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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO 
NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO  

(KOD GPR_DD3_DD4V1_06.2022)

Postanowienia ogólne

§ 1
Na	podstawie	Ogólnych	Warunków	Ubezpieczenia	Dodatkowego	na	wypadek	Poważnego	zachorowania	Ubezpieczonego	(zwanych	dalej	„OWUD”),	
z	zachowaniem	pozostałych,	niezmienionych	niniejszymi	OWUD	postanowień	OWU,	zakres	ochrony	ubezpieczeniowej	jest	rozszerzony	o	Poważne	
zachorowanie Ubezpieczonego.

Definicje

§ 2
Terminy	określone	w	§	2	OWU	stosuje	 się	 odpowiednio	 także	do	OWUD.	Do	 terminów,	 o	 których	mowa	w	 zdaniu	 poprzedzającym,	 dodaje	 się	
następujące	dodatkowe	terminy:
1)	 Nieszczęśliwy wypadek –	zdarzenie	przypadkowe,	nagłe	i	gwałtowne,	wywołane	przyczyną	zewnętrzną,	niezależne	od	woli	i	stanu	zdrowia	

Ubezpieczonego,	 które	miało	 miejsce	 w	 okresie	 trwania	 ochrony	 ubezpieczeniowej,	 przy	 czym	 za	 Nieszczęśliwy	 wypadek	 nie	 uważa	 się	
Przeciążenia,	udaru	mózgu,	zawału	serca	i	innych	chorób,	nawet	występujących	nagle;

2) Poważne zachorowanie –	jednostka	chorobowa	lub	zabieg	operacyjny	zdefiniowane	w	§	3;
3) Składka za Umowę dodatkową –	składka	należna	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	na	wypadek	Poważnego	zachorowania	Ubezpieczonego;
4) Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej –	kwota	określona	w	Dokumencie	ubezpieczenia,	będąca	podstawą	do	ustalenia	wysokości	

świadczenia	na	wypadek	Poważnego	zachorowania	Ubezpieczonego;
5) Wcześniejsza umowa ubezpieczenia –	dowolna	umowa	ubezpieczenia	spełniająca	jeden	z	poniższych	warunków:

a.	 umowa	grupowego	ubezpieczenia	na	życie,	w	ramach	której	Ubezpieczony	zrezygnował	z	ochrony	ubezpieczeniowej	nie	wcześniej	niż	31	
dni	przed	dniem	rozpoczęcia	ochrony	z	tytułu	Umowy	dodatkowej;

b.	 umowa	Indywidualnej	Kontynuacji	wypowiedziana	przez	Ubezpieczonego	nie	wcześniej	niż	31	dni	przed	dniem	rozpoczęcia	i	nie	później	niż	
31	dni	od	dnia	rozpoczęcia	ochrony	z	tytułu	Umowy	dodatkowej,

	 w	ramach	której	Ubezpieczony	był	objęty	ochroną	z	tytułu	Poważnego	zachorowania.

§ 3
Poważne	zachorowania,	o	których	mowa	w	niniejszych	OWUD,	otrzymują	następujące	definicje:
1)	 Anemia aplastyczna –	 przewlekłe	 upośledzenie	 funkcji	 szpiku	 kostnego,	 powodujące	 niedokrwistość,	 neutropenię	 i	 trombocytopenię,	

wymagające	leczenia	przynajmniej	jednym	z	poniżej	wymienionych	sposobów:
a.	 przetaczanie	preparatów	krwiopochodnych;
b.	 podawanie	preparatów	stymulujących	szpik	kostny;
c.	 podawanie	preparatów	immunosupresyjnych;
d. przeszczepienie szpiku kostnego.

	 Rozpoznanie	 musi	 być	 oparte	 na	 wyniku	 badania	 histopatologicznego	 szpiku	 kostnego	 (trepanobiopsja)	 i	 potwierdzone	 przez	 specjalistę	
w	zakresie	hematologii;

Wykaz istotnych informacji 
zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego  

na wypadek Poważnego zachorowania Ubezpieczonego  
(kod GPR_DD3_DD4V1_06.2022) dalej „OWUD” 
z uwzględnieniem definicji z OWUD (Skorowidz)
1. Przesłanki wypłaty 
odszkodowania i innych 
świadczeń lub wartości 
wykupu ubezpieczenia

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

Numer jednostki 
redakcyjnej w OWU

§ 5; § 15 ust. 1-3 § 13; § 14 ust. 1; § 15 ust. 4-6
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2) Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych –	ostre	zakażenie	bakteryjne	ośrodkowego	układu	nerwowego,	powodujące	zaburzenia	
jego	funkcji.	Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	wynikiem	badania	płynu	mózgowo-rdzeniowego,	wskazującym	na	obecność	infekcji	bakteryjnej	
oraz	powstaniem	trwałych	ubytków	neurologicznych,	utrzymujących	się	przez	co	najmniej	3	miesiące	od	zachorowania;

3) Choroba Alzheimera –	 ograniczenie	 lub	 utrata	 zdolności	 intelektualnych,	 polegająca	 na	 znaczącym	 upośledzeniu	 funkcji	 poznawczych,	
spowodowana	 nieodwracalnym	 zaburzeniem	 czynności	 mózgu,	 potwierdzona	 testami	 klinicznymi	 i	 kwestionariuszami	 odpowiednimi	 do	
diagnostyki	 choroby	 Alzheimera.	 Rozpoznanie	 musi	 być	 potwierdzone	 klinicznie	 przez	 specjalistę	 w	 zakresie	 neurologii,	 musi	 być	 także	
spełnione	co	najmniej	jedno	z	poniższych	kryteriów:
a.	 w	obrazie	tomografii	komputerowej	lub	jądrowego	rezonansu	magnetycznego	stwierdza	się	cechy	uogólnionego	zaniku	kory	mózgowej;
b.	 ocena	podstawowych	czynności	życiowych	(„Activities	of	Daily	Living”)	musi	potwierdzać	utratę	możliwości	wykonywania	minimum	trzech	

z	listy	sześciu	podstawowych	czynności	życiowych	w	ciągu	co	najmniej	6	miesięcy:
a)	 mycie	się	w	wannie	lub	pod	prysznicem,	utrzymywanie	higieny	osobistej;
b)	 zdolność	do	ubierania	/	rozbierania	się;
c)	 używanie	toalety,	utrzymywanie	higieny	osobistej;
d)	 zdolność	do	kontrolowania	wydalania	moczu	i	stolca;
e)	 wstawanie	z	łóżka	i	przemieszczanie	się	na	fotel;
f)	 picie	i	jedzenie	przygotowanych	wcześniej	posiłków.

	 Definicja	nie	obejmuje	demencji	spowodowanej	nadużywaniem	alkoholu,	substancji	odurzających	lub	AIDS;
4) Choroba Creutzfeldta-Jakoba –	 zwyrodnieniowa	 choroba	 ośrodkowego	 układu	 nerwowego	 (gąbczaste	 zapalenie	 mózgu),	 rozpoznana	

klinicznie	 przez	 specjalistę	 w	 zakresie	 neurologii	 za	 życia	 Ubezpieczonego,	 prowadząca	 do	 demencji	 i	 wyrażająca	 się	 utratą	 możliwości	
wykonywania	przez	Ubezpieczonego	minimum	trzech	z	listy	sześciu	podstawowych	czynności	życiowych	(„Activities	of	Daily	Living”):
a.	 mycie	się	w	wannie	lub	pod	prysznicem,	utrzymywanie	higieny	osobistej;
b.	 zdolność	do	ubierania	/	rozbierania	się;
c.	 używanie	toalety,	utrzymywanie	higieny	osobistej;
d.	 zdolność	do	kontrolowania	wydalania	moczu	i	stolca;
e.	 wstawanie	z	łóżka	i	przemieszczanie	się	na	fotel;
f.	 picie	i	jedzenie	przygotowanych	wcześniej	posiłków.

	 Definicja	nie	obejmuje	przypadków	spowodowanych	stosowaniem	leków	lub	substancji	toksycznych;
5) Choroba Heinego – Medina (poliomyelitis) –	ostra	choroba	zakaźna	wywołana	zakażeniem	wirusem	polio	przebiegająca	z	porażeniami	mięśni	

kończyn	i/lub	uszkodzeniem	ośrodkowego	układu	nerwowego.	Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	przez	odpowiednie	badania	laboratoryjne.	
Konieczne	 jest	utrzymywanie	się	objawów	porażennych	przez	okres	co	najmniej	3	miesięcy.	Definicja	nie	obejmuje	przypadków	zakażenia	
wirusem	polio,	przebiegających	bez	objawów	ze	strony	układu	mięśniowego	i	nerwowego;

6) Choroba neuronu ruchowego –	choroba	o	nieznanej	etiologii,	charakteryzująca	się	postępującym	zwyrodnieniem	szlaków	korowo-rdzeniowych,	
komórek	przednich	rdzenia	i/lub	neuronów	opuszki.	Definicja	obejmuje	następujące	jednostki	chorobowe:
a.	 rdzeniowy	zanik	mięśni	(SMA);
b.	 postępujące	porażenie	opuszkowe	(PBP);
c.	 stwardnienie	zanikowe	boczne	(ALS);
d.	 pierwotne	stwardnienie	boczne	(PLS).

	 Rozpoznanie	 musi	 być	 potwierdzone	 przez	 specjalistę	 w	 zakresie	 neurologii,	 konieczne	 jest	 wykluczenie	 innych	 jednostek	 chorobowych	
dających	podobne	objawy;

7) Choroba Parkinsona –	powolnie	postępująca	zwyrodnieniowa	choroba	centralnego	układu	nerwowego,	będąca	następstwem	zaniku	komórek	
istoty	czarnej	śródmózgowia.	Jednoznaczne	rozpoznanie	choroby	Parkinsona	musi	być	potwierdzone	przez	specjalistę	w	zakresie	neurologii	na	
podstawie	istnienia	postępujących	i	trwałych	ubytków	neurologicznych,	niemożliwych	do	skorygowania	leczeniem	farmakologicznym.	Ponadto	
ocena	podstawowych	czynności	życiowych	(„Activities	of	Daily	Living”)	musi	potwierdzać	utratę	możliwości	wykonywania	minimum	trzech	z	listy	
sześciu	podstawowych	czynności	życiowych	w	ciągu	co	najmniej	6	miesięcy:
a.	 mycie	się	w	wannie	lub	pod	prysznicem,	utrzymywanie	higieny	osobistej;
b.	 zdolność	do	ubierania	/	rozbierania	się;
c.	 używanie	toalety,	utrzymywanie	higieny	osobistej;
d.	 zdolność	do	kontrolowania	wydalania	moczu	i	stolca;
e.	 wstawanie	z	łóżka	i	przemieszczanie	się	na	fotel;
f.	 picie	i	jedzenie	przygotowanych	wcześniej	posiłków.

	 Definicja	nie	obejmuje	przypadków	spowodowanych	stosowaniem	leków	lub	substancji	toksycznych;
8)	 Ciężkie oparzenia –	uszkodzenie	tkanek	czynnikami	termicznymi,	elektrycznymi	lub	chemicznymi,	powodujące	oparzenia	III	stopnia,	obejmujące	

co	najmniej	20	%	powierzchni	ciała.	Jako	kryterium	pomiaru	przyjmuje	się	tabelę	powierzchni	ciała	Lunda	i	Browdera;
9) Dystrofia mięśniowa –	 genetycznie	 uwarunkowana	 choroba	mięśni	 o	 charakterze	 zwyrodnieniowym,	 charakteryzująca	 się	 postępującym	

osłabieniem	 i	zanikiem	mięśni,	bez	objawów	zajęcia	układu	nerwowego.	Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	przez	specjalistę	w	zakresie	
neurologii	na	podstawie	badania	elektromiograficznego	(EMG)	oraz	biopsji	mięśnia,	a	ocena	podstawowych	czynności	życiowych	(„Activities	of	
Daily	Living”)	musi	potwierdzać	utratę	możliwości	wykonywania	minimum	trzech	z	listy	sześciu	podstawowych	czynności	życiowych	w	ciągu	co	
najmniej	6	miesięcy:
a.	 mycie	się	w	wannie	lub	pod	prysznicem,	utrzymywanie	higieny	osobistej;
b.	 zdolność	do	ubierania	/	rozbierania	się;
c.	 używanie	toalety,	utrzymywanie	higieny	osobistej;
d.	 zdolność	do	kontrolowania	wydalania	moczu	i	stolca;
e.	 wstawanie	z	łóżka	i	przemieszczanie	się	na	fotel;
f.	 picie	i	jedzenie	przygotowanych	wcześniej	posiłków;

10)	 Endarterektomia tętnicy szyjnej (CEA) –	zabieg	chirurgiczny	przeprowadzony	w	celu	usunięcia	zwężenia	 lub	niedrożności	 tętnicy	szyjnej	
wspólnej	 lub	 tętnicy	 szyjnej	 wewnętrznej	 poprzez	 usunięcie	 blaszek	 miażdżycowych	 z	 wnętrza	 tętnicy.	 Definicja	 nie	 obejmuje	 zabiegów	
angioplastyki,	jakichkolwiek	innych	zabiegów	wykonywanych	od	strony	światła	naczynia	ani	zabiegów	wykorzystujących	techniki	laserowe;

11)	 Kardiomiopatia –	dysfunkcja	mięśnia	sercowego	o	różnej	etiologii,	prowadząca	do	jego	nieodwracalnej	niewydolności,	spełniającej	kryterium	
co	najmniej	 III	klasy	wg	NYHA	(New	York	Heart	Assotiation),	utrzymującej	się	przez	co	najmniej	6	miesięcy	mimo	prowadzenia	optymalnej	
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terapii.	Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	badaniem	echokardiograficznym.	Definicja	nie	obejmuje	przypadków	uszkodzenia	mięśnia	serca	
spowodowanych	nadużywaniem	alkoholu	(kardiomiopatia	alkoholowa);

12)	 Leczenie operacyjne choroby wieńcowej –	 operacja	 chirurgiczna	 przeprowadzona	 przy	 otwartej	 klatce	 piersiowej,	 mająca	 na	 celu	
zlikwidowanie	zwężenia	lub	niedrożności	jednej	lub	kilku	tętnic	wieńcowych	poprzez	wszczepienie	pomostu	omijającego.	Definicja	nie	obejmuje	
angioplastyki	wieńcowej,	 jakichkolwiek	innych	zabiegów	wykonywanych	od	strony	światła	naczynia,	ani	zabiegów	wykorzystujących	techniki	
laserowe;

13)	 Łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy –	histologicznie	łagodny	guz	nowotworowy	mózgu,	nerwów	czaszkowych	lub	opon,	zlokalizowany	
wewnątrzczaszkowo,	spełniający	wszystkie	poniższe	warunki:
a.	 jego	istnienie	zagraża	życiu;
b.	 wymaga	usunięcia	chirurgicznego,	a	w	przypadku	zaniechania	operacji	powoduje	trwały	ubytek	neurologiczny;
c.	 jego	istnienie	zostało	potwierdzone	przez	neurologa	lub	neurochirurga	na	podstawie	wyniku	badania	magnetycznego	rezonansu	jądrowego,	

tomografii	komputerowej	lub	innych	badań	wizualizacyjnych.
	 Definicja	nie	obejmuje	guzów	przysadki	mózgowej	oraz	naczyniaków;
14)	 Nieswoiste zapalenie jelita o ciężkim przebiegu –	 zaostrzenie	 przewlekłego	 zapalenia	 jelita,	 przebiegające	 z	 wytworzeniem	 przetoki,	

rozdęciem,	niedrożnością	lub	perforacją	jelita	i	wymagające	leczenia	operacyjnego	(całkowitego	lub	częściowego	usunięcia	jelita).	Rozpoznanie	
musi	być	poparte	badaniem	histopatologicznym,	potwierdzającym	istnienie	choroby	Leśniowskiego–Crohna	lub	wrzodziejącego	zapalenia	jelita	
grubego;

15)	 Niewydolność nerek –	schyłkowe	stadium	choroby	nerek,	wyrażające	się	nieodwracalnym	upośledzeniem	czynności	obu	nerek	oraz	stanowiące	
bezwzględne	wskazanie	do	stosowania	u	Ubezpieczonego	przewlekłej	dializoterapii	lub	wykonania	przeszczepu	nerki;

16)	 Nowotwór złośliwy inwazyjny –	niekontrolowany	wzrost	 komórek	nowotworowych,	powodujący	naciekanie	 i	niszczenie	zdrowych	 tkanek.	
Rozpoznanie	musi	zostać	potwierdzone	badaniem	histopatologicznym,	a	o	odpowiedzialności	Towarzystwa	decyduje	data	pobrania	materiału	
do	badania.	Jeśli	badanie	histopatologiczne	nie	zostało	przeprowadzone,	rozpoznanie	nowotworu	złośliwego	inwazyjnego	wymaga	spełnienia	
poniższych	trzech	kryteriów:
a.	 pobranie	materiału	do	badania	jest	z	medycznego	punktu	widzenia	niewykonalne	lub	mogłoby	być	ryzykowne;
b.	 posiadane	dane	medyczne	przemawiają	za	takim	rozpoznaniem;
c.	 rozpoznanie	zostało	potwierdzone	przez	onkologa	lub	lekarza	odpowiedniej	specjalności.	Definicja	nie	obejmuje:

a.	 nowotworów	łagodnych;
b.	 nowotworów	złośliwych	o	stopniu	zaawansowania	mniejszym	niż	I	zgodnie	z	aktualną	klasyfikacją	AJCC;
c.	 nowotworów	skóry,	innych	niż	czerniak	złośliwy	o	stopniu	zaawansowania	większym	niż	IA	zgodnie	z	aktualną	klasyfikacją	AJCC;
d.	 wszelkich	nowotworów	współistniejących	z	infekcją	HIV;

17)	 Nowotwór złośliwy przedinwazyjny (carcinoma in situ) –	ogniskowy,	miejscowy	rozrost	komórek	nowotworowych,	nieprzekraczający	błony	
podstawnej	nabłonka,	z	którego	się	wywodzi	i	nie	powodujący	naciekania	tkanek	sąsiednich.	Rozpoznanie	musi	zostać	potwierdzone	badaniem	
histopatologicznym,	a	o	odpowiedzialności	Towarzystwa	decyduje	data	pobrania	materiału	do	badania.	Definicja	nie	obejmuje:
a.	 nowotworów	łagodnych;
b.	 hiperkeratoz,	dysplazji,	stanów	przedrakowych;
c.	 nowotworów	skóry	innych	niż	czerniak	złośliwy	o	stopniu	zaawansowania	IA	–	zgodnie	z	aktualną	klasyfikacją	AJCC;
d.	 wszelkich	nowotworów	współistniejących	z	infekcją	HIV;

18)	 Operacja aorty –	 torakotomia	 lub	 laparotomia	przeprowadzona	z	powodu	choroby	aorty,	wymagającej	 leczenia	chirurgicznego	 i	 założenia	
protezy	naczyniowej.	Pod	pojęciem	aorta	rozumie	się	odcinek	piersiowy	i	brzuszny	aorty,	bez	ich	odgałęzień.	Definicja	nie	obejmuje	leczenia	
urazowych	uszkodzeń	aorty	oraz	zabiegów	wykonywanych	z	dostępu	wewnątrznaczyniowego;

19)	 Operacja zastawek serca –	operacja	na	otwartym	sercu,	polegająca	na	przeszczepieniu,	wszczepieniu	lub	naprawie	jednej	lub	kilku	zastawek	
serca.	Definicja	nie	obejmuje	zabiegów	polegających	na	likwidacji	zmian	w	zastawkach	za	pomocą	cewnika	lub	innych	przyrządów	wprowadzonych	
do	naczyń	krwionośnych	oraz	wymiany	wszczepionej	wcześniej	zastawki.	Zabieg	musi	wynikać	ze	wskazań	klinicznych,	potwierdzonych	przez	
specjalistę	w	zakresie	kardiologii,	a	uszkodzenie	zastawek	musi	być	potwierdzone	badaniem	naczyniowym	lub	echokardiograficznym;

20)	 Paraliż –	całkowita	utrata	funkcji	dwóch	lub	więcej	kończyn,	spełniająca	kryterium	0	lub	1	stopnia	w	skali	Lovetta,	spowodowana	urazem	lub	
chorobą	rdzenia	kręgowego	lub	mózgu.	Kończyna	rozumiana	jest	 jako	anatomiczna	całość:	ramię,	przedramię,	dłoń	w	przypadku	kończyny	
górnej	i	udo,	podudzie,	stopa	w	przypadku	kończyny	dolnej.	Utrata	funkcji	musi	być	trwała,	istnieć	przez	ponad	6	miesięcy	od	daty	zdarzenia	
i	być	potwierdzona	przez	specjalistę	w	zakresie	neurologii;

21)	 Pierwotne nadciśnienie płucne –	pierwotna	choroba	naczyń	tętniczych	płuc,	przebiegająca	z	 istotnym	poszerzeniem	jamy	prawej	komory	
serca,	skutkująca	stałym	i	nieodwracalnym	pogorszeniem	wydolności	fizycznej,	spełniająca	kryteria	co	najmniej	III	klasy	wg	NYHA	(New	York	
Heart	 Association),	 powodująca	 niezdolność	 Ubezpieczonego	 do	 wykonywania	 swojej	 zwykłej	 aktywności	 zawodowej.	 Do	 potwierdzenia	
rozpoznania	konieczne	jest	stwierdzenie	podczas	cewnikowania	tętnicy	płucnej	istotnego	wzrostu	ciśnienia	(średnio	30	mmHg	lub	powyżej).	
Definicja	nie	obejmuje	nadciśnienia	płucnego	rozwijającego	się	wtórnie	do	istniejących	schorzeń	(wtórne	nadciśnienie	płucne);

22) Piorunujące zapalenie wątroby –	masywna	martwica	 komórek	wątrobowych	 spowodowana	 zakażeniem	wirusowym,	 powodująca	 szybko	
postępującą	 niewydolność	 wątroby.	 Konieczne	 jest	 potwierdzenie	 związku	 przyczynowo-skutkowego	 pomiędzy	 zakażeniem	 wirusowym,	
a	niewydolnością	wątroby	oraz	spełnienie	wszystkich	poniższych	warunków:
a.	 szybkie	zmniejszanie	się	wielkości	wątroby;
b.	 martwica	obejmująca	całe	zraziki	wątrobowe;
c.	 szybkie	pogarszanie	się	wskaźników	funkcji	wątroby;
d.	 narastanie	żółtaczki.

	 Definicja	nie	obejmuje	przypadków	niewydolności	wątroby	spowodowanych	przez	alkohol,	leki	lub	inne	substancje	chemiczne;
23) Postępująca twardzina układowa (scleroderma) –	ogólnoukładowa	choroba	tkanki	łącznej	i	naczyń,	powodująca	włóknienie	w	obrębie	skóry,	

naczyń	krwionośnych	i	narządów	wewnętrznych.	W	rozumieniu	niniejszych	OWUD	choroba	musi	dotyczyć	serca,	płuc	lub	nerek	i	muszą	być	
spełnione	co	najmniej	dwa	z	poniższych	warunków:
a.	 badanie	zdolności	dyfuzyjnej	płuc	dla	tlenku	węgla	(DLCO)	<	70%	wartości	prawidłowych;
b.	 wskaźnik	filtracji	kłębkowej	(eGFR)	<	60	ml/min;
c.	 występowanie	objawów	niewydolności	 serca	 lub	zaburzeń	 rytmu	serca,	wymagających	 leczenia	 lub	występowanie	zapalenia	osierdzia.	

Definicja	nie	obejmuje	zlokalizowanych	postaci	sklerodermy,	zapalenia	eozynofilowego	powięzi	oraz	przypadków	rozpoznanych	jako	zespół	
CREST;
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24) Poważny uraz głowy –	 uraz	 czaszkowo-mózgowy	 powodujący	 powstanie	 trwałych	 ubytków	 neurologicznych,	 utrzymujących	 się	 przez	 co	
najmniej	6	miesięcy	od	daty	zdarzenia.	Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	przez	specjalistę	w	zakresie	neurologii	na	podstawie	badania	
klinicznego	i	wyników	badań	obrazowych;

25) Przeszczepienie narządu –	 przeszczepienie	 Ubezpieczonemu	 jako	 biorcy	 jednego	 z	 narządów:	 serca,	 płuca,	 wątroby,	 trzustki,	 nerki	 lub	
allogeniczny	przeszczep	szpiku	kostnego.	Definicja	nie	obejmuje	przeszczepów	narządów	innych,	niż	wymienione	powyżej,	części	narządów	
(z	wyjątkiem	przeszczepu	fragmentu	wątroby),	przeszczepów	tkanek	lub	komórek;

26) Przewlekła niewydolność wątroby –	końcowe	stadium	choroby	wątroby	charakteryzujące	się	istnieniem	jednego	z	poniższych	objawów:
a.	 trwała	żółtaczka;
b.	 wodobrzusze;
c.	 encefalopatia	wątrobowa;
d.	 żylaki	przełyku;
e.	 zaburzenia	krzepnięcia.

	 Świadczenie	zostanie	wypłacone	w	przypadku,	gdy	rozpoznano	niewydolność	wątroby	mieszczącą	się	w	klasie	B	lub	C	klasyfikacji	Child–Pugh.	
Definicja	nie	obejmuje:
a.	 przypadków	mieszczących	się	w	klasie	A	klasyfikacji	Child–Pugh;
b.	 chorób	wątroby	spowodowanych	alkoholem	lub	nadużywaniem	leków	lub	innych	substancji	chemicznych;

27) Przewlekłe nawracające zapalenie trzustki –	przewlekły	proces	zapalny	powodujący	postępujące,	nieodwracalne	zmiany	w	miąższu	(zanik,	
włóknienie)	oraz	stopniowy	rozwój	niewydolności	zewnątrzwydzielniczej	i	wewnątrzwydzielniczej	trzustki.	Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	
przez	 specjalistę	w	 zakresie	 gastroenterologii	 w	 oparciu	 o	 dane	 kliniczne	 i	 wyniki	 badań	 obrazowych.	 Definicja	 nie	 obejmuje	 przypadków	
zapalenia	trzustki	związanych	z	nadużywaniem	alkoholu;

28)	 Reumatoidalne zapalenie stawów –	 przewlekła	 choroba	 tkanki	 łącznej	 charakteryzująca	 się	 nieswoistym	 zapaleniem	 stawów,	 zmianami	
pozastawowymi	i	objawami	układowymi.	Konieczne	jest	spełnienie	wszystkich	poniższych	warunków:
a.	 rozpoznanie	spełnia	kryteria	diagnostyczne	Amerykańskiego	Towarzystwa	Reumatologicznego	(American	College	of	Rheumatology);
b.	 stwierdza	się	uszkodzenie	 i	deformację	trzech	lub	więcej	grup	stawów:	rąk,	nadgarstków,	 łokci,	kolan,	bioder,	stawów	skokowych,	stóp,	

kręgosłupa	szyjnego;
c.	 ocena	podstawowych	czynności	życiowych	(„Activities	of	Daily	Living”)	musi	potwierdzać	utratę	możliwości	wykonywania	minimum	trzech	

z	listy	sześciu	podstawowych	czynności	życiowych	w	ciągu	co	najmniej	6	miesięcy:
a)	 mycie	się	w	wannie	lub	pod	prysznicem,	utrzymywanie	higieny	osobistej;
b)	 zdolność	do	ubierania	/	rozbierania	się;
c)	 używanie	toalety,	utrzymywanie	higieny	osobistej;
d)	 zdolność	do	kontrolowania	wydalania	moczu	i	stolca;
e)	 wstawanie	z	łóżka	i	przemieszczanie	się	na	fotel;
f)	 picie	i	jedzenie	przygotowanych	wcześniej	posiłków;

29) Stwardnienie rozsiane –	 choroba	 ośrodkowego	 układu	 nerwowego	 (mózgu	 lub	 rdzenia	 kręgowego)	 charakteryzująca	 się	 powstawaniem	
obszarów	 demielinizacji.	 Rozpoznanie	 musi	 być	 postawione	 przez	 specjalistę	 w	 zakresie	 neurologii	 na	 podstawie	 aktualnych	 kryteriów	
diagnostycznych	McDonalda	 i	 potwierdzone	 badaniem	 tomografii	 komputerowej	 lub	 jądrowego	 rezonansu	magnetycznego.	Konieczne	 jest	
istnienie	 trwałych	deficytów	neurologicznych	(potwierdzonych	przez	specjalistę	w	zakresie	neurologii	najwcześniej	po	6	miesiącach	od	daty	
wystąpienia	 zdarzenia)	 i	 jednoznaczne	 wykluczenie	 innej	 przyczyny	 stwierdzanych	 nieprawidłowości	 (np.	 choroby	 naczyniowe,	 zakażenia	
bakteryjne	lub	wirusowe);

30)	 Śpiączka –	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,	oceniany	na	nie	więcej	niż	7	stopni	w	Skali	Glasgow	(Glasgow	
Coma	Scale),	 powodujący	 powstanie	 trwałego	 ubytku	 neurologicznego.	Rozpoznanie	musi	 być	 potwierdzone	 przez	 specjalistę	w	 zakresie	
neurologii.	Definicja	nie	obejmuje	przypadków	śpiączki	 farmakologicznej,	a	 także	wynikających	z	użycia	 leków,	alkoholu	 i	 innych	substancji	
odurzających;

31)	 Toczeń rumieniowaty układowy –	ogólnoustrojowa	choroba	autoimmunologiczna	o	nieznanej	etiologii,	 rozwijająca	się	wskutek	złożonych	
zaburzeń	układu	odpornościowego,	prowadzących	do	przewlekłego	procesu	zapalnego	w	wielu	tkankach	i	narządach.

	 W	rozumieniu	niniejszych	OWUD	choroba	musi	przebiegać	z	zajęciem	nerek	(nefropatia	toczniowa)	i	spełniać	kryteria	kwalifikujące	ją	do	klasy	
III	–	VI	wg	aktualnej	klasyfikacji	Międzynarodowego	Towarzystwa	Nefrologicznego	i	Towarzystwa	Chorób	Nerek	(ISN/RPS):
a.	 klasa	I	–	minimalne	zmiany	mezangialne;
b.	 klasa	II	–	zmiany	mezangialne	proliferacyjne;
c.	 klasa	III	–	zmiany	ogniskowe;
d.	 klasa	IV	–	zmiany	rozsiane;
e.	 klasa	V	–	błoniaste	kłębkowe	zapalenie	nerek;
f.	 klasa	VI	–	zaawansowane	zmiany	stwardnieniowe.

	 Definicja	nie	obejmuje	innych	form	choroby,	np.	przebiegających	z	zajęciem	skóry,	stawów,	czy	dających	jedynie	zmiany	w	obrazie	krwi;
32) Udar mózgu –	nagłe,	ogniskowe	uszkodzenie	mózgu	spowodowane	zawałem	tkanki	mózgowej,	krwotokiem	z	naczyń	wewnątrzczaszkowych	

lub	zatorem	materiałem	pochodzenia	zewnątrzczaszkowego,	powodujące	zaistnienie	wszystkich	niżej	wymienionych	okoliczności:
a.	 obecność	nowych	klinicznych	objawów	neurologicznych	odpowiadających	udarowi	mózgu;
b.	 utrzymywanie	się	ubytków	neurologicznych	ponad	24	godziny;
c.	 obecność	nowych	zmian	charakterystycznych	dla	udaru	mózgu	w	badaniach	obrazowych	(tomografii	komputerowej	lub	jądrowym	rezonansie	

magnetycznym);
d.	 istnienie	trwałych	deficytów	neurologicznych	potwierdzonych	przez	specjalistę	w	zakresie	neurologii	po	upływie	co	najmniej	2	miesięcy	od	

daty zdarzenia.
	 Definicja	nie	obejmuje:

a.	 epizodów	przemijającego	niedokrwienia	mózgu	(TIA);
b.	 zdarzeń	skutkujących	jedynie	zmianami	osobowości	lub	zaburzeniami	pamięci;
c.	 objawów	mózgowych	spowodowanych	migreną;
d.	 uszkodzenia	mózgu	spowodowanego	zewnętrznym	urazem	lub	niedotlenieniem;
e.	 chorób	naczyniowych	dotyczących	oka,	nerwu	wzrokowego,	układu	przedsionkowego;
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33) Usunięcie płuca (Pneumonektomia) –	torakotomia	przeprowadzona	w	celu	usunięcia	całego	płuca,	uszkodzonego	wskutek	urazu	lub	choroby.	
Definicja	nie	obejmuje	usunięcia	fragmentu	tkanki	płucnej	(lobektomia,	segmentektomia);

34) Utrata kończyn –	całkowita	fizyczna	utrata	dwóch	lub	więcej	kończyn,	spowodowana	urazem.	Definicja	obejmuje	również	utratę	obu	rąk	(dłoni)	
lub	obu	stóp,	a	także	łączną	utratę	jednej	ręki	(dłoni)	i	jednej	stopy;

35) Utrata mowy –	trwała	i	nieodwracalna	całkowita	utrata	zdolności	mówienia	w	wyniku	choroby	lub	wypadku,	powodujących	uszkodzenie	strun	
głosowych,	utrzymująca	się	przez	co	najmniej	 12	miesięcy.	Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	przez	specjalistę	w	zakresie	 laryngologii.	
Definicja	nie	obejmuje	przypadków	spowodowanych	zaburzeniami	psychicznymi;

36) Utrata słuchu –	całkowita	i	nieodwracalna	utrata	słuchu	w	obu	uszach	spowodowana	zachorowaniem	lub	urazem,	niemożliwa	do	skorygowania	
postępowaniem	 terapeutycznym.	 Rozpoznanie	 musi	 być	 postawione	 przez	 specjalistę	 w	 zakresie	 laryngologii,	 w	 oparciu	 o	 wyniki	 badań	
audiometrycznych,	wykazujących	średni	ubytek	słuchu	(badany	dla	częstotliwości	500,	1000	i	2000	Hz)	przekraczający	90	dB	w	każdym	uchu;

37) Utrata wzroku –	całkowita	 i	 nieodwracalna	utrata	 funkcji	widzenia	w	obu	oczach,	 rozumiana	 jako	osłabienie	ostrości	wzroku	poniżej	 5/50	
(0,01)	lub	ograniczenie	pola	widzenia	poniżej	20%,	spowodowana	zachorowaniem	lub	urazem,	niemożliwa	do	skorygowania	postępowaniem	
terapeutycznym	i	korekcyjnym.	Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	przez	specjalistę	w	zakresie	okulistyki;

38)	 Zaawansowana choroba płuc –	 schyłkowe	 stadium	 przewlekłej	 choroby	 układu	 oddechowego,	 w	 przebiegu	 której	 występują	 wszystkie	
z	poniższych	objawów:
a.	 wartość	FEV1	utrzymuje	się	poniżej	1	litra;
b.	 wymagane	jest	stałe	leczenie	tlenem	z	powodu	hipoksemii;
c.	 ciśnienie	parcjalne	tlenu	w	gazometrii	krwi	tętniczej	wynosi	poniżej	55	mmHg;
d.	 występuje	stała	duszność	spoczynkowa.

	 Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	klinicznie	przez	specjalistę	w	zakresie	pneumonologii;
39) Zakażenie wirusem HIV

a.	 Zakażenie	wirusem	HIV	związane	z	przetoczeniem	krwi.	Zdiagnozowanie	u	Ubezpieczonego	zakażenia	wirusem	HIV	lub	choroby	AIDS	pod	
warunkiem,	że:
a)	 do	zakażenia	doszło	w	okresie	ubezpieczenia,	podczas	przetaczania	ze	wskazań	medycznych	krwi	lub	preparatów	krwiopochodnych;
b)	 Ubezpieczony	nie	był	leczony	z	powodu	hemofilii;
c)	 do	serokonwersji	doszło	w	ciągu	6	miesięcy	po	przetoczeniu;
d)	 obecność	infekcji	HIV	została	potwierdzona	w	autoryzowanym	laboratorium.

b.	 Zakażenie	wirusem	HIV	 związane	 z	 pracą	 zawodową.	 Zdiagnozowanie	 u	Ubezpieczonego	 zakażenia	wirusem	HIV	 lub	 choroby	AIDS,	
w	przypadku	gdy	łącznie	spełnione	są	poniższe	warunki:
a)	 do	zakażenia	doszło	w	wyniku	zakłucia	się	igłą	w	czasie	wykonywania	obowiązków	zawodowych	jako:	lekarz/stomatolog,	pielęgniarka,	

ratownik	medyczny,	strażak	lub	policjant;
b)	 wypadek,	 który	mógł	 być	 przyczyną	 zakażenia	 zdarzył	 się	 w	 okresie	 udzielania	 ochrony	 ubezpieczeniowej	 i	 został	 zgłoszony	 do	

Towarzystwa	wraz	z	ujemnym	wynikiem	testu	w	kierunku	HIV,	wykonanym	po	wypadku;
c)	 do	serokonwersji	doszło	w	ciągu	6	miesięcy	od	wypadku;
d)	 obecność	infekcji	HIV	została	potwierdzona	w	autoryzowanym	laboratorium.

	 Definicja	nie	obejmuje	przypadków	zakażenia,	do	których	doszło	w	inny	sposób,	np.	drogą	kontaktów	seksualnych	lub	dożylnego	stosowania	
środków	 odurzających.	 Towarzystwo	 musi	 posiadać	 prawo	 dostępu	 do	 wyników	 badań	 krwi	 Ubezpieczonego	 i	 mieć	 prawo	 do	 zlecania	
niezależnych	badań	kontrolnych;

40)	 Zapalenie mózgu –	 stan	 zapalny	 tkanki	 mózgowej	 (półkul	 mózgu,	 pnia	 mózgu	 lub	 móżdżku),	 spowodowany	 czynnikiem	 infekcyjnym,	
prowadzący	do	powstania	trwałych	ubytków	neurologicznych,	których	istnienie	może	być	potwierdzone	przez	specjalistę	w	zakresie	neurologii	
po	6	miesiącach	od	początku	zachorowania;

41)	 Zawał serca –	martwica	części	mięśnia	sercowego	wywołana	 jego	niedokrwieniem.	Rozpoznanie	musi	być	oparte	na	stwierdzeniu	wzrostu	
lub	spadku	stężenia	biomarkerów	sercowych	we	krwi	(troponiny	I,	troponiny	T),	z	co	najmniej	jedną	wartością	przekraczającą	99	centyl	górnej	
granicy	 wartości	 referencyjnej	 dla	 danej	 metody	 laboratoryjnej,	 ze	 współistnieniem	 co	 najmniej	 jednego	 z	 wymienionych	 niżej	 klinicznych	
wykładników	niedokrwienia	mięśnia	sercowego:
a.	 objawy	kliniczne	niedokrwienia	serca;
b.	 zmiany	w	EKG	wskazujące	na	świeże	niedokrwienie	mięśnia	sercowego	(nowo	powstałe	 lub	przypuszczalnie	nowe,	znamienne	zmiany	

odcinka	ST	–	załamka	T	(ST-T),	patologiczne	załamki	Q	lub	nowo	powstały	blok	lewej	odnogi	pęczka	Hisa);
c.	 nowy	ubytek	żywotnego	mięśnia	sercowego	lub	nowe	odcinkowe	zaburzenia	kurczliwości	uwidocznione	w	badaniach	obrazowych;
d.	 obecność	zakrzepu	w	tętnicy	wieńcowej	uwidocznionego	badaniem	angiograficznym	lub	w	autopsji.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 4
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

§ 5
1.	 Zakres	 ubezpieczenia	 obejmuje	 wystąpienie	 u	 Ubezpieczonego	 w	 okresie	 udzielania	 ochrony	 ubezpieczeniowej,	 zgodnych	 z	 definicjami	

określonymi	w	§	3,	Poważnych	zachorowań.
2.	 W	ramach	Umowy	dodatkowej	Towarzystwo	udostępnia	dwa	zakresy	ubezpieczenia:

1)	 zakres	podstawowy,
2)	 zakres	rozszerzony,
obejmujące	Poważne	zachorowania	wymienione	w	tabeli	nr	1.

 tabela nr 1

Lp. Rodzaje Poważnych zachorowań Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
1) Anemia	aplastyczna  

2) Bakteryjne	zapalenie	opon	mózgowo	–	rdzeniowych 

3) Choroba	Alzheimera 
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Lp. Rodzaje Poważnych zachorowań Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
4) Choroba	Creutzfeldta	–	Jakoba 

5) Choroba	Heinego	–	Medina	(poliomyelitis) 

6) Choroba neuronu ruchowego 

7) Choroba Parkinsona 

8) Ciężkie	oparzenia  

9) Dystrofia	mięśniowa 

10) Endarterektomia	tętnicy	szyjnej 

11) Kardiomiopatia 

12) Leczenie	operacyjne	choroby	wieńcowej  

13) Łagodny	nowotwór	wewnątrzczaszkowy  

14) Nieswoiste	zapalenie	jelita	o	ciężkim	przebiegu 

15) Niewydolność	nerek  

16) Nowotwór	złośliwy	inwazyjny  

17) Nowotwór	złośliwy	przedinwazyjny	(carcinoma	in	situ) 

18) Operacja aorty  

19) Operacja zastawek serca  

20) Paraliż  

21) Pierwotne	nadciśnienie	płucne 

22) Piorunujące	zapalenie	wątroby 

23) Postępująca	twardzina	układowa	(scleroderma) 

24) Poważny	uraz	głowy 

25) Przeszczepienie	narządu  

26) Przewlekła	niewydolność	wątroby 

27) Przewlekłe	nawracające	zapalenie	trzustki 

28) Reumatoidalne zapalenie stawów 

29) Stwardnienie rozsiane  

30) Śpiączka  

31) Toczeń	rumieniowaty	układowy 

32) Udar mózgu  

33) Usunięcie	płuca	(pneumonektomia) 

34) Utrata	kończyn  

35) Utrata mowy 

36) Utrata	słuchu 

37) Utrata wzroku  

38) Zaawansowana	choroba	płuc 

39) Zakażenie	wirusem	HIV  

40) Zapalenie mózgu 

41) Zawał	serca  

Zawarcie Umowy dodatkowej

§ 6
1.	 Umowa	dodatkowa	może	zostać	zawarta	na	wniosek	Ubezpieczającego	wraz	z	zawarciem	Umowy	albo	w	trakcie	jej	trwania,	ze	skutkiem	od	

najbliższej	Rocznicy	polisy	przypadającej	po	dniu	złożenia	wniosku	o	zawarcie	Umowy	dodatkowej.
2.	 Umowa	dodatkowa	może	zostać	zawarta,	jeżeli	Ubezpieczony	w	dniu	jej	zawarcia:

1)	 ukończył	15	lat	i	nie	ukończył	71	roku	życia	–	w	przypadku	Umowy	dodatkowej	zawieranej	w	wariancie	indywidualnym	albo
2)	 ukończył	15	lat	i	nie	ukończył	66	roku	życia	–	w	przypadku	Umowy	dodatkowej	zawieranej	w	wariancie	pakietowym.

3.	 Wariant	Umowy	dodatkowej,	o	którym	mowa	w	ust.	2,	aktualny	na	dzień	jej	zawarcia,	potwierdzony	jest	w	Dokumencie	ubezpieczenia.
4.	 Zasady	zawarcia	Umowy	określone	w	OWU	stosuje	się	odpowiednio	do	Umowy	dodatkowej.
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Ochrona ubezpieczeniowa

§ 7
1.	 Ochrona	ubezpieczeniowa	z	 tytułu	Umowy	dodatkowej	w	stosunku	do	Ubezpieczonego	 rozpoczyna	się	w	dniu	wskazanym	w	Dokumencie	

ubezpieczenia.
2.	 Zasady	rozpoczęcia	ochrony	ubezpieczeniowej	określone	w	OWU	stosuje	się	odpowiednio	do	Umowy	dodatkowej.
3.	 Ubezpieczony	nie	może	być	w	tym	samym	czasie	objęty	ochroną	ubezpieczeniową	z	tytułu	niniejszej	Umowy	dodatkowej	 i	z	 tytułu	Umowy	

dodatkowej:
1)	 na	wypadek	wystąpienia	Nowotworu	złośliwego	albo
2)	 na	wypadek	wystąpienia	Zawału	serca	lub	Udaru	mózgu.

4.	 Ochrona	ubezpieczeniowa	w	stosunku	do	Ubezpieczonego	wygasa	z	dniem	rozwiązania	Umowy	dodatkowej,	o	którym	mowa	w	§	8.

Rozwiązanie Umowy dodatkowej

§ 8
1.	 Umowa	dodatkowa	rozwiązuje	się	z	dniem:

1)	 rozwiązania	Umowy;
2)	 poprzedzającym	Rocznicę	polisy,	w	której	Wiek	Ubezpieczonego	wyniesie	71	lat	–	w	przypadku	zawarcia	Umowy	dodatkowej	w	wariancie	

indywidualnym;
3)	 poprzedzającym	Rocznicę	polisy,	w	której	Wiek	Ubezpieczonego	wyniesie	67	lat	–	w	przypadku	zawarcia	Umowy	dodatkowej	w	wariancie	

pakietowym,	z	zastrzeżeniem	§	11	ust.	4	OWU;
4)	 wypłaty	200%	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej;
5)	 odstąpienia	od	Umowy	dodatkowej;
6) wypowiedzenia Umowy dodatkowej.

2.	 Zasady	wypowiedzenia	Umowy	i	odstąpienia	od	Umowy	określone	w	OWU	stosuje	się	odpowiednio	do	Umowy	dodatkowej.

Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej

§ 9
Wysokość	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	aktualna	na	dzień	zawarcia	Umowy	dodatkowej	potwierdzona	jest	w	Dokumencie
ubezpieczenia.

§ 10
1.	 Ubezpieczający	może	wnioskować	o	zmianę	wysokości	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej.
2.	 Towarzystwo	dokona	zmiany,	o	której	mowa	w	ust.	1,	ze	skutkiem	od	najbliższej	Rocznicy	polisy	pod	warunkiem,	że	dyspozycja	zmian	została	

złożona	przez	Ubezpieczającego	prawidłowo	i	wpłynęła	na	co	najmniej	30	dni	przed	Rocznicą	polisy.
3.	 Zmiana	 wysokości	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 powoduje	 zmianę	 wysokości	 Składki	 za	 Umowę	 dodatkową.	 Nowa	

wysokość	Składki	za	Umowę	dodatkową	obliczona	jest	zgodnie	z	§	12	ust.	1	i	odpowiada	zmienionej	Sumie	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	
dodatkowej.

4.	 W	 przypadku	 podwyższenia	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej,	 Ubezpieczony	 zobowiązany	 jest	 do	 złożenia	 oświadczenia	
o	stanie	zdrowia	lub	do	poddania	się,	na	wniosek	Towarzystwa,	badaniom	lekarskim	lub	diagnostycznym	z	minimalnym	ryzykiem,	z	wyłączeniem	
badań	genetycznych,	w	placówce	medycznej	współpracującej	z	Towarzystwem.	Koszty	tych	badań	pokrywa	Towarzystwo.

5.	 Na	podstawie	informacji,	o	których	mowa	w	ust.	4,	Towarzystwo	może	nie	wyrazić	zgody	na	podwyższenie	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	
dodatkowej,	o	czym	poinformuje	Ubezpieczającego.

§ 11
1.	 Najpóźniej	na	30	dni	przed	rozpoczęciem	kolejnego	Roku	polisy	Towarzystwo	może	zaproponować	Ubezpieczającemu	podwyższenie	Sumy	

ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	oraz	nową	wysokość	Składki	za	Umowę	dodatkową.
2.	 Nowa	wysokość	Składki	 za	Umowę	 dodatkową,	 o	 której	mowa	w	 ust.	 1,	 odpowiada	 podwyższonej	 Sumie	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	Umowy	

dodatkowej	i	obliczona	jest	zgodnie	z	§	12	ust.	1.
3.	 Opłacenie	Składki	 za	Umowę	dodatkową	w	nowej	wysokości	 jest	 równoznaczne	 z	akceptacją	podwyższonej	Sumy	ubezpieczenia	 z	 tytułu	

Umowy	dodatkowej.	W	takim	przypadku	podwyższona	Suma	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	obowiązuje	od	najbliższej	Rocznicy	
polisy	przypadającej	po	złożeniu	przez	Towarzystwo	propozycji,	o	której	mowa	w	ust.	1.

Składka za Umowę dodatkową

§ 12
1.	 Towarzystwo	ustala	wysokość	Składki	za	Umowę	dodatkową	w	zależności	od	wysokości	Sumy	ubezpieczenia	z	 tytułu	Umowy	dodatkowej,	

częstotliwości	opłacania	Składek,	Wieku	Ubezpieczonego,	z	uwzględnieniem	ograniczenia	odpowiedzialności	określonego	w	§	14	ust.	1	oraz	
wyników	oceny	ryzyka	i	wskazuje	ją	w	Dokumencie	ubezpieczenia.

2.	 Składka	za	Umowę	dodatkową	doliczana	jest	do	składki	z	tytułu	Umowy	i	opłacana	jest	w	tych	samych	terminach	i	z	tą	samą	częstotliwością.
3.	 W	przypadku,	o	którym	mowa	w	§	8	ust.	1	pkt	4,	Składka	zostanie	pomniejszona	o	wysokość	Składki	za	Umowę	dodatkową.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

§ 13
Towarzystwo	nie	ponosi	odpowiedzialności	z	tytułu	Poważnego	zachorowania	Ubezpieczonego,	jeżeli	było	ono	konsekwencją:
1)	 wojny,	działań	wojennych	 lub	stanu	wojennego;	aktywnego	 i	dobrowolnego	uczestnictwa	Ubezpieczonego	w	aktach	przemocy,	 terroryzmu,	

zamieszkach	lub	rozruchach;
2)	 niedorozwoju	umysłowego	Ubezpieczonego	lub	zaburzeń	psychicznych	Ubezpieczonego	oraz	ich	skutków;
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3)	 spożycia	 przez	 Ubezpieczonego	 alkoholu	 (rozumianego	 jako	 stężenie	 alkoholu	 we	 krwi	 co	 najmniej	 0,2	 promila	 albo	 obecność	 alkoholu	
w	wydychanym	powietrzu	co	najmniej	0,1	mg	w	1	dm	sześciennym);

4)	 pozostawania	przez	Ubezpieczonego	pod	wpływem	środków	odurzających	lub	psychotropowych	niezaleconych	przez	lekarza,	usiłowania	lub	
popełnienia	przestępstwa	przez	Ubezpieczonego,	próby	samobójczej	Ubezpieczonego,	świadomego	samookaleczenia	Ubezpieczonego	 lub	
okaleczenia	Ubezpieczonego	na	jego	prośbę,	niezależnie	od	stanu	jego	poczytalności;

5)	 wypadku	lotniczego	zaistniałego	w	czasie	przebywania	przez	Ubezpieczonego	na	pokładzie	samolotu	innego	niż	samolot	przewoźnika	lotniczego	
w	rozumieniu	obowiązujących	przepisów	prawa	lotniczego;

6)	 prowadzenia	 przez	 Ubezpieczonego	 pojazdu	 mechanicznego	 bez	 posiadania	 odpowiednich	 uprawnień	 lub	 prowadzenia	 pojazdów	
niedopuszczonych	do	ruchu	drogowego,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawa;

7)	 uprawiania	 przez	 Ubezpieczonego	 niebezpiecznych	 sportów	 lub	 aktywności	 fizycznych	 albo	 udziału	 Ubezpieczonego	 w	 niebezpiecznych	
zajęciach	 sportowych	 lub	 aktywnościach	 fizycznych.	 Za	 niebezpieczne,	 odpowiednio,	 sporty,	 zajęcia	 sportowe	 oraz	 aktywności	 fizyczne	
uznaje	się:	baloniarstwo,	lotniarstwo,	paralotniarstwo,	szybownictwo,	motolotniarstwo,	sporty	motorowe	i	motorowodne	(uprawiane	pojazdami	
niezależnie	od	pojemności	silnika),	sporty	walki,	sporty	spadochronowe,	wspinaczkę	wysokogórską	lub	skałkową,	speleologię,	skoki	do	wody,	
nurkowanie	przy	użyciu	specjalistycznego	sprzętu,	skoki	na	elastycznej	 linie	(bungee	jumping),	rafting	i	wszystkie	 jego	odmiany,	żeglarstwo	
morskie,	kite-surfing,	narciarstwo/snowboard	poza	wyznaczonymi	trasami	(off-road	skiing,	heliskiing,	freeride),	kaskaderstwo,	jazdę	na	quadach,	
pokonywanie	przeszkód	w	przestrzeni	miejskiej	(parkour,	free-running,	rooftopping),	kolarstwo	ekstremalne	(freeride,	downhill,	dual	slalom,	four	
cross,	dirt	jumping)	oraz	udział	w	zawodach	sportowych	poza	lekkoatletyką	i	pływaniem	oraz	udziałem	w	szkolnych	zawodach	sportowych;

8)	 wad	wrodzonych	Ubezpieczonego	i	schorzeń	będących	ich	skutkiem;
9)	 choroby	AIDS	Ubezpieczonego;	
a	także,	jeżeli	Poważne	zachorowanie:
10)	 zostało	zdiagnozowane	lub	było	leczone	u	Ubezpieczonego	przed	dniem	objęcia	ochroną	ubezpieczeniową	z	tytułu	Umowy	dodatkowej;
11)	 było	następstwem	schorzeń	lub	stanów	chorobowych:

a. zdiagnozowanych u Ubezpieczonego lub
b.	 leczonych	u	Ubezpieczonego,	lub
c.	 których	leczenie	zalecono	u	Ubezpieczonego,

	 w	 okresie	 5	 lat	 poprzedzających	 rozpoczęcie	 ochrony	 ubezpieczeniowej	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej,	 z	 wyłączeniem	 schorzeń,	 o	 których	
Ubezpieczający	i	Ubezpieczony	poinformował	Towarzystwo	we	Wniosku	lub	w	innych	pismach	przed	zawarciem	Umowy	dodatkowej;

12)	 jest	skutkiem	okoliczności,	o	których	mowa	w	§	19	OWU.

§ 14
1.	 W	okresie	pierwszych	90	dni	od	daty	rozpoczęcia	ochrony	ubezpieczeniowej	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	Towarzystwo	ponosi	odpowiedzialność	

tylko	wówczas,	gdy	Poważne	zachorowanie	Ubezpieczonego	było	skutkiem	Nieszczęśliwego	wypadku.
2.	 Ograniczenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1,	nie	ma	zastosowania	w	przypadku	automatycznego	przedłużania	Umowy	dodatkowej	na	kolejny	Rok	

polisy.
3.	 W	przypadku	gdy	Ubezpieczony	był	objęty	ochroną	ubezpieczeniową	z	tytułu	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia,	początek	okresu,	o	którym	

mowa	w	ust.	1,	liczony	jest	od	daty	rozpoczęcia	ochrony	ubezpieczeniowej	z	tytułu	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia	pod	warunkiem,	że:
1)	 ochrona	z	tytułu	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia	wygasła	nie	wcześniej	niż	31	dni	przed	dniem	rozpoczęcia	ochrony	z	tytułu	Umowy	

dodatkowej	–	w	przypadku	umowy	grupowego	ubezpieczenia	na	życie,	albo	wygasła	nie	wcześniej	niż	31	dni	przed	dniem	rozpoczęcia	i	nie	
później	niż	31	dni	od	dnia	rozpoczęcia	ochrony	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	–	w	przypadku	Indywidualnej	Kontynuacji;

2)	 Poważne	zachorowanie	wystąpiło	po	wygaśnięciu	ochrony	z	tytułu	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia.
	 Ograniczenie	odpowiedzialności,	o	którym	mowa	w	ust.	1,	stosuje	się	do	tej	części	Sumy	ubezpieczenia	z	 tytułu	Umowy	dodatkowej,	która	

stanowi	nadwyżkę	w	stosunku	do	sumy	ubezpieczenia,	jaka	obowiązywała	w	ramach	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia.

Świadczenie z tytułu Umowy dodatkowej

§ 15
1.	 Z	tytułu	wystąpienia	Poważnego	zachorowania	Towarzystwo	wypłaci	Ubezpieczonemu	świadczenie	w	wysokości:

1)	 20%	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 aktualnej	 w	 dniu	 zdiagnozowania	 Poważnego	 zachorowania	 –	 w	 przypadku	
wystąpienia	Nowotworu	złośliwego	przedinwazyjnego	(carcinoma	in	situ),	o	którym	mowa	w	§	3	pkt	17;

2)	 50%	albo	100%	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	aktualnej	w	dniu	wystąpienia	Poważnego	zachorowania	uzależnione	od	
stopnia	zaawansowania	choroby,	w	przypadku	Poważnych	zachorowań,	o	których	mowa	w	ust.	2;

3)	 100%	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	aktualnej	w	dniu	wystąpienia	Poważnego	zachorowania,	w	przypadku	pozostałych	
Poważnych	zachorowań,

	 z	zastrzeżeniem	ust.	5	i	6.
2.	 Procent	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 wypłacany	 Ubezpieczonemu	 z	 tytułu	 Poważnych	 zachorowań:	 Kardiomiopatia,	

Nowotwór	złośliwy	 inwazyjny,	Przewlekłe	nawracające	zapalenie	 trzustki,	Zawał	serca	uzależniony	 jest	od	stopnia	zaawansowania	choroby	
w	dniu	wystąpienia	Poważnego	zachorowania:
1)	 Kardiomiopatia:

a.	 I	stopień	zaawansowania	choroby	–	świadczenie	w	wysokości	50%	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	zostanie	wypłacone	
w	przypadku	rozpoznania	niewydolności	serca	w	III	klasie	wg	NYHA	z	frakcją	wyrzutową	lewej	komory	(określoną	w	aktualnym	badaniu	
ECHO	serca)	<	40%;

b.	 II	 stopień	 zaawansowania	 choroby	 –	 świadczenie	 w	 wysokości	 100%	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 zostanie	
wypłacone	 w	 przypadku	 rozpoznania	 niewydolności	 serca	 w	 klasie	 IV	 wg	 NYHA	 z	 frakcją	 wyrzutową	 lewej	 komory	 (określoną	
w	aktualnym	badaniu	ECHO	serca)	<	30%;

2)	 Nowotwór	złośliwy	inwazyjny:
a.	 I	 stopień	 zaawansowania	 choroby	 –	 świadczenie	 w	 wysokości	 50%	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 zostanie	

wypłacone	w	przypadku	 rozpoznania	 nowotworu	w	 I	 stopniu	 zaawansowania	 (Stage	 I),	 zgodnie	 z	 aktualną	 klasyfikacją	AJCC	 lub	
przewlekłej	białaczki	limfocytowej	w	stopniu	zaawansowania	mniejszym	niż	II	wg	klasyfikacji	RAI;

b.	 II	 stopień	 zaawansowania	 choroby	 –	 świadczenie	 w	 wysokości	 100%	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 zostanie	
wypłacone	w	przypadku	rozpoznania	nowotworów	o	wyższym	stopniu	zaawansowania	niż	wskazane	w	pkt	2	ppkt	a;
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3)	 Przewlekłe	nawracające	zapalenie	trzustki:
a.	 I	 stopień	 zaawansowania	 choroby	 –	 świadczenie	 w	 wysokości	 50%	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 zostanie	

wypłacone	w	przypadku,	gdy	w	wyniku	niewydolności	trzustki	doszło	do	utraty	masy	ciała	nieprzekraczającej	10%	wartości	wyjściowej;
b.	 II	 stopień	 zaawansowania	 choroby	 –	 świadczenie	 w	 wysokości	 100%	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 zostanie	

wypłacone	w	przypadku,	gdy	w	wyniku	niewydolności	trzustki	doszło	do	utraty	masy	ciała	przekraczającej	10%	wartości	wyjściowej	lub	
rozpoznania cukrzycy.

	 Utrata	masy	 ciała	 oceniana	 jest	 po	 czterech	miesiącach	 od	 rozpoznania	 przewlekłego	 zapalenia	 trzustki	 w	 stosunku	 do	masy	 sprzed	
rozpoznania	choroby;

4)	 Zawał	serca:
a.	 I	 stopień	 zaawansowania	 choroby	 –	 świadczenie	 w	 wysokości	 50%	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 zostanie	

wypłacone	w	przypadku,	gdy	w	wyniku	Zawału	serca	doszło	do	uszkodzenia	 funkcji	 lewej	komory	małego	 lub	średniego	stopnia	–	
wartość	frakcji	wyrzutowej	mięśnia	lewej	komory	(EF),	mierzonej	po	co	najmniej	3	miesiącach	od	zdarzenia	wynosi	co	najmniej	50%;

b.	 II	 stopień	 zaawansowania	 choroby	 –	 świadczenie	 w	 wysokości	 100%	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 zostanie	
wypłacone	 w	 przypadku,	 gdy	 w	 wyniku	 Zawału	 serca	 doszło	 do	 uszkodzenia	 funkcji	 serca	 znacznego	 stopnia	 –	 wartość	 frakcji	
wyrzutowej	mięśnia	lewej	komory	(EF),	mierzonej	po	co	najmniej	3	miesiącach	od	zdarzenia	wynosi	poniżej	50%.

3.	 W	przypadku	wypłaty	świadczenia	z	tytułu	Poważnego	zachorowania,	o	którym	mowa	w	ust.	2,	w	pierwszym	stopniu	zaawansowania	choroby	
i	 dalszego	 pogorszenia	 się	 stanu	 zdrowia	 z	 tytułu	 tego	 samego	 Poważnego	 zachorowania	 skutkującego	 wystąpieniem	 drugiego	 stopnia	
zaawansowania	choroby,	Towarzystwo	wypłaci	świadczenie	w	wysokości	50%	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej,	o	ile	w	ramach	
danej	grupy,	do	której	zaklasyfikowano	Poważne	zachorowanie,	o	której	mowa	w	ust.	4,	nie	zostało	wypłacone	świadczenie	w	wysokości	100%	
Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej.

4.	 W	ramach	każdej	z	grup,	do	których	zaklasyfikowano	Poważne	zachorowanie,	wskazanych	w	tabeli	nr	2,	Towarzystwo	wypłaca	świadczenie	
w	wysokości	nie	większej	niż	100%	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej.

 tabale nr 2

Zakres podstawowy
Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V

Anemia	aplastyczna Niewydolność	nerek Leczenie	operacyjne	
choroby	wieńcowej Paraliż Ciężkie	oparzenia

Łagodny	nowotwór	
wewnątrzczszkowy Przeszczepienie	narządu Operacja aorty Stwardnienie rozsiane Śpiączka

Nowotwór	złośliwy	
inwazyjny1) Operacja zastawek serca Urata wzroku Utrata	kończyn

Udar mózgu Zakażenie	wirusem	HIV
Zawał	serca1)

Zakres rozszerzony

Anemia	aplastyczna Niewydolność	nerek Endarterektomia	tętnicy	
szyjnej

Bakteryjne	zapalenie	
opon	mózgowo-

rdzeniowych
Choroba	Heinego-Medina

Łagodny	nowotwór	
wewnątrzczaszkowy

Piorunujące	zapalenie	
wątroby Kardiomiopatia1) Choroba	Alzheimera Ciężkie	oparzenia

Nowotwór	złośliwy1) Przeszczepienie	narządu Leczenie	operacyjne	
choroby	wieńcowej

Choroba Creutzfeldta – 
Jakoba

Nieswoiste zapalenie 
jelita	o	ciężkim	przebiegu

Nowotwór	złośliwy	
przedinwazyjny 

(carcinoma in situ)

Przewlekła	niewydolność	
wątroby Operacja aorty Choroba neuronu 

ruchowego
Postępująca	twardzina	

układowa

Przewlekłe	nawracające	
zapalenie trzustki1) Operacja zastawek serca Choroba Parkinsona Poważny	uraz	głowy

Zaawansowana choroba 
płuc

Pierwotne	nadciśnienie	
płucne Dystrofia	mięśniowa Reumatoidalne zapalenie 

stawów
Udar mózgu Paraliż Śpiączka

Zawał	serca1) Stwardnienie rozsiane Toczeń	rumieniowaty	
układowy

Utrata mowy Usunięcie	płuca	
(Pneumonektomia)

Utrata	słuchu Utrata	kończyn
Utrata wzroku Zakażenie	wirusem	HIV

Zapalenie mózgu
1)	Poważne	zachorowania,	w	razie	wystąpienia	których	świadczenie	wypłacane	jest	w	zależności	od	stopnia	jego	zaawansowania.

5.	 Wypłata	świadczenia	w	wysokości	100%	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	w	ramach	danej	grupy,	do	której	zaklasyfikowano	
Poważne	zachorowanie,	skutkuje	wygaśnięciem	ochrony	ubezpieczeniowej	w	zakresie	wszystkich	Poważnych	zachorowań	znajdujących	się	
w ramach tej grupy.
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6.	 Suma	wypłaconych	świadczeń	z	 tytułu	Poważnych	zachorowań	dla	 jednego	Ubezpieczonego	nie	może	przekroczyć	kwoty	odpowiadającej	
200%	Sumy	ubezpieczenia	z	 tytułu	Umowy	dodatkowej.	W	przypadku	gdy	kwota	świadczeń	z	 tytułu	Poważnego	zachorowania	przekracza	
200%	Sumy	ubezpieczenia	z	 tytułu	Umowy	dodatkowej,	ostatnie	ze	świadczeń	ulega	zmniejszeniu	 tak,	aby	suma	wypłaconych	świadczeń	
stanowiła	200%	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej.

Wypłata świadczenia

§ 16
1.	 Osoba	zgłaszająca	roszczenie	o	wypłatę	świadczenia	zobowiązana	jest	złożyć	w	Towarzystwie:

1)	 wniosek	o	wypłatę	świadczenia	wraz	z	oświadczeniem	potwierdzającym	dane	z	dokumentu	tożsamości	osoby	zgłaszającej	roszczenie;
2)	 kopię	dokumentacji	medycznej	potwierdzającej	wystąpienie	Poważnego	zachorowania	Ubezpieczonego.

2.	 W	sytuacji	gdy	dokumenty	wymienione	w	ust.	1	okazałyby	się	niewystarczające	do	ustalenia	odpowiedzialności	Towarzystwa	albo	wysokości	
świadczenia,	Towarzystwo	może	zwrócić	się	o	dostarczenie	innych,	określonych	w	wezwaniu	dokumentów.

3.	 Dokumenty,	o	których	mowa	w	ust.	1	i	2,	powinny	być	sporządzone	w	języku	polskim	lub	przetłumaczone	na	język	polski.	Koszty	tłumaczenia	
ponosi	osoba	zgłaszająca	roszczenie	o	wypłatę	świadczenia.

4.	 Oceny	zasadności	roszczenia	dokonuje	się	na	podstawie	dokumentacji,	o	której	mowa	w	ust.	1	i	2,	lub	opinii	wskazanego	przez	Towarzystwo	
lekarza	 orzecznika.	 W	 uzasadnionych	 przypadkach	 Towarzystwo	 może	 skierować	 Ubezpieczonego	 na	 dodatkowe	 badania	 medyczne	
w	placówkach	medycznych	współpracujących	z	Towarzystwem.	Koszty	orzeczenia	lekarskiego	oraz	zleconych	badań	dodatkowych	pokrywane	
są	przez	Towarzystwo.

5.	 Towarzystwo	zobowiązane	jest	do	wypłaty	świadczenia	w	terminie	wskazanym	w	§	21	ust.	4	OWU,	z	zastrzeżeniem	§	21	ust.	5	OWU.

Postanowienia końcowe

§ 17
1.	 W	sprawach	nieuregulowanych	w	OWUD	stosuje	się	odpowiednio	postanowienia	OWU.
2.	 Niniejsze	OWUD	zostały	przyjęte	Uchwałą	Zarządu	Towarzystwa	i	obowiązują	od	23	czerwca	2022	roku.

Arkadiusz	Wiśniewski Roger Hodgkiss

Członek	Zarządu
	Generali	Życie	T.U.	S.A.

Prezes	Zarządu
Generali	Życie	T.U.	S.A.


