONA MARTWICA TRZUSTKI
Za zakażoną martwicę trzustki uważa się tylko taką
zakażoną martwicę trzustki, z powodu której przeprowadzono pierwszorazową operację chirurgiczną polegającą
na laparotomii i nekrektomii, czyli otwarciu jamy brzusznej i usunięciu martwiczych tkanek okołotrzustkowych
lub trzustki u osoby, u której rozpoznano zakażenie tych
tkanek w przebiegu ostrego zapalenia trzustki. Zakres
ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje przypadków
martwicy trzustki wynikającej ze spożycia alkoholu,
42) CHOROBA NEURONU RUCHOWEGO
Za chorobę neuronu ruchowego uważa się tylko taką
postępującą chorobę zwyrodnieniową układu nerwowego, która jest spowodowana wybiórczym uszkodzeniem
neuronów ruchowych: obwodowego i ośrodkowego.
Podstawą rozpoznania postawionego przez specjalistę
w zakresie neurologii jest obraz kliniczny i wynik badania
elektromiografii (EMG),
43) BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA
Za bakteryjne zapalenie wsierdzia uważa się tylko takie pozaszpitalne infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW)
u osoby z własnymi, naturalnymi zastawkami serca i bez
ciał obcych w układzie sercowo - naczyniowym, które
zostało rozpoznane w oparciu o obowiązujące kryteria
medyczne przez specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub kardiologii.
Z odpowiedzialności wyłączone są przypadki tej choroby zdiagnozowane u osób z implantowanymi sztucznymi
zastawkami serca, wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii (elektrostymulator, kardiowerter), u osób, które
przebyły operację serca, u osób używających środków
uzależniających,
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44) UTRATA KOŃCZYNY
Za utratę kończyny uważa się amputację co najmniej
jednej kończyny wskutek choroby:
a) powyżej nadgarstka – w zakresie kończyn górnych,
b) powyżej stawu skokowego – w zakresie kończyn dolnych.

Załącznik nr 10 Katalog Poważnych Zachorowań Dziecka „Warta Dla Ciebie i Rodziny”
1.

1)

2)

Niniejszy katalog określa następujące rodzaje poważnych zachorowań:
1) nowotwór (guz) złośliwy,
2) niewydolność nerek,
3) łagodny nowotwór mózgu,
4) śpiączka,
5) wirusowe zapalenie mózgu,
6) dystrofia mięśniowa,
7) cukrzyca,
8) przewlekła niewydolność wątroby,
9) ciężkie oparzenia,
10) operacja serca w krążeniu pozaustrjowym,
11) anemia aplastyczna,
12) choroba Kawasaki,
13) nabyta niedokrwistość hemolityczna,
14) nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis),
15) paraliż,
16) tężec,
17) utrata kończyn,
18) utrata słuchu,
19) utrata wzroku,
20) zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub
rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi),
21) bakteryjne zapalenie opon mózgowych rdzeniowych,
22) neuroborelioza.
NOWOTWÓR (GUZ) ZŁOŚLIWY
Za nowotwór (guz) złośliwy, uważa się nowotwór (guz)
złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych,
powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem
histopatologicznym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
również przypadki białaczki, chłoniaka złośliwego (w tym
chłoniaka skóry), chorobę Hodgkina, złośliwe nowotwory
szpiku kostnego i mięsaka.
Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:
1) rak nieinwazyjny, rak przedinwazyjny carcinoma in
situ, dysplazja, rak granicznej złośliwości, rak niskiej
potencjalnej złośliwości oraz wszelkie zmiany przedrakowe,
2) rak gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania
T1 według klasyfikacji TNM (łącznie z T1a, T1b, T1c)
lub odpowiadający mu stopień zaawansowania według innej klasyfikacji,
3) wszelkie nowotwory skóry z wyjątkiem czerniaka złośliwego przekraczającego warstwę naskórka,
4) rak brodawkowaty tarczycy ograniczony do gruczołu tarczowego w stopniu zaawansowania T1 według
klasyfikacji TNM (łącznie z T1a, T1b),
5) przewlekłe białaczki limfatyczne według klasyfikacji
Rai w stadium niższym niż 3,
6) wczesne stadium raka pęcherza moczowego
z wynikiem badania histopatologicznego T1N0M0
według klasyfikacji TNM,
7) wszelkie nowotwory współistniejące z infekcją HIV.
Za datę rozpoznania nowotworu uznaje się datę pobrania
materiału do badania histopatologicznego,
NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
Za niewydolność nerek uważa się schyłkowe stadium
choroby nerek, wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub
przeszczepu nerek.

Wymagane jest udokumentowanie rozpoczęcia przewlekłej dializoterapii (data pierwszej dializy) lub przeszczepu
nerki (udokumentowanie wpisania na listę biorców).
Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są: ostra odwracalna niewydolność nerek, przy której konieczna jest
czasowo dializa oraz niewydolność jednej nerki,
3)

ŁAGODNY NOWOTWÓR MÓZGU
Za łagodny nowotwór mózgu uważa się wewnątrzczaszkowy zagrażający życiu, niezłośliwy nowotwór
mózgu, powodujący uszkodzenie mózgu, potwierdzony
przez neurologa lub neurochirurga, wymagający usunięcia neurochirurgicznego z dostępu przez trepanację
czaszki lub w przypadku zaniechania operacji, powodujący trwały ubytek neurologiczny. Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są: guzy przysadki mózgowej i naczyniaki (angioma),

4)

ŚPIĄCZKA
Za śpiączkę uważa się stan utraty przytomności
z brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne lub potrzeby
naturalne, trwający w sposób ciągły i wymagający stosowania systemów podtrzymywania życia przez okres co
najmniej 96 godzin. Dodatkowo wymagane jest stwierdzenie trwałego ubytku neurologicznego potwierdzone
przez specjalistę w zakresie neurologii. Zakres ochrony
ubezpieczeniowej nie obejmuje przypadków śpiączki wynikających z użycia alkoholu i innych substancji odurzających,

5) WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU
Za wirusowe zapalenie mózgu uważa się wirusowe
zapalenie mózgu, w wyniku którego dochodzi do znacznego i trwałego deficytu neurologicznego trwającego co
najmniej 6 miesięcy. Diagnoza musi być potwierdzona
przez specjalistę neurologa,
6)

DYSTROFIA MIĘŚNIOWA
Za dystrofię mięśniową uważa się postępujący dziecięcy rdzeniowy zanik mięśni zdiagnozowany i potwierdzony
przez specjalistę neurologa i biopsję mięśni,

7) CUKRZYCA
Za cukrzycę uważa się cukrzycę insulinozależną wymagającą stałego i regularnego podawania insuliny. Warunkiem uznania zasadności świadczenia jest:
podawanie insuliny,
potwierdzenie diagnozy przez specjalistę diabetologa,
8)

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY
Za przewlekłą niewydolność wątroby uważa się chorobę miąższu wątroby trwającą co najmniej 6 miesięcy,
manifestującą się:
utrzymywaniem się podwyższonych wartości AspAT
i ALAT przez okres co najmniej 6 miesięcy,
obecnością żółtaczki, wodobrzusza, żylaków przełyku, encefalopatią,

9)

CIĘŻKIE OPARZENIA
Za ciężkie oparzenia uważa się oparzenie III-go stopnia
obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała mierzonego wg Reguły dziewiątek Wallace’a lub metodą Lunda
i Browdera spowodowane uszkodzeniem tkanki przez
czynniki termiczne, chemiczne lub elektryczne,
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10) OPERACJA SERCA W KRĄZENIU POZAUSTRJOWYM
Za operację serca w krążeniu pozaustrojowym uważa
się przebycie przez dziecko ubezpieczonego pierwszorazowej operacji na otwartym sercu z użyciem krążenia
pozaustrojowego.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszystkie zabiegi nie wymagające otwarcia klatki piersiowej
i zastosowania sztucznego płuco-serca oraz operacje
przeprowadzone z powodu wad serca, których rozpoznanie postawiono przed ubezpieczeniem. Fakt przebycia
operacji musi być potwierdzony dokumentacją medyczną
z oddziału kardiochirurgii, który przeprowadził leczenie,
11) ANEMIA APLASTYCZNA
Za anemię aplastyczną uważa się przewlekłe upośledzenie funkcji szpiku kostnego powodujące niedokrwistość, neutropenię trombocytopenię, wymagające leczenia przynajmniej dwóch z niżej wymienionych sposobów:
a) przetaczanie preparatów krwiopochodnych,
b) podawanie preparatów stymulujących szpik,
c) podawanie preparatów immunosupresyjnych,
d) przeszczepienie szpiku kostnego.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę
w zakresie hematologii w oparciu o wynik biopsji szpiku
kostnego.
Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są: wady wrodzone oraz przypadki anemii aplastycznej w wyniku leczenia farmakologicznego, chemioterapii lub radioterapii,
12) CHOROBA KAWASAKI
Za chorobę Kawasaki z następowym wytworzeniem się tętniaków tętnic wieńcowych uważa się
przebycie potwierdzonej dokumentacją szpitalną ostrej
fazy choroby przebiegającej z gorączką powyżej 39
st. Celsjusza o niewyjaśnionej przyczynie trwającej co
najmniej 5 dni i towarzyszącymi co najmniej czterema
z pięciu niżej wymienionych objawów:
1) zmiany dotyczące kończyn: w fazie ostrej: rumień,
obrzęki dłoni, stóp; w fazie podostrej: około paznokciowe złuszczanie skóry palców dłoni i stóp (2-3 tydzień choroby),
2) różnokształtna wysypka,
3) obustronne zapalenie spojówek, bez wysięku,
4) zmiany dotyczące warg i jamy ustnej: rumień, pękanie warg, język malinowy, rozlane nastrzyknięcie śluzówek jamy ustnej i nosowo-gardłowe,
5) limfadenopatia dotycząca szyi, zazwyczaj jednostronna: co najmniej 1 węzeł chłonny o średnicy
większej niż 1,5 cm.
Rozpoznanie choroby musi być potwierdzone przez specjalistę kardiologa w oparciu o udokumentowane w badaniach obrazowych (np. Echo serca, angio-CT, NMR)
obecności tętniaków tętnic wieńcowych po upływie 6
miesięcy od przebycia ostrego epizodu choroby,
13) NABYTA NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA
Za nabytą niedokrwistość hemolityczną uważa się,
stan chorobowy charakteryzujący się skróceniem czasu
przeżycia krwinek czerwonych, w przebiegu którego dochodzi do zmniejszenia stężenia hemoglobiny do poziomu poniżej 9g/dl przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje niedokrwistości hemolitycznej, jeżeli:
a) została wywołana stosowaniem niesterydowych leków przeciwzapalnych, antybiotyków lub leków przeciwmalarycznych, lub
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b)
c)
d)

jest spowodowana działaniem substancji toksycznych, lub
jest chorobą wrodzoną, lub
jest nocną napadową hemoglobinurią,

14) NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE (POLIOMYELITIS)
Za nagminne porażenie dziecięcego (poliomyelitis)
uważa się tylko takie porażenie, które oznacza ciężkie
zakażenie wywołane wirusem polio, powodujące trwały
uszczerbek na zdrowiu i które musi łącznie:
a) zostać jednoznacznie rozpoznane (zdiagnozowane) przez neurologa i mieć udokumentowanie
w wynikach badań płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi,
b) prowadzić do trwałego porażenia przynajmniej jednej
kończyny lub do zaburzenia połykania oraz osłabienia mięśni oddechowych w tym samym czasie, przez
co najmniej 3 miesiące po rozpoznaniu choroby.
Warunkiem uznania zasadności świadczenia jest udokumentowanie przebycia szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi polio,
15) PARALIŻ
Za paraliż uważa się całkowitą i trwałą utratę funkcji
dwóch lub więcej kończyn spowodowaną urazem lub
chorobą rdzenia kręgowego lub mózgu rozpoznaną przez
neurologa. Ubezpieczenie obejmuje utratę funkcji kończyn określaną jako diplegia, hemiplegia, tetraplegia lub
quadriplegia,
16) TĘŻEC
Za tężec uważa się tylko taki tężec, który oznacza chorobę zakaźną spowodowaną neurotoksynami wytwarzanymi przez laseczki tężca (tetanospazminy). Charakteryzuje się wzmożonym napięciem mięśni szkieletowych
w następstwie działania tetanospazminy na układ nerwowy. Odpowiedzialnością są objęte tylko pełnoobjawowe
przypadki wymagające intensywnej terapii w warunkach
szpitalnych.
Jednoznaczne rozpoznanie musi być potwierdzone
w dokumentacji medycznej z ośrodka prowadzącego leczenie,
17) UTRATA KOŃCZYN
Za utratę kończyn uważa się całkowitą i nieodwracalną utratę dwóch lub więcej kończyn spowodowaną zewnętrznym urazem. Ubezpieczenie obejmuje także jednoczasową utratę obu rąk (dłoni) lub obu stóp oraz utratę
jednej ręki (dłoni) i jednej stopy,
18) UTRATA SŁUCHU
Za utratę słuchu uważa się całkowitą i nieodwracalną obuuszną utratę słuchu spowodowaną nagłym
zachorowaniem lub urazem. Rozpoznanie musi być
postawione na podstawie badań audiometrycznych
i potwierdzone przez laryngologa. Ubezpieczenie nie
obejmuje przypadków utraty słuchu możliwych do skorygowania postępowaniem terapeutycznym,
19) UTRATA WZROKU
Za utratę wzroku uważa się całkowitą i nieodwracalną
obuoczną utratę wzroku spowodowaną nagłym zachorowaniem lub urazem. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone przez okulistę. Ubezpieczenie nie obejmuje
przypadków utraty wzroku możliwych do skorygowania
postępowaniem terapeutycznym,

20) ZAKAŻENIE
HIV/HUMAN
IMMUNODEFICIENCY
VIRUS LUB ROZPOZNANIE AIDS/NABYTY ZESPÓŁ
NIEDOBORU ODPORNOŚCI W WYNIKU TRANSFUZJI
KRWI
Za HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności
(w wyniku transfuzji krwi) uważa się zakażenie potwierdzone dokumentacją dotyczące przetoczenia zakażonej krwi lub preparatów krwiopochodnych pochodzących z licencjonowanego ośrodka uprawnionego do
przygotowywania takich preparatów (stacji krwiodawstwa). Przetoczenie zakażonej krwi musiało mieć miejsce
po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia. Serokonwersja
musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty przetoczenia,
21) BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWORDZENIOWYCH
Za bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych uważa się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
powodujące powstanie znacznego i trwałego ubytku neurologicznego potwierdzonego przez specjalistę neurologa po upływie 30 dni od początku choroby. Rozpoznanie
musi być potwierdzone badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego,
22) NEUROBORELIOZA
Za neroboreliozę uważa się chorobę zakaźną
przenoszoną przez kleszcze wywołaną przez krętki borrelia, przebiegającą z różnorodnymi objawami układu nerwowego, takimi jak: zapaleniem nerwów czaszkowych, zapaleniem korzeni i nerwów
obwodowych, przewlekłego zapalenia mózgu i rdzenia
kręgowego lub zespołu zaburzeń poznawczych i otępienia. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim wyni¬kiem swoistego badania immunologicznego,
a w przypadku zapalenia mózgu lub rdzenia kręgowego
badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego.
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Załącznik nr 11 Katalog Drugiej Opinii Medycznej
Ubezpieczonego „Warta Dla Ciebie i Rodziny”

Załącznik nr 12 Katalog Drugiej Opinii Medycznej
Dziecka „Warta Dla Ciebie i Rodziny”

Niniejszy katalog określa następujące choroby:
1) nowotwór (guz) złośliwy,
2) zawał serca,
3) udar mózgu,
4) niewydolność nerek,
5) łagodny nowotwór mózgu,
6) śpiączka,
7) tętniak lub rozwarstwienie aorty brzusznej,
8) tętniak lub rozwarstwienie aorty piersiowej
9) choroba Alzheimera,
10) schyłkowa niewydolność wątroby,
11) wady zastawek serca,
12) stwardnienie rozsiane,
13) choroba Parkinsona,
14) anemia aplastyczna,
15) zapalenie mózgu,
16) schyłkowa niewydolność oddechowa,
17) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
18) choroba Creutzfeldta-Jakoba,
19) zakażenie wirusem HIV
20) bąblowiec mózgu,
21) zgorzel gazowa,
22) zatorowość płucna,
23) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,
24) ropień mózgu,
25) sepsa,
26) przewlekłe zapalenie wątroby typu B,
27) przewlekłe zapalenie wątroby typu C,
28) borelioza,
29) tężec,
30) wścieklizna,
31) gruźlica,
32) choroba Huntingtona,
33) zakażona martwica trzustki,
34) choroba neuronu ruchowego,
35) bakteryjne zapalenie wsierdzia,
36) zdrowie pacjenta po przejściu COVID-19,
37) wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19.

Niniejszy katalog określa następujące choroby:
1) nowotwór (guz) złośliwy,
2) niewydolność nerek,
3) łagodny nowotwór mózgu,
4) śpiączka,
5) wirusowe zapalenie mózgu,
6) dystrofia mięśniowa,
7) cukrzyca,
8) przewlekła niewydolność wątroby,
9) anemia aplastyczna,
10) choroba Kawasaki,
11) nabyta niedokrwistość hemolityczna,
12) nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis),
13) zakażenie wirusem HIV,
14) bakteryjne zapalenie opon mózgowych rdzeniowych,
15) neuroborelioza,
16) zdrowie pacjenta po przejściu COVID-19,
17) wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19.
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Załącznik nr 13 Katalog Chorób Nowotworowych w Stadium Przedinwazyjnym „Warta Dla Ciebie i Rodziny”
Wykaz nowotworów złośliwych w stadium przedinwazyjnym
objętych ochroną ubezpieczeniową:
D00
Rak in situ jamy ustnej przełyku i żołądka
D00.0 Rak in situ wargi, jamy ustnej i gardła
D00.1 Rak in situ przełyku
D00.2 Rak in situ żołądka
D01
Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów
układu pokarmowego
D01.0 Rak in situ okrężnicy
D01.1 Rak in situ zgięcia esiczo-odbytniczego
D01.2 Rak in situ odbytnicy
D01.3 Rak in situ odbytu i kanału odbytu
D01.4 Rak in situ innych i nieokreślonych części jelita
D01.5 Rak in situ pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
D01.7 Rak in situ innych określonych narządów układu
pokarmowego
D01.9 Rak in situ narządów układu pokarmowego,
nieokreślone
D02
Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
D02.0 Rak in situ krtani
D02.1 Rak in situ tchawicy
D02.2 Rak in situ oskrzela i płuca
D02.3 Rak in situ innych części układu oddechowego
D02.4 Rak in situ układu oddechowego, umiejscowienie
nieokreślone
D03
Czerniak in situ
D03.0 Czerniak in situ wargi
D03.1 Czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka
D03.2 Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego
zewnętrznego
D03.3 Czerniak in situ innych i nieokreślonych części
twarzy
D03.4 Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi
D03.5 Czerniak in situ tułowia
D03.6 Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem
D03.7 Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem
D03.8 Czerniak in situ innych umiejscowień
D03.9 Czerniak in situ, nieokreślony
D04
Czerniak in situ skóry
D04.0 Rak in situ skóry wargi
D04.1 Rak in situ skóry powieki, łącznie z kątem oka
D04.2 Rak in situ skóry ucha i przewodu słuchowego
zewnętrznego
D04.3 Rak in situ skóry innych i nieokreślonych części
twarzy
D04.4 Rak in situ skóry owłosiona głowy i szyi
D04.5 Rak in situ skóry tułowia
D04.6 Rak in situ skóry kończyny górnej, łącznie
z barkiem
D04.7 Rak in situ skóry kończyny dolnej, łącznie
z biodrem
D04.8 Rak in situ skóry, inne umiejscowienie
D04.9 Rak in situ skóry, umiejscowienie nieokreślone
D05
Rak in situ piersi
D05.0 Rak zrazikowy in situ
D05.1 Rak wewnątrzprzewodowy in situ

D05.7
D05.9
D06
D06.0
D06.1
D06.7
D06.9
D07
D07.0
D07.1
D07.2
D07.3
D07.4
D07.5
D07.6
D09
D09.0
D09.1
D09.2
D09.3
D09.7
D09.9
C43

C44
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C61
C73

Inny rak piersi in situ
Rak in situ piersi, nieokreślony
Rak in situ szyjki macicy
Rak in situ błony śluzowej kanału szyjki macicy
Rak in situ błony śluzowa zewnętrznej powierzchni
szyjki macicy
Rak in situ innej część szyjki macicy
Rak in situ szyjki macicy, umiejscowienie
nieokreślone
Rak in situ innych nieokreślonych narządów
płciowych
Rak in situ błony śluzowej macicy
Rak in situ sromu
Rak in situ pochwy
Rak in situ innych i nieokreślonych narządów
płciowych żeńskich
Rak in situ prącia
Rak in situ gruczołu krokowego
Rak in situ innych i nieokreślonych narządów
płciowych męskich
Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Rak in situ pęcherza moczowego
Rak in situ inne i nieokreślone części układu
moczowego
Rak in situ oka
Rak in situ tarczyca i inne gruczoły wydzielania
wewnętrznego
Rak in situ o innym określonym umiejscowieniu
Rak in situ, umiejscowienie nieokreślone
Czerniak złośliwy skóry w stopniu zaawansowania
T1aN0M0 oraz T1bN0M0 lub odpowiadającym mu
stopniu zaawansowania wg klasyfikacji Clarka lub
Breslowa
Inne nowotwory złośliwe skóry
Nowotwór złośliwy (skóra wargi)
Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie
z kątem oka)
Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu
słuchowego zewnętrznego)
Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych
części twarzy)
Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)
Nowotwór złośliwy (skóra tułowia)
Nowotwór złośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie
z barkiem)
Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie
z biodrem)
Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice
jednego umiejscowienia na skórze)
Nowotwór złośliwy skóry, umiejscowienie
nieokreślone
Pierwotny nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
w stadium T1a, T1b i T1c
Nowotwór złośliwy tarczycy w stopniu
zaawansowania T1N0M0 i T2N0M0 w przypadku
raka brodawkowatego
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Załącznik nr 14 Pakiet medyczny „Teleopieka kardiologiczna”
Tabela stanów chorobowych, uprawniających Ubezpieczonego do skorzystania z Teleopieki kardiologicznej, zgodnie
z definicją nagłego zachorowania kardiologicznego oraz zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych.
Nazwa jednostki chorobowej

Kod ICD 10

Nazwa jednostki chorobowej
Stary (przebyty) zawał serca

Kod ICD 10
I25.2

Tętniak serca

I25.3

Tętniak naczyń wieńcowych

I25.4

Kardiomiopatia niedokrwienna

I25.5

"Ciche" (nieme) niedokrwienie serca

I25.6

Inne postacie przewlekłej choroby
niedokrwiennej serca

I25.8

Przewlekła choroba niedokrwienna serca,
nieokreślona

I25.9

Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu
płucnym

I26.0

Reumatyczna niedomykalność zastawki
tętnicy głównej

I06.1

Reumatyczne zwężenie lewego ujścia
tętniczego z niedomykalnością zastawek

I06.2

Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy
głównej

I06.8

Zwężenie zastawki trójdzielnej

I07.0

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

I07.1

Zwężenie zastawki trójdzielnej z
niedomykalnością

I07.2

Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu
płucnym

I26.9

Inne wady zastawki trójdzielnej

I07.8

Pierwotne nadciśnienie płucne

I27.0

Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównej

I08.0

Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy

I27.1

Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnej

I08.1

Inne określone zespoły sercowo-płucne

I27.8

Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnej

I08.2

Zespół sercowo-płucny, nieokreślony

I27.8

Skojarzone wady zastawek dwudzielnej,
trójdzielnej i tętnicy głównej

I08.3

Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych

I28.0

Inne wady skojarzone wielu zastawek

I08.8

Tętniak tętnicy płucnej

I28.1

Inne określone choroby naczyń płucnych

I28.8

Choroba naczyń płucnych, nieokreślona

I28.9

I10

Ostre nieokreślone samoistne zapalenie
osierdzia

I30.0

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z
(zastoinową) niewydolnością serca

I11.0

Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone

I30.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
bez (zastoinowej) niewydolności serca

I11.9

Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia

I31.0

Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia

I31.1

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek

I12

Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie
indziej

I31.2

Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)

I31.3

Inne określone choroby osierdzia

I31.8

Choroba osierdzia, nieokreślona

I31.9

Zapalenie osierdzia w chorobach
bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

I32.0

Reumatyczne zapalenie mięśnia serca

I09.0

Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia

I09.2

Samoistne (pierwotne) nadciśnienie

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z
niewydolnością nerek

I12.0

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek,
bez niewydolności nerek

I12.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i
nerek

I13

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i
nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca

I13.0

Zapalenie osierdzia w innych
chorobach zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej

I32.1

I13.1

Zapalenie osierdzia w innych chorobach
sklasyfikowanych gdzie indziej

I32.8

Ostre i podostre zakaźne zapalenie
wsierdzia

I33.0

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
i nerek, z niewydolnością nerek
Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością
serca jak

I13.9

i niewydolnością nerek

I13.2

Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone

I33.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
i nerek, nieokreślona

I13.9

Niedomykalność zastawki dwudzielnej

I34.0

Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnej

I34.1

Dusznica niestabilna

I20.0
I20.1

Niereumatyczne zwężenie zastawki
dwudzielnej

I34.2

Dusznica bolesna z udokumentowanym
skurczem naczyń wieńcowych

I20.8

Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji
zastawki dwudzielnej

I34.8

Inne postacie dusznicy bolesnej
Dusznica bolesna, nieokreślona

I20.9

I34.9

Choroba serca i naczyń krwionośnych
w przebiegu miażdżycy

I25.0

Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki
dwudzielnej, nieokreślone
Zwężenie zastawki tętnicy głównej

I35.0

Choroba serca w przebiegu miażdżycy

I25.1

Niedomykalność zastawki tętnicy głównej

I35.1

138

Kod ICD 10

Nazwa jednostki chorobowej

Kod ICD 10

Zwężenie zastawki tętnicy głównej z
niedomykalnością

I35.2

Zwłóknienie sprężyste wsierdzia
(fibroelastoza wsierdzia)

I42.4

Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy
głównej

I35.8

Inne kardiomiopatie zaciskające
(restrykcyjne)

I42.5

Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej,
nieokreślone

I35.9

Kardiomiopatia alkoholowa

I42.6
I42.7

Niereumatyczne zwężenie zastawki
trójdzielnej

I36.0

Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne
czynniki zewnętrzne
Inne kardiomiopatie

I42.8

Niereumatyczna niedomykalność zastawki
trójdzielnej

I36.1

Kardiomiopatia, nieokreślona

I42.9

Niereumatyczne zwężenie zastawki
trójdzielnej z niedomykalnością

I36.2

Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych
i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie
indziej

I43.0

Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji
zastawki trójdzielnej

I36.8

Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych

I43.1

Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki
trójdzielnej, nieokreślone

I36.9

Kardiomiopatia w chorobach
z niedoborów pokarmowych

I43.2

Zwężenie zastawki pnia płucnego

I37.0

Kardiomiopatia w innych chorobach
sklasyfikowanych gdzie indziej

I43.8

Nazwa jednostki chorobowej

Niedomykalność zastawki pnia płucnego

I37.1
I37.2

Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego
stopnia

I44.0

Zwężenie zastawki pnia płucnego
z niedomykalnością

I37.8

Blok przedsionkowo-komorowy drugiego
stopnia

I44.1

Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia
płucnego

Blok przedsionkowo-komorowy zupełny

I44.2

Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego,
nieokreślone

I37.9

Inne i nieokreślone bloki przedsionkowokomorowe

I44.3

Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone

I38

Blok przedniej gałęzi lewej odnogi

I44.4

Blok tylnej gałęzi lewej odnogi

I44.5

Inny i nieokreślony blok gałęzi

I44.6

Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowokomorowego Hisa, nieokreślony

I44.7

Blok prawej odnogi

I45.0
I45.1

Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w
chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.0

Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.1

Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.2

Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w
chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.3

Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi
pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa

Zaburzenia funkcji wielu zastawek
w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.4

Blok dwugałęziowy

I45.2

Blok trójgałęziowy

I45.3

Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone,
w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.8

Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy

I45.4

Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego

I40.0

Inny określony blok serca

I45.5

Izolowane zapalenie mięśnia sercowego

I40.1

Zespół preekscytacji

I45.6

Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego

I40.8

Inne określone zaburzenia przewodnictwa

I45.8

Ostre zapalenie mięśnia sercowego,
nieokreślone

I40.9

Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone

I45.9
I46.0

Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach
bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

I41.0

Zatrzymanie krążenia ze skuteczną
resuscytacją

I47.0

Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach
wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

I41.1

Komorowe zaburzenia rytmu typu fali
nawrotowej (re-entry)
Częstoskurcz nadkomorowy

I47.1

Zapalenie mięśnia sercowego w innych
chorobach zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej

I41.2

Częstoskurcz komorowy

I47.2

Częstoskurcz napadowy, nieokreślony

I47.9

Zapalenie mięśnia sercowego w innych
chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I41.8

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

I42.0

Przerostowa kardiomiopatia zawężająca

I42.1

Inne kardiomiopatie przerostowe

I42.2

Choroba wsierdzia (eozynofilowa)

I42.3

Migotanie i trzepotanie przedsionków

I48

Migotanie i trzepotanie komór

I49.0

Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa

I49.1

Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z
łącza przedsionkowo-komorowego

I49.2

Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie)
komór

I49.3
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Nazwa jednostki chorobowej

Kod ICD 10

Inne i nieokreślone przedwczesne
depolaryzacje (pobudzenia)

I49.4

Zespół chorej zatoki

I49.5

Inne określone zaburzenia rytmu serca

I49.8

Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone

I49.9

Niewydolność serca zastoinowa

I50.0

Niewydolność serca lewokomorowa

I50.1

Niewydolność serca, nieokreślona

I50.9

Ubytek przegrody serca, nabyty

I51.0

Pęknięcie struny ścięgnistej
niesklasyfikowane gdzie indziej

I51.1

Pęknięcie mięśnia brodawkowatego
niesklasyfikowane gdzie indziej

I51.2

Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy
niesklasyfikowany gdzie indziej

I51.3

Zapalenie mięśnia serca, nieokreślone

I51.4

Zwyrodnienie mięśnia serca

I51.5

Choroby serca i naczyń krwionośnych,
nieokreślone

I51.6

Powiększenie serca

I51.7

Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia

I01.1

Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca

I01.2

Inne ostre choroby reumatyczne serca

I01.8
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